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 4/5/84تاریخ دریافت نسخه نهایی         22/3/83تاریخ دریافت مقاله  

  پژوهشی-مجله علمی

  علوم کشاورزی
  1385) 1(دهم، شماره دوازسال 

  
  
  
  
  

  بندی زیابی زیست محیطی جنگل به منظور طبقهار
  GIS اراضی جنگلی با استفاده از 

  )های شمال کشور جنگل – مطالعه موردی در حوضه آبخیز کاظم رود(
  

  ساسان بابایی کفاکی
   تهرانواحد علوم و تحقیقاتدانشگاه آزاد اسالمی، ت علمی أعضو هیاستادیار و 

  
  

  چکیده
اند نقش موثری در حفظ تعادل و برقراری موازنه  های متمادی بصورت فعلی در آمده  که در طی زمانهای جنگلی اکوسیستم

در  .بایست با مطالعه دقیق خصوصیات رویشگاه و تعیین توان اکولوژیک آن صورت پذیرد گیری از این منابع می طبیعت دارند و بهره
نظیر فیزوگرافی و توپوگرافی؛ خاک، زمین، آب و هوا (عم از عوامل فیزیکی این تحقیق پس از مطالعه و شناسایی عوامل اکولوژیکی ا

 کاظم 36و عوامل اقتصادی و اجتماعی در حوضه آبخیز شماره ) نظیر پوشش گیاهی و حیات وحش(و عوامل زیستی .....) و اقلیم و 
حاصل کار تلفیق و .  تلفیق شدند(GIS)غرافیایی های اطالعات ج به کمک سامانه) اعم از نقشه و گزارشات(رود، اطالعات تولید شده 

تحلیل اطالعات یک الیه اطالعاتی نهایی متشکل از واحدهای همگن زیست محیطی بوده که کلیه مشخصات هر واحد نیز  تجزیه و
عمل ارزیابی با پس از تولید الیه اطالعاتی واحدهای همگن زیست محیطی،  .به صورت یک پایگاه داده در الیه اطالعاتی موجود بود

و نیز بروش امتیازدهی معیارهای اکولوژیک انجام پذیرفت و جنگل ) ارزیابی توان رویشگاه(طراحی مدل ویژه ارزیابی زیست محیطی 
مدل ارزیابی ویژه بر اساس . به چهارکاربری اصلی جنگل تجاری، جنگل احیائی، جنگل حمایتی و جنگل حفاظتی تقسیم گردید

  . طراحی گردیدFAO و مدل ارزیابی زمین برای جنگلداری Bibbyم و مدل تعیین قابلیت اراضی جنگلی مدل اکولوژیک مخدو
  

  GIS ، کاربری جنگل، آمایش سرزمین، توان رویشگاه، جنگل، ارزیابی،ارزیابی زیست محیطی :های کلیدی واژه
  
  
  :و هدفمقدمه  -1

عبارت از برآورد استفاده ممکـن انـسان از سـرزمین           ) دی و اجتماعی  اکولوژیکی و اقتصا  (طور کلی ارزیابی توان محیط زیست       ه  ب
های مختلف می باشد و واژه سرزمین بیانگر تعدادی از پارامترهای سطحی و یا نزدیک به سطح کـره زمـین اسـت کـه                          برای کاربری 

  ).1378مخدوم (هم متفاوتند برای انسان اهمیت دارند که این پارامترها به طور انفرادی و همچنین در رابطه با یکدیگر با 
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  ساسان بابایی کفاکی   68

استفاده ممکن از سرزمین در واقع بهره جویی از تک تک منابع موجود در یک اکوسیستم و به شرط پایداری اکوسیستم مـذکور                     
امروزه بر خالف گذشته که ارزیـابی       . از طرفی ارزیابی محیط به مفهوم دادن ارزش به یک واحد زمین بکارگرفته شده است              . باشد می

مدنظر بوده، برنامه ریزان استفاده از سرزمین بیشتر نیازمند ارزیابی کمی هستند البته از نظـر دکتـر مخـدوم ارزیـابی محـیط      کیفی  
بیشتر با هدف جوابگویی به نیازهای اقتصادی بوده و پارامترهای اقتـصادی در ارزیـابی  نقـش مهمـی را بـازی مـی کننـد و از نظـر                           

در هـر   . های طبیعی و تضمین پایداری آنهاسـت       ز مدت ارزیابی محیط حفاظت از اکوسیستم      متخصصین علوم جنگل هدف اول و درا      
  ). 1996روزیتر (باشد  استفاده از سرزمین می) راهبردی(صورت ارزیابی سرزمین ابزاری برای برنامه ریزی استراتژیک 

پـیش از  ...) های جنگلـداری و   نظیر طرح(سرزمین های بهره برداری و بهره وری از        در ابتدا انسان با تهیه و تدوین و اجرای طرح         
. برای مصارف عمـده انـسانی داشـته اسـت         ) آب و زمین  (پیدایش دانش آمایش در جهان سعی در استفاده مطلوب از منابع سرزمین             

ده کـه نتیجـه     وری دچار مشکل ش    برداری و بهره   ها به خاطر دخالت ندادن استعدادهای طبیعی سرزمین در فرآیند بهره           اینگونه طرح 
هـای   تـوان بـه طـرح      آن وارد شدن خسارات و صدمات جبران ناپذیر به محیط زیست شده اسـت کـه بعنـوان مـصداق موضـوع مـی                       

