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  ژيك پتانسيل اساس توان اكولو مديريت پايدار حوضه هاي آبخيز بر   
   در اكوسيستمهاي جنگلي زاگرس 

  ) حوضه آبخيز ماسبي،شهرستان آبدانان،استان ايالم،مطالعه موردي (
  

. عضو هيئت علمي مركز تحقيقات كشاورزي ومنابع طبيعي استان ايالم،علي نجفي فر - 1 
    ، مركز تحقيقات كشاورزي ومنابع طبيعي، جهاد كشاورزي 2 ساختمان شماره ، امام  بلوار جنوبي،ايالم : نشاني 

mail -E :             09188427657:  تلفن همراه  com.yahoo@anajafifar
 

-2          سنندج اسالمي مجردي گيالن، عضو هيئت علمي دانشگاه آزادرضاحميد  :همكاران 
   -3                               جعفر علي اوالد، كارشناس ارشد مركز تحقيقات  كشاورزي ومنابع طبيعي استان ايالم

 
 چكيده

      بي شك حفاظت از منابع آب وخاك مستلزم يك نگرش سيستمي و متناسب با شرايط اكولوژيكي حوضه هاي 
هت نيل به مديريت پايدار در حوضه هاي جنگلي زاگرس قبل از هرچيز تدوين يك در اين راستا و ج. آبخيز مي باشد

منطقه رويشي زاگرس در سلسله  .مدل اكولوژيكي مناسب به منظور ارزيابي توان اكولوژيكي پتانسيل ضروري است
يرانشهر و بين پ(پوشش جنگلي آن از روستاي قبرحسين.  كيلومتر واقع شده است1600جبال زاگرس به طول تقريبي

عالوه بر . در استان آذربايجان باختري شروع وتاحوالي شهرستان فيروزآباد در استان فارس ادامه مي يابد) سردشت
 1000بعضي از گونه هاي همراه ، انواع بلوط بيشترين سطوح جنگلي اين منطقه را به خود اختصاص داده و از ارتفاع 

با توجه به شرايط خاص اكولوژيكي و اهميت زيست محيطي .  دارند متر از سطح دريا گسترش2300متري تا حدود 
زيادي كه اين اكوسيستمها در حفاظت از منابع آب و خاك دارند، نقش ارزيابي توان اكولوژيك پتانسيل و به كارگيري 

 در اين پژوهش يك مدل تجربي. اصول مربوط به علم آمايش سرزمين در مديريت بهينه اين منطقه ضروري است
 ، در (GIS)جهت ارزيابي توان اكولوژيك جنگلهاي زاگرس تدوين و با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي

. جنگلهاي بلوط غرب و در دامنه هاي جنوبي كبيركوه در حوضه آبخيز ماسبي انجيره در استان ايالم اجرا شده است
گل با استفاده از آن بصورت كمي صورت گرفته مدل مذكور در پنج طبقه مختلف طراحي شده و فرآيند ارزيابي جن

فاكتورهاي شيب و جهت دامنه، ارتفاع از سطح دريا، اقليم، شكل زمين و عمق خاك در فرآيند ارزيابي . است
در نتيجه ارزيابي بعمل آمده با استفاده از اين مدل تعداد . اكولوژيكي جنگلهاي منطقه مطالعاتي بكار گرفته شده اند

ضريب همبستگي . در منطقه شناسايي شده است  واحد نهايي اكولوژيكي 7436در مختلف اكولوژيكي   وضعيت 429
، =R) 67/0( آري15 قطعه نمونه 64مربوط به رابطه بين درجات توان اكولوژيك پتانسيل با ارتفاع متوسط درختان در

 كه اين مدل در ارزيابي توان اكولوژيكي با توجه به شرايط خاص اين جنگلها، نشان دهنده كارايي نسبتاً مناسبي است
  .جنگلهاي زاگرس از خود نشان داده است

