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 چکيده
ساليان  در این ناحيه لهايرویه از جنگ. استفاده بيقرار گرفته استتوراني  -ایراني در ناحيهي ایران لهاسطح زیادي از جنگ

عنوان  پوشش بهمشخصه تاج .اي تبدیل شوندهاي حساس و شکنندهمتمادي موجب شده که این جنگلهاي با ارزش به اکوسيستم
استفاده از امروزه  .شودمي محسوب آنبررسي و پایش تغييرات و  آگاهي از وضعيت کمي جنگلي برا مشخصهمهمترین 

. است یافته زیادي گسترش ،هزینه کم و سرعت عمل زیاد در مقایسه با عمليات زميني ،هاي هوایي با توجه به گستردگي عکس
 ي،زمين آماربرداري صددرصد و استفاده از یيهاي هوا عکسبصري  -که با تفسير رقوميه در این تحقيق سعي شدبنابراین 

 1334 دو دوره هوایي هاي عکسبدین منظور ساله بررسي شود.  01زماني گاه بلوط سرسختي طي یک دوره تغييرات کمي ذخيره
تایج ن .گردید ، مقایسهانجام شد 1371صددرصد که در سال دو دوره با آماربرداري  این طيي مارتوفتو شد و تغييرات ک 1384 و

درصد رسيده است. ولي از سال  30درصد به  41از  درصد کاهش یافته و 1پوشش تاج ،اول هسال 41که طي دوره نشان داد 
  رسيده است. 1371درصد در سال  41که نتيجه مدیریت صحيح بوده به  درصدي 0پوشش با افزایش درصد تاج 1384

 
 د، ارتوفتو، ناهمسال، ذخيرگاه جنگلي سرسختي، بلوط.عکسهاي هوایي، آماربرداري صددرصهاي کليدي:  واژه

 

 مقدمه 
علت خصوصيات  بهفالت مرکزي ایران طور کلي  به

خشک  مناطق خشک و نيمه ءجز يي و اکولوژیکیجغرافيا
کمبود بارش ساالنه،  .شودجنگل محسوب مي فقير از

، يگرماي زیاد، خاکهاي شور و سایر عوامل اکولوژیک
در این ناحيه  پوشش جنگلي سترشمناسب ایجاد و گ

برداري از ذخایر طبيعي  نيستند. با وجود افزایش سریع بهره
(Resource reserve) توجهي از  هنوز در دنيا مناطق قابل

طوري  بهاند که باید  اراضي آبي یا خشکي باقي مانده
امروزه  و حفاظت قرار گيرند.برداري  بهرهمورد شایسته 

منابع جنگل نظير  خدمات ت واهاي دیگر توليد جنبه
سازي آب و جلوگيري از ذخيره ،گياهي و جانوري ژنتيکي

هایي که آالیندهرسوب  ،ها تفرج انسانو تفریح سيالب، 
بيشتر از آن چيزي ، کندتوليد مي در جوامع صنعتي انسان

وجود  است که دانش امروزي بتواند آن را درك کند. با
هاي  زیرساخت علمي وبه توان  با توجهباید این مي

آن را مورد  ،خودهاي جنگلي طبيعي  موجود اکوسيستم
گان بدانند گيري قرار داده تا حداقل آیندهمطالعه و اندازه

هاي توده و حفاظت مدیریت شناخت، که نسل فعلي در
 هایي انجام داده است چه فعاليت جنگلي خویش

 Quercus brantii) . گونه بلوط ایراني(1373 )نميرانيان،
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Lindl.)  داراي خواهش نوري فراوان ولي در سنين
تواند نور کم را تحمل نماید. این گونه داراي نوجواني مي

 است )مروي مهاجر، طوالنيبرداري سن دیرزیستي و بهره
گاه ذخيرهجا که پوشش گياهي موجود در  . از آن(1374

 قادر به توليد چوب قابل استفاده در صنایع مربوطهجنگلي 
بنابراین  ،(1372،اي و ابراهيمي رستاقي باشد )جزیره نمي
بررسي و  مشخصه موردعنوان یک توان حجم را به نمي