هـای   های تهیه و اجرا شده در کـشور بودنـد و اولـین فعالیـت               ها اگرچه جزء اولین طرح     این طرح . جنگلداری شمال کشور اشاره کرد    
 هـا، نگـرش صـرفاً      وقوع پیوست ولی متاسفانه هدف و نگرش اصلی در ایـن طـرح            ه  ها ب  الب این طرح  قانونمند و منظم در کشور در ق      

ای در خـصوص فاکتورهـای       شد و یا اگر مطالعه     لذا در زمان تهیه طرح منابع اکولوژیکی یا مطالعه نمی         . اقتصادی به جنگل بوده است    
بینـی   ثری در تعیین میزان امکان برداشت در هر رویشگاه و پیش          گونه ا  پذیرفت بسیار سطحی و کلی بوده و هیچ        محیطی صورت می  

منـد در    هـای نظـام    ها علی رغم قدمت نسبی خوب نسبت به سایر فعالیت          حال این طرح   هره  ب. های جنگل نداشته است    سایر فعالیت 
رش صرف اقتصادی و بدون توجه بـه  ها کمافی السابق با نگ  کشور، از تحول خوبی برخوردار نبوده و هم اکنون نیز تهیه و اجرای طرح             

  .باشد سایر خدمات و ارزشهای زیست محیطی جنگل می
با بکارگیری اصول آمایش سرزمین و بالطبع ارزیابی توان محیط و برقراری هدف استفاده از سرزمین بر اساس توان هر رویشگاه 

بندی اراضی، شناسایی و تفکیک  طبقه. یر خواهد یافتبرداری از سرزمین از وضعیت کنونی تغی فرآیند تهیه و تدوین طرحهای بهره
باشد  اراضی بر اساس خصوصیات فیزیکی زمین و بدون توجه به نوع کاربری آن، یا قابلیت آن برای اعمال یک نوع کاربری خاص می

یشگاه را تعیین و باشد یعنی خصوصیات یک واحد از زمین با رو که ارزیابی سرزمین قیاس بین زمین و کاربری آن می در حالی
ترین کاربری را با  ها با این واحد زمین مورد سنجش قرار گرفته و مناسب ها، الزامات، محدودیت های مختلف از لحاظ ضرورت کاربری

های اکولوژیکی سرزمین در کشورهای  تاکنون به دلیل تفاوت ویژگی. توجه به خصوصیات سرزمین برای آن واحد در نظر گرفت
های متعددی در کشورهای مختلف ارائه شده است ولی با وجود تعدد  ن پیشرفت آنها در آمایش سرزمین روشمختلف و میزا

  .ها در اساس کار با هم شباهت زیادی دارند شود که این روش های ارزیابی، باز هم دیده می روش
د عاملـه بـا اسـتفاده از تمـام فاکتورهـای      در بین روشهای مختلف ارزیابی توان اکولوژیک با توجه به اینکه روشهای ارزیـابی چنـ       

نماید لـذا کـاربرد وسـیعتری     اکولوژیک و با در نظر گرفتن تاریخچه کاربری منطقه و دست خوردگی آن، توان سرزمین را ارزیابی می 
   (Barnes ,1997)نسبت به دیگر روشهای برآورد توان رویشگاه دارند 

جنگل با نگرش همه جانبه به گلیه فاکتورهای ) ی و اقتصادی و اجتماعیاکولوژیک(در این تحقیق ارزیابی زیست محیطی 
ریزی و مدیریت سرزمین مدنظر بوده که در این راستا ضمن  محیطی در محدوده یک حوضه آبخیز جنگلی به عنوان واحد برنامه

در ) ها رویشگاه( همگن زیست محیط و اقتصادی و اجتماعی تاثیر گذار، واحدهای) فیزیکی و زیستی(مطالعه فاکتورهای اکولوژیکی 
های جنگلی براساس خصوصیات زیست  جنگل شناسایی و تعیین شده و نوع کاربری هر واحد با محوریت کامل پایداری اکوسیستم

قابل ذکر است که ارزیابی مذکور در واقع مبنای آمایش سرزمین در یک حوضه آبخیز جنگلی بوده و با . محیطی تعیین خواهد شد
بینی، شناسایی و  که هدف اصلی آن پیشEIA (Environmental Impact assessment) ابی اثرات توسعه بر محیط زیست ارزی

  .باشد متفاوت است تجزیه و تحلیل دقیق کلیه آثار مثبت و منفی یک پروژه بر محیط زیست طبیعی و انسانی می
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  69   )های شمال کشور جنگل -مطالعه موردی در حوضه آبخیز کاظم رود(GIS اراضی جنگلی با استفاده از  بندی زیابی زیست محیطی جنگل به منظور طبقهار

  :مواد و روش تحقیق -2
  :العهموقعیت جغرافیائی منطقه مورد مط -2-1

های آبخیز جنگلی منطقه شمال کشور در استان مازندران انجام پذیرفت حوضه مذکور تحت  مطالعه حاضر در یکی از حوضه
 8/43766این حوضه آبخیز با سطحی برابر  .باشد  گانه شمال کشور می103های آبخیز   ازارود از حوضه-  کاظم رود36عنوان حوضه 

 ساحل دریا و از جنوب به ارتفاعات  نشتارود و تنکابن و نهایتاً- روستاهای تابعه شهرهای عباس آبادهکتار از شمال به اراضی زراعی و
. گردد  منتهی می35های حوضه  لگ و از غرب به جن38 و 37های حوضه  از شرق به جنگل. گردد پیت غار و نواسی کوه ختم می

