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تفسير عکس هاي هوايي و  بررسي تغييرات گستره جنگل هاي زاگرس مياني با استفاده از

 )مطالعه موردي: منطقه کاکا رضا، استان لرستان( GISيري از بهره گ

 
 4، امين حيدرپور منفرد3، مجتبي تاسه2، مهري خسروي*1آرش درييوندي

 25/6/93تاريخ پذيرش:           26/3/92تاريخ دريافت: 

 

 چکيده

اي مختلف با هها و ارتفاعتراكم تاج پوشش منطقه در شيب اين تحقيق با هدف بررسي تغييرات سطح و

 GISگيري از  ( و بهره1:40000) 1376( و سال 1:55000) 1334هاي هوايي سال  عيس تفسير استفاده از

هاي هوايي ذكر شده انجام شد، سپس طبقات انجام شد. بدين منظور ابتدا تصحيحات هندسي بر روي عيس

شدند و مرز طبقات تفييك شده  متري تعيينميلي 2تراكمي تاج پوشش با استفاده از يك شبيه نقطه چين 

ها، با گون به طور مجزا تعيين و در هر مرحله از عيسهاي بسته ترسيم و مساحت هر پليگونبه صورت پلي

هاي شيب و ارتفاع در سه كالسه مختلف در محيط نرم افزار هم مقايسه شد، در ادامه، اقدام به تهيه نقشه

ArcView ميزان تغييرات 1376و 1334هاي ها با نقشه تراكمي سالنقشه شد و از تلفيق هر كدام از اين ،

( و نيمه انبوه F1دهد كه طبقات انبوه )جنا  در طبقات مختلف شيب و ارتفاع مشخي شد. نتايج نشان مي

(F2( در طبقه شيب )كمترين  0-30درصد( داراي بيشترين ميزان مساحت و در طبقه شيب ) 30-60 )درصد

درصد( و  30-60( بيشترين ميزان مساحت در شيب )F3ارند، اما در طبقه تراكمي تنك )ميزان مساحت را د

دهد كه بيشترين مساحت طبقات درصد( است. همچنين نتايج نشان مي 0-30كمترين آن در طبقه شيب )

-آن متر( و كمترين مقدار مساحت 1700-2000( در ارتفاع )F3( و تنك )F2( و نيمه انبوه )F1تراكمي انبوه )

 متر( است. 2000ها در ارتفاع )بيشتر از 

 

 هاي هوايي، بلوط، كاكارضا، زاگرس، لرستانجنا ، عيس هاي کليدي:واژه

                                                           
 دانشجوي دكتري، دانشااه تهران، گروه جنالداري، تهران، ايران -1

 E-mail: Arashderikvandi@yahoo.com* نويسنده مسئول:   
2
 كارشناس ارشد، دانشااه يزد، گروه جنالداري، يزد، ايران - 
3
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4
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 مقدمه

منابع جنالي از منابع مهم و حياتي هر كشوري 

هاي مختلف است و توالي اين منابع در دوره

هاي آينده ريزياقليمي و انساني براي برنامه

هاي ايران با مساحتي جنا  مهم بوده است.

درصد مساحت  4/7ميليون هيتار  4/12حدود 

هاي جنا  (.4شوند )كشور ايران را شام  مي

بلوط غر  بر روي رشته كوه زاگرس به لحاظ 

زيستي و حفظ منابع آ  وسعت، مسائ  محيط

و خا  از اهميت خاصي برخوردار بوده كه در 

صادي و هاي گذشته به دلي  عوام  اقتطي دهه

اجتماعي و عدم مديريت جامع، توان توليدي 

خود را از دست داده و اين روند آينده جنالهاي 

منطقه را به مخاطره افينده است. نقش 

جنالهاي زاگرس در تأمين منابع آ  بر كسي 

درصد از  40پوشيده نيست چرا كه بيش از 

هاي سطحي كشور فقط در محدوده زاگرس آ 

آ  چندين رود بزرگ در جاري و منبع تأمين 

كشور است و زندگي ساكنان اين منطقه در 

سايه تأمين آ  از حوزه مذكور اميان پذير 

هايي است (. زاگرس مياني داراي جنا 5است )