در نتيجه باید از مشخصه دیگري  ،گيري قرار داداندازه
گيري و کنترل تغييرات کمک پوشش براي اندازهمانند تاج
که حفاظت از  (. نظر به این1382 صابر،نگهدار گرفت )

مهمترین و  ،استلهو خاك مهمترین نقش این جنگآب 
 ،وضعيت این جنگلها آگاهي از براي عاملبهترین 

 پوشش تاج(. 1381 نيموري،اسحاق ) باشدپوشش مي تاج
صورتي که  هب اي داشته،العادهدر جنگل اهميت فوق

پوشش هاي جنگلي تابع انبوهي تاج پایداري و زوال توده
پوشش، حاکم بر توليد جنگل تاج که شود است و گفته مي

 پوشش تاج(. 1380 از نظر کمي و کيفي است )توکلي،
عبارت از مجموعه شاخ و برگ درختان است که به شکل 
 پرده یا حجابي، در مساحتي معين از جنگل، مثل

-اندازي مي سایهطور عمودي  به وجود دارد و نمونه قطعه

تصویر  هوسيل بهسطحي از جنگل که  ،عبارت دیگر . بهکند
 پوشش تاجشود، برابر عمودي تاج درختان پوشيده مي

ي هوایي ها عکسچون در  .درختان آن جنگل است
مساحت تاج آنها در یک  ،شوند ميدرختان از باال دیده 

گيري است، قابل اندازه پوشش تاجسطح معين که همان 
 .(1373 باشد )زبيري و دالکي،مي

ي ها عکسبررسي  منظور ( به1313) زبيري و همکاران
جنگل و مساحت تعيين درصد  برايهوایي قدیمي 

قطعه  111هاي مختلف آن در یک منطقه، تعداد  تيپ
در منطقه  را 1341 سال 1:21111عکس هوایي با مقياس 

هزار هکتار بود،  41بيش ازمساحتي  داراي ناو اسالم که
در دهد که  دادند. این بررسي نشان ميمورد تفسير قرار 

 سطح درصد 7/11از (  عکسسال )سال تهيه  18طول 

درصد )با  0/01داشته، فقط جنگلي که در منطقه وجود 
 %( باقي مانده است.10% و حدود اعتماد 37/3اشتباه معيار 

طور  هیعني کاهش سطح جنگل در سال در آن منطقه ب
 درصد بوده است. 20/1متوسط 

( برآورد سطح 1371فرد و همکاران )  عرفاني
با استفاده از  را ي هوایيها عکسجنگل در  پوشش تاج

 هدف .مورد بررسي قرار دادند شاخص سایه در زاگرس
روي بر عيين شاخص سایه روشي مناسب براي ت هیارا آنها

بندي رقومي و استفاده از این طبقه عکس هوایي با
بندي شده براي محاسبه شاخص و عکس هوایي طبقه

 .است هبود در هکتار پوشش تاجمقدار 
et al. (2005)  Bai  و  پوشش تاجتعيين مقدار

در را درختزار  -بندي جنگل در اکوتون جنگل طبقه
بریتيش کلمبيا با استفاده از تجزیه و تحليل رقومي 

این  هدف از. ندمورد بررسي قرار داد ي هوایيها عکس
ي هوایي سياه و سفيد و ها عکساستفاده از  ،تحقيق

دسترس از نظر اقتصادي در جهت هاي قابل  افزار نرم
پوشش درختي يرات هایي براي تعيين ميزان تغيروشتوسعه 

 .درختزار بوده است -در اکوتون جنگل
Carreiras & Pereira (2006) بررسي امکان  در

سبز در  درختان بلوط هميشه پوشش تاجبرآورد سطح 
 ،ي هوایيها عکسپرتغال با استفاده از  کشور درختزارهاي

روي  بر پوشش برآورد سطح تاج برايه گرفتند که نتيج
چين استفاده نمود  از شبکه نقطه توان مي ي هوایيها عکس

 .کردصورت بصري حذف  بهو سایه را 

 :عبارتند از ف این تحقيقاهدا 
 گاه جنگليذخيره پوشش تاجبرآورد درصد تراکم  -1

از  با استفاده و تهيه نقشه انبوهي بلوط سرسختي
  1384 و 1334سالهاي  در هوایيي ها عکس
 پوشش تاجانبوهي  بررسي روند تغييرات درصد -2

