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چکیذٌ
اػتاى چْاسهحال ٍ تختیاسی دس تشگیشًذُ تخـْایی اص رٌگلْای ایشاى ٍ تَساًی صاگشع هشوضی هی تاؿذ.ایي رٌگلْا هَسد
اًَاع تْشُ تشداسی اػن اص چشای دام ،سصاػت دس صیشاؿىَب تَدُ ّای رٌگلی ،تاهیي ػَخت ٍ هلاسف سٍػتایی لشاس داؿتِ وِ
ًتیزِ آى تخشیة رٌگلْا تَدُ اػت .دس ایي پظٍّؾ تا تىاسگیشی تلاٍیش هاَّاسُ ای OLI ٍ TMلٌذػت  8تغییشات پَؿؾ رٌگلی
اػتاى چْاسهحال تختیاسی دس تاصُ صهاًی  1994-2015هَسد هغالؼِ لشاس گشفتِ اػت .دس ایي هغالؼِ ًمـِ پَؿؾ اساضی تشای
ػالّای  2015 ٍ 1994تِ سٍؽ ّیثشیذ دس ؿؾ عثمِ اكلی تْیِ ؿذً .تایذ ایي تحمیك ًـاى داد رٌگلْای اػتاى ّ 297311/4ىتاس
ٍ تالغ تش ٪37/78ول هٌغمِ سا دس ػال  1994ؿاهل تَدُ وِ دس ػال  2015ایي سلن تِ ّ192996ىتاس ٍ حذٍد  ٪25واّؾ ػغح
پیذا وشدُ اػت .ػَالة واّؾ ػغح رٌگلْا خَد تاػج واّؾ دس تٌَع صیؼتی دس گًَِ ّای گیاّی ٍ راًَسی تَدُ اػت.
کلیذياژٌَا :چْاسهحال ٍ تختیاسی ،تلاٍیش هاَّاسُی لٌذػت ،تشسػی تغییشات
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مقذمٍ