 هکتار 2/8711ی و مراتع ییالقی و باغات و زراعت سطحی معادل  هکتار و اراضی غیر جنگل6/35056ها در این حوضه  سطح جنگل
 این حوضه از حنوب شرق به ضمناً. های اصلی این حوضه می توان به کاظم رود و ازارود اشاره کرد از رودخانه. گیرند را در بر می

 -  جمرد- سفید آب- دراسرا - توان به روستاهای کیانشیان از روستاهای داخل حوضه می. گردد دهستان کالردشت ختم می
  .اشاره کرد...  توسکاسان و - سیاه مشته- لتاک-مازوچال

  . متر متغیر است4000 متر از سطح دریا تا باالی 100ارتفاع این حوضه از 
  . دهد های اصلی شمال کشور نشان می  موقعیت حوضه آبخیز کاظم رود را در تقسیم بندی حوضه2 و 1های شماره  نقشه

  

  
  :مواد -2-2

  :مواد استفاده شده در این تحقیق عبارتند از
، ارتفاع سنج (GPS)های میدانی نظیر دستگاه موقعیت یاب مکانی  گیری تجهیزات الزم برای عملیات صحرایی و اندازه: الف

   برای اقامت شبانه سنج، دوربین عکاسی و چشمی و لوازم و تجهیزات مورد نیاز ، شیب سنج، قطب نما، متر، نوار قطر)آلتیمتر(
    (Notebook)، رایانه همراه  (Digitizer)، رقومی گر)پرینتر(افزار شامل رایانه با سرعت و قابلیت باال، چاپگر  سخت: ب
 و ARC/INFO, IDRISI, ARCVIEW نظیر (GIS)افزارهای سامانه اطالعات جغرافیائی  افزار شامل نرم  نرم-ج

   Excel و Spss و نرم افزارهای آماری و متفرقه نظیر Geomaticaافزارهای سنجش از دور نظیر  نرم
  
  :روش تحقیق -2-3

  : نشان داده شده است که به طور کلی شامل مراحل ذیل می باشد1مراحل اجرای تحقیق به اختصار در نمودار شماره 
اقلیم، هیدرولوژی و منابع آب، شناسایی و مطالعه فاکتورهای زیست محیطی نظیر فیزیوگرافی، خاک، زمین شناسی، هوا و  -

  فرسایش و رسوب و پوشش گیاهی و اقتصادی و اجتماعی 
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  ساسان بابایی کفاکی   70

 رقومی سازی اطالعات مکانی و توصیفی -
 جمعبندی و تلفیق اطالعات -
 ارائه مدل ویژه برای طبقه بندی اراضی جنگلی -
 تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطالعات و تعیین کاربری جنگل -

 
  

  
  :نتایج تحقیق -3

صورت ه  ب ... پوشش گیاهی و، فرسایش، زمین شناسی، هوا و اقلیم،خاکشناسی، اصل از مطالعات پایه اعم از فیزیوگرافینتایج ح
 و تعدد اطالعات از درج آن در این مقاله خودداری عنقشه و آمار تولید و در طول تحقیق مورد استفاده قرار گرفت که به دلیل تنو

  .گردید
باشد، در این تحقیق به منظور اینکه کلیه اطالعات تولید شده در یک الیه   از مراحل مهم کار میبندی و تلفیق اطالعات جمع

 2واحد در اختیار ارزیاب قرار گیرد الیه ها دو بدو بر هم منطبق شده الیه حاصله پس از حذف واحدهای کوچک با مساحت کمتر از 
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  71   )های شمال کشور جنگل -مطالعه موردی در حوضه آبخیز کاظم رود(GIS اراضی جنگلی با استفاده از  بندی زیابی زیست محیطی جنگل به منظور طبقهار

ه نهایی یک الیه اطالعاتی جا تلفیق آخرین الیه اطالعاتی ادامه پیدا کرد و نتیهکتار با الیه اطالعاتی بعدی ادغام گردید و این عمل ت
بوده که هر واحد آن کلیه اطالعات ) با توجه به مقیاس( هکتار 2متشکل از واحدهای همگن زیست محیطی با حداقل سطح 

 3322ده نهایی در حوضه آبخیز کاظم رود دارای الیه اطالعاتی تولید ش. توصیفی مربوط به تمام مطالعات قبلی را با خود همراه دارد
 الیه اطالعاتی مذکور منضم GIS در محیط   نشان داده شده ااست و ضمنا3ًواحد زیست محیطی همگن بوده که در نقشه شماره 

  .به یک جدول اطالعات توصیفی است که بعبارتی همان ماتریس ارزیابی نامگذاری شده است 
  

کی و زیستی که در این تحقیق به عنوان عوامل تأثیرگذار ارزیابی شده و یا وجود آن در مدل ضروری عوامل و فاکتورهای فیزی
  :است عبارتند از

  CI  اقلیم -SI          7 شیب -1
   Fv حجم در هکتار -EI       8  ارتفاع از سطح دریا -2
   Fn تعداد در هکتار -St         9 تیپ خاک -3
    Ft تیپ جنگل -Sd        10 عمق خاک -4
   Fr وضعیت زادآوری -Ste        11 بافت خاک -5
  Fs گونه های درختی خاص -Si         12 زهکشی خاک -6
  

پس از انتخاب و تعین پارامترهای تاثیرگذار بر توان رویشگاه و نیز پارامترهای ضروری در بخش جنگل مدل ویژه ارزیابی توان 
 سال (Bibby ) مدل تعیین قابلیت اراضی برای جنگلداری در انگلیس-رویشگاه با استفاده از مدلهای موجود اعم از مدل مخدوم