 طي دو دوره 
و مقایسه آن  مطالعه ساختار توده در حال حاضر -3

 مطالعات آینده برايبا آماربرداري صددرصد 
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  مواد و روشها

 منطقه مورد مطالعه  
زند  شهرستان شا درگاه جنگلي بلوط سرسختي  ذخيره

شهرستان واقع شده است. این کيلومتري  11صله فا درو 
این منطقه از لحاظ تقسيمات مناطق رویشي جزء ناحيه 

و در  يدرختان بلوط در شيب شمال و توراني بوده -يایران
 ي منطقهاند. حداکثر ارتفاع از سطح دریابين سنگها روئيده

باشد. ميزان متوسط  متر مي 2141 و حداقل آنمتر  2371

 دماي متوسط ساالنه و مترميلي 011 االنه معادلبارندگي س
. وضعيت اقليمي منطقه با استگراد سانتي 21/11 آن

بندي آمبرژه مورد بررسي قرار استفاده از روش طبقه
اقليم منطقه را خشک و سرد  که نتایج حاصل، گرفت

سول بيشترین پراکنش  نماید. خاك با رده انسپتيمعرفي مي
موقعيت  1. شکل (1371 نام،)بي ردرا در سطح منطقه دا

 دهد.منطقه مورد مطالعه را نشان مي

 

 
 اراک –شازند  گاه جنگلي بلوط سرسختيموقعيت ذخيره -7شکل 

 

 روش تحقيق

در این مطالعه از آماربرداري صددرصد براي بررسي 
گاه سرسختي  ساختار کمي و کيفي توده بلوط در ذخيره

اربرداري راي اجراي آماراك استفاده شد. ب -شازند
 سپسو  منطقه تهيه 1:01111صددرصد ابتدا نقشه 

طي چند  ب( -1374براساس روش پيشنهادي زبيري )
اکيپ آماربرداري از یک مرز  2گردشي، نوبت جنگل

مشخص )نزدیک جاده( آماربرداري صددرصد را انجام 
  .دادند

شرح  بهها اي کمي و کيفي پایهيهدر این مطالعه ویژگ
تا دقت  برابرسينه: قطر قرار گرفتندگيري  ر مورد اندازهزی

متر، قطر متر، ارتفاع کامل درخت تا دقت دسيسانتي
همچنين سعي  . متر دسي تا دقت و کوچک تاج بزرگ

ریاضي معقول  -رابطه آماري هامشخصهبين  اگر گردید تا
وجود دارد که قابليت کاربردي نيز داشته باشد، 

رد شود. البته قبل از هر گونه تجزیه و آن برآو هاي ضریب
تحليل ابر نقاط را تشکيل داده و با توجه به ابر نقاط و 

 .هاي بعدي مناسب برداشته شدوجود همبستگي گام
-یبو ضر r̂د آزمونرکه در تمام مواشود ميیادآوري 

 نميرانيان،ثابت و متغير در روابط به عمل آمده است ) هاي
1370) 

  

 ي هوايي ها عکسجايي در  هتصحيح خطاي جاب
آخرین عکس هوایي برداشت شده از منطقه موردنظر 

است. این  1:41111با مقياس  1384مربوط به سال 
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روي کاغذ و  بر صورت چاپ شده هوایي به دوعکس
 27اسکن فيلم )دیاپوزیتيو( به شکل رقومي و با دقت 

توسط اسکنر  (dpi) پيکسل در هر اینچ 844ميکرون یا 
برداري کشور اسکن شد. با فتوگرامتري سازمان نقشه

، قدرت تفکيک ها عکستوجه به قدرت اسکن و مقياس 
 از عمل متر است. 38/1 مکاني در روي زمين معادل

سازي هيستوگرام تصاویر و افزایش کنتراست تا یکسان
 حد امکان براي برطرف کردن تفاوت محسوس رنگ

شده که از دو خط پرواز بودند، استفاده  اسکن يها عکس
ي هوایي ها عکسدر  .(1370مجد، )زبيري و  گردید

جایي ناشي از  ه(، جابTilt) خطاهایي مانند تيلت
 ( وDistortion) (، تابيدگي لنزDisplacement) توپوگرافي