رٌگلْا تِ ػٌَاى یىی اص هْوتشیي اوَػیؼتن ّای عثیؼی تَدُ وِ دس تْثَد ویفیت َّا ٍ تَلیذ اوؼیظى ،تِ ػٌَاى
صیؼتگاُ هاهي گًَِ ّای راًَسی ٍ تِ ػٌَاى حفظ تٌَع صیؼتی داسای اّویت هی تاؿٌذ .رٌگلْا ػلیشغن ایٌىِ تِ ػٌَاى
حاهی تٌَع صیؼتی داسای ػَدهٌذی ّای صیادی تشای اًؼاى هی تاؿٌذ تَػؼِ ؿْشی ،احذاث رادُ ،لغغ دسختاى ،افضایؾ
حزن ػاخت ٍ ػاص ٍ تَػؼِ كٌؼتی صساػت ٍ تْشُ تشداسی تیؾ اص اًذاصُ اص آًْا تِ ػٌَاى ػَاهلی وِ ًاؿی اص دخالت
اًؼاى دس عثیؼت اػت تِ ؿذت ایي اوَػیؼتن سا تْذیذ هی وٌذ .اػتاى چْاسهحال ٍتختیاسی تخـی اص ػلؼلِ رثال
صاگشع هشوضی تا گؼتشُ ّ 2500000ىتاسی هی تاؿذ وِ اص هٌظش ػاختاسی دس هٌغمِ سٍیـی ایشاى ٍ تَساى لشاس داسد(.)1
تا تَرِ تِ حزن تخشیة تاال ٍ اّویت حفاظت رٌگلْا دس ایي تحمیك تا ّذف هذیشیت كحیح رٌگل ػؼی تش آى اػت
وِ تا اػتفادُ اص تلاٍیش هاَّاسُ ای تِ تشسػی سًٍذ تغییشات ػغح رٌگلْای اػتاى چْاسهحال ٍ تختیاسی دس یه تاصُ
صهاًی  20ػالِ وِ تش احش فشایٌذّای عثیؼی ٍ دخالت¬ّای تـش ایزاد ؿذُ پشداختِ ؿَد ٍ دس ًْایت تحَالت ٍ ػَاهل
هَحش تش تحَالت ایزاد ؿذُ ؿٌاػایی گشدد .تا تتَاًذ دس آیٌذُ تِ تشًاهِ هذیشتی ووه ًوایذ .تحمیمات هـاتْی وِ دس
ػایش ًماط رْاى ٍ ایشاى اًزام ؿذُ اػت تِ ؿشح صیش هیتاؿذ:
تؼذادی اص پظٍّؾ ّایی وِ ؿاهل آؿىاسػاصی تغییشات واستشی صهیي ٍ پَؿؾ گیاّی دس خاسد اص وـَس اًزام
ؿذُ اػت ؿاهل تحمیك  Rangsikanbhumتا ػٌَاى "هغالؼِ آؿىاسػاصی تغییشات رٌگل ّای ؿشق ٌّذٍػتاى تا اػتفادُ
اص تىٌیه ػٌزؾ اص دٍس" هی تاؿذٍ .ی دس ایي تحمیك تِ هغالؼِ سًٍذ تغییشات رٌگل ّای ؿشق ٌّذٍػتاى دس فاكلِ
صهاًی ػال ّای  1982تا  1993هی پشداصدً .تایذ حاكلِ ًـاًگش ایي هَضَع اػت وِ همذاس رٌگل ّا دسهحذٍدُ صهاًی
هَسد هغالؼِ دس حذٍد  101ویلَهتش هشتغ دس ّش ػال واّؾ یافتِ اػت .سٍؽ ّای هَسد اػتفادُ دس ایي تحمیك ػثاستٌذ اص
عثمِ تٌذی ًظاست ؿذُ تا اػتفادُ اص سٍؽ حذاوخش احتوال 1دس ػال ّای هَسد ًظش ٍ همایؼِ ایي دٍ ػال تا ّن هی تاؿذ
[ّ .]9وچٌیي  Panikhorدس هغالؼِ ای تا ػٌَاى "آؿىاسػاصی تغییشات رٌگل ّا تا هغالؼِ واستشی اساضی هٌغمِ اًذًٍضی
دس عَل  60ػال" تِ سًٍذ تغییشات رٌگل ّا دس ایي هٌغمِ پشداختِ اػت .دادُ ّای هَسد اػتفادُ دس ایي تحمیك ًیض
تلاٍیش هاَّسُ ای هی تاؿذ وِ تلاٍیش ٍ IRSدادُ ّای دیگشی ًظیش ًمـِ ّای تَپَگشافی اػتفادُ ؿذُ اػتً .تایذ
حاكلِ ًـاى هی دّذ وِ دس دِّ  1930پَؿؾ رٌگلی  % 45اص واستشی ّا سا تـىیل هی دادُ اػت .دس حالی وِ دس دِّ
 1960تِ  % 34واّؾ یافتِ اػت .تِ ػثاست دیگش دس ایي هذت  % 18/7واّؾ پَؿؾ رٌگلی سخ دادُ اػت []8
عشح تؼییي سٍیـگاُ گًَِ ّای چَتی كٌؼتی ٍ ًیوِ كٌؼتی هٌاعك ًیوِ خـه هذیتشاًِ ای دس اػتاى چْاسهحال
تختیاسی تا اػتفادُ اص تىٌیه  RSو  GISوِ تَػظ خَارِ الذیي ٍ ّوىاساى دس ػال  1385اًزام ؿذ دس ایي هغالؼِ وِ تا

