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در ساليان اخير افزايش جمعيت ،بهرهبرداري بيش از حد از اکوسيستمهاي طبيعي ،نياز به زمين
کشاورزي و چراگاههاي جديد براي تعليف دام ،احداث راههاي دسترسي و ساير فعاليتهاي عمراني و
همچنين برخي عوامل طبيعي نظير تغييرات اقليمي ،سبب تخريب روزافزون اراضي جنگلي و بيشهزارها
شده است (عطارروشن .)1396 ،تخريب جنگلها و بيشهزارها مقولهاي است که معمولا به وسيله
تکنيکهاي مختلفي قابل پايش و اندازهگيري است .استفاده از تصاوير ماهوارهاي به عنوان يکي از منابع
مهم جهت نمايش تغييرات محيطي و مديريت عرصههاي زيست محيطي مطرح ميباشد .دستيابي به
اطالعات مربوط به گذشته و پي بردن به تغيير و تحولت صورت گرفته در اکوسيستم به جهت
پيشگيري ،کنترل و جلوگيري از توسعه تخريب ،بسيار لزم و ضروري به نظر ميرسد ( Sanjari and
 .)Broumand, 2013از اينرو استفاده از فنون سنجش از دور که همزمان از قابليتهاي تشخيص
مکاني و طيفي خوبي برخوردارند در تشخيص روند تخريب جنگل و تشخيص تودههاي آسيب ديده،
کمک مؤثري به شمار ميرود (فالح شمسي و همکاران .)1391 ،پتانسيل دادههاي سنجش از دور براي
پردازش تغييرات محيطي معياري براي حفاظت از تنوع زيستي و پايداري بوم سازگان است .تصاوير
رقومي ماهوارهاي به عنوان يکي از منابع اطالعات مکاني مزاياي زيادي نسبت به ساير منابع متداول
(نظير نقشهها) از قبيل پوشش فراوان ،نياز کمتر به انجام نقشهبرداري ،هزينه عمليات صحرايي پايينتر
و همچنين به روز بودن اطالعات دارد بنابراين استفاده از آنها براي بررسي تغييرات کاربري زمين،
بررسي روند تخريب ،پايش پديدههاي مختلف در جنگل اجتناب ناپذير است (.)Rao et al., 2019
چنانکه تحقيقات بيشماري در زمينه بررسي تغييرات پوشش جنگلي و توانايي تصاوير ماهواره در
بررسي اين تغييرات در ايران و دنيا انجام شده است .جعفري گرزين ( ،)1398در مطالعه برآورد ميزان
تخريب جنگلهاي بالبند مازندران با استفاده از دادههاي ماهوارهاي نشان داد که بيش از  60هزار هکتار
از بخش فوقاني اراضي جنگلي استان مازندران ،طي دوره زماني از سال  1369تا  1383تغيير کاربري و
تخريب شده است .به عبارتي سالنه در حدود  4هزار هکتار از اين اراضي جنگلي در بخش فوقاني دچار
تغيير کاربري گرديده و شدت تخريب سالنه  0/39درصد محاسبه شد .جوان و حسني مقدم (،)1396
به آشکارسازي ميزان تخريب جنگلهاي هيرکاني با استفاده از تصاوير ماهواره  Landsatو سنجنده
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 ETM+و الگوريتم ماشين بردار پشتيبان در شهرستان رضوانشهر پرداختند و نشان دادند که روند
تخريب جنگلهاي هيرکاني در طي سه دوره با يکديگر تفاوت داشته و هر چه به سال  1396نزديک
ميشود نرخ تخريب افزايش مييابد .خواراني و همکاران ( ،)1394تغييرات سطح جنگلهاي حرا را با
توجه به نوسانات اقليمي با استفاده از تصاوير سنجندههاي  TMو  ETM+در جنگلهاي بين بندر
خمير و قشم بررسي کردند و نشان دادند که سطح پوشش جنگلهاي حرا بين سالهاي 1998-1984
روند افزايشي ،سالهاي  1998-2001روند کاهشي و دوباره از  2009-2001روندي افزايشي داشته