با تنوع زيستي با ، از اين رو تنوع اقليمي، 

پوشش گياهي خا  و شرايط فيزيوگرافي، 

همچنين تفاوت طول و عرض جغرافيايي، 

اكوسيستمي خاصي را ايجاد نموده و شرايط 

باعث اين تنوع شده است و در اين ميان استان 

 60اي است كوهستاني كه لرستان، منطقه

 12درصد مساحت آن داراي شيبي با تر از 

درصد اين عرصه در حوزه  100درصد است و 

آبخيز بزرگ كرخه و دز قرار داشته و از نظر 

اني است و هاي فراوپوشش گياهي داراي جنا 

 885000هاي اين استان مساحت كلي جنا 

 اهميت اطالعات دقيق و به(. 14هيتار است )

روز از وضعيت، وسعت منابع طبيعي و تغييرات 

خصوص با رشد سريع وسعت ها بهزماني آن

(. در 21مناطق شهري در حال افزايش است )

طور هاي سنجش از دور بههاي اخير دادهدهه

اهم كردن اطالعات كاربري وسيعي براي فر

ها و پوشش زمين مانند كاهش سطح جنا 

هاي ها، نر  شهري شدن و شدت فعاليتباتالق

كشاورزي و ساير تغييرات انسان ساخت مورد 

مطالعات مختلفي در  (.1اند )استفاده قرار گرفته

زمينه تهيه نقشه جنا  و بررسي تغييرات 

اي و هوارهگستره جنا  با استفاده از تصاوير ما

 Shataeeهاي هوايي انجام شده، از جمله عيس

به  TM( با استفاده از تصاوير سنجنده 1996)

تهيه نقشه گستره جنا  در منطقه نور پرداخته 

با استفاده از Mortazaee (2005 )(. 19است )

ETMو  TM سنجنده تصاوير
ترتيب مربوط به +

ميالدي، تغييرات  2002و  1992هاي به سال

ربري اراضي را در بخش مركزي زنجان مورد كا

منظور بررسي قرار داد كه در اين پژوهش به

از  1992تهيه نقشه واقعيت زميني براي سال 

 Manteghi (.11هاي هوايي استفاده شد )عيس

& Sammak (2000 به بررسي اميان اعالم )

هاي شمال كشور  هناام از سطح جنا  آمار به 

و  1994ي هوايي سال ها با استفاده از عيس

شده در مقايسه با آمار  بررسي تغييرات حاص 

 Tavakoli(. 9اند )هاي پيش پرداخته سال

( روند تغييرات 2002) Delafkaran( و 1996)

هاي زاگرس شمالي را كمي و كيفي جنا 

هاي مطالعه نمودند. در اين تحقيق توصيف تيپ

مختلف اراضي از نظر كمي )تعيين نسبت 

ر تيپ از اراضي( و تشريح و توصيف درصد ه
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تيپ اراضي جنالي از لحاظ كيفي )تعيين 

نسبت درصد درجات مختلف جنا  از نظر 

هاي هوايي سالهاي تراكم( با استفاده از عيس

را در طول زمان بررسي  1990و  1968و  1955

 Pirbavaqar(. 2و 20مورد مطالعه قرار دادند )

تغييرات گستره اي به بررسي ( در مطالعه1982)

جنا  در ارتباط با عوام  توپوگرافي و مناطق 

هاي رقومي انسان ساخت با استفاده از نقشه

هاي جنا  در حالت دو بعدي كه از عيس

استخراج شده،  1994و  1967هوايي سالهاي 

Rafieyan et al., (2006 ) (. 13پرداخته است )

هاي شمال به بررسي تغييرات گستره جنا 

با استفاده از  2001تا  1994هاي ن سالكشور بي

تصاوير سنجنده


ETM  پرداخته و در نهايت به

اي با صحت كلي قاب  قبول، دست پيدا نقشه

( تغييرات 2004)  Dunbar(.16كرده است )

اي از ايالت كانزاس هاي جنالي منطقهپوشش

مورد  2002تا  1941آمرييا را طي سالهاي 

سي قرار داده است؛ براي اين كار از پنج برر

هاي هوايي سياه و سفيد مربوط به مرحله عيس

هاي و يك مرحله عيس 1991تا  1941هاي سال

 2002هوايي مادون قرمز رناي مربوط به سال 

تشخيي موقعيت (. 3استفاده شده است )

مياني و تعيين نر  تغييرات گستره جنا  در 

ها در وضعيت جنا  تواند بهاي ميهر منطقه

ها كمك ء آنريزي در احياگذشته و برنامه

 هاي هوايي بهعيسزيادي نمايد. استفاده از 

تواند عنوان يك منبع تفسير بصري تغييرات مي

از  هدف اصليكمك زيادي در اين امر نمايد. 

