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چکیده
 این منطقه به دلیل تنوع زیستگاهی و. هکتار در شهرستان رودسر در استان گیالن واقع شده است30347/46 منطقه شکارممنوع اشکورات با مساحتی حدود
 تغییرات کاربری و پوشش به وجود آمده در اثر فعالیتهای انسانی از.وجود گونه های ارزشمند و حمایت شده و در خطر تهدید دارای ارزش حفاظتی باالیی است
 هدف از این مطالعه تحلیل و بررسی تأثیر تغییرات پوشش سرزمین بر تیپ و تنوع پوشش گیاهی.مهمترین عوامل مؤثر در تغییر تنوع گیاهان در منطقه است
 پوشش گیاهی منطقه بررسی و نقشه تیپ، به منظور تجزیه و تحلیل تغییرات پوشش سرزمین. است2019  تا2009 منطقه شکار ممنوع اشکورات بین سالهای
 نتایج نشان میدهد که مساحت. ما می توانیم تاثیر تغییرات سرزمین را بر تیپ گیاهی نیز مشاهده کنیم،  به این ترتیب. تیپ یا واحد گیاهی تهیه شد13 گیاهی با
 کهXI  وX  بیشترین تخریب و تغییر در دو تیپ. سال افزایش یافت در حالی که جنگل انبوه و مراتع متراکم کاهش یافت10 کشاورزی و مراتع کم تراکم در طی
 گون و شیرخشت، سرو کوهی، آلوچه، زالزالک، که شامل گونه هایی مثل زرشکVI  وV  ممرز و ون است و همچنین تیپ، مازو، افرا،شامل گونه هایی مثل راش
.می شود مشاهده شد
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Analyzing and identifying the threats in the hunting area of Eshkorat in Gilan
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Abstract
Eshkevarat hunting prohibited region with 30347/46 ha is located in the middle of Roodsar city in Gilan
province. Due to habitat diversity and valuable species, this area has high conservation value. Land
use/cover (LULC) changes resulted in human activities is one of the most important factors influencing
the change of plant diversity in the region. The aim of this study is to analysis the impact of LULC
changes on the vegetation type and diversity in the period of (2009-2019) in the Eshkevarat hunting
prohibited region. In order to analysis the LULC changes, the vegetation of the area was also investigated
and a plant type map with 13 types or plant units was prepared. In this way, we can also observe the effect
of land changes based on each plant type. The results of Change detection show that the area of
agriculture and semi-dense rangelands increased during 10 years while rainforest and dense rangelands
decreased. The most damage and change were observed in two types, X and XI, which include species
such as Fagus, Acer, Quercus, Carpinus, Fraxinus, Carpinus, and Quercus as well as types V and VI,
which include species such as Berberis, Crataegus, Pyrus, Lonicera, Rosa, Juniperus, Crataegus,
Cotoneaster, Berberis, and Astragalus.
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“Change detection”, “remote sensing”, “Vegetation structural”, “Eskhorat Hunting Prohibited Region”