    
مديريت پايدار، ارزيابي توان اكولوژيك، مدل تجربي، جنگل، زاگرس: كلمات كليدي 
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  مقدمه 
ن مفهـوم،  ايـ .    ارزيابي اراضي عبارت است از برآورد كارائي اراضي براي استفاده هايي كه از قبل تعيـين شـده انـد                      

اساس منطقي تصميم گيري در انتخاب استفاده از سرزمين بوده و طي آن برآوردهايي از نهاده هاي مورد نياز و سـتاده                      
 توجه خاص به مالحضات اكولوژيكي و زيـست محيطـي           1 جنگلهاي حمايتي  در. هاي پيش بيني شده بدست مي آيد      

2 .الزامي است   يكي از مهمترين شـاخص هـاي مـورد اسـتفاده در     در اين راستا     جنگليهايتوان اكولوژيكي رويشگاه 
 يـك مـدل در واقـع شـكل سـاده شـده اي از                . به شمار ميـرود    اينگونه جنگلها مديريت بهينه و اساس برنامه ريزي در        

مـدلهاي  . واقعيت است كه بعد از ايجاد آن، مي توان بدون اندازه گيري و آزمايش، رفتار يك پديده را پيش بينـي كـرد               
فيزيكي مورد استفاده در ارزيابي اراضي در واقع رفتار يك سيستم را بصورت مفاهيمي نظير توليد محصول، اثـرات                بيو  

مدلهاي ارزيابي اراضي را بر اسـاس درجـه محاسـبات از سـطح         ).  15(زيست محيطي و مديريتي پيش بيني مي نمايند       
4كيفي تا كمي 3. ( 11(طبقه بندي مي نمايند  نيزمي  از حالت تجربي تا مكا   ، و از نظر درجه پيچيدگي

 گزارشات مفصلي از ،منابع طبيعيمربوط به طرحهاي  در سالهاي اخير به كرات ديده مي شود كه در مطالعات      
 در گزارشات مربوط به سنتز و مديريت، بهره ناچيزي از اين  متاسفانهاكولوژيكي تهيه ميگردد، وليمختلف عوامل 

 اكولوژيكي هاي ناشي از عدم وجود مدل را مي توانروشن است كه دليل اين موضوع. ي آيداطالعات مهم بعمل م
اطالعات غير ضروري در   عالوه براين با وجود اين گونه مدلها مي توان از گنجاندن.در اين راستا به شمار آورد جامع

مطالعاتي در اين خصوص  هزينه هاي ه اين خود نيز موجب كاهشكشرح خدمات طرحهاي مذكور اجتناب نمود،
  . خواهد گرديد

 ميالدي اقدام به تهيه چارچوبي در ارزيابي اراضي نمود و آنرا تحـت عنـوان نـشريه                  1976سازمان فائو در سال             
 خـود را در خـصوص       48 نـشريه شـماره      1984 در سـال     اين سازمان در ادامه اين كـار       .)12( منتشر ساخت  32شماره  

 توسـط بـوس و    در ارزيابي جنگل اولين تالش براي استفاده از روش فائو .)13(نگل ارائه نمودارزيابي اراضي براي ج   
در اين مطالعه پـنج نـوع بهـره بـرداري           . ميالدي در جنگلهاي اكاليپتوس استراليا صورت گرفت       1985ساوندرز در سال    

اي استراليا، روشي را براي ارزيابي سـه   در تاسماني1997الفان در سال . )10(متداول از جنگل مورد ارزيابي قرار گرفت      
روش فـائو و شـاخص       دو    بـا تلفيـق    2000ايشان  در سال     . گونه جنگلي منطقه بر اساس چارچوب فائو پيشنهاد نمود        

 را براي كشت گونه هاي جنگلي مختلف در جنگلهـاي ايالـت تاسـمانياي اسـتراليا پيـشنهاد                   شيوه جديدي ،5رويشگاه
اراضي به سرعت سير تكاملي خـود را طـي نمـوده تـا جائيكـه امـروزه اسـتفاده از نظريـه                       روشهاي ارزيابي   . )14(كرد