انجام اين تحقيق بررسي تغييرات سطح 

هاي بلوط منطقه كاكارضاي استان  جنا 

هاي مختلف با ها و ارتفاعدر شيبلرستان 

 1334هاي هوايي سال  تفسير عيس استفاده از

( و 1:40000) 1376( و سال 1:55000)

 است. GISگيري از   بهره

 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه:

كيلومتري شمال  45هاي كاكارضا در جنا 

شرقي شهرستان خرم آباد واقع شده است. طول 

 ′ 33 ″تا  48 ˚  15 ′  00 ″ جغرافيايي آن بين

 36 ″ شرقي و عرض جغرافيايي آن  48 ˚  18

 40شمالي، شيب عمومي منطقه  33 ˚  40 ′

درصد و متوسط ارتفاع از سطح درياي آزاد آن 

( . بنابراين جهت 1باشد )شي متر مي 2150

 3000وسعت تقريباً  اي به انجام تحقيق ناحيه

  GPSهيتار در قسمت غر  منطقه توسط
ريز واقع شده محدود شد كه در دامنه كوه چك

هاي است. پوشش جنالي منطقه شام  گونه

 Quercus brantia)اصلي از جمله بلوط ايراني

var.persica) ( زالزالك ،(Crataegus aronia 

(، گالبي وحشي Acer cinerascensكييم )

(Pyrus syriaca ،)( بنهPistacia atlantica و )

راه از جمله گيالس وحشي گونه هاي هم

(Cerasus microcarpa،)  شيرخشت

(Cotoneaster sp.( بادام ،)Amygdalus sp. )

باشد و تيپ غالب منطقه بلوط ايراني است مي

(12.)
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 لرستان استان و ايران در مطالعه مورد منطقه موقعيت -1شي 

 هاي مورد استفاده:   داده

و  1:50000هاي كاغذي منطقه در مقياسنقشه

هاي رقومي به صورت دو بعدي و سه نقشه

-از سازمان نقشه 1:25000بعدي در مقياس 

 ند. برداري كشور تهيه شد

هاي هاي هوايي منطقه مربوط به سالعيس

با  1347،  1:55000با مقياس متوسط  1334

با  1376و سال  1:20000مقياس متوسط 

هاي مربوط كه عيس 1:40000مقياس متوسط 

از سازمان جغرافيايي نيروهاي  1334سال  به

برداري كشور تهيه مسلح و بقيه از سازمان نقشه

 شدند. 

 1386آماربرداري زميني در اواي  تير ماه سال 

  جهت تعيين وضعيت موجود به شيوه تصادفي

متر و  500×1000سيستماتيك با ابعاد شبيه 

 60متر كه تعداد  100×100هاي مربعي با پالت

از ك  منطقه برداشت شد و عواملي پالت 

مساحت تاج پوشش و تعداد درختان در انند هم

 . گيري شد قطعات نمونه اندازه

 روش تحقيق:

 هاي هوايي:استخراج نقشه جنا  از عيس

منطقه  1376هاي هوايي سال ابتدا از عيس

جهت انجام تصحيات هندسي  زم و تهيه 

ا ورود ارتوفتو، اسين فيلم مربت تهيه شده و ب

اطالعاتي از قبي  نوع دوربين، فاصله كانوني، 

نقاط حاشيه عيس، ارتفاع پرواز، نقاط كنترل 

مدل رقومي ارتفاع، تصوير تصحيح و  زميني

استخراج شد.  PCI 9.1افزار شده منطقه از نرم

و  1334هاي هاي هوايي سالاز آنجا كه عيس

منطقه فاقد تمامي اطالعات  زم جهت  1347

تصحيحات هندسي به روش ذكر شده  انجام

بودند، براي تصحيح آنها از روش تصحيح 

تقريبي اين تصاوير با استفاده از يك تصوير 

( 1376زمين مرجع شده )عيس هوايي سال 

استفاده شد. در اين روش با استفاده از دو تابع 

اي روابط بين نقاط عيس زمين چند جمله

YXمرجع شده ) ( و عيس زمين مرجع نشده ,

(YX , مشخي شده و در نهايت از انطباق )
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تصوير مورد نظر با تصوير زمين مرجع شده 