ناهنجاریهاي هندسي امکان  دليل غيره وجود دارد که به
 )مخدوم و وجود نداردروي آنها  بر مطالعه مستقيم

ي هوایي با استفاده از ها عکس. بنابراین (1373 همکاران،
 ،(GCP( و نقاط کنترل زميني )DEMمدل رقومي ارتفاع )

تبدیل  (Orthophoto) تصحيح شده و به اورتوفتو
. در این تحقيق، براي (1388 صفت،)درویش شوند مي

با  و PCI geomatica افزار تصحيح دقيق تصاویر در نرم
اطالعات کاليبراسيون  Ortho Engineاستفاده از ماژول 

دوربين شامل فاصله کانوني، مقياس عکس و شعاع کره 
وسيله کارخانه سازنده دوربين در اختيار  بهزمين که 

در مرحله . گيرد، مورد استفاده قرار گرفت ميکاربران قرار 
دن مرجع کردن دقيق تصویر و از بين بر زمين منظور به بعد

مختصات مسطحاتي  ،ر روي هر عکسبجایي  هخطاي جاب
(X وY چندین نقطه کنترل زميني )همراه مختصات  به

استخراج شده بود، مشخص  DEM ( آنها که ازZارتفاعي )
با  ها عکسگردید. در نهایت ساخت تصاویر اورتو از 

با توجه  سپس شد وانجام کمک مدل رقومي ارتفاع منطقه 
مورد مطالعه، این محدوده از اورتو به مختصات منطقه 

-1331 هاي هوایي سال استخراج شد. همچنين عکس
هاي  آن را عکس اًکه اصطالح 1:00111با مقياس 1334
 فيدوشل که با توجه به این ،گویندنيز مي 1:01111هوایي

 مارك نبوده و همچنين فاقد دیاپوزیتيو اسکن شده بودند،
 Arcمي شده و در محيط ميکرون رقو 27با اسکنر با دقت 

map  مرجع سازي آن انجام  زمين ،دو بعديبا تهيه نقشه
گون منطقه مورد مطالعه جدا و  شد. در مرحله بعد پلي

 .گيري شدهدقيق انداز طور بهمساحت 
 

 پوشش تاجگيري درصد انبوهي  اندازه  
به حالت  هاي هوایي در عکسجنگل هنگامي که  

تاج درختان در یک سطح مساحت  ،شود برجسته دیده مي
درختان از دليل این که  بهاست  پوشش تاجمعين که همان 

، )زبيري و مجد. استگيري  قابل اندازهد، نشو باال دیده مي
توان با تعيين گيري این مشخصه مي . با اندازه(1370
و  1334 پوشش و مقایسه آن بين سالهاي هایي از تاج طبقه

رسي قرار داد. مساحت تغييرات جنگل را مورد بر 1384
 در محيط ندزگاه جنگلي بلوط سرسختي شا يرهدقيق ذخ

view Gis 3.3 Arc، 21 تهيه  برايگيري شد.  اندازه هکتار
محاسبه تعداد نقاطي که باید بررسي  چين و نقطهشبکه 
اي طراحي شد که نسبت نقطه 111ابتدا یک شبکه  شوند،

برداري، مونهن در این .برآورد گردید 4/1 آن پوشش تاج
ورد آبراي بر .ورد شدآبر درصد 11اشتباه آماربرداري 

اي در  نقطه 3801یک شبکه درصد،  4با دقت  پوشش تاج
شبکه طراحي شده  سپس طراحي شده و Arc infoمحيط 

 هايهاي سال بر روي عکس Arc view Gis 3.3در محيط 
که  با توجه به این .(2)شکل  انداخته شد 1334 و 1384
 سازي شده و مرجعزمين 1384 و 1334 هاياي سالعکسه

چين شبکه نقطه ،شدندUTM  داراي سيستم مختصات 
و نقاطي که بر  انداخته ها عکساین طراحي شده بر روي 

 گرفت، شمارش شد وپوشش درختان قرار مي روي تاج
 براي مجزا شدند. پوشش تاجاز نظر  هاطبقهسپس 