در ايـران تاريخچـه ارزيـابي      ).16و2( و ايران بـدنبال داشـته اسـت          جهانرا در   قابل قبولي    نتايج   6مجموعه هاي فازي  
دهاي احـداث شـده    و به منظـور ارزيـابي اراضـي پايـاب سـ            1333  سال  به  و منابع طبيعي   اراضي در بخش كشاورزي   

 مؤسسه  تحقيقات خاك و آب به عنوان راهنمـاي مطالعـات             212 نشريه فني شماره     1349بدنبال آن در سال     .برميگردد
در خـصوص   .  جنگل و مرتـع مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت            واراضي جهت استفاده هاي مختلف نظير زراعت        ارزيابي  

روشي تازه براي تجزيه و تحليل و جمع بنـدي داده هـا      1366  مخدوم در سال   ،ارزيابي منابع طبيعي و آمايش سرزمين     
 بـا   1380و در سـال     ) 5و4 ( اقدام بـه بـازنگري و تكميـل روش مـذكور نمـوده             1372نامبرده در سال    ). 3(ارائه نمود   

همكاري درويش صفت و جعفرزاده مدلهاي حرفي را به صورت معادالت رياضي، مورد استفاده در سيـستم اطالعـات     
  ). 6(ايي ارائه نمودجغرافي
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 بر اساس تجربيات عيني و نتايج مربوط به          رويشي جنگلهاي زاگرس ،    منطقه در   1382نجفي فر و همكاران در سال          
ايـشان مـدل    . يك مدل ارزيابي كيفي جهت ارزيابي توان اكولوژيك جنگلهاي زاگرس ارائه نمود           ي،  مطالعات اكولوژيك 

 اين مدل بر اساس فاكتورهاي سيماي پوشش        .ر منطقه مورد مطالعه بكار گرفت      د 7مذكور را به منظور آمايش سرزمين     
گياهي، درصد تاج پوشش، موجودي در هكتار، رويش ساليانه، درصـد شـيب، جهـت جغرافيـايي، قابليـت فرسـايش                     

در دهه هـاي اخيـر تخريـب        .)8(پذيري، عمق و درجه حاصلخيزي و نوع اقليم در چهار طبقه كيفي طراحي شده است              
 اسـتفاده از سـاختار تـوده هـاي    فراواني در سطح جنگلهاي زاگرس با شدت هاي مختلف صورت گرفته اسـت و لـذا               

در اين مقاله ضمن بازنگري     .اغلب اشتباهاتي را بدنبال خواهد داشت     آنها،    در فرآيند ارزيابي اكولوژيك    موجود، جنگلي
پيش بيني طبقات توان اكولوژيك جنگل، فقط بر اساس اساسي در مدل قبلي سعي شده است تا داده هاي بكار رفته در  

. طراحي گرددساختار توده هاي جنگلي  و بدون در نظر گرفتن ويژگيهاي مربوط به  منطقه مطالعاتيفاكتورهاي محيطي
محيطي مـؤثر در ارزيـابي  و بـا          به فاكتورهاي   منتسب   ات امتياز  جمع بندي كمي   عالوه بر اين فرآيند ارزيابي بر اساس      

 موجبات سهولت در اجراي     اين سيستم استفاده از    .گرفته است  صورت    (GIS)ستفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي    ا
 واحد نهايي اكولوژيـك در منطقـه فـراهم          7436اين كار سنگين و افزايش دقت را در جمع آوري اطالعات مربوط به              

ه در مـدل جديـد، ارزيـابي كـامالً  بـصورت كمـي               كيفي و قياسي بوده ، در صورتيك      ) 8( مدل اكولوژيكي قبلي     .نمود
عالوه بر اين به منظور افزايش كـارايي در ايـن           . صورت گرفته و مي توان آن را نيز بصورت ماشيني برنامه ريزي نمود            