2748

مطالعات علوم محیط زیست ،دوره پنجم  ،شماره سوم  ،فصل پاییز  ،سال  ،1399صفحه 2756-2748
محیطزیست میباشند (آرخی و فتحی زاد1393 ،؛ اکبری و همکاران،
 .)1392تهیه و طبقهبندی نقشه کاربری اراضی یکی از پرکاربردترین
موارد در استفاده از دادههای سنجشازدور است .روشهای متعددی از
طبقهبندیها در دهههای گذشته توسعه پیدا کرد (عظیمی نجارکالیی و
همکاران .)1396 ،امروزه ،از دقیقترین و پرکاربرترین روشهای
طبقهبندی مورداستفاده برای این منظور ،میتوان به روشهای آماری
نظیر طبقهبندی حداکثر احتمال اشاره کرد که یکی از کاراترین
روشهای طبقهبندی تصاویر محسوب میشود ( ;Liu et al, 2002
 .)Al Doski et al, 2013در دهههای اخیر ،استفاده از فن
دورسنجی به منظور تهیه نقشه پوشش و کاربری اراضی مورد توجه قرار
گرفته و تحقیقات متعددی در این زمینه در ایران و جهان اجرا شده است
که ازجمله میتوان به مطالعه کاظمی و همکاران  1396اشاره کرد که
جهت تهیه نقشه کاربری اراضی منطقه بهشت گمشده حوضه آبخیز
استان فارس ،از دادههای رقومی لندست و استفاده از  8الگوریتم مختلف
طبقهبندی نظارتشده استفاده شد .تحلیل تغییرات در مطالعه زارع و
همکاران  1396در شهرستان نور نشان داد بیشترین تغییرات در حاشیه
شهرها و روستاها به وجود آمده است .مطالعه میرزا پور و همکاران
 1398حوزه آبخیز بادآور نورآباد لرستان نیز نمونه ای از بررسی های
روند تغییرات در بلند مدت است که با مشاهداتی همچون کاهش مراتع و
افزایش اراضی کشاورزی آبی ،تخریب عرصههای طبیعی را در اثر
فعالیتهای انسانی ثبت کرد .اما دانستن دقیق اینکه تنوع زیستی در
منطقه چگونه متمرکز است و جمعآوری و سازماندهی دادههای
قابلاعتماد توزیع منابع ،اولین و مهمترین مرحله از هر اقدام برنامهریزی
حفاظت است ( .)Dagher-Kharrata et al., 2018در مطالعات
کاربردی ،پوشش گیاهی به منظور نیل به اطالعاتی برای حل مسائل
اکولوژیکی در ارتباط با مدیریت منابع طبیعی و حفاظت از اکوسیستمهای
طبیعی مورد بررسی و مطالعه قرار میگیرد (گرگین کرجی و همکاران،
 .)1392این مطالعات در شـرایطی مهمتر جلوه مینمایند که اهمیت
حفظ و جلوگیری از انقراض گونههای گیاهی در آنها دوچندان گـردد و
منـاطقی کـه دارای چنین خصوصیاتی هستند باید در اولویت مطالعـه از
نظر بررسی فلور و عوامل تعیینکننده نوع پوشـش و انقراض گونهای
قرارگیرند (شیرمردی و همکاران Zhu .)1390 ،و همکاران سال 2016
درمطالعه خود با ترکیب دانش بومشناسی با گیاهشناسی ،در جنگلهای
همیشه سبز منطقهای در جنوب غربی چین ،ترکیب گونهها ،تنوع گیاهان
جنگل شناسایی کردند و راهکارهایی جهت حفاظت این گونهها ارائه
دادند .منطقه شکارممنوع اشکورات دلیل تنوع زیستگاهی و وجود
گونههای ارزشمند و حمایت شده و در خطر تهدید دارای ارزش حفاظتی
باالیی است .در این مطالعه با تکیه بر نمونهبرداری و شناسایی گیاهان
موجود در سطح منطقه و تلفیق نتایج آن با نقشه های تولید شده و
تغییرات کاربری اراضی در بازه زمانی  10ساله ،به تحلیل وضعیت
پوشش و مسائل زیستمحیطی منطقه از قبیل فشار انسان بر زمین
بدون لحاظ نمودن ظرفیت آن خواهیم پرداخت.
 -2روش انجام تحقیق