مبنا، تصحيحات تصوير انجام شده و با استفاده 

از مختصات مياني نزدييترين پييس  در تصوير 

دار زمين مرجع شده تصوير مورد نظر مختصات

 1347هاي مربوط به سال (. عيس6شود )مي

ها حذف به علت پايين بودن كيفيت عيس

شدند، بنابراين مساحت و انبوهي به دست آمده 

 1334هاي هاي هوايي سالوره عيسبين دو د

كه طبقه بندي اراضي روي آنها صورت  1376و 

گرفته بود مقايسه شدند، سپس با توجه به 

هيه دامنه شيب و ارتفاع در منطقه، اقدام به ت

درصد،  0-30هاي شيب در سه كالسه )نقشه

هاي درصد( و نقشه 60درصد و بيش از  60-30

متر،  1400-1700ارتفاع در سه كالسه )

متر( براي  2000متر و بيش از  2000-1700

شد و از  ArcViewدو دوره در محيط نرم افزار 

ها با نقشه تراكمي تلفيق هر كدام از اين نقشه

، ميزان تغييرات 1376و  1334سال هاي 

جنا  در طبقات مختلف شيب و ارتفاع 

 مشخي شد. 

 محاسبه مساحت: -

اراضي جنالي به شيوه تفسير بصري، روي 

و   1:40000هاي هوايي مقياس عيس

مشخي و محدوده آنها روي  1:55000

عيسهاي مذكور تعيين شد و با توجه به نوع 

پوشش، منطقه مورد بررسي در دو دوره 

هاي جداگانه تقسيم گون( به پلي1334،1376)

  ArcViewافزارشد و محاسبات مساحت در نرم

براي هر كدام از واحدهاي تعيين شده به 

صورت مجزا انجام گرفت. بدين ترتيب مساحت 

ها كه داراي تراكم مختلف گونهركدام از پلي

(F3 ،F2 ،F1،هستند )  طي دو دوره محاسبه

زان تغييرات شد كه با اين كار، تعيين مي

  مساحت در طول دوره نيز به آساني ميسر 

 شود. مي

 تعيين تراكم تاج پوشش: -

براي تعيين تراكم از روش چشمي استفاده شد. 

هاي جنالي در روي مناطق مورد نظر كه توده

-آنها بسته شده بود اقدام به ايجاد شبيه نقطه

چين شد. با توجه به اينيه نياز به دقت زياد در 

گرفت و ن تراكم بايد مد نظر قرار ميتعيي

 همچنين با در نظر گرفتن كوچك بودن  توده

 2جنالي در اين مناطق ابعاد شبيه نقطه چين 

متر در نظر گرفته شد. براي ميلي 2متر در ميلي

، شبيه مورد نظر  PCIاين منظور در نرم افزار

طراحي شد و روي مناطق مورد نظر قرار گرفته 

-ختن و منتق  كردن شبيه نقطهشد، بعد از سا

چين بر روي عيس تعداد نقطه هاي موجود در 

هاي گون شمارش شد، همچنين تعداد نقطهپلي

هاي جنالي شمارش واقع شده بر روي توده

شدند. در اين مرحله نقاطي كه بر روي مرز قرار 

داشتند بدين صورت در نظر گرفته شدند كه 

قرار داشت  اگر نصف بيشتر نقطه بر روي منطقه

چنين نقاطي كه به صورت شمارش شد، هم

مياني بر روي منطقه و خارج آن قرار داشت 

شمارش شدند. بعد از شمارش كام  نقاط با در 

نظر گرفتن نسبت و تناسب بين نقاط موجود 

ها گوندر توده جنالي و نقاط موجود در پلي

 تراكم توده جنالي تعيين شد.