)Maximum Likelihood Classifier (MLC
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ّذف حفظ رٌگلْای اػتاى كَست گشفتِ تَد ػغح رٌگلْای اػتاى تا اػتفادُ اص تلاٍیش هاَّاسُ ای TMػال
2001كَست گشفت ّ 255880ىتاس تشآٍسد گشدیذُ تَد( .)4اص دیگش هغالؼاتی وِ دس اػتاى چْاسهحال ٍ تختیاسی
كَست گشفتِ اػت تشسػی تشخی خلَكیات ووی ٍ ویفی تلَط ایشاًی ( )Quercus brantii Lindlدس رٌگل ّای
تاصفت اػتاى چْاس هحال ٍ تختیاسی تَدُ اػت وِ ًتایذ ًـاى داد رٌگل ّای هَسد هغالؼِ ًاّوؼال ٍ تٌه تَدُ ٍ ًیاص
اػاػی تِ حفاظت آى ٍرَد داسد( .)3پیاهذّای خـىؼالی رٌگلْا ٍ هشاتغ اػتاى چْاسهحال ٍ تختیاسی ًیض هَسد هغالؼِ
ٍ تحمیك لشاس گشفتِ اػت وِ رْت هماتلِ تا ًاتَدی رٌگلْا ساّىاسّایی ّوچَى لشق ،تزسواسی دس حیي خـىؼالی،
رخیشُ ًضٍالت ٍ غیشُ هیتَاى هاًغ تخشیة پَؿؾ گیاّی ؿذ(.)2
تشسػی ًیاص سٍیـگاّی ٍ تشخی خلَكیات ووی ٍ ویفی تلَط ایشاًی دس رٌگلْای اػتاى چْاسهحال ٍ تختیاسی اص
هغالؼاتی تَدُ اػت وِ هـخق هی ًوایذ دس احش تخشیثْای تی سٍیِ ایي رٌگلْا ایي گًَِ رْت حفظ تمای خَد اص فشم
داًِ صاد تِ فشم ؿاخِ صاد تثذیل گشدیذُ اػتً .ظش ًظش تِ اّویت فشاٍاى رٌگلْای اػتاى دس حفظ آب ٍ خان ٍ پاالیؾ
َّا ٍ ّوچٌیي ًثَد اعالػات وافی دس تشسػی تغییشات ایي واستشی ٍ هـخق تَدى هیضاى تخشیة تِ كَست ووی دس
اػتاى چْاسهحال تختیاسی ایي تحمیك كَست گشفتِ اػت.

مًاد ي ريش َا

هحذٍدُ هَسد هغالؼِ دس اػتاى چْاسهحال ٍ تختیاسی ٍالغ ؿذُ اػت وِ تش اػاع آخشیي تمؼیوات ػیاػی وـَس ؿاهل
ؿْشػتاًْای ؿْشوشد ،تشٍري ،لشدگاى ،اسدل ،فاسػاى هی تاؿذ .اػتاى چْاسهحال ٍ تختیاسی تا هؼاحت حذٍد
ّ 769180/76ىتاس دس هختلات رغشافیایی  31دسرِ ٍ  14دلیمِ تا  32دسرِ ٍ  47دلیمِ ػشم ؿوالی ٍ  49دسرِ ٍ 49
دلیمِ تا  51دسرِ ٍ  34دلیمِ عَل ؿشلی لشاس گشفتِ اػت.
اػتاى چْاسهحال ٍ تختیاسی داسای پؼتی ٍ تلٌذی صیادی اػت تِ عَسیىِ حذٍد  74دسكذ آًشا وَّْا ٍ تپِ ّا تـىیل
هی دٌّذ ٍ دؿتْای آى تلَست دؿتْای ون ٍػؼت هیاًىَّی هی تاؿذ .تلٌذتشیي هٌغمِ آى للل صسدوَُ تا استفاع 4200
هتش اص ػغح دسیا ٍ پؼت تشیي هٌغمِ آى دس تخؾ ّای رٌَتی تا استفاع حذٍد  700هتش اص ػغح دسیا لشاس داسد.
تِ عَس ولی ،سطین تاسًذگی دس هحذٍدُ اػتاى چْاسهحال ٍ تختیاسی سطین هذیتشاًِ ای هی تاؿذ .هیضاى هتَػظ تاسؽ
ػالیاًِ دس اػتاى دس حذٍد  514هیلیوتش تشآٍسد ؿذُ اػت.
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ضکل  -0مىطقٍ مًرد مطالعٍ :استان چُارمحال ي بختیاری