 -1مقدمه
زمین یک سرمایهی طبیعی است که بشر حیات اجتماعی خود را از
طریق توسعه روی آن شکل میدهد (طاهری و همکاران .)1392 ،تنوع
زیستی در کره زمین شگفتآور است و منافع آن برای بشر از ارزشهای
فرهنگی و زیباییشناختی گرفته تا استفادههای مستقیم اقتصادی قابل
توجه است .با این حال ،فعالیتهای انسانی بخش بزرگی از این تنوع
زیستی را تهدید میکند ( .)Monteiro et al., 2018یکی از
مخاطرات محیطی و بحرانهای اکولوژیکی که امروزه محیطزیست
جهان با آن روبرو است ،پدیده تغییر پوشش و کاربری سرزمین و به
دنبال آن نابودی منابع طبیعی میباشد ( موسوی و همکاران1394 ،؛ نبی
زاده و همکاران  .)1398نوع پوشش سرزمین ،پویایی و تغییرات آن،
متغیرهای مهمی هستند که تأثیراتی جدی بر روی محیط گذاشته و
اجتماعات گیاهی و جانوری بسیاری از اکوسیستمها را از طریق تغییرات
بیوفیزیکی و بیوژئوشیمیایی سطوح زمین تغییر داده است ( Foody,
 .)2002; Ge et al., 2020چنین تغییراتی معموالً به وسیله
فعالیتهای انسانی مثل جنگلزدایی ،شهرنشینی ،تشدید کشاورزی،
چرای مفرط و به دنبال آنها تخریب اراضی ایجاد میشوند؛ با این حال
عوامل طبیعی نیز میتوانند منجر به این تغییرات شوند (محمدی و
همکاران .)1397 ،امروزه تغییرات بدون برنامه کاربری سرزمین و پوشش
گیاهی به یک مشکل حاد تبدیل شده است و اکثر تغییرات کاربری و
پوشش کاربری سرزمین بدون یک برنامهریزی مدون و با توجه اندك به
اثرات محیطزیستی آنها صورت میگیرد و این باعث تشدید روند
تخریب اراضی شده است (مهدوی و همکاران .)1393،تغییر کاربری
اراضی نتیجه تعامل بین فعالیتهای فیزیکی ،زیستی ،اقتصادی و
اجتماعی است ،که میتواند در پی آغاز بهرهبرداریهای پویای انسان از
منابع طبیعی برای برطرف کردن نیازهایش باشد (Oñate-
& Valdivieso & Joaquín, 2010; Rujoiu-Mare
 .)Mihai, 2016بنابراین آگاهی از تغییرات و تحوالت کاربری اراضی
و پوشش زمین در مقیاس محلی  ،منطقهای و جهانی یکی از متغیرهای
کلیدی مورد نیاز برنامههای متعدد محیطزیستی مانند ارزیابی الگوهای
تنوع زیستی  ،مدیریت منابع طبیعی ،اولویتبندی فعالیتهای حفاظت و
نقشهبرداری از تخریب محیطزیست است ( Hurskainena et al.,
 .)2019نقشههای پوشش سرزمین محصوالت علمی مهمی هستند که
برای منابع طبیعی و مدیریت خدمات اکوسیستم  ،برنامهریزی حفاظت از
تنوع زیستی و ارزیابی تأثیرگذاری انسان بر محیطزیست مورد نیاز هستند
( .)L.Clark & E.Kilham, 2016روشهای سنتی برای تهیه
نقشه کاربری و پوشش اراضی از طریق نقشهبرداری زمینی و تفسیر
عکسهای هوایی زمان بر و پرهزینه بوده و اطالعات دقیقی فراهم
نمیکند ( ،)Zeeshan Ali, 2016حال انکه فناوریهای
سنجشازدور و بهکارگیری دادههای ماهوارهای در تهیهی نقشهی
پوشش اراضی ،موجب کاهش هزینهها ،صرفهجویی در وقت ،افزایش
دقت و سرعت میشود .نقشههای پوشش اراضی حاصل از تصاویر
ماهوارهای نقش مهمی در ارزیابیهای منطقهای و ملی ایفا میکنند و
یکی از فاکتورهای اساسی در مطالعات منابع طبیعی و مدیریت
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منطقه مورد مطالعه تحت عنوان "شکار و تیراندازی ممنوع اشکورات"
در شهرستان رودسر با مساحتی در حدود  30347/46هکتار ،محیطی
حدوداً  82/2کیلومتر میباشد و در مختصات جغرافیایی طول
شرقی ً 50ْ 13 03،8ً -50ْ 25 55.7و عرض شمالی ً- 36ْ 57 54.9
ً 36ْ 43 51.7قرار دارد (شکل .)1رودخانه پلرود در مسیر جریان خود

درهای عمیق ایجاد نموده که زمینهای دو سوی آن شیبی بسیار تند
داشته و مناطق صخرهای آن زیستگاه بالقوه کل و بز میباشد .کوه
سماموس با ارتفاع  3670متر مرتفعترین کوه استان و منطقه است
(برجی.)1391 ،

شکل  -1موقعیت مکانی منطقه شکار ممنوع اشکورات در تقسیمات سیاسی _ اداري کشور ،استان ،شهرستان