 )زبيري، ( استفاده شد2)( و 1از روابط )محاسبات آماري 
نسبت  Pتعداد کل نقاط،  Nکه در آن  (الف -1374

مساحت  S، ابعاد شبکه X ،اشتباه آماربرداري E جنگل،
 باشد. مي (2)حدود  ضریب ثابت t و جنگل به هکتار



 947   4شمارة  71و صنوبر ايران جلد فصلنامة تحقيقات جنگل 

 
 

   (1رابطه )    
 

 20
0

i

i

2

E0/01p

p1t
N




 

 

                          ي هوایيها عکسروي  بر چينابعاد شبکه نقطه                    
 

3750
0/00064

2/4

40/010/4

0/414
N 2 




 

 

                          5/3m10  x   
3750

1000020
x 


                            ( 2رابطه)      

N

10000s
x


    

 

 

 

 
 

 
 (راست) 7314 و (چپ) 7334 در سالهاي هاي هواي  ه بر روي عکسشبکه طراحي شد -2 شکل
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بههر روي  پوشههش تههاجقههات تراکمههي بتهيههه نقشههه ط

   7314 و 7334 هايسال هاي هوايي عکس

ي دو دوره باا اساتفاده از تفساير    هاا  عکسدر این تحقيق 

 شاده از  تارین تعریاف ارائاه   با استفاده از جدید بصري و

 ،اشوراي عالي جنگل، مرتع و خاك سازمان جنگله سوي

 توساط مفساران   (1 کشاور )جادول   و آبخيازداري  مراتع

باراي   پوشش تاجنقشه طبقات تراکم  و طي آن شدتفسير 

 .منطقه مورد مطالعه تهيه گردید
 

 مرتع و خاک ،تعريف شوراي عالي جنگل براساس پوشش تاج گانه تراکم 9 طبقات -7 جدول

  (7311شامخي، )

 جنگلي پوشش تاجویژگي طبقات از نظر درصد  شناسه طبقات

 0تا  1 1

 11 تا 0 2

 20 تا 11 3

 01 تا 20  4

 80 تا 01  0

 111 تا 80   1

 

  افزارهاي مورد استفادهنرم
 Arc Gis 9.2 ،Arc Infoافزارهاي در این تحقيق از نرم

3.5.1 ،Arc view GIS 3.3 وPCI geomatica 9 رايب 
نيز  Microstation افزارتحليل و از نرم پردازش و تجزیه و

وپوگرفي رقومي و جداکردن هاي تقرائت نقشه براي
 . شد استفاده نظرهاي مورد الیه

 

 نتايج
ماربرداري صددرصد تعداد آبا منطقه مورد مطالعه  در

 سينه معادلسطح مقطع برابرو  اصله 113 حدوددر هکتار 
در این مطالعه سطح  مترمربع در هکتار برآورد شد. 31/1
 مترمربع در هکتار برآورد شد 8/4111درختان  پوشش تاج

که  باشد و با توجه به ایندرصد منطقه مي 41که حدود 
 01یعني کمتر از  است 0/1پوشش کمتر از درجه تاج

 پوشش تاجتصویر  وسيله بهسطح زمين جنگل درصد 
 باشد.خالي یا تهي مي پوشش تاج ،درختان اشغال شده

نمودار  ،هآوري شدهاي جمعپس از کنترل داده بنابراین
ي قطري و نمودار پراکنش تعداد اهپراکنش تعداد در طبقه

براي مشخص کردن نوع توده از نظر  در طبقات ارتفاعي
 رسم شد. همسال یا ناهمسال بودن 

 

 پراکنش تعداد در طبقات قطري
گيري اصله درخت اندازه 2110تعداد  گاه ر این ذخيرهد

ه دارد. بدین شوند کم شده که نمودار پراکنش آن حالت
مراتب بيشتر از تعداد  هترتيب که تعداد درختان کم قطر ب

را درختان قطور  باشد. کمترین تعداددرختان قطور مي
 که نامنظم است لناهمسا ،دارند. البته نمودار پراکنش

(. 3)شکل  طور کلي از سه بخش تشکيل شده است به
ه قسمت راست بيانگر درختان مسن و تعداد آنها بوده ک

همانند جنگلهاي  و دهدحالت نامنظمي را نشان مي
ناهمسال فراواني آن کم است. قسمت مياني حالت 