دادٌ َای مًرد استفادٌ:
دادُ ّا ٍ تلاٍیشی وِ دس ایي پظٍّؾ هَسد اػتفادُ لشاس گشفت تِ ؿشح صیش هی تاؿذ:
 تلاٍیش هاَّاسُ لٌذػت  5ػٌزٌذُ  TMػال 1994 تلاٍیش هاَّاسُ لٌذػت  8ػٌزٌذُ  ETMػال 2015 ًمـِ تَپَگشافی هٌغمِ هـاّذات هیذاًیريش کار:
تُیٍ وقطٍ پًضص اراضی
تا تَرِ تِ ایٌىِ اػتاى چْاسهحال ٍ تختیاسی دس چْاس فشین تلاٍیش هاَّاسُ ای لٌذػت لشاس گشفتِ تَد پغ اص تْیِ آًْا هَصاییه
ػاصی تلاٍیش تشای ّش ػال تِ عَس رذاگاًِ اًزام گشفت .پغ اص ػولیات هَصاییه ػاصی تلاٍیش هحذٍدُ هَسد هغالؼِ تا اػتفادُ
اص هشص هٌغمِ اػتخشاد گشدیذ ٍ اًزام تلحیحات سادیَهتشیه تا اػتفادُ اص اعالػات هَرَد دس فایل ّیذس تلاٍیش لٌذػت ٍ
تلحیحات اتوؼفشی تا اػتفادُ اص سٍؽ ػلَل تاسیه اًزام ؿذ .تا تَرِ تِ ایٌىِ تلاٍیش  OLIلٌذػت  8داسای دلت صهیٌی تاالیی
ّؼتٌذ تلَیش  1994رْت اًغثاق تلاٍیش تا یىذیگش تِ تلَیش  2015حثت دادُ ؿذ.
رْت تْیِ ًمـِ پَؿؾ صهیي تلاٍیش تْیِ ؿذُ تا اػتفادُ اص سٍؽ ّیثشیذ ٍ اػتفادُ اص تلاٍیش سًگی وارب تِ ؿؾ عثمِ تثذیل
گشدیذًذ .رْت تؼییي هیضاى كحت عثمِ تٌذی ًمـِ پَؿؾ اساضی ػال  2015تا اػتفادُ اص هـاّذات هیذاًی ٍ وٌتشل دس Google

 ٍ Earthتشای وٌتشل كحت ًمـِ عثمِ تٌذی ػال  1994تا اػتفادُ اص ًمـِ ّای تَپَگشافی  ،تفؼیش تلشی ٍ تلاٍیش سًگی وارب
اػتفادُ ؿذ.
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تا تَرِ تِ ؿٌاخت اص هٌغمِ ٍ تا تشسػی تلاٍیش هاَّاسُ ای ٍ لاتلیت ّای آى ٍ ػغح اٍل عثمِ تٌذی ) (Anderson1976تؼذاد ٍ
ًَع عثمات پَؿؾ اساضی هَسد ًظش تؼییي گشدیذ( ٍ )7هٌغمِ هَسد هغالؼِ تِ ؿؾ عثمِ تذٍى پَؿؾ ،رٌگل ،وـاٍسصی ،هشتغ،
آب ٍ اًؼاى ػاخت عثمِ تٌذی ؿذ وِ دس رذٍل  1تِ ّوشاُ هـخلات آًْا ًـاى دادُ ؿذُ اػت.
جذيل  0طبقات پًضص اراضی ي تًصیف آوُا

تَكیف
ًام عثمِ
آیؾ ٍ صیش وـت
وـاٍسصی
ؿْش ،سٍػتا،كٌؼت ٍ رادُ
اًؼاى ػاخت
هشاتغ دسرِ  ٍ 3 ٍ2ٍ 1دسختاى پشاوٌذُ
هشتغ
ولیِ رٌگلْای هٌغمِ
رٌگل
ػذ ،تاالب ٍ سٍدخاًِ
آب
خان لخت ٍ كخشُ ّا
تذٍى پَؿؾ
آضکار سازی تغییرات کاربری زمیه ي پًضص گیاَی

آؿىاسػاصی تغییشات واستشی صهیي ،فشایٌذ ؿٌاػ ایی تغییشات ایزاد ؿذُ دس واستشی صهیي دس یه فاكلِ صهاًی هـخق
هی تاؿذ .یىی اص سٍؿْایی وِ تشای آؿىاسػاصی تغییشات تِ واس هی سٍد سٍؽ «همایؼِ پغ اص عثمِ تٌذی» هی تاؿذ وِ
دس ایي هغالؼِ سٍؽ روش ؿذُ تشای آؿىاسػاصی تغییشات اػتفادُ ؿذُ اػت .دس ایي سٍؽ پغ اص تْیِ ًمـِ واستشی
اساضی تا اػتفادُ اص تلاٍیش هاَّاسُ ای ػولیات آؿىاس ػاصی تا همایؼِ تؼذاد ًمـِ ّای هَرَد ٍ تغییشات ایزاد ؿذُ دس
ّش پیىؼل كَست هی گیشد .آؿىاسػاصی تغییشات ایزاد ؿذُ دس تاصُ صهاًی روش ؿذُ تا اػتفادُ اص ًشم افضاس  Arc mapاًزام
ؿذ.
وتایج