 روش تحقیق
این منطقه در حدفاصل ناحیه البرزی مرتفع و ناحیه خزری (هیرکانی)
قرار گرفته و از تنوع زیستی هر دو ناحیه فیتوژئوگرافیک برخوردار است.
ناحیه ایران تورانی که تیپهای البرز مرکزی را خلق کرده از پوششهای
بخش میانی و شرقی آن است و بخش غربی آن دارای پوشش هیرکانی
و هیرکانی البرزی است .بخش شمال این ناحیه رو به دریای خزر و
دارای رویش خزری تا ارتفاع  2300متری است .پروفیل طبیعی دریای
خزر حکایت از آن دارد که در اغلب مناطق رو به خزر که فاصله اجازه اثر
اقلیم البرزی را به آن نداده باشد از ارتفاع  0تا  2300متر یا  2400متر
الیههای مختلف پوشش خزری متناسب ساختار زمینشناسی قرار گرفته
اند و از ارتفاع همتراز با دریا گونههای خزری یعنی لرگ و توسکا آغاز و
به ارتفاع  2300الی  400متری به گونههای جنسهای راش ،افرا ،ممرز
و بلوط ختم میگردند .در سه ناحیه از ایران در میان الیههای رو به
خزری برونزدگی ژوراسیک همانند آنچه در لوشان ،دشت نظیر و
علیآباد کتول مالحظه میشود ،پوشش شاخص اعصار ژوراسیک یعنی
بازدانگان خاص این دوره که در ایران شامل سرو زربین است نمایان
شدهاند .با این توضیح میتوان پوشش محدوده اشکورات را به نواحی زیر
تقسیمبندی کرد :ناحیه خزری یا اروپا سیبری یا هیرکانی؛ ناحیه البزری
مرتفع و ناحیه مدیترانهای روی سازندهای عصر ژوراسیک (حسین نژاد؛
اداره حفاظت محیطزیست رودسر .)1394 ،پس از انجام مطالعات میدانی
و کتابخانهای در منطقهی مورد مطالعه ،اطالعات ،الیههای رقومیشده و
نقشه توپوگرافی مربوط به منطقه مطالعاتی تهیه و جمعآوری شد . .به
منظور شناسایی پوشش گیاهی منطقه نیز با بررسی میدانی در واحد
جنگلی و مرتعی (از اردیبهشت ماه تا مرداد) از طریق راههای دسترسی،
کوادرات های مناسب اجرا گردید و واحدهای پوشش گیاهی نیز
نامگذاری شدند .در بررسیهای میدانی و صحرایی با هدف تعیین تراکم
و تیپهای پوشش گیاهی ،نقاط کنترل زمینی با استفاده از موقعیتیاب
جهانی  GPSبرداشت شد و در نقاط غیر قابل دسترس نیز از تصاویر
ماهوارهای گوگل ارث و نقشه توپوگرافی  1:50000منطقه استفاده شد.
به منظور تهیه نقشه پوشش سرزمین از  3تصاویر ماهوارهای سالهای
 2014و  2019لندست سنجنده  OLIو سال  2009سنجنده ETM+

از پایگاه داده زمینشناسی آمریکا 1استفاده شد .پیش از طبقه بندی ،الزم
است .تصحیحات بر روی تصاویر که عمدتاً شامل تصحیح هندسی
میشد اعمال شود .از نرمافزار  ENVI 4.8به منظور انجام تصحیحات
تصاویر و از  IDRISI TerrSet 18.32برای تهیه نقشهها ،پردازش
و طبقه بندی نقشهها استفاده شد .همچنین نرمافزارها  Arc GIS10و
 Fragstatsبرای تبدیل و اندازهگیری مساحت کاربری و پوشش
سرزمین آن به کار گرفته شد (شکل .)2