و مدلهای مشابه موجود از کشورهای مختلف و نیز مدل سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل که عمدتا از روش )  میالدی2000
 درج شده 1ل در جدول شماره چند عامله استفاده کرده اند مدل ویژه برای منطقه تعریف و اعمال گردید که مشخصات این مد

نکته مهم و قابل توجه . باشد قابل ذکر است که در مدل مذکور خط تیره نشان دهنده عدم تاثیر معیار مربوطه در کاربری می. است
های تجارتی و احیائی و حمایتی وجود کلیه شرایط دلیل بر قابلیت رویشگاه مذکور برای این نوع  دیگر اینکه در کاربری جنگل

های حفاظتی وجود هر یک از شرایط برای   برقرار است در صورتیکه در جنگلANDاربری است یعنی بین معیارها رابطه منطقی ک
 برقرار QRهای حفاظتی کافی خواهد بود یعنی بین شرایط ذکر شده در معیارهای مختلف رابه منطقی  لتبدیل رویشگاه به جنگ

  .باشد می
 بر روی ماتریس ارزیابی اعمال شده و پس از ARCViewمذکور، مدل با استفاده از نرم افزار پس از تنطیم و نهایی شدن مدل 

ها، واحدهای تفکیک شده با کد مربوط به کاربری مورد نظر در جدول اطالعات توصیفی عالمتگذاری گردید  برقراری و تعریف شرط
ت محیطی ارزیابی و توان رویشگاه برای اعمال چهار نوع تا اینکه پس از تعریف چهار ردیف از شرایط کل منطقه از لحاظ زیس

 مدل کاربری ،قابل ذکر است که قبل از اجرای این مدل.  نشان داده شد4کاربری مورد نظر تعیین گردید که در نقشه شماره 
 و برای Ftc2 و Ftc1 برای توریسم متمرکز به ترتیب با 2 و 1توریسم اعمال شده و مناطق مستعد توسعه توریسم با طبقات توان 

 کدگذاری گردید و کاربریهای جنگل در جاهائی تعیین گردید که تفرج متمرکز در آن پیش Ftc2 و Ftc1توریسم گسترده به ترتیب با 
 مدیریت مناطق تفرجگاه بر آنها اعمال بینی نشده بود یعنی مناطق مستعد تفرج متمرکز در کاربریهای جنگل قرار نگرفته و صرفاً

  .)ای به صورت مفصل تشریح خواهد شد روش شناسایی مناطق مستعد توسعه اکوتوریسم در مقاله. ( شدخواهد
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  مدل ویژه تعیین کاربری جنگل در حوضه آبخیز کاظم رود: جدول شماره 
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  73   )های شمال کشور جنگل -مطالعه موردی در حوضه آبخیز کاظم رود(GIS اراضی جنگلی با استفاده از  بندی زیابی زیست محیطی جنگل به منظور طبقهار

  
  

  :و پیشنهاداتگیری  بحث و نتیجه -4
  : بحث-4-1

به به کلیه فاکتورهای محیطی در محدوده یک حوضه آبخیز در این تحقیق ارزیابی زیست محیطی جنگل با نگرشی همه جان
فیزیکی و (جنگلی به عنوان واحد برنامه ریزی و مدیریت سرزمین مدنظر بوده که در این راستا ضمن مطالعه فاکتورهای اکولوژیکی 

 جنگل شناسایی و در) رویشگاهها(و اقتصادی و اجتماعی تاثیرگذار بر محیط زیست، واحدهای همگن زیست محیطی ) زیستی
های جنگلی بر اساس خصوصیات زیست محیطی تعیین  تعیین شده و نوع کاربری هر واحد با محوریت کامل پایداری اکوسیستم

.  در کلیه مراحل کار بوده است(GIS)یکی از ویژگیهای بارز این تحقیق استفاده از سامانه های اطالعات جغرافیایی  .گردید
  :مزایایی را در برداشته که عبارتند ازبکارگیری این تکنولوژی 

افزایش قدرت محقق در تولید و تلفیق و تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطالعات با توجه به حجم زیاد داده ها اعم از اطالعات  -
  .مکانی و توصیفی

 افزایش سرعت و دقت کار -
 سهولت در اخذ خروجی به صورت نقشه و گزارش و به اشکال مختلف -
 ...مل ارزیابی به روشهای مختلف و آزمایش حاالت مختلف در اجرای مدلهای پیش بینی و استفاده شده و امکان اجرای ع -
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 سهولت در نقل و انتقال و مدیریت اطالعات -
 هکتار 5/0شناسی کوچکترین سطح قابل قبول برای یک توده جنگلی  که در علم جنگل ست انکته قابل ذکر در این تحقیق این

 فرض شده و در این مقیاس طبق اصول فنی حداقل 50000/1یند اول تلفیق اطالعات علیرغم اینکه مقیاس کار باشد و طی فرآ می
 واحد بوده که 9200 هکتار در الیه اطالعاتی نهایی بیش از 5/0 هکتار است، تعداد واحدهای بزرگتر از 5سطح قابل قبول بیش از 

 هکتار افزایش داده شد و سپس در عمل 2د لذا حداقل سطح قابل قبول به مدیریت و پردازش این حجم اطالعات بسیار مشکل بو
 هکتار و یا در 2ارزیابی توان رویشگاهها و ارزیابی زیست محیطی در سطح حوضه های آبخیز جنگلی حداقل سطح قابل قبول تا حد 

  .. هکتار نیز قابل افزایش است5موارد استثنایی و گسترده بودن سطح حوضه تا 
یگر اینکه تلفیق اطالعات پایه در این تحقیق از ترتیب خاصی پیروی نکرده زیرا نهایتا کلیه اطالعات مکانی و توصیفی در نکته د