دس ایي هغالؼِ تغییشات رٌگلْای اػتاى چْاسهحال ٍ تختیاسی دس تاصُ صهاًی  21ػالِ تا اػتفادُ اص سٍؽ همایؼِ پغ اص
عثمِ تٌذی اًزام ؿذ .تشای اًزام ایي واس ،اتتذا تا اػتفادُ اص هشٍس هٌاتغ گًَاگَى رَاهغ گیاّی هَرَد دس اػتاى هـخق
گشدیذ (رذٍل  )2ػپغ دس هشحلِ تؼذی ًیاص تِ تْیِ ًمـِ ّای واستشی صهیي چٌذ صهاًِ تشای تاصُ صهاًی روش ؿذُ تَد .دس
هغالؼِ حاضش ًمـِ ّای واستشی اساضی تشای ػالْای  2015 ٍ 1994تا ؿؾ عثمِ واستشی اساضی تْیِ گشدیذُ
اػت(ؿىل .)2تشای تلَیش عثمِ تٌذی ؿذُ ػال  1994 ٍ 2015كحت ولی تِ تشتیة ٍ ٪90/38 ٍ ٪93/96ضشیة واپا٪92تشای
تلَیش ػال  ٪89/5 ٍ 2015تشای ػال  1994تذػت آهذ.

دس هشحلِ تؼذی آؿىاسػاصی تغییشات تا اػتفادُ اص تىاسگیشی ًمـِ ّای تْیِ ؿذُ اص تلاٍیش هاَّاسُ ای تَد وِ ًتایذ آى
تِ ؿشح صیش هی تاؿذ:
تشسػی تغییشات عی ػالْای  1994الی ً 2015ـاى هی دّذ رٌگلْای اػتاى تا هؼاحت ّ 297311/4ىتاس سًٍذ واّـی
داؿتِ اًذ ٍ دس ػال  2015هؼاحت رٌگلْا تِ ّ 192996ىتاس سػیذُ اػت ٍ .تیـتشیي تغییشات عی ایي تاصُ صهاًی هشتَط
تِ تثذیل هشاتغ ٍ رٌگلْای تااسصؽ اػتاى تِ صهیي ّای تایش ،صهیي ّای وـاٍسصی ٍ هٌاعك اًؼاى ػاخت هی تاؿذ (رذٍل
.)3
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) (بٍ ترتیب از راست بٍ چپ0331  ي5101  وقطٍ پًضص اراضی سال-5 ضکل

تا تَرِ تِ تخویي هؼاحت رٌگل ّای اػتاى وِ دس ایي تحمیك اًزام گشفتِ ٍ تا اػتفادُ اص تخویي هؼاحتی وِ تَػظ
)4(  تشای رٌگلْای اػتاى دسًظش گشفتِ ؿذُ اػت2001 ػالTM خَارِ الذیي ٍ ّوىاساى تا پشاصؽ تلاٍیش هاَّاسُ ای
 ّوچٌیي.)3ؿَاّذ ًـاى هی دّذ وِ ایي اساضی دس تاصُ صهاًی هَسد هغالؼِ تا واّؾ ؿذیذی هَارِ تَدُ اػت(ؿىل
آًچِ اص تغییشات هشاتغ اػتاى تشداؿت هی ؿَد واّؾ ؿذیذ ػغح هشاتغ اػت وِ وِ دلیل آى تیـتش تخاعش تخشیة هشاتغ
. ًتایذ حاكل اص آؿىاسػاصی تغییشات اساضی رٌگلی سا ًـاى هی دّذ4  ؿىل.تِ دلیل فـاس صیاد دام دس هٌغمِ هی تاؿذ
 جًامع گیاَی مًجًد در استان چُارمحال ي بختیاری-5 جذيل