دليل دخالت انسان  بهاي شکل دارد که ممکن است  زنگوله
فراواني زیاد  قسمت چپ با و دام و عوامل طبيعي باشد و

 نمایانگر حفاظت توده و حصارکشي، در طبقات قطري کم
 .شده استادآوري ز منجر بهاست که 
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  يسرسخت بلوط يگاه جنگلهريدر ذخ يقطر اتدر طبقنمودار پراکنش تعداد  -3شکل 

 

 ارتفاعي اتپراکنش تعداد در طبق
ارتفاعي را نشان  اتپراکنش تعداد در طبق 4شکل 

بيانگر دو آشکوبه  وکوهانه است ي دوندهد که یک منح مي

ي(. در انميد باشد )تطبيق با مشاهداتبودن جنگل مي
متر و در  3آشکوب پایين درختان با ارتفاع کمتر از 

 متر قرار دارند.  3اشکوب باال درختان با ارتفاع بيش از 
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  يسرسختبلوط  يگاه جنگل هريدر ذخ داد در طبقات ارتفاعينمودار پراکنش تع -4شکل 

 

 هاي هوايي نتايج مربوط به مقايسه عکس
  وي عکس هوایير بر فتوبا انجام اورتو

و  صورت گرفته جایي هتصحيح خطاي جاب ،(0 )شکل

( برخوردار 1 )شکل UTMاز سيستم مختصات  ها عکس
 شدند.
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 هوايي تصحيح شده  عکس -9 شکل        شده          نعکس هوايي تصحيح  -5 شکل            

 

 (76تا 1 روابط) 7314و  (9 تا 3)روابط  7334 هايدر سال پوشش تاجد درصد ورآمحاسبات آماري مربوط به بر
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Pi:  ؛ پوشش تاجنسبتPi% : ؛پوشش تاجدرصد n :؛تعداد نقاط قرار گرفته بر روي جنگل N :      تعداد کل نقااط تفساير شاده باراي تماامي

  است. اشتباه آماربرداري: E و موردنظر درصد اشتباه معيار تيپ :%Spi ؛اشتباه معيار تيپ موردنظر:  Spi؛منطقه جنگلي

 

پوشش در سه دوره بررسي شد که دو  تغييرات تاج
 1384 و 1334اي لههاي هوایي سا دوره آن بر روي عکس

ه بودو یک دوره آن با استفاده از آماربرداري صددرصد 
 41 پوشش داراي تاج 1334سال  گاه در ذخيرهاین است. 

 داراي 1371در سال  و درصد 30، 1384درصد، در سال 
. نمودار تغييرات پوشش بوده است تاجدرصد  41
 نشان 8سه دوره در شکل  طي اینگاه  پوشش ذخيره تاج

 است. هداده شد
 



 945   4شمارة  71و صنوبر ايران جلد فصلنامة تحقيقات جنگل 

0
10
20
30
40
50

1334 1374 1386

سال

ش
وش

ج پ
 تا

صد
در

  
 7319 و 7314 ،7334ه سه دور طيپوشش  تاجدرصد رات ينمودار تغي -1 شکل

 

جنگل  پوشش جتابراي مقايسه نسبت درصد  tآزمون 

 برداري  دو دوره عکس طي
 ميزان اختالف در  داري تعيين معنيبراي 

طي دو دوره جنگل  پوشش تاجنسبت درصد 

 براي مقایسه دو نسبت  t، از آزمون برداري عکس
  استفاده شد.

 

صفررض ف           i2i1 pp:Ho
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Pi1: 1334در سال پوشش نسبت تاج، Pi2:  1384در سال  پوشش تاجنسبت ،n1 :و 1334 در سال تعداد نقاط قرار گرفته بر روي جنگل 

n2 :1384 تعداد نقاط قرار گرفته بر روي جنگل در سال  

 
 tشد. چون مقدار  محاسبه 211/3 برابر tآماره  مقدار
 11/1برابر  121آزادي بزرگتر از  هبراي درججدول 

جدول بزرگتر است و  tمحاسبه شده از  tباشد، بنابراین  مي

تفاوت بين درصد،  10این بدان معني است که به احتمال 
پوشش در دو دوره عکسبرداري درصد تاج نسبت دو