شکل  -2فلوچارت مراحل انجام کار

 نمونههاي تعلیمی و طبقه بندي
نقشههای کاربری و پوشش به روش طبقه بندی نظارتشده تهیه شدند.
در طبقه بندی نظارتشده ،تیپهای پوششی و کاربریهای موجود قبالً
شناسایی میشود .در ادامه با بررسیهای میدانی و تفسیر چشمی تصاویر
ماهوارهای که بر اساس ترکیب باندهای مناسب (در این مطالعه ترکیب
رنگی مرکب ) 543 2صورت میگیرد ،نمونههای تعلیمی به عنوان الگوی
مشخصات طیفی طبقات تهیه میشود .در تهیه نمونههای تعلیمی اندازه
هر نوع پوشش سرزمین باید از تعداد کافی پیکسل تشکیل شده باشد که
به طور معمول این عدد باید بیش از  10پیکسل باشد .همچنین برای
طبقه بندی بهتر از انواع شاخصهای پوشش گیاهی ازجمله شاخص

- USGS
- RGB
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 NDVIنیز استفاده شد  .در نهایت 4 ،نوع پوشش سرزمین توجه به

هدف مطالعه تعیین شد که به شرح زیر میباشند( :جدول .)1

جدول  -1مشخصات منطقه طبقات پوشش و کاربري سرزمین

مشخصات
جنگل غالب راش و بلوط و باغات گردو و فندوق
زمینهای کشاورزی گندم و جو و شالیزارها
مراتع با پوشش غالب گرامینه
مراتع تنک با تراکم پایین و تخریبهای انسانی
روستاها
بستر رودخانه

طبقات پوشش سرزمین
جنگل انبوه
کشاورزی
مراتع پرتراکم
مراتع کم تراکم
روستا
رودخانه

 ارزیابی صحت
برای بررسی صحت طبقه بندی الزم است که تصویر طبقهبندیشده با
یک تصویر مرجع حاوی تعدادی نقاط کنترل زمینی مقایسه شود و
ماتریس خطا تهیه شود .معمولترین پارامترها برای برآورد درستی ،شامل
درستی کل ،3درستی تولیدکننده 4درستی کاربر 5و ضریب کاپا 6میباشد.
از نظر تئوری احتماالت ،دقت کل نمیتواند معیار خوبی برای ارزیابی
نتایج طبقه بندی باشد زیرا در این شاخص نقش شانس قابل توجه است.
 شناسایی پوشش گیاهی
با بررسی میدانی در واحد جنگلی و مرتعی (از اردیبهشت ماه تا مرداد) از
طریق راههای دسترسی ،کوادرات های مناسب اجرا گردید و واحدها
نامگذاری شدند .واحدهای یکسان (یکی) شده 7و نامگذاری واحدها نهایی
میگردد .کدبندی نقشه نهایی شده و نقشه تهیه میگردد .گونههای اصلی
درون هر واحد و گونههای همراه شناسایی شده تا در ارزشگذاری واحدها از
نظر حفاظتی ،اکولوژیکی ،حفاظت خاك و ارزش برای حیاتوحش به کار
روند.
 -3نتایج
 نقشههاي پوشش و کاربري سرزمین
پس از طبقه بندی تصاویر به روش حداکثر احتمال نتایج به صورت نقشه
تهیه شد (شکل  )3و مساحت و درصد هر طبقه کاربری و پوشش در غالب
جدول تهیه گردید (جدول .)2

شکل  -3نقشه هاي پوشش و کاربري سرزمین (2014 ، 2009و )2019

3

- Overall accuracy
- Producer's Accuracy
5
- User's Accuracy
6
- Kappa Coefficient
7
- Merge
4
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مراتع کم تراکم که بیشتر پوشش پراکنده ،زمین های صخره ای همراه با
تخریب های انسانی می باشد نیز در بین این سالها رشد محسوسی داشته
است.

بیشترین وسعت منطقه در سال  2009کاربری جنگل انبوه با حدود با
 10707هکتار و  38/28درصد منطقه کاهش آشکاری در سال 2019
داشت و وسعت آن  8076شد .اما مراتع پرتراکم با  33/71درصد بیشترین
وسعت منطقه را در همان سال به خود اختصاص داده است .طبقه کاربری

جدول  -2مساحت و درصد طبقات پوشش و کاربري سرزمین

طبقه
جنگل انبوه
کشاورزی
مراتع متراکم
مراتع کم تراکم
روستا
رودخانه

2014
درصد
مساحت
28/02
8503
19/60
5947
31/22
9476
20/73
6292
0/40
121
0/04
11

2009
درصد
مساحت
35/28
10707
14/01
4251
34/42
10448
15/86
4813
0/40
121
11
0/04

به منظور تجزیه و تحلیل تغییرات تصاویر با استفاده از ماژول Crosstab
دو به دو با هم مقایسه شدند و تغییرات مهم کاربری و پوشش در غالب