 اكم تاج پوشش: تعيين تغييرات سطح و تر -

هاي جنا  و گونبعد از مشخي شدن پلي

ها گونهمچنين تعيين مساحت هر كدام از پلي

    (، مساحت همه ArcView)در نرم افزار 

طور ها در هر منطقه و در هر دوره بهگونپلي
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عنوان مجزا با همديار جمع شدند و يك عدد به

مساحت در منطقه و در سال مورد نظر بدست 

و  1334هاي دو دوره اين روند براي عيس آمد.

انجام گرفت و مساحت در هر دوره  1376

هاي شيب و تعيين شد، سپس با تهيه نقشه

هاي مختلف براي دو دوره از ارتفاع در كالسه

ها با نقشه تراكمي تلفيق هر كدام از اين نقشه

، ميزان تغييرات جنا  1376و  1334هاي سال

-اي مختلف مشخي ميهها و ارتفاعدر شيب

 شود.

 

 نتايج:

هاي بررسي مساحت طبقات تراكمي در شيب -

 :1376و  1334هاي مختلف در سال

هاي بعم  آمده، مشخي شد كه طبق بررسي

 1Fمساحت طبقات تراكمي  1334در سال 

-50)انبوهي  2Fدرصد( و  50)انبوهي بيش از 

درصد(  30-60د( در طبقه شيب )درص 25

داراي بيشترين مقدار مساحت و در طبقه شيب 

درصد( داراي كمترين مقدار  60)بيشتر از 

 3Fمساحت است. همچنين طبقه تراكمي 

 30-60درصد( در طبقه شيب ) 5-25)انبوهي 

درصد( داراي بيشترين مقدار مساحت و در 

داراي كمترين درصد(  0-30طبقه شيب )

 (.3و  2مقدار مساحت است )شي 

 1376چنين مشخي شد كه در سال هم

 50)انبوهي بيش از 1Fمساحت طبقات تراكمي 

درصد(، در طبقه  25-50)انبوهي  2Fدرصد( و 

درصد( داراي بيشترين مقدار  30-60شيب )

درصد(  60از  مساحت و در طبقه شيب )بيشتر

داراي كمترين مقدار مساحت است. همچنين 

درصد( در  5-25)انبوهي  3Fطبقه تراكمي 

درصد( داراي  60طبقه شيب )بيشتر از 

-30بيشترين مقدار مساحت و در طبقه شيب )

درصد( داراي كمترين مقدار مساحت است  0

 (.5و  4)شي 

 
  1334هاي مختلف در سال مساحت طبقات تراكمي در شيب -2شي  
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 1334هاي هوايي سال هاي مختلف با استفاده از عيسپوشش منطقه در شيب -3شي  

 

 
  1376هاي مختلف در سال  مساحت طبقات تراكمي در شيب -4شي  

 
1376 هاي هوايي سالتلف با استفاده از عيسهاي مخ پوشش منطقه در شيب -5شي    
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بررسي مساحت طبقات تراكمي در ارتفاعهاي  -

 :1376و  1334هاي مختلف در سال

هاي بعم  آمده، مشخي شد كه طبق بررسي

بيشترين مساحت طبقات  1334در سال 

 2Fدرصد(،  50)انبوهي بيش از  1Fتراكمي 

( 5-25)انبوهي  3Fدرصد( و  25-50)انبوهي

متر( و كمترين مقدار  1700-2000در ارتفاع )

متر(  2000مساحت آنها در ارتفاع )بيشتر از 

 (.7و  6است )شي 

 

            
 1334هاي مختلف در سال مساحت طبقات تراكمي در ارتفاع -6شي 

 

   
  1334هاي هوايي سال هاي مختلف با استفاده از عيسپوشش منطقه در ارتفاع -7شي 

 

 1376چنين مشخي شد كه در سال هم

)انبوهي  1F بيشترين مساحت طبقات تراكمي

 25-50)انبوهي  2Fدرصد(،  50بيش از 

درصد( در ارتفاع  5-25)انبوهي  3Fدرصد( و 
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متر( و كمترين مقدار مساحت  2000-1700)

متر( است  2000آنها در ارتفاع )بيشتر از 

 (.9و  8)شي  

 

 
 1376هاي مختلف در سال مساحت طبقات تراكمي در ارتفاع -8شي 

 