های شیب و جهت جغرافیایی و ارتفاع، الیه واحدهای اولیه  اگر چه بهتر است ابتدا از ترکیب الیه. الیه نهایی در دسترس خواهد بود
زیرا الیه اطالعاتی شکل زمین به تنهایی در بعضی از مطالعات . ترتیب با اطالعات دیگر تلفیق گردده  بشکل زمین تولید و این الیه
  .دیگر قابل استفاده خواهد بود

 ای دارند نیز مشکل بوده و نبوده و ماهیت خطی و نقطه) پلی گون(تلفیق اطالعاتی که الیه اطالعاتی آنها به صورت سطحی 
ه اطالعاتی پلی گون تبدیل شده و در عمل تلفیق شرکت داده شوند، یا اینکه پس از اتمام عمل تلفیق بایست به الی الزاما می

ها با   معرفی گردد که البته الیه گسل(Cluster)ای  اطالعات مذکور به تمام واحدهای ممکن به صورت انفرادی و یا گروهی و خوشه
  .باشد وجود ماهیت خطی از این قاعده مستثنی می

های ارزیابی موجود، این نتیجه حاصل شد که در  های زیاد در منابع و مĤخذ و مطالعه و شناسایی برخی از روش ز بررسیپس ا
ای از عوامل محیطی را در تعیین توان  که مجموعه) معیار(های ارزیابی چند عامله  های حساس و با اهمیت، استفاده از روش رویشگاه

گیرند، بهترین نتیجه را ارائه خواهد کرد، ضمن اینکه دید همسو نگر و  اربری خاص در نظر مییک رویشگاه برای اعمال یک نوع ک
های پیش بینی شده برای هر واحد  ها مستتر است و کاربری های مطالعات زیست محیطی است در این روش همه جانبه که از ویژگی

روشهای ارزیابی . وان و قابلیتهای رویشگاه مذکور خواهد بودهمگن یا هر رویشگاه یا هر اکوسیستم خرد تا حد امکان بر اساس ت
  :چند عامله اگر چه بهترین نتایج را ارائه می کنند ولی معایبی نیز دارند که به برخی از آنها اشاره می شود

نیاز به مطالعه تعداد بیشتری از عوامل اکولوژیکی دارد که خود مستلزم صرف هزینه و وقت بیشتری است و حجم  -
  .اطالعات تولید شده نیز باال خواهد بود

های  عمل تلفیق و تجزیه و تحلیل اطالعات بدلیل باال بودن حجم آنها مشکل بوده و در صورت عدم استفاده از سیستم -
مکانیزه و انجام کار بروش دستی مشکل افزایش یافته و شاید با این دقت و سرعت نشدنی باشد و ارزیاب مجبور است با 

 .از قبیل حذف برخی از اطالعات پایه و یا افزایش سطح واحدها حجم اطالعات را کاهش دهدروشهایی 
و هم مقیاس نبودن ) کمی و کیفی(عمل ارزیابی زیست محیطی با توجه به تعدد معیارها و همسو نبودن نو تفاوت ماهیت  -

 .آنها مشکل خواهد بود
ی یکسانی در تعیین توان رویشگاه ندارد با استفاده از شاخصی از رویشگاه با توجه به اینکه همه فاکتورهای اکولوژیکی اثر گذار

شاخص مذکور . ها بکار گرفته شد ها و روش که بیانگر اختالف بین آنها باشد فاکتورهای اثر گذار اکولوژیکی شناسایی شده و در مدل
رسد با توجه به نوع و ساختار جنگلهای دامنه  ر می بوده که به نظ(Lorey)میانگین ارتفاع  درختان جنگلی بر اساس فرمول لوری 

مناسب (باشند شاخص خوبی برای بیان اختالفات بین رویشگاه باشد  شمالی البرز که جنگلهای طبیعی ناهمسال و دست خورده می
اثرگذاری بودن این شاخص برای تعیین توان رویشگاه باید مورد بررسی واقع شود و در این تحقیق شاخص فقط برای تعیین 

درختان در یک توده و یا ) رویه زمینی(زیرا این فرمول میانگین ارتفاع را بر حسب مقطع ) فاکتورهای اکولوژیک بکار گرفته شد
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ای  مقاله در نتیجه این کار( .کند و دست خوردگی جنگل تغییرات زیادی را درآن ایجاد نمی نماید ها ارائه می ای از نمونه مجموعه
  )گردد دیگر ارائه می
 که کاربریهای تعیین شده با استفاده از مدل ویژه، از لحاظ دمشخص گردیهای زمینی و کنترل تعدادی از واحدها  با بررسی

خصوصیات اکولوژیکی انطباق و سازگاری بیشتری با رویشگاههالی مربوطه داشته و بهبود نتایج حاصل از اعمال مدل ویژه احتماالً 
 نتیجه اینکه بهترین روش ارزیابی، روشهایی .نی ارزیاب در عمل ارزیابی و روش اجرای عمل ارزیابی استبخاطر دخالت رأی و نظر ف

ای که این مدل نیز با استفاده از عوامل مؤثر اکولوژیک  هستند که عمل ارزیابی را با استفاده از مدل ارزیابی چند معیاره منطقه
طراحی و اعمال ) صیات کمی و کیفی تیپیک رویشگاههای جنگلی هستندکه معرف خصو(و برخی از عوامل زیستی ) فیزیکی(

برای مواقعی مناسب است که مکانیابی یک نوع کاربری خاص ) بخصوص با در نظر گرفت وزن معیارها(اند و روشهای امتیازدهی  شده
نظر باشد، که در این  های مناسب اعمال یک نوع مدیریت مد و یا مکانیابی عرصه) از انواع کاربریهای جنگل و یا سازگار با آن(