مدل تغييراتي اساسي در نوع پارامترهاي اكولوژيك اعمال شده است و در تخصيص امتيـازات بـه طبقـات اكولوژيـك                     
در عين حال نـوع     . توجه خاصي شده است   ) قانون مينيمم ليبيگ  (بلي به نقش عوامل محدود كننده رشد      برخالف مدل ق  

مديريت توصيه شده در طبقات مختلف توان اكولوژيك در اين مدل نيز كامالً منطبق با پيشنهادات ارائه شـده در مـدل                      
قبلي است

  مواد و روشها 
 كيلومتري شمال شرقي  شهرستان آبـدانان ، و در دامنـه             10 در   كتار ه 12027 به مساحت    انجيره طرح جنگلداري       

 هكتار بـوده كـه از        12027 آنمساحت  . هاي جنوبي كبيركوه و در مرز مشترك با شهرستان دره شهر  واقع شده است                
° ´ " ° ´ " ° ´ " ° ´    طول شـرقي گـسترش يافتـه   47  42  2   تا 33 21  1 عرض شمالي و از 33 9  6   تا 47 15 19"

 در ايـن    . در بر گرفته است     در شمال شرق   راماسبي   گنداب در جنوب شرق و       دو سامان عرفي   طرح   اينگسترة   .است
 با استفاده از مدل اكولوژيكي ارائه شده مورد ارزيابي قرار            هكتار 9060 به مساحت     سامان عرفي ماسبي    محدوده تحقيق

   طـول     47 13  18   تا      47 6  9    عرض شمالي و       33 11 21   تا  33  103 از   منطقه  اين   .گرفته است 
سمت شمال به ارتفاعات كبيركوه، از شرق به سامان گنداب، از جنـوب بـه               محدوده آن از     .گسترش يافته است  شرقي  

 .جاده ارتباطي روستاي انجيره و از غرب به يال مربوط به مـرز شهرسـتانهاي دهلـران و آبـدانان  محـدود مـي گـردد                          
 متغيـر مـي      متر از سطح دريا    2420 تا   1100از   متر است و دامنه آن       1394وزني ارتفاع از سطح دريا در منطقه         گينميان

 درصـد، قـسمت   78 هكتـار و  7032با %   12-%60طبقه شيب  . متر از سطح دريا است   1394متوسط اين سامان    . باشد
 32عمل آمده متوسط وزني شـيب در ايـن سـامان      بر اساس محاسبات به     . عمده منطقه را به خود اختصاص داده است       

بعد از آن جهت . درصد جهت غالب در اين سامان به شمار مي رود  46 هكتار و    4105جهت جنوبي با    .درصد مي باشد  
جهـت  . منطقه را اشغال نموده انـد     %  15و    %  26 هكتار به ترتيب     1342  هكتار و جهت شرقي با        2276هاي غربي با    

موقعيت سامان ماسبي انجيره را در استان ايالم        شكل.  را به خود اختصاص داده است      سامان% 8شمال فقط    ) 1( شماره   
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رژيـم  .    ميلي متـر مـي باشـد       5/565  متوسط بارش در منطقه مطالعاتي بصورت وزني برابر با            .و كشور نشان مي دهد    
 بهار و عدم بارش در تابستان پيروي مي كند    بارندگي منطقه مطالعاتي از تمركز بارندگي در زمستان و بدنبال آن پائيز و            
  .و دوره خشك مانند مناطق مديترانه اي مصادف با دوره رشد گياهي است

  
  
  
  
     
  
  
  
  
  

  موقعيت منطقه مطالعاتي در استان ايالم و كشور) : 1(                                 شكل
  
 و  حـداكثر . درجه سانتيگراد برآورد شده اسـت      74/11ني به مقدار  متوسط دماي هوا در منطقه مطالعاتي بصورت وز            

 روز  2/78 در منطقـه     تعداد روزهاي يخبنـدان   . درجه سانتيگراد مي باشد     -8/34  و  5/49  به ترتيب   دماي مطلق  حداقل
 و در  بـه وقـوع خواهـد پيوسـت           روز 7/24دي ماه با     بيشترين مقدار وقوع اين پديده در         در اين ميان   در سال بوده كه   