 
 1376هاي هوايي سال تلف با استفاده از عيسهاي مخپوشش منطقه مورد بررسي در ارتفاع -9شي  

 

در نهايت مقايسه نتايج حاص  از عمليات 

هاي هوايي مورد مطالعه بيانار ميداني با عيس

اين است كه ميزان انبوهي جنا  در سال 

تغييرات محسوسي  1376نسبت به سال  1386

توان گفت كه  تر مي نداشته است، به بيان ساده

)انبوهي بيش  F1ت تراكمي ميزان انبوهي طبقا

)انبوهي  F3( و 25-50)انبوهي %  F2( ،50از %

هاي انجام گرفته بر روي  (كه با بررسي%25-5

مشخي شده است،  1376هاي هوايي عيس

، با 1386نسبت به طبقات تراكمي كه در سال 

توجه به آماربرداري صورت گرفته بدست آمده 

 شود.  است، تغييرات محسوسي مشاهده نمي

 جهت بررسي اين موضوع كه آيا اختالف معني

داري بين تاج پوشش استخراج شده از پالتها 
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)آماربرداري جديد( و تاج پوشش محاسبه شده 

)در مح  پالتها(  1376هاي هوايي در عيس

جفتي استفاده  tوجود دارد يا نه، از  آزمون 

شد. نتيجه آزمون نشان دهنده اين است كه در 

داري بين تاج اختالف معني 99سطح اعتماد %

پوشش اندازه گيري شده در پالتها و تاج 

هاي هوايي )در پوشش استخراج شده از عيس

(. =699/0aمح  پالتها( وجود ندارد. ) 

هاي حاص  همچنين رابطه رگرسيوني بين داده

هاي استخراج شده از ( با دادهyاز پالت )

( در ذي  آورده شده است، xهاي هوايي )عيس

 y=b0+b1xدل كلي فرمول رگرسيون بصورت م

 باشد:مي

 
%(8/96=x          (R²9552/0 +0668/1  y= 

از موارد با  8/96اين بدين معني است كه در % 

توان هاي هوايي مياستفاده از اطالعات عيس

 وضعيت فعلي را به درستي تعيين كرد.

 

 گيري:بحث و نتيجه

اي ه در اين پژوهش تغييرات گستره جنا 

بلوط منطقه كاكارضاي استان لرستان در 

 هاي مختلف با استفاده ازها و ارتفاعشيب

( و 1:55000) 1334هوايي سال  ستفسير عي

 GISگيري از  ( و بهره1:40000) 1376سال 

بررسي شد. در اين بررسي نظر به سالم بودن 

، 1334دياپوزتيو )عيس مربت( مربوط به سال 

وره مورد استفاده هاي مربوط به اين دعيس

هاي مربوط به سال قرار گرفتند، اما عيس

ها به علت پايين بودن كيفيت عيس 1347

( در تحقيقي 2005) Hajarianحذف شدند. 

هاي مشابه با توجه به كيفيت پايين عيس

، در نهايت 1955هوايي مربوط به سال 

عيسهاي مربوط به اين دوره را حذف كرده و 

مورد بررسي  1994و  1967هاي هوايي عيس

 (.6قرار گرفتند )

هاي جهت تعيين دقيق مرز اراضي و تيپ 

جنالي، استفاده از روش تفسير تلفيقي 

رقومي( روش مناسبي تشخيي داده  -)چشمي

Sadeghi (2005 ،)( و 2003) Rafieyanشد. 

نيز روش تفسير چشمي و تلفيقي را براي 

هاي جنالي تفييك مرزهاي جنا  و تيپ

 (. 18و  15اند )تشخيي دادهمناسب 

عنوان كرد كه  Sachs  (1998) كهطوريهمان

هاي پوشش گياهي در اگر اميان تفييك تيپ

ها پذير باشد اين دادههاي هوايي اميانعيس

منابع بسيار خوبي براي بررسي تغييرات در 

( هستند Land scapeسطح سيماي مناظر )

ع (، در اين بررسي نيز صحت اين موضو17)

 مورد تأييد قرار گرفت.