باالترین امتیاز را کسب ) تعریف محدودیت و قابلیت در معیارها(شوند که در معیارهای لحاظ شده  هایی انتخاب می صورت عرصه
  .نمایند

  
  : کلیگیری نتیجه -4-2

 بهره گیری جوامع بشری از کلیۀ منافع آن و ایفای به منظور پایداری و بقاء اکوسیستم های جنگلی شمال کشور و امکان -1
باالترین نقش زیست محیطی ممکنه توسط این منابع ضروری است که در قدم اول خصوصیات اکولوژیکی و اقتصادی و 
اجتماعی رویشگاهها بصورت دقیق و کامل مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفته و نوع کاربری هر رویشگاه اعم از کاربریهای 
تجارتی، احیائی، حمایتی، حفاظتی و توسعه توریستم وسایر کابریهای سازگار با آن بر اساس خصوصیات و توان رویشگاه انجام 

این عمل ضمن کاهش صدمات و لطمات وارده به رویشگاه، امکان بهره وری تجاری از رویشگاههای خاص را با شرایط . پذیرد
  . ی نمایدو چهارچوبهای تعیین شده از قبل فراهم م

  ارزیابییکی در انجام عملژاز مدلهای ارزیابی ارائه شده مدلهایی مناسب هستند که چند عامله بوده و از چندین معیار اکولو -2
ضمن اینکه مدلهای کلی ارائه شده توسط متخصصین ذیربط برای همه جا قابل استفاده نبوده و هر مدل ارزیابی . بهره گیرند

های موجود و نیازهای اکولوژیکی هر نوع  کالیبره و تنظیم گردد یعنی باید براساس مدلمنطقه ای باید برای استفاده های 
کاربری، برای هر منطقه مدل ویژه ارزیابی طراحی و استفاده گردد که مدل ویزه ارزیابی زیست محیطی حوضه آبخیز کاظم 

  . رود در بخش نتایج ارائه شده است
ی فاکتورهای اکولوژیکی و اقتصادی و اجتماعی در یک حوضه آبخیزه الزامی است ولی مدل اگر چه شناسایی و مطالعه تمام -3

تواند از تعدادی از پارامترهای اثرگذار محیطی برای ارزیابی بهره گیرد تا تعدد معیارها و پارامترها اجرای عمل  ویژه ارزیابی می
فاده از یک شاخص که بیانگر اختالف بین رویشگاههای مختلف لذا در این تحقیق با است. ارزیابی را با مشکل مواجه ننماید

یک تعیین و از ژهای مختلف از یک عامل اکولو و معنی داری اختالف بین مقدار شاخص در تیپ) میانگین ارتفاع لوری(باشد 
-شیب: ک عبارتند ازاین عوامل اکولوژی. ک شناسایی و در مدل بکار گرفته شده اندیاین طریق پارامترهای تأثیرگذار اکولوژ

البته اختالف بین میانگین ارتفاع لوری در سطوح مختلف .  اقلیم-تیپ، عمق، بافت و زهکشی خاک-ارتفاع از سطح دریا
بارندگی و درجه حرارت وابسته به ارتفاع از سطح ) کاهش(دار بوده که با توجه به اینکه تغییرات  همباران و همدما نیز معنی

گردد لذا این دو فاکتور از مجموعه  طریقی اثر دو فاکتور دیگر نیز لحاظ میه خالت ارتفاع از سطح دریا بباشد و با د دریا می
 . عوامل اثر گذار حذف شده اند

های  ک اثرگذار، دخالت برخی از مشخصهیدر طراحی مدل ارزیابی توان رویشگاه عالوه بر دخالت پارامترهای فیزیکی اکولوژ -4
های بکار گرفته شده در مدل ویژه ارائه شده در این  هد داشت، که مشخصهوانگلی ضرورت خکمی و کیفی توده های ج
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تیپ جنگل و گونه های - وضعیت زادآوری-تعداد درخت در هکتار -  تراکم تاج پوشش-تحقیق عبارت بوده از حجم در هکتار
  خاص و نادر

و بر ) با اعمال وزن معیارها(جنگلی بروش امتیازدهی بررسیهای بعمل آمده نشان داده است که ارزیابی توان رویشگاهها  -5
وکاربریهای تعیین شده ) بدون اعمال وزن معیارها(اساس اصول تصمیم گیری چند معیاره و یا بروش امتیازدهی بروش ساده 

لی در حوضه شود و با این روش با شرایط طبیعی منطقه زیاد انطباق ندارد لذا ضمن اینکه بکارگیری این روش رد و نفی نمی
  . گردد آبخیزکاظم رود استفاده از مدل ویژه ارائه شده که نتایج بهتری نیز تولید کرده است توصیه می

با در دست داشتن کلیه اطالعات اکولوژیکی رویشگاهها ضمن اینکه عمل ارزیابی توان رویشگاهها و تعیین کاربری آنها  -6
کاری، جاده  عالیتهای بخش جنگلی اعم از بهره برداری، احیاء و جنگلپذیر می باشد، مکانیابی و طراحی ف بسهولت امکان

 نظر و تدوین و طراحی معیارها به ردبسهولت و با تعریف ضوابط و شرایط مو..... سازی و حمل و نقل، عملیات پرورشی و 
 . صورت یک مدل فرعی امکانپذیر خواهد بود