ًام ػلوی رَاهغ

ًام ػلوی رَاهغ

Quercus persica
Acer monspessulanum- Quercus persica
Quercus persica- pistacia mutica- Crataegus sp- Acer
monspessulanum
Quercus persica- Crataegus sp
Quercus persica- Acer monspessulanum- pistacia mutica
Quercus persica- pistacia mutica- Acer monspessulanum
Quercus persica- pistacia khinjuck-Amygdalus scoparia
Quercus persica-Amygdalus sp
Quercus persica- pistacia mutica- Amygdalus sp

Populous euphratica-tamarix sp- Vitex sp
Quercus persica- pistacia mutica- Cerasus mahaleb
Acer monspessulanum- Crataegus sp- Quercus persica
Quercus persica- Crataegus sp
Quercus persica- pistacia khinjuck- pistacia mutica
Quercus persica- pistacia mutica- Crataegus sp
Quercus persica- pistacia mutica
Acer monspessulanum- Amygdalus sp- Quercus persica
Quercus persica- pistacia mutica- Crataegus spAmygdalus sp
pistacia mutica- Quercus persica- Crataegus sp
Quercus persica- Amygdalus sp- pistacia khinjuck
Quercus persica - pistacia sp- Amygdalus sp
Acer monspessulanum- Cerasus mahaleb- Quercus
persica
Quercus persica- Cerasus mahaleb- pistacia khinjuck

Salix sp- Tamarix sp
Salix sp- Fraxinus sp
Platanus orientalis – Fraxinus sp
Salix sp- Platanus orientalis
Salix sp

) (َکتار5101  الی0331  تغییرات مساحت پًضص اراضی استان چُارمحال ي بختیاری طی سالُای-9 جذيل

ُػىًَتگا

آب

صهیي وـاٍسصی هشتغ

818/01 165/33 19183/68
5257/17 1709/1 14243/49

رٌگل

 تایش2015
1994

15407/1 51232/95 37851/12 رٌگل
39831/39 13348/26 60996/78 هشتغ
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ضکل  -9ومًدار تغییرات اراضی جىگلی استان چُارمحال ي بختیاری