2019
درصد
مساحت
26/61
8076
19/17
5819
33/71
10232
20/07
6092
0/40
121
0/04
11

جدول و نقشه نیز تهیه شد (شکل  4و نمودار.)1

شکل  -4نقشه تغییرات مهم کاربري و پوشش اراضی از نوعی به نوع دیگر

نمودار  -1نمودار تغییرات مهم کاربري و پوشش اراضی از نوعی به نوع دیگر

 ارزیابی صحت
نقشههای طبقهبندیشده با استفاده از نقاط واقعیت زمینی و نقشههای
توپوگرافی و گوگل ارث بررسی شدند .ضریب کاپا برای سالهای ،2009

همان طور که مشاهده می شود حدود  1933هکتار از پوشش جنگلی منطقه
تغییر کاربری داشته و تبدیل به کشاورزی شده است .تغییراتی تدیجی که با
قطع درختان و نفوذ کشاورزان در عرصه های طبیعی تخریب و تغییرات
جبران ناپذیری به دنبال داشته است .همچنین در بین همین سالها شاهد
حدود  989هکتار جایگزینی کشاورزی با مرتع نیز بوده ایم.
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 Lamiaceaeو Asteraceaeبه ترتیب با  16و  11گونه بیشترین
ترکیب گیاهی منطقه مطالعاتی را به خود اختصاص دادهاند .از این مجموع
گونههای گیاهی با ارزش منطقه مطالعاتی  23گونه درختی 12 ،گونه
درختچهای 58 ،گونه علفی و  37گونه بوتهای است .بنابراین محدوده
مطالعاتی که در  13واحد گیاهی طبقهبندیشده است .نامگذاری واحدهای
(تیپها) گیاهی منطقه در جدول زیر ذکر شده است (جدول .)3

 2014و  2019به ترتیب  85/30 ،91/50و  86/15به دست آمد که نشان
میدهد نقشههای طبقهبندیشده از درستی مناسبی برخوردارند.
 شناسایی پوشش گیاهی
با بررسی گونههای گیاهی و شرایط خاص اکولوژیک منطقه و نمونهبرداری
و شناسایی گیاهان موجود در سطح منطقه ،جمعا  130گونه گیاهی شاخص
و با ارزش حفاظتی از  47تیره شناسایی و تشخیص داده شد که از خانواده

جدول  -3تیپ گیاهی

تیپ گیاهی

شماره تیپ

No Vegetation
)Thymus +Dactylis +Zozimia +(Crataegus) +Onobrychis + (Centaurea
Carpinus +Zelkova + Cotoneaster + Crataegus + Lonicera
)Carpinus + Parrotia +Zelkova + Alnus (sub
Carpinus + Crataegus + Pyrus + Berberis + Colutea + Lonicera
Berberis + Crataegus + Pyrus + Lonicera + Rosa
Juniperus + Crataegus + Cotoneaster + Berberis + Astrugalus
Juniperus + Astrugalus + Grasses
Carpinus + Zelkova + Alnus
Onobrychis + Festuca + Astrugalus
Fagus + Acer + Quercus + Carpinus + Fraxinus
Carpinus + Quercus
Carpinus + Zelkova +Mispilus
Cupressus sempervirens

IXU
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

 تیپ پوشش جنگلی و مرتعی منطقه :
طی بررسیهای انجام شده سه تیپ (واحد) مرتعی  IX ،VII ،VIدر
منطقه مطالعاتی مشاهده شد .این سه تیپ ،مرتبط به ناحیه فیتوژئوگرافیکی
البرز مرتفع که اغلب از ارتفاع  2400 -2300متر از سطح دریا و
درشیبهای کمتر از  50درصد گسترش مییابند .از جمله گونهها همراه این
تیپ شامل گونههای ارس ،گون ،زالزالک ،شیرخشت ،زرشک و گونههای
علفی میباشند .واحد  XIIIکه شامل رویش زربین خالص با اشکوبهای
مدیترانهای )…  (Crataegus, Coiutea,روی سازندهای آهکی