 شمال کشور از حالت فعلی که بر مبنای طرحها و با نگرش اقتصادی خالصه اینکه زمان آن فرارسیده که مدیریت جنگلهای -7
یعنی ضمن جامع نگری و مدیریت جامع جنگلها در قالب حوضه . است متحول شده و شکل علمی و فنی تری به خود بگیرد

 وری از این آبخیز شمال کشور و بر پایۀ اصول آمایش سرزمین  وبا اعمال مالحظات اکولوژیکی و زیست محیطی، به بهره
منابع بپردازیم و این مستلزم تغییر چهارچوبهای فعلی در تهیه و اجرای طرحهای جنگلداری و تحول آن به سمت طرحهای 

 . مبتنی بر اصول آمایش سرزمین و توسعه پایدار است
  
 :پیشنهادات -4-3

مطالعه کلیه فاکتورهای اکولوژیکی (ژیکی بعنوان اولین و اساسی ترین قدم، شناسایی و مطالعه دقیق و کامل خصوصیات اکولو -1
و اقتصادی و اجتماعی، کلیه اکوسیستم ها و رویشگاههای حساس و شکننده نظیر جنگلهای شمال کشور ) فیزیکی و زیستی

  . الزامی و ضروری است
های اطالعات به منظور سهولت در مدیریت و تجزیه و تحلیل اطالعات و افزایش سرعت و دقت کار از قابلیتهای سامانه  -2

 به منظور ارزیابی زیست محیطی و حتی موارد مشابه در علوم زمین بخصوص بخش منابع طبیعی و محیط (GIS)جغرافیایی 
این تکنولوژی علی رغم اینکه حدود دو دهه و شاید بیشتر، از عمر آن در داخل کشور می گذرد ولی . زیست استفاده گردد

های تخصصی مورد استفاده قرار نگرفته و جا دارد که در برنامه ریزیها و مطالعات و هنوز به صورت ابزار کارآ در زمینه 
  . تحقیقات جایگاه این فن آوری نیز مشخص گردد

خصوص منابع طبیعی تجیدید شونده نظیر جنگلها به ه گیری از منابع طبیعی ب براساس اصول و ضوابط علمی و فنی بهره -3
های  های جنگلی برای اعمال کاربری ها نظیر رویشگاه لذا تعیین توان رویشگاه. باشد جاز میاندازه توان اکوسیستم و رویشگاه م

بایست  ها نیز می باشد و هرگونه دخالت در رویشگاه مورد نظر پس از مطالعه عوامل اکولوژیک و اقتصادی و اجتماعی ضوری می
ریزی  دارد که مرزهای مدیریت و برنامهت این راستا ضرورضمناً در. ها انجام پذیرد بر اساس ضوابط تعیین شده برای کاربری

 . های کالن بخش جنگل در قالب حوضه آبخیز صورت پذیرد ریزی ها فراتر رفته و برنامه جنگل از محدودۀ سری
های اجرایی به شکل فعلی به ویژه در طرحهای جنگلداری، نگرشها و دیدگاهها از حالت اقتصادی و  در صورت تداوم طرح -4

های زیست محیطی که همه سونگر میباشند متحول و فعالیتها بر منبای اصول آمایش سرزمین  لیدی صرف به نگرشتو
 . گذاری گردد پایه
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  77   )های شمال کشور جنگل -مطالعه موردی در حوضه آبخیز کاظم رود(GIS اراضی جنگلی با استفاده از  بندی زیابی زیست محیطی جنگل به منظور طبقهار

موجود در جنگل موجب تخریب منابع جنگلی شده و ) جنگل نشینان و حاشیه نشینان جنگل(با توجه به اینکه دام  و انسان  -5
نشینان در خارج از جنگل جزء  رورت دارد خروج دام از جنگل و تجمیع و اسکان جنگلبقای آن را به خطر می اندازند لذا ض

ضمن اینکه ایجادتعادل بین دام و مرتع . اولویتهای اجرایی دستگاههای ذیربط قرار گرفته و با جدیت بیشتری به آن بپردازند
  .ست از نظر دور بماندو توسعه این مراتع نیز نمی بای) مراتع ییالقی(در مراتع باالدست جنگلها 

  
  

  :منابع و مĤخذ
و لنگا ) 1 و 2(مکارود ) 1 و 2 و 3 و 4(های کالردشت  ریسدار  های جنگل ، طرح1370-1380اداره کل منابع طبیعی نوشهر،  .1

 ها و مراتع کشور سازمان جنگل) 1 و 2 و 3(و لساکوتی ) 1 و 2 و 3(
  انتشارات دانشگاه تهرانهای چند معیاره، ، تصمیم گیری1377ج،  اصغرپور، م، .2
 ، مقدمه ای بر بوم شناسی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1377ب، باقریه نجار، م، .3
 -ریزی کالبدی مللی طرحلا ریزی کالبدی، مجموعه مقاالت اولین کنفرانس بین رحط، مفهوم و مشخصات 1370بحرینی، ح،  .4

 قات شهرسازی ایران یمرکز مطالعات و تحق
های اسالم انتشارات مؤسسه   در جنگل(Site index)، تعیین درجه مرغوبیت رویشگاههای راش 1369یقات جنگل، بخش تحق .5

 ها و مراتع تحقیقات جنگل
  11ریزی کالبدی، نشریه آبادی شماره  ، ارزشیابی چند معیاری در طرح1372ف،  توفیق، .6
  ) یادداشتهای شخصی(یای خزر ، نیم قرن جنگلداری در جنگلهای کرانه در1373جزیره ای، م، ح،  .7
  ، اقلیم شناسی، انتشارات دانشگاه تهران 1373جعفرپور، ا،  .8
  ، اتلس گیاهان چوبی ایران، انتشارات انجمن ملی حفاظت منابع طبیعی و محیط انسانی، تهران 1355جوانشیر، ک،  .9