  .عمالً يخبندان وجود ندارد  ماهماههاي فروردين تا شهريور
  و نقشه هـاي      (GIS,Ilwis3.2Academic)در اجراي اين پژوهش ابتدا با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي              

سـطح  ، نقشه هاي مربوط به شيب،جهت دامنـه، ارتفـاع از            )سازمان اطالعات جغرافيايي ارتش    (1 : 50000توپوگرافي  
نيز بر اساس مطالعات خاكشناسي و قابليـت اراضـي منطقـه تهيـه              نقشه عمق خاك    . دريا،اقليم، شكل زمين بدست آمد    

سپس اليه هاي اطالعاتي مربوط به هر يك از اين نقشه ها به ترتيب و بصورت دو تركيبي با هم تلفيق شـده و             . رديدگ
  وضعيت مختلف    429اين نقشه   .  كدبندي شده تهيه گرديد    در نهايت نقشه واحدهاي نهايي اكولوژيكي منطقه بصورت       

بـزرگ  نقشه  يك  بديهي است كه ارائه اين تعداد پلي گن نياز به تهيه            .  پلي گن شامل مي گردد      7436در  اكولوژيكي را   
كـوچكي از   بخـش )  2(شـكل شـماره   .  آن در غالب مقاله موجود عمالً امكان پذيرنيست     كامل مقياس داشته و نمايش   

در ادامه بر اساس تجربيات موجود ضـمن بـازنگري          . هاي نهايي اكولوژيكي را در منطقه مطالعاتي نشان مي دهد         واحد
در اين مدل مجمـوع نمـرات       . ،  نسبت به ارائه مدل اكولوژيكي جديد اقدام گرديد         )8(اساسي در مدل اكولوژيكي قبلي    

 توان اكولوژيكي رويشگاه، مورد استفاده قرار       منتسب به شاخص هاي مختلف اكولوژيك، بعنوان معيار تشخيص درجه         
در اين ميان شاخص هاي اكولوژيكي گياهي نظير ارتفاع يا تراكم درختان بدليل تغييرات ناهمگوني كـه از                  . گرفته است 

 .جهت تخريبهاي انساني در اين منابع ايجاد شده است، در ارزيابي توان اكولوژيكي رويـشگاه بكـار گرفتـه نـشده انـد             
 و يا اينكـه تخريبهـاي ايجـاد شـده از            رويشگاه جنگلي كمتر مورد تخريب قرار گرفته باشد         است در صورتيكه   بديهي

٤ 
 www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

   فاكتورهـاي  وامتيـاز  30 مورد استفاده در اين مدل شامل شيب و جهت بصورت تـوأم بـا حـداكثر               عوامل اكولوژيكي   
روش  . امتيـاز مـي باشـند    20 و 20، 15، 15، اقليم، شكل زمين و عمق خاك به ترتيب با حـداكثر    ارتفاع از سطح دريا   

از چـپ بـه      در هـر كـد        كه شماره اعداد بكار رفته     است مختلف، بصورتي    ويژگيهاي اكولوژيكي در طبقات   كدگذاري  
 خـاك در    عمـق  شيب، جهت، ارتفاع، اقليم، توپوگرافي و        مربوط به عوامل  راست به ترتيب نشان دهنده شماره طبقات        

اره در جـدول شـم    اكولوژيك    مختلف طبقاتو امتيازات اختصاص يافته به      كد   شماره   . مي باشند   اكولوژيك واحدهاي
در تدوين اين مدل و در هنگام تخصيص امتيازات به طبقات اكولوژيك، به نقـش عوامـل محـدود                   .ارائه شده است  ) 1(