دورهی ژوراسیک قرارگرفته است و در طول روستای گرمابدشت در ارتفاع
 500-400متری از سطح دریا در میان تختهسنگها به صورت انبوه رویش
دارد .واحدهای دیگر یعنی I،II ،III، IV، V، VIII، X، XI،XII
خاص ناحیه هیرکان به شمار میروند که گونههایی همچون آویشن،
زالزالک ،اسپرس ،ممرز ،آزاد ،شیرخشت ،انجیلی ،آزاد ،توسکا ،گالبی،
زرشک ،داغداغک ،نسترن ،راش ،افرا ،بلوط ،زبانگنجشک ،ازگیل را در
بردارند .در ناحیه هیرکان نیز همچون واحدهای فیتوژئوگرافیک البرز
طبقهبندی ارتفاعی خودنمایی میکند (شکل .)5

شکل  -5نقشه تیپ پوشش گیاهی منطقه شکارممنوع اشکورات و نتایج تغییرات  10ساله در منطقه
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 تهدیدات انسانی
تقریباُ تمام سطح منطقه شکار ممنوع اشکورات از کوههای بلند و صخرهای
تا دشتهای هموار و اراضی دارای پوشش گیاهی خودرو پوشیده شده است
اما چرای مفرط خارج از ظرفیت دام سبب کوبیده شدن میزان بیشتری از
اراضی در زیر سم احشام و حساس شدن خاك نسبت به فرسایش شده
است .تعدد جاده و کوریدورها در دل منطقه نیز عالوه بر مشکالتی نظیر
جدایی جمعیتها و ممانعت از جابجایی جانوران برای تولیدمثل و تغذیه،
میتواند تهدیدی برای پوشش گیاهی و جنگل نیز باشد .یکی دیگر از
تهدیدات منطقه که با تخریب منطقه و آلودگی از یک سو و ایجاد
سروصدای شدید از سوی دیگر به شدت منطقه را تحت تأثیر قرار داده است
معدنکاوی در منطقه است .وجود تعداد زیاد روستا در منطقه ،شکار
غیرمجاز ،بهرهبرداری از جنگلها و مراتع ،تأثیرات نامطلوبی را در درازمدت
بر زیستگاه بکر و دستنخورده منطقه میتواند وارد میسازد .طبق نتایج به
دست آمده منطقه شکار ممنوع اشکورات از برجستهترین مناطق حفاظتی
سازمان حفاظت محیطزیست به شمار میآید که تا به امروز هیچگونه برنامه
مدیریت برای حفاظت آن تدوین نشده است و فقط به کوشش محیطبانان
منطقه حفاظتشده است .به دلیل برخورداری از ارزشهای باالی
اکولوژیکی و ژنتیکی گونههای گیاهی ازجمله موارد بر زیر لزوم توجه و
مدیریت بهتر آن تأکید میشود -1 :تعداد کثیری از گونههای گیاهی
اشکورات بومزاد ایران بوده و این مسئله ارزش حفاظتی و ضرورتهای آن
را میافزاید -2 .برای برخی از گونههای بومزاد اشکورات تنها رویشگاه
موجود محسوب میشود و در حقیقت این گونهها در خطر تهدید بحرانی
طبقه بندی میگردند -3 .تعداد کثیری از گونهها (سروکوهی ،گون ،زربین،
آزاد ،انجیلی و )...دارای ارزش ذخایر جنگلی بوده که این خود جایگاه و
ارزش حفاظتی اشکورات را نشان میدهد -4 .اشکورات پروفیل کامل از
منطقه هیرکانی رادار است (حسین نژاد.)1394 ،
 -4نتیجهگیري
از تحلیل و بررسی مساحت و درصد طبقات نقشه های کاربری و پوشش
منطقه شکار ممنوع اشکورات این گونه برداشت می شود که در سال 2009
جنگل و مرتع پوشش غالب منطقه محسوب می شدند اما روند تغییرات ده
ساله کاهش چشمگیر جنگل و افزایش کشاورزی را نشان میدهد و کامال
طبیعی است چرا که با وجود تعداد زیاد روستا در منطقه ،بهرهبرداری از
جنگلها و مراتع ،می تواند چنین تأثیرات نامطلوبی را در درازمدت بر
زیستگاه بکر و دستنخورده منطقه وارد سازد .آثار تخریب ناشی از
فعالیتهای انسانی را در مطالعات مشابه نیز می توان یافت از جمله حدود
 37/63درصد از جنگلها گرمسیری در غرب افریقا (غنا) در مطالعه
 Lossouو همکاران  2019به انواع دیگر پوششها تبدیل شده اند.