و  1334در سالهاي  2و  1هاي نتايج جدول

دهد كه تراكم جنا  در  نشان مي 1376

( داراي 2F( و نيمه انبوه )1Fطبقات انبوه )

-60بيشترين ميزان مساحت در طبقه شيب )

درصد( است كه علت آن شرايط مناسب  30

ه از نظر شيب، حاصلخيزي خا  و رويشاا

باشد و كمترين  كاهش ميزان فرسايش مي

ميزان مساحت آنها در طبقه شيب )بيشتر از 

تواند تخريب  درصد( است كه علت آن مي 60

گيري كه در جنا  در گذشته به منظور زغال

هاي با  باعث ايجاد فرسايش شديد و  شيب

نمايان شدن سنگ مادري شده و در نتيجه 

خيز ايجاد يشااه بسيار فقير و غير حاص رو

شده است. اما در مورد طبقه تراكمي تنك 
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(3F بيشترين ميزان مساحت آن، همانند )1F 

درصد(  30-60، مربوط به طبقه شيب ) 2Fو 

است كه د ي  آن در با  ذكر شده است و 

رين ميزان مساحت آن در طبقه شيب كمت

باشد كه به دلي  دسترسي  درصد( مي 30-0)

آسانتر افراد بومي و غير بومي )سياحتي( روند 

هاي منفي را داشته است. همچنين نتايج جدول

   نشان  1376و  1334هاي در سال 4و  3

 )1Fدهد كه مساحت طبقات تراكمي انبوه )مي

( در ارتفاع 3F( و تنك )2Fه انبوه )و نيم 

متر( بهترين شرايط را از لحاظ  2000-1700)

باشند  خا  و عدم دسترسي افراد بومي دارا مي

متر به با  داراي  2000و از طرفي، چون ارتفاع 

اي بودن،  شرايط نامساعدي از نظر خا ، صخره

مچنين شيب زياد است، باعث سرماي زياد و ه

و نيمه انبوه  )1Fكمبود مناطق جنالي انبوه )

(2F( و تنك )3F . شده است ) 

همچنين به علت واقع شدن مناطق مسيوني 

( 1400-1700منطقه مورد بررسي در ارتفاع )

ي در اين حد متر ميزان انبوهي مناطق جنال

باشد و  فاص  ارتفاعي نيز مقدار چشمايري نمي

( متر 1700-2000كمتر از حد ارتفاعي )

طور كلي طبقات ارتفاعي با تر و ، بهباشد مي

تر نقش حفاظ براي طبقه ارتفاع مياني پايين

 دارند و با اين عم  شرايط مساعدي براي توده

شود كه اين هاي آن بوجود آمده و باعث مي

تري داشته باشد. بنابراين قه وضعيت مطلو طب

ارتفاع از سطح دريا در مرغوبيت يا ضعف 

رويشااه تأاير داشته و با توجه به وضع رويشااه 

خصوصيات كمي و كيفي درختان تحت تأاير 

خاطر گيرد. در ارتفاعات پايين نيز بهقرار مي

ها سر چر شده و از ها، نهالتردد دام و چراي آن

 Jalaliهاي وند كه اين نتايج با بررسيربين مي

et al., (2003 ،)Marvi Mohajer (1984 و )

Hosseini et al., (2008( مطابقت دارد )10، 8 

 (.7و 

 پيشنهادها:

هاي هوايي به شيوه  منظور بررسي عيس به -1

رقومي و استخراج اطالعات از آنها، ابتدا 

تصحيحات هندسي به همراه جابجايي ناشي از 

 تي و بلندي بر روي آنها انجام شود.پس

طي انجام يك تحقيق، ميزان دقت استخراج  -2

هاي هوايي به شيوه دستي و  اطالعات از عيس

 رقومي با ييديار مقايسه شود.

ترين عوام   طي انجام يك تحقيق، حساس -3

كاهنده سطح جنا  را پيدا كرده و درتدوين 

راهبرهاي مديريت كالن اين مناطق مورد 

 ستفاده قرار داد.ا

( دوره Monitoringاجراي طرحهاي پايش ) -4

هناام از اي جهت تهيه اطالعات دقيق و به

 هاي منطقه.وضعيت جنا 

جهت نمايش و نماسازي تغييرات پوشش  -5

جنا  در اين مناطق از تلفيق اطالعات 

هاي هوايي و اطالعات استخراج شده از عيس

اي استفاده هقاب  استخراج از تصاوير ماهوار

 شود.
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