به اين منظور تأثير پارامترهاي محدودكننـده رشـد در تـوان اكولوژيـك              . توجه شده است  ) 8قانون مينيمم ليبيگ  (كننده
  . داده شده استجنگل از طريق تخصيص امتيازات منفي به اين عوامل نشان
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 چهار عامل اكولوژيك ه بندي و تخصيص امتيازات مربوط به طبق) : 1(جدول             

                  
                     
  طبقه بندي و تخصيص امتيازات مربوط به عوامل شيب و جهت دامنه) : 2(جدول                     

  
<5080-2580-050-25  )درصد(طبقات شيب

234  1دطبقات شيبك
  طبقات
  جهت

كد طبقات 
 جهت

----------------

N 13024151
E 2271780,00
S 3261240,00
W 4281890,00

Plat 530----------
  
ر اراضي كم شيب به عنوان مثال د. دو عامل شيب و جهت جغرافيايي دامنه، داراي اثر متقابل فراواني نسبت به هم مي باشند                

بنابراين تخـصيص امتيـازات متعلـق بـه ايـن           . عمالً نقش جهت جغرافيايي دامنه در تشكيل واحدهاي اكولوژيكي ناچيز است          
  .صورت گرفته است) 2(عوامل در تركيب با هم و بصورت جدول شماره 

 اتنمرمجموع  در نهايت ،دنظرو جمع بندي امتيازات مربوط به شش عامل اكولوژيك مور         ) 2و1(با استفاده از جداول      
بـر   . محاسبه و بعنوان شاخص توان اكولوژيك جنگل مورد استفاده قرار گرفت            به واحدهاي اكولوژيك   اختصاص يافته 

  با استفاده از آن و     جنگل نيز  ك و تعيين توان اكولوژي     بوده  متغير + 100  تا    -180 از   اين شاخص   كمي دامنهاين اساس   
، )4( در مرحله بعد با استفاده از اطالعات ارائه شده در جدول شماره              .گرفته است  صورت   )3(بر اساس جدول شماره     

عمق خاكشكل زمين)دمارتن(اقليم  )متر(ارتفاع          عامل اكولوژيكي

  كد
طبقهطبقه امتياز طبقه امتياز طبقه امتياز امتيازطبقه

بيرون زدگي 20دره2نيمه خشك  -90  > 1600
0,00سنگي

ساير 12مديترانه اي سرد2900-6002
7كم عمق0,00اشكال

14متوسط--------15نيمه مرطوب سرد90010- 31200
20عميق--------10مرطوب سرد120015- 41700
----------------2مرطوب فراسرد17006- 52000
-----------------90اقاليم ديگر20002- 62350

72350 >
90
-

- ------- ------- ------
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توان توليد جنگل در واحدهاي اكولوژيك از نظر فاكتورهاي تاج پوشش، موجودي سـرپا، متوسـط ارتفـاع درختـان و                     
ي موردنظر، يك شـبكه     سپس به منظور بررسي نتايج بدست آمده از مدل اكولوژيك         .رويش حجمي پيش بيني شده است     

 با اسـتفاده    ،) مترمربع 1500( آر 15 قطعه نمونه ديره اي شكل به مساحت         92 متر و با     1000*1000آماربرداري به ابعاد    
  صـورت  GPS بـا اسـتفاده از   مربوط به شبكه آمـاري مـذكور   قطعات نمونه  زميني مكان يابي.طراحي گرديدGIS از

  .گرفت
  
  اكولوژيك رويشگاه در منطقه مطالعاتيطبقه بندي توان ) : 3(جدول  

طبقه كيفي توان 
اكولوژيك

ضعيف متوسط خوب فاقد توانعالي

25-0,00 50-25 75-50 100-75 كمتر از صفرامتياز كل
     

در اجراي عمليات نمونه برداري، حداكثر ارتفاع كليه درختان و درختچه هاي موجود در قطعات نمونه، اندازه گيـري                    
 غير طبيعي، فاقد شرايط الزم جهـت        خصوصيات قطعه نمونه كه فاقد درخت بوده و يا به دليل            28پس تعداد   س. گرديد

اجراي اين تحقيق بودند حذف شده