همچنین روند کاهشی در پهنههای آبی و پوشش گیاهی به دلیل توسعه
مناطق شهری و سکونتگاهها در مطالعه  Rawatو  Kumarدر سال
 2015یا افزایش  3درصدی مناطق ساخت وساز شده و در مقابل کاهش 12
درصدی پوشش گیاهی که حاصل پایش تغییرات توسط  Abdو
 Alnajjarسال  2014بود .با بررسی و تحلیل بیشتر نقشه های به دست
آمده و ترکیب نقشه های تغییرات ده و پنج ساله با نقشه تیپ پوشش
گیاهی بدست آمده ،همان طور که در شکل  5مشاهده می شود ،می تواند
تحلیل بهتری در زمینه تغییر و تخریب احتمالی در منطقه داشت .بیشترین
تخریب و تغییر در دو تیپ  Xو  XIکه شامل گونه هایی مثل راش ،افرا،
مازو ،ممرز و ون است و همچنین تیپ  Vو  VIکه شامل گونه هایی مثل
زرشک ،زالزالک ،آلوچه ،سرو کوهی ،گون و شیرخشت می شود مشاهده
شد .دخالت انسان در عرصههای جنگلی در ارتباط با چگونگی تأمین نیازها
و وجود دام در جنگلها سیر تکاملی طبیعی را به هم میزند ،احداث راههای
جنگلی و رفتوآمد ماشینآالت و وسایل نقلیه موتوری نیز میتواند در
جابهجایی بذور درختان جنگلی نقش بسزایی داشته باشد در نتیجه این
دخالتهاست که گونههایی از گیاهان حذف و گونههای دیگر جانشین
میگردد ( .)F.echinger, 1968عالوه بر تغییر کاربری در سالیان اخیر،
بهره برداری ذینفعان ،شخم و آفات و امراض عواملی هستند که باعث کم
شدن گونه های خوش خوراك مرتعی می شود به طوری که شیر مردی و
همکاران سال  1390نیز به آن اشاره کرده اند .پایش و دورسنجی ،راهکاری
نوین در جهت تصمیم گیری و بازنگری در مدیریت های به کار گرفته شده
است که در صورتی که جدی گرفته شود می تواند در جهت کنترل تخریب
خاك و پوشش گیاهی مراتع راهکارهای اجرایی ارائه دهد .در منطقه شکار
ممنوع اشکورات شاهد آنیم که کشاورزی به خصوص در دوره اول رشد
چشم گیری داشته اما مجدد در دوره دوم مساحت آن کاهش داشته و از آن
سو مراتع به در بسیاری نقاط جای خود را به کشت و زرع داده و این به از
دست دادن گونه های مرتعی و تخریب خاك منتهی می شود .کشاورزی در
مراتع نمی تواند مدت زیادی پاسخگوی نیاز کشاورزان باشد ،چرا که در
بسیاری موارد مشاهده شده که این زمین ها به دلیل هزینه ها ،تامین آب و
نیز نداشتن مطلوبیت کافی برای کشت ،بعد مدتی کوتاه به حال خود رها
می شوند (محمدیاری و همکاران . )1393 ،این مطالعه کوششی در جهت
شناسایی پوشش گیاهی و بررسی تغییرات کاربری و پیامدهای آن در میزان
تنوع و ذخایر ارزشمند گیاهی منطقه شکارممنوع اشکورات بود .به طور حتم
این مطالعه و مطالعات تکمیلی بیشتر در این راستا می تواند ضمن آگاه
سازی ذینفعان در با تهدیدات موجود ،مدیران و تصمیم گیران را نیز در ارائه
راهکاهای مدیریتی یاری کند.

منابع
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