ضکل  -1بررسی تغییرات جىگلُای استان در بازٌ زماوی 0331-5101

بحث ي وتیجٍگیری
فشایٌذ آؿىا س ػاصی تغییشات دس اػتاى چْاسهحال ٍ تختیاسی دس تاصُ صهاًی هَسد هغالؼِ ًـاى هی دّذ تغییشات لاتل تَرْی دس
واّؾ اساضی رٌگلی ٍ هشتؼی ایزاد ؿذُ اػت وِ ػلت ایي واّؾ ػغح هی تَاًذ تِ دالیل صیش تاؿذ:
 -1چشای دام دس ػشكِ رٌگل :اػتاى چْاسهحال تختیاسی دس تواهی فلَل ػال هحل تؼلیف ٍ تشدد داهْای سٍػتایی ٍ ػـایشی
لشاس داسد داهْای ػـایشی صٍدتش اص هَػذ لاًًَی تؼییي ؿذُ تشای تْشُ تشداسی اص هشاتغ ٍاسد ػشكِ رٌگلْا ؿذُ ٍ دیشتش اص ػشكِ
رٌگل خاسد هی گشدًذ.
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 -2صساػت دین دس صیش اؿىَب رٌگل :تخؾ ٍػیؼی اص ػشكِ رٌگلْای صاگشػی هشوضی دس صیش اؿىَب تَدُ ّای رٌگلی تِ
صساػت دین اختلاف دادُ ؿذُ اػت .تَػؼِ صساػت دس صیش اؿىَب رٌگلی اص هَاسد ػوذُ تخشیة رٌگلْای اػتاى تَدُ وِ
ضوي رٌگل صدایی تذسیزی ٍ حزف گًَِ ّای رٌگلی تاػج ایزاد واًًَْای ػوذُ فشػایؾ خان هی گشدد.
 -3تاهیي ػَخت ٍ هلاسف سٍػتایی :تاهیي ػَخت ٍ هلاسف سٍػتایی تِ دلیل فشٌّگ تاهیي ػَخت ّیضهی دس هیاى سٍػتاییاى
یىی اص ػوذُ تشیي تْشُ تشداسی اص تَلیذ اكلی رٌگلْا دس هٌاعك دٍسافتادُ ٍ فالذ رادُ ّای لاتل دػتشػی ٍ رایگاّْای ػَخت
سػاًی هی تاؿذ.
 -4تْشُ تشداسی اص هحلَالت فشػی :هحلَالت فشػی یا غیش چَتی رٌگلْا وِ ػثاستٌذ اص كوغ ّا ،هیَُ ّا ٍ ...دس اػتاى تؼیاس
سایذ تَدُ وِ تاػج ایزاد احشات ػَء تش دسختاى ؿاهل ایزاد ؿیاس ٍ صخن تش سٍی تٌِ ٌّگام كوغ گیشی ٍ آػیة سػاًی تِ ػشؿاخِ
دسختاى ٌّگام تْشُ تشداسی اص دسختاى هیَُ هی ؿَد .الصم تِ روش اػت تا تَرِ تِ ایٌىِ دس هٌاعك رٌگلی روغ آٍسی هیَُ تلَط تِ
دلیل اػتفادُ خَساوی ٍ اػتفادُ دس كٌایغ تؼیاس سایذ تَدُ ایي ػول تِ ػٌَاى تضسگتشیي تْذیذ حیات راًَسی ٍ گیاّی هحؼَب
هی ؿَد.
 -5افضایؾ روؼیت :افضایؾ روؼیت ٍ ٍاتؼتگی هؼیـتی رَاهغ رٌگل ًـیي تِ ػشكِ هٌاتغ عثیؼی تا تْشُ تشداسی ّای ػٌتی سًٍذ
لْمشایی هٌاتغ رٌگلی سا هَرة هی گشدًذ.
 -6گؼتشؽ ساّْای استثاعی (هؼیشّای ؿْشوشد -اسدل -تاصفت ،ؿْشوشدً-اغاى -گٌذهىاس ،تشٍري -لشدگاى -دّذص) ٍ ػذػاصی
(ػذ چغاخَس) دس اػتاى ًیض هی تَاًذ تا حذٍد صیادی اص رٌگلْا سا تِ ٍسعِ ًاتَدی تىـاًذ.
ػَاهل روش ؿذُ تِ ػٌَاى تْذیذی رذی تشای تمای تَدُ ّای رٌگلی اػتاى هحؼَب هی گشدًذ وِ تا ًاتَدی رٌگل ّا تٌَع
صیؼتی راًَسی تِ خلَف تخشیة صیؼتگاُ ػٌزاب ایشاًی ( )Sciurus anomalusوِ هْوتشیي صیؼتگاُ آى رٌگلْای تلَط هی
تاؿذ ًیض هَسد تْذیذ لشاس خَاّذ گشفت.
دس اًتْا تا تَرِ تِ ایٌىِ ّشػالِ وـَس ایشاى تخـی اص هٌاتغ عثیؼی خَد سا اص دػت هی دّذ ٍ تزذیذ پزیشی ایي هٌاتغ ػوال غیش
هوىي اػت آًچِ اص ایي تحمیك اػتٌثاط هی ؿَد تا تشسػی ؿىل  3دس تخؾ ًتایذ دس كَستیىِ اص ػَاهل غیش عثیؼی تخشیة
رٌگلْا رلَگیشی ًـَد ػوال دس ػال  2050رٌگلی دس اػتاى تالی ًوی هاًذ ٍ تِ تثغ آى ها ؿاّذ اص دػت سفتي ٍ ًاتَدی گًَِ ّای
راًَسی ٍ پشًذگاى صیادی تِ دلیل اص دػت سفتي صیؼتگاُ ّؼتین لزاپیـٌْاد هی گشدد تا تَرِ تِ رایگاُ ٍ اّویت هٌاتغ رٌگلی
هذیشاى تا اسائِ ساّىاسّا ،ػیاػت ّا ٍ تِ واسگیشی عشح ّای واستشدی آهایؾ دس تخؾ هذیشیت رٌگلْا دس تْثَد ٍضؼیت ایي
هٌاتغ تااسصؽ الذام ًوایٌذ.
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