است .همچنين نتايج همبستگي ميان هر يک از عوامل اقليمي و سطح جنگلهاي حرا طي سالهاي
مورد مطالعه ارتباط معنيداري را نشان نداد .راعي و همکاران ( ،)1396در بررسي تغييرات پوشش
اراضي در يک دوره  46ساله در منطقه کياسر ساري با استفاده از تصاوير سنجندههاي  TMو LISS
 IIIنشان دادند که سطح مناطق جنگلي از  98/16به  18/39کيلومترمربع رسيده و به عبارتي 43/17
درصد کاهش داشته است .اين اراضي به مناطق فاقد پوشش ،اراضي کشاورزي ،ديمزارهاي رها شده و
مرتع تبديل شدهاند و در اين بازهي زماني سطح آنها به ترتيب  10/05 ،13/61 ،14/15و  5/37درصد
افزايش يافته است .در مجموع نتايج نشان داد  RSداراي قابليت باليي در تعيين تغييرات پوشش
اراضي است .آرخي و همکاران ( ،)1391تخريب جنگلهاي شمال ايالم را با استفاده از رگرسيون
لوجستيک GIS ،و سنجش از دور مدل سازي کردند و نشان دادند كه در طول  31سال حدود 19294
هكتار از سطح جنگلهاي منطقه كاهش يافته است .با توجه به نتايج مدلسازي مشخص شد كه در
قطعات جنگلي گسسته و در مناطق نزديك به مرز جنگل تخريب با شدت بيشتري صورت گرفته است.
همچنين متغيرهاي شيب ،فاصله از مراكز جمعيتي و جاده با شدت تخريب رابطه عكس داشته و با
افزايش ارتفاع از سطح دريا مقدار تخريب كاهش يافت .لوسيو و همکاران ()Lossou et al., 2019
تغييرات جنگلهاي مرتفع گرمسيري غنا را با استفاده از سنجش از دور در بازههاي زماني مختلف و
تکنيکهاي تحليل مکاني مورد بررسي قرار داده و نشان دادند که اراضي جنگلي منطقه که از نظر تنوع
و غناي گونهاي ارزشمندتر هستند به شدت تخريب شدهاند .آنته و همکاران ()Anthea et al., 2017
به بررسي روشهاي سنجش از دور براي نظارت بر جنگلها در حمايت از اين اکوسيستم ارزشمند
پرداختند و نشان دادند که تصاوير ماهوارهاي يکي از بهترين روشهاي در دسترس جهت نظارت
عملياتي بر شدت و الگوي گسترش تخريب در جنگلها است .بيشهزارهاي حاشيه رودخانهها از جمله
منابع جنگلي غيرتجاري در مناطق گرمسيري کشور محسوب ميشوند که با ايجاد اکوسيستم خاص،
نقش مهمي در تعادل حياطي اين مناطق ايفا ميکنند .يکي از گونههايي که در حاشيه رودخانهها به -
ويژه در حاشيه رودخانههاي بزرگ خوزستان استقرار يافته گونه پده Popoulus euphratica Oliv.
است که همراه گونه گز پرشاخه ( )Tamarix ramosissima Ledeb.بيشهزارهاي وسيعي را به وجود
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آورده و جوامع پده همراه با تک پايههاي گز را تشکيل داده است (کالگري و همکاران .)1379 ،اين
بيشه اهميت زيادي از لحاظ حمايتي ،حفظ ديوارههاي کناري رودخانه ،حفظ تعادل محيط زيستي
منطقه ،توليد چوب و علوفه دام دارد .از ويژگيهاي مهم اين گونه در تمام مناطق مورد انتشار ،مقاومت
آن در برابر دامنه زياد درجه حرارت و تغييرات  pHخاک است که باعث شده به عنوان يکي از مهمترين
گونههاي مناطق گرم و خشک محسوب شود (کالگري و همکاران .)1379 ،با توسعه صنعت و ازدياد
جمعيت ،گسترش زمينهاي کشاورزي ،جادهسازي ،سد سازي و  ...اين جنگلهاي طبيعي در معرض
تهديد و تخريب قرار گرفتهاند (رسام و مشايخان .)1392 ،اين مطالعه روند تخريب اين بيشهزارها را در