2i1فرض صفر )بنابراین  و باشددار ميمعني pp:Ho


 )
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گيري درصد اشتباه در این نتيجه 0 البته احتمال شود.رد مي
   وجود دارد.نيز 

 پوشش تاجبندي تراکم نقشه طبقه 1 و 7 هايشکل
جدیدترین تعریف شوراي  براساس را گانه( 1)طبقات 

و  مراتعجنگلها، عالي جنگل، مرتع و خاك سازمان 
 1384 و 1334 در سالهاي ترتيبکشور بهآبخيزداري 

هاي تهيه شده، مشاهده دهد. با توجه به نقشهمي نشان
 باشند.  گردد که تعداد طبقات متفاوت مي مي

 

 
 7334سال  در پوششبندي تراکم تاجطبقهنقشه  -1 شکل

 
 7314سال  در پوششبندي تراکم تاجطبقهنقشه  -6 شکل
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 بحث
گاه جنگلي  ذخيره که دهد تحقيق نشان مي این نتایج 

تغييرات  ساله گذشته، 01 طياراك  بلوط سرسختي شازند
 کميگاه از نظر  ذخيرهاین توجهي داشته است.  قابل

 1( داراي کاهش آن تعداد طبقات و پوشش )درصد تاج
 30به  1334سال در  درصد 41حدود  از که درصدي بوده

پوشش  درصد تاجاما رسيده است.  1384سال  در درصد
مجدداً  آماربرداري صددرصد نتایج طبق 1371در سال 

 افزایش این که رسيده استدرصد  41 افزایش یافته و به
 مدیریتدهنده  نشان، 1384نسبت به سال  درصدي 0

نشان داد  t نآزمو یجنتا صحيح در این دوره زماني است.
پوشش در دو این مقدار اختالف در نسبت درصد تاج که

 .باشددار ميدوره عکسبرداري معني
پوشش منتهي نشده  ي به کاهش درصد تاجمّتغييرات ک

 ،پوشش نيز کاسته شده و طي آن از تعداد طبقات تاج
از  بررسيدوم  دوره دردرصد  81تا 01طبقه  که طوري هب

 بستن محدوده جنگل و اعالم ،اینوجود با  ت.بين رفته اس
گاه و جلوگيري از ورود حيوانات عنوان ذخيرهمنطقه به

 درختان براياهلي و وحشي و همچنين جلوگيري از قطع 
افزایش  سببداوري شده و آسوخت باعث ایجاد ز

مشابه همين  .شده است 1371تا  1384پوشش از سال  تاج
 طوري که به ،آمده حالت در جنگلهاي قشم بوجود

اي مانگرو منطقه له( تغييرات کمي جنگ1374) حجاریان
هاي هوایي و تصاویر  قشم را با استفاده از عکس

اي مورد بررسي قرار داد و نتيجه گرفت که در  ماهواره
گيري در این اراضي رخ  طول سه دهه گذشته تغيير چشم

لهاي مانگرو حوزه قشم و در جنگ اکثر قطعاتداده و 
 و کاهش وسعت بودهبا افزایش سطح توده همراه  ميرخ

برآورد کمي  شود. به مناطق محدودي مربوط مي تنها
توسط  هوایيرستنيها از روي عکس هاي ساختاريویژگي

(2002) Fensham et al.  در این  .گرفتمورد بررسي قرار
ي هوایي در دو مقياس ها عکستحقيق با استفاده از 

پوشش گياهي  ،چينشبکه نقطه و 1:41111 و 1:20111

. همچنين تأثير عواملي چون شد در اشکوب فوقاني تعيين
مقياس عکس هوایي، رنگ عکس، سایه، قطر تاج، ارتفاع 

 مشخصشد و  نسبت درختان بررسي و تاج، نوع زمين
بسيار  PCI geomatica که دقت ارتوفتو در محيط گردید

بسيار  Arcmapو زیر یک پيکسل و در مقایسه با  زیاد
گاه بلوط سرسختي  کاهش کمي ذخيره تر است.دقيق

نزدیکي به  ؛باشد ميعلت  ینناشي از چند اراك شازند
هایشان به منطقه  روستا و دسترسي آسان اهالي روستا و دام