   جزوه درسی اکولوژی جنگل، دانکشده منابع طبیعی کرج1368جوانشیر، ک،  .10
  31 مجله منابع طبیعی شماره –، بررسی تأثیر بافت خاک در میزان رویش راش ایران 1353سب، ح، حبیبی کا .11
  ، مبانی خاکشناسی جنگل، انتشارات دانشگاه تهران 1371حبیبی کاسب، ح،  .12
ربیت ان بومی شمال ایران، پایان نامه دکتری دانشگا تگ، تعیین توان اکولوژیک رویشگاههای سوزنی بر1379حسینی، س، م،  .13

  مدرس
  ه های آبخیز، سازمان برنامه و بودجهض، دستور العمل مطالعات فیزیوگرافی در حو1375قات و معیارهای فنی، یدفتر تحق .14
  ، فرسایش آبی و کنترل آن، انتشارات دانشگاه تهران1379رفاهی، ح،  .15
  ، آماربرداری در جنگل ، انتشارات دانشگاه تهران 1373زبیری، م،  .16
  ، تیپولوژی خاکهای جنگلی، جزوه درسی دوره دکتری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی1376زرین کفش، م،  .17
  18گیری چندمعیاره، فصلنامه صنایع شماره  ، ساختارروشهای تصمیم1378عسگری، ن، زنجیرانی فراهانی، ر،  .18
مللی لا  مجموعه مقاالت اولین کنفرانس بینهای جغرافیایی توسعه، ن و رابطه آن با تحلیلی، مفهوم آمایش سرزم1370غازی، ا،  .19

   مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی ایران -ریزی کالبدی طرح
  ، انتشارات دانشگاه تهران )اثر متقابل اقتصاد، اکولوژی، هیدرولوژی(، کاربری زمین 1378طبیبیان، م،  .20
  اه مازندران ، اصول هیدرولوژی جنگل، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگ1364کامیاب، ا،  .21
  ، نشر قدمی)جلد اول( اکوسیستم های طبیعی -1375کردوانی، پ،  .22
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  تحقیقات جنگلها و مراتع

   در بهسازی محیط زیست، انتشارات دانشگاه تهران ، سمینار بین المللی اهمیت جنگل و فضای سبز1354مجموعه مقاالت،  .24
، مرکز 11، مسائل مربوط به شناسایی و ارزیابی فوائد زیست محیطی جنگلها، نشریه محیط شناسی شماره 1361،  مجنونیان، ه .25

  هماهنگی، مطالعات محیط زیست دانشگاه تهران
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  دانشگاه تهران
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Abstract 
Forest which is one of the most valuable natural resources, has got a considerable protective role in 
biological and ecological evolution and its economic and environmental aspects is getting progressively 
more important. Forest ecosystems, having spent a long time to reach their present situation, play an 
effective role to keep balance in nature. Unfortunately in spite of these advantages, in theoretical and 
practical forest management which has figured in forestry plans in the north of Iran, just economic aspects 
of forest productions has been considered and outdoor recreation uses, environmental affairs, forest site 
capability and its mutual relationship to economic and social matters are not completely inspected. These 
parameters are so important and must be recognized in the basin area. On the other hand, industrial 
development and high rate of population growth has caused many social and environ mental problems 
such as farming and natural resources reduction so considering sustainability and survival of forest 
ecosystems in a way which would lead to both suitable economic production and effective environmental 
roles is an important and vital issues. In the first step of the following research, ecological parameters, 
consisting of physical parameters (physiography, topography, soil, geology, climate, hydrology and …), 
biological parameters (vegetation cover and wild life) and socioeconomic parameters were studies and 
recognized. Then produced data (several maps and reports) were digitized and integrated by geographic 
information system (GIS). The final information coverage which was obtained from data analysis and 
integration consists of environmental units and all characteristics of each unit is available in the from of 
database in the mentioned information coverage. The environmental units were evaluated by designing a 
specific environmental evaluation model (site capability evaluation) and giving privilege to ecological 
parameters so forest was divided to four main land uses: commercial forests, rehabilitated forests, protected 
forests and conserved forest. There is also a tourism land use (extensive and intensive out door recreation) 
which is compatible with forest land uses. Specific evaluation model is based on following models: 
Makhdoum ecological model, Bibby forest land capability classification model and FAO land evaluation 
model for forestry. It is necessary to mention hat Makhdoum model (with little changes and omitting the 
ineffective parameters) is used for tourism use determination. Effective ecological parameters on forest site 
capability were recognized and used as evaluation criteria in specific evaluation model This process was 
performed by using Lorey average height of trees which was applied as an index to show the difference 
between sites. Minor sample models were recognized to investigate the method for applying evaluation 
results in forest activities management. The research consequences is Kazemrood region shows: firstly 
altitude, slope, soil (type, depth, texture and drainage), climate are the effective ecological (physical) 
parameters on site capability. Secondly site capability evaluation by using specific evaluation model has 
presented better results while evaluation methods based on giving privilege (either applying weight of 
parameters or not) is not rejected and it com be provided to determine location of fields which are 
appropriate for a special kind management. Thirdly applying socioeconomic characters of environmental 
units is incompatible with one of the hypothesis of research which is related to sustainability and survival 
of forest ecosystems. Socioeconomic studies should be only used in the programming, used to solve the 
problem of livestock and human being in the north forests of Iran. 
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