محدوده شهرستان گتوند در استان خوزستان در بازه زماني  20ساله مورد پايش و بررسي قرار ميدهد
تا روند تغييرات پوشش گياهي برآورد شده و در نهايت راهکارهاي مناسب مديريتي با هدف کاهش
روند تخريب و همچنين احياي زيستگاه اين گونه درختي ارزشمند اکوسيستمهاي گرمسيري پيشنهاد
گردد.
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شهرستان گتوند با مختصات جغرافيايي  48درجه و  34دقيقه تا  49درجه و  21دقيقه طول شرقي
و  32درجه و  4دقيقه تا  32درجه و  27دقيقه عرض شمالي داراي اقليم گرم و خشک در استان
خوزستان واقع شده است (شکل  .)1محدوده مورد مطالعه وسعتي معادل  1000هکتار داشته و ارتفاع
متوسط آن از سطح دريا  170متر است .ميانگين رطوبت نسبي اين منطقه در بازه سالهاي  1370تا
 48 ،1396درصد و ميانگين درجه حرارت سالنه آن  25/1درجه سانتيگراد با ميانگين بيشينه سالنه
 33/4درجه و ميانگين کمينه سالنه  16/7درجه سانتيگراد است .ميانگين بارش در اين منطقه
 268/4ميليمتر در سال برآورد ميگردد (مهندسين مشاور تژآب سد .)1397 ،دو رودخانه در اين
منطقه جريان دارد يکي رودخانه بزرگ کارون که از کوههاي بختياري سرچشمه گرفته و در ابتداي
ورود به جلگه خوزستان به شمال گتوند ميرسد و رودخانه شور يکي ديگر از رودهايي است که در
جنوب گتوند از کارون جدا شده و بعد از طي مسافتي از جنوب شرقي از شهرستان گتوند خارج مي-
گردد .گونه درختي پده ( )Popoulus euphratica Oliv.در زيستگاه طبيعي خود در جنگلهاي
نيمه گرمسيري ،گرم و مرطوب تا گرم و خشک يافت ميشود .در سراسر دامنه رويشي خود جنگلهاي
انبوهي را به همراه گونههاي گز ( )Tamarix ramosissima Ledeb.و بيد ( )Salix sp.در امتداد
رودخانه و انشعابات آنها تشکيل ميدهد (زماني و همکاران.)1390 ،
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به منظور انجام اين مطالعه و انتخاب نمونههاي تلفيقي از همه تصاوير رنگي موجود ،عالوه بر انجام
بازديدهاي ميداني از منطقه مورد مطالعه از تصوير سال  2015پايگاه اطالعاتي  Google Earthنيز
استفاده شد .در اين پژوهش از آناليز مولفههاي اصلي ( )PCAبا هدف دستيابي به مقادير و مولفههاي
جديد که در آنها ميزان واريانس دادهها بيشتر است ،استفاده شد .بر اساس اين آناليز در نهايت ميزان
اطالعات بيشتر و وابستگي بين اين مولفهها کمتر از حالت اوليه تصاوير ميباشد (فاطمي و رضايي،
 .)1391روند انجام اين مطالعه را ميتوان به صورت خالصه در شکل  2نشان داد.
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با هدف بال بردن دقت طبقهبندي تصاوير ماهوارهاي ،قدرت تفکيک مکاني تصاوير با استفاده از ابزار
 Spectral Sharpeningو باند شماره  8تصاوير ،از  30متر به  15متر ارتقاء يافت .در نهايت براي
تمامي کاربريها و پوشش اراضي نمونههاي تعليمي آماده و به نرمافزار  ENVIمعرفي و سپس نمونهها
به روش حداکثر مشابهت طبقهبندي شدند .نتيجه نهايي طبقهبندي ،تصوير تک باندي است که در آن
طبقات نمونهگيري شده کامالا مجزا و هر طبقه يا کالس داراي کد خاصي ميباشد .ضمنًا چنانچه
گروهي از پيکسلها به هيچ يک از طبقات اختصاص نيافته باشند به شکل طبقهاي مجزا و يا ناشناخته
معرفي شدند (زبيري و مجد .)1388 ،در نهايت براي ارزيابي صحت نتايج طبقهبندي که يکي از مراحل
مهم پس از طبقهبندي است از ماتريس خطا و ضريب کاپا استفاده شد .سنجههاي سيماي سرزمين در
نرمافزار  FRAGSTATSاستخراج و تجزيه و تحليل آنها در نرمافزار  Microsoft Excelصورت
پذيرفت .در اين پژوهش از  5سنجه درصد مساحت لکه (پهرو) ،تعداد لکه ،بزرگي لکه ،تراکم لکه و
مساحت طبقه به علت توانايي آنها در تفسير ترکيب و توزيع فضايي عناصر ساختاري در سيماي
سرزمين استفاده شده است (.)Kong and Nakagoshi, 2006
 -1سنجه درصد مساحت (پوشش) لکه ()PLAND
اين سنجه درصدي از سيماي سرزمين که توسط يک کالس اشغال شده است را نشان ميدهد .مقادير
اين سنجه بين صفر تا  100متغير است ،که صفر نشان دهنده کمياب بودن کالس مربوطه به طور
فزايندهاي در سطح سيماي سرزمين و  100نشان ميدهد که سيماي سرزمين تنها از يک کالس
تشکيل شده است.
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رابطه 1
 :ijمساحت (مترمربع) لکه  :A ، aمساحت کل سيماي سرزمين (مترمربع)
 -2سنجه تعداد لکه ( )NPيا Number of Patch
تعداد لکههاي يک کالس معين را نشان داده و براي اندازهگيري ميزان گسستگي کالسها به کار مي-
رود که مقادير آن بزرگتر يا مساوي يک است .زمانيکه سيماي سرزمين فقط از يک کالس يا يک لکه-
اي تشکيل شده باشد ،اين مقدار برابر يک خواهد شد.
 -3سنجه بزرگي لکه ( )LPIيا Largest Patch Index
درصدي از سيماي سرزمين که توسط بزرگترين لکه اشغال شده و در واقع يک اندازهگيري ساده از
چيرگي است .مقادير اين سنجه بين صفر تا  100متغير است که صفر به معناي بزرگترين لکه موجود
در کالس به طور فزايندهاي کوچک باشد و  100به معناي اين است که کل سيماي سرزمين يک لکه
در کل منطقه است و در واقع بزرگترين لکه ،تمام سيماي سرزمين را پوشانده است.
رابطه 2
 :aijمساحت (مترمربع) لکه
 -4سنجه تراکم لکه ( )PDيا Patch Density
اين مشخصه الگوي سيماي سرزمين را نشان داده و بيانگر تعداد لکه در واحد سطح (در هر صد
هکتار) است .تراکم لکه ،مقايسه سيماي سرزمين با سطوح مختلف را سادهتر ميکند.
 -5سنجه مساحت طبقه ()CA
مجموع مساحت پهروهاي همسان را محاسبه ميکند ( )CA>0و مقادير آن بر اساس هکتار بيان مي-
شود .براي بررسي تغييرات رخ داده در بازههاي زماني  1998تا  ،2018تغييرات سنجههاي حاصل از
تصاوير ماهوارهاي و تغييرات مشاهده شده در کاربريها با هم مقايسه و با توجه به اينکه هر کدام از
سنجهها بيانگر تغييري در ساختار سيماي سرزمين هستند ،تغييرات رخ داده در ساختار سيماي
سرزمين شهرستان گتوند ،تحليل گرديد.
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پس از انجام پيشپردازش و رفع خطاهاي راديومتريک و هندسي تصاوير ماهواره لندست ،براي
استخراج اطالعات بيشتر از اين تصاوير عمليات فيوژن ( )Fusionبا هدف بال بردن قدرت تفکيک
مکاني تصاوير از  30متر به  15متر به کمک باند شماره  8تصاوير انجام شد (شکلهاي  3و .)4
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نتايج حاصل از بررسي صحت طبقهبندي به روشهاي ضريب کاپا و دقت کلي نشان داد که طبقه بندي
تصاوير با دقت مناسب انجام شده است (جدول .)1
سال مرجع

تصوير /سنجنده

صحت کلي (درصد)

ضريب کاپا (درصد)

1998

Landsat TM

92/69

92/96

2018

Landsat OLI-TIRS

88/46

85/45

پس از اطمينان از صحت طبقهبندي تصاوير ماهوارهاي ،نقشه کاربري اراضي شهرستان گتوند در
سالهاي  1998و  2018در چهار طبقه شامل اراضي زراعي ،مراتع ،پهنههاي آبي و بيشهزارهاي
طبيعي پده تهيه گرديد (شکلهاي  5و .)6
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CA
مساحت (هکتار)
2018

مساحت (هکتار)
1998

سال/کاربري

551/705

625/0225

پهنههاي آبي

85297/84

63998/85

اراضي کشاورزي

11193/36

31912/31

مراتع

282/9825

789/9075

بيشهزارهاي پده
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نتايج حاصل از محاسبه سنجههاي به تفکيک سال ،انواع طبقات کاربري و پوشش اراضي در جدول 2
ارائه شده است ،نتايج نشان داد مساحت سه کاربري بيشهزارهاي طبيعي پده ،پهنههاي آبي و مراتع در
بازه زماني  20ساله از سال  1998تا سال  2018کاهش يافته اما مساحت کاربري کشاورزي در همين
بازه افزايش چشمگيري داشته است (جدول .)2
نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که پهروهاي (لکههاي) بيشهزار طبيعي پده از تعداد  520لکه در
سال  1998به  1131لکه در سال  2018افزايش يافته است (شکل  .)8همچنين تراکم پهروها نيز در

فرخنده احمدی و همکاران

واحد سطح در سال  1998از  0/53درصد به  1/16درصد در سال  2018افزايش يافته است (شکل .)9
اما از بزرگي پهروها طي  20سال کاسته و اندازه آنها کوچکتر شده است در واقع اندازه پهروها از
 0/1263درصد در سال  1998به  0/0654درصد در سال  2018کاهش يافته است (شکل .)10

CA

NP
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PD

LPI
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بررسي سنجههاي سيماي سرزمين در منطقه مورد مطالعه مانند تعداد پهروها مبين ميزان
گسستگي سرزمين است .تجزيه و تحليل تعداد پهروهاي بيشهزارهاي پده نشان ميدهد که اين مقدار
از  520لکه در سال  1998به  1131لکه در سال  2018افزايش يافته که نشاندهنده پهروشدگي يا
تکهتکه شدن زيستگاه اين گونه گياهي است .با توجه به مفهوم تعداد لکه ،اگر تعداد لکهها زياد باشد،
طبقه مورد نظر داراي پيوستگي بسيار کم است که در اين مطالعه با توجه به اينکه تعداد لکهها
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افزايش يافت ،ميتوان اذعان داشت که که پيوستگي اين رويشگاه کاهش يافته است .يکي از موارد مهم
در تخريب زيستگاهها ،تکه تکه شدن آن است .تکه تکه شدن زيستگاه باعث کاهش در اندازه لکهها،
افزايش اثر حاشيهاي و منزوي شدن لکهها ميشود که با نتايج حاصل از مطالعه تازيکه و همکاران
( )1393همخواني دارد .نتايج نشان داد که تراکم پهروها در واحد سطح افزايش يافته و از  0/53درصد
در سال  1998به  1/16درصد در سال  2018رسيده ولي از بزرگي و اندازه پهروها طي  20سال کاسته
و اندازه آنها کوچکتر شده است ،در واقع اندازه پهروها از  0/12درصد در سال  1998به  0/06درصد در
سال  2018کاهش يافته است .سيماي سرزمين با ميانگين اندازه پهروي کوچکتر ،تخريب شدهتر تلقي
ميشود (ميرزايي و همکاران .)1392 ،نتايج نشان داد که با کاهش وسعت زيستگاه گونههاي پده و
تکهتکه شدن رويشگاه آنها ،تراکم در واحد سطح افزايش يافته است .بنابراين نتايج به دست آمده بيانگر
روند در حال تخريب ساختار سيماي سرزمين و به دنبال آن تخريب بيشهزارهاي پده در منطقه است.
نتايج حاصل از اين پژوهش ،نشان داد که تکه تکه شدن زيستگاه باعث کاهش موفقيت زادآوري ،بقاء و
افزايش رقابت شده و همچنين با از بين رفتن پيوستگي سيماي سرزمين ساختار کلي زيستمندان
جامعه نيز تغيير ميکند و در نهايت غناي گونهاي کاهش مييابد که از اين نظر با نتايج مطالعه سان و
ژوو ( )Sun and Zhou, 2016همخواني دارد.
در منطقه مورد مطالعه تنوع گياهي كم و تعداد گياهان تشكيل دهنده اين جوامع محدود هستند
به طوريکه اشكوب باليي توسط گونه پده و اشکوب مياني توسط گونه درختچهاي گز پرشاخه به
عنوان گونه غا لب منطقه پوشيده شده و ساير گياهان همراه نيز از تعدادي درختچه و گياهان بوتهاي و
زير اشكوب که اكثرًﺍ گراسها و شورپسندهاي يکساله هستند ،پوشيده شده است که مطالعه کالگري و
همکاران ( )1379نتايج حاصل از اين پژوهش را تاييد ميکند.
کاربرد سنجههاي مورد مطالعه در اين پژوهش بيانگر کارايي سنجههاي مساحت طبقه و تعداد پهرو
در بررسي ،تحليل و آشکارسازي تغييرات پوشش و کاربري اراضي و سيماي سرزمين است .کارايي
شاخص بزرگترين پهرو در اين مطالعه جهت ارزيابي پهروشدگي زيستگاهها است .تغييرات پوشش
زمين در نتيجه فعاليتهاي انساني نقش مهمي در تغييرات زيست محيطي جهاني ايفا کرده است و در
نتيجه تبديل به يک موضوع داغ براي محققان شده است ( .)Liu et al., 2002نتايج پژوهش حاضر با
نتايج پژوهش غديريپور و باوي ( )1396همخواني دارد و بر اساس يافتههاي هر دو پژوهش ميتوان
عوامل تخريب بيشهزارهاي پده را تخريب غيرمستقيم جنگلهاي کرانرودي پده و گز توسط انسان
دانست .از جمله اين فعاليتها مي توان به احداث سدهاي متعدد اشاره نمود که سبب از بين رفتن
جريانهاي سيالبي به عنوان مهمترين عامل شکلگيري و بقاي جنگلهاي کران رودي نام برد .فعاليت-
هاي انساني نظير کشاورزي و دامداري در منطقه موجبات بر هم خوردن شرايط محيطي و تنش بر اين
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گونه را محيا ميکند که ميتواند جوانهزني بذرهاي پده و توليد مثل جنسي آنها را کاهش داده و
تجديدحيات غيرجنسي اين گونه ارزشمند را هم محدود کند .حاصل اين پديده ،کم شدن تنوع ژنتيکي
درختان پده و وقوع فرسايش ژنتيکي در جنگلهاي کرانرودي است .فرسايش ژنتيکي ،تودههاي
طبيعي گونه پده را بيش از پيش در مقابل عوامل نامساعد محيطي و تنشها آسيبپذير کرده و ممکن
است در نهايت باعث حذف اين گونه از بخشهايي از جنگل شود (غديريپور و باوي .)1396 ،از ديگر
عوامل تخريب توسط انسان ميتوان به قطع و بهرهبرداري درختان و درختچههاي جنگلهاي کران-
رودي به وسيله روستاييان محلي به منظور تأمين سوخت و ساير مصارف نظير حصارکشي و چراي دام
نام برد که مطالعه کالگري در سال  1372نيز اين موضوع را تاييد ميکند .البته در برخي موارد به علت
عمليات عمراني نيز در بخشهايي از جنگلهاي کرانرودي پهروشدگي ايجاد ميگردد که خود ميتواند
يکي از عوامل تخريب در منطقه باشد که مطالعه غديريپور و باوي نيز در سال  1396اين موضوع را
تاييد ميکند.
يکي از بزرگترين مشکالت در ارتباط با اين توده جنگلي ارزشمند ابهام در قوانين و نامشخص
بودن متولي جنگلهاي حاشيه رودخانه است (رسام و مشايخان .)1392 ،اکوسيستم جنگلهاي حاشيه
رودخانهاي شهرستان گتوند با غالبيت گونه درختي پده منابع ژنتيکي ارزشمندي هستند که از نظر
محيط زيست داراي اهميت بسياري بوده و از سويي با صرف هزينههاي بسيار کمتري نسبت به گونه-
هاي غير بومي قابليت توسعه دارند ،بنابراين براي حفظ ،احياء و توسعه آنها پيشنهاد ميشود که با
تعريف اين نـوع پوشش گياهي به عنوان جنگل و تعيين يك سازمان يا وزارتخانه به عنوان متولي
جنگلهاي کرانرودي ،موانع قانوني براي مديريت و تهيه طرحهاي جنگلداري در اين مناطق برطرف
گردد .از طرف ديگر همپوشاني حوزههاي فعاليت وزارت نيرو ،سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري
کشور و سازمان حفاظت محيط زيست در محدوده جنگلهاي کرانرودي سبب شده هر يك از اين
تشکيالت به فراخور مسئوليتهاي خود ،تعريف متفاوتي از اين نوع پوششگياهي داشته باشند که خود
موجب ناتواني مديريت يکپارچه در اين اکوسيستمها شده است .در نهايت ميتوان اذعان داشت به
منظور کاهش اثرات تخريب زيستگاه و حفظ تنوع گونهاي گياهي و جانوري به عنوان اصليترين راهکار
حفاظتي براي جنگلهاي کرانرودي ،توصيه ميگردد لکههاي بزرگ پوششگياهي طبيعي در اين
منطقه حفاظت شده و با استفاده از ايجاد کريدورهاي گياهي با گونههاي بومي و غالب منطقه اقدام به
افزايش سطح اتصال ميان لکههاي زيستگاهي گردد.
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آرخي ،ص ،.جعفرزاده ،ع ،.يوسفي ،ص .1391 .شبيه سازي تخريب جنگل با استفاده از رگرسيون
لوجستيک GIS ،و سنجش از دور در جنگل هاي شمال ايالم .فصلنامه جغرافيا و توسعه-42 ،29 ،
.31
تازيکه ،ک ،.ميکاييلي تبريزي ،ع.ر ،.سلمان ماهيني ،ع.ر ،.وارسته مرادي ،ح .1393 .آثار تکهتکه شدن
زيستگاهها بر جامعه پرندگان تهران .دومين همايش ملي برنامهريزي ،حفاظت ،حمايت از محيط
زيست و توسعه پايدار.225-234 ،
جعفري گرزين ،ب .1398 .برآورد ميزان تخريب جنگ هاي بالبند مازندران با استفاده از داده هاي
ماهواره اي .فصلنامه حفاظت و بهره برداري جنگلهاي هيرکاني.34-25 ،)1( 1 ،
جوان ،ف ،.حسني مقدم ،ح .1396 .آشکارسازي ميزان تخريب جنگلهاي هيرکاني با استفاده از تصاوير
ماهوارهاي و الگوريتم ماشين بردار پشتيبان (مورد مطالعه :شهرستان رضوانشهر) .فصلنامه
استراتژي راهبردي جنگل.11-1 ،)5( 2 ،
خوراني ،ا ،.بي نياز ،م ،.اميري ،ح .1394 .تغييرات سطح جنگلهاي حرا با توجه به نوسانات اقليمي
(مطالعه موردي :جنگلهاي بين بندر خمير و قشم) .فصلنامه بوم شناسي آبزيان111- ،)2( 5 ،
.100
راعي ،ر ،.جعفريان ،ز ،.جمشيد ،ق .1396 .بررسي تغييرات پوششاراضي در يک دوره  46ساله در
منطقه کياسر ساري .تحقيقات حمايت و حفاظت جنگلها و مراتع ايران.90-76 ،)1( 15 ،
رسام ،ق ،.مشايخان ،آ .1392 .تناسب اراضي براي جنگلکاري پده ( )Populus euphraticaبه روش
ارزيابي چند معياره ( .)MCEدومين همايش ملي بهار نارنج و فضاي سبز شهري.189-197 ،
زبيري ،م ،.مجد ،ع .1388 .آشنايي با فن سنجش از دور و کاربرد در منابع طبيعي (اطالعات ماهوارهاي،
عکسهاي هوايي ،فضايي) .انتشارات دانشگاه تهران ،ص .332
زماني ،ص ،.احمدي عدلي ،ر ،.عنابي ميالني ،ا .1390 .بررسي جوامع درخت پده و چگونگي سازگاري
آن درمناطق گرمسير و سردسير .اولين همايش تخصصي توسعه کشاورزي استانهاي شمال غرب
کشور ،مشکينشهر ،دانشگاه پيامنور.292-301 ،
عطارروشن ،س .1396 .مطالعه گروه گونه هاي اکولوژيک و تنوع گونه اي در ذخيرگاه جنگلي تنگ پل
مسجدسليمان پس از قرق بلندمدت .فصلنامه علمي و پژوهشي حفاظت زيست بوم گياهان5 ،
(.211-197 ،)10
غديريپور ،پ ،.باوي ،س .1396 .جنگلهاي کرانرودي خوزستان اکوسيستمهاي فراموش شده ايران.
فصلنامه علمي و پژوهشي طبيعت ايران.23-16 ،)6(2 ،
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. ا، رنجبر،. م، معينالدين. ح، سليماني،. ش، احمدي،. م، نگهبان،. ي، عرفانيفرد،. ر،فالح شمسي
 شناسايي الگوي گسترش مکاني خشکيدگي در جنگلهاي بلوط ايراني با استفاده از فنون.1391
 نخستين همايش ملي جنگلهاي زاگرس (چالشها و، انجمن جنگلباني ايران،سنجش از دور
.2012-221 ، شيراز،)تهديدها
.291  ص، انتشارات آزاده. کتاب مباني سنجش از دور.1391 . ي، رضايي،. ب،فاطمي
 پاياننامه كارشناسي. بررسي اكولوژيكي جوامع پده در حاشيه رودخانه كارون.1372 ،. م،کالگري
.127  ص، پرديس کشاورزي دانشگاه تهران، دانشكده منابع طبيعي،ارشـد جنگـلداري
 بررسي جوامع پده در حاشيه رودخانه.1379 . ع، مديررحتمي،. م، زبيري،. ک، جوانشير،. م،کالگري
.52-25 ،)1( 4 ، فصلنامه علمي و پژوهشي تحقيقات جنگل و صنوبر ايران.كارون
 جهاد، مطالعات طرح مديريت منابع جنگلي شهرستان گتوند.1397 ،مهندسين مشاور تژآب سد
. اداره کل منابع طبيعي استان خوزستان، مراتع و آبخيزداري کشور، سازمان جنگلها،کشاورزي
.492 ص
 بررسي تغييرات پوشش اراضي.1392 . م، غالمعلي فرد،. ع، ماهيني،. ع، رياحي بختياري،. م،ميرزايي
 فصلنامه.1389-1363 استان مازندران با استفاده از سنجههاي سيماي سرزمين بين سالهاي
.54-37 ،)4(2 ،علمي و پژوهشي اکولوژي کاربردي
Anthea L. M., Rosenqvist, A., Mora, B. 2017. Current remote sensing approaches
to monitoring forest degradation in support of countries measurement,
reporting and verification (MRV) systems for REDD+, Carbon Balance
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