مين نيازهایشان که شامل نيازهاي سوختي و چرا أبراي ت
کرده  جنگلي وارد  گاه ذخيره این باشد فشار زیادي را برمي

ساله باعث شده  41مدت است. وجود فقر در منطقه طي 
گاه  مين نياز خویش به ذخيرهأبراي ت که ساکنان محلي

هاي بلوط  را که تنها باقيمانده آن جنگلي فشار وارد کرده و
رو  ،باشدتوراني مي -يناحيه ایران این منطقه از ایراني در

 یشگاهرو این از طرفي ولي .بکشانندبه تخریب و نابودي 
 ،مناسب لوژیک نسبتاًواکاز شرایط  دليل برخورداري به

ي را دارد که با برخي بهترتوانایي دستيابي به شرایط 
وحوش  مجدد براي زیستتوان این منطقه را  اقدامات مي

به این منظور حفاظت مستمر از این  .مناسب ساخت
منطقه، تعيين ظرفيت اراضي پيراموني و جلوگيري از 

برداري از  به داخل منطقه، بهره زراعي اراضيپيشروي 
منطقه بر مبناي اصول صحيح و جلوگيري از ورود دام به 

بدیهي است که براي این  ست.ردي ضروریامون از آداخل 
مين نيروي اجرایي کافي و کارآمد و امکانات الزم أتمنظور 

کنترل و نظارت بيشتر بر منطقه که حراست  براي
 .ضروري خواهد بود ين نمایندمدت آن را تضم دراز

 

 منابع مورد استفاده
. مقایسه هزیناه و دقات دو روش   1381 ،.ج اسحاق نيموري، -

اي  آماربرداري تصادفي سيستماتيک با قطعات نمونه دایاره 
و روش ترانسااکت از نظاار دقاات و هزینااه در جنگلهاااي 

         ،کارشناسااي ارشااد، دانشااگاه تهااران  نامااه پایااان غاارب.
 .صفحه 73
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. بررسي روناد تغييارات کماي و کيفاي     1380 ،.لفتوکلي، ا -
جنگلهاااي زاگاارس شاامالي از طریااق تکنيااک تفسااير    

کارشناساي ارشاد، دانشاکده     نامه پایاني هوایي. ها عکس
 صفحه. 81دانشگاه تهران،  ،منابع طبيعي

 شناساي  جنگل. 1372 م.، ،و ابراهيمي رستاقي .ح.اي، مجزیره -
 صفحه. 011گاه تهران. چاپ اول. زاگرس. انتشارات دانش

منطقاه   ، تغييرات کمي جنگلهاي ماانگرو 1374حجاریان، م.،  -
اي  هاي هوایي و تصاویر مااهواره  قشم با استفاده از عکس

  کارشناسااي ارشااد  نامااه پایااانساااله،  41در یااک دوره 
 .صفحه 114،  ، دانشگاه تهران داري جنگل

 از دور، جاازوه درس ساانجش  .1388، .ع درویااش صاافت، -
 صفحه. 111 .دانشگاه تهراندانشکده منابع طبيعي، 

بررساي کااربرد    .1313 ،ع..م فتوت، و ر..ع مجد، .،زبيري، م -
مجلاه مناابع   . ي قادیمي در آمااربرداري جنگال   ها عکس

 .31-40 :37 ،طبيعي ایران

ي هاا  عکاس . اصول تفساير  1373. الف ،و دالکي .،زبيري، م -
 صفحه. 323تهران، هوایي. انتشارات دانشگاه 
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            Abstract  

  
Vast areas of Iran are located in Irano-Touranian phyto-geographical region. Exploitation of forests within this 

region during past decades has changed these valuable forests to fragile ecosystems. Considering the most 

important ecological function of these forests, namely soil and water protection, the Sarsakhti oak forest was 

declared as protected area. In order to study the changes within last 50 years, crown canopy of forest has been 

studied as main factor using aerial photographs of 1955, 1995 and full callipering of the whole 20 ha stand in 

2007. Results showed that the crown canopy density was decreased 6 (from 41 to 35) between 1955 and 

1995 but increased again in 2007 to 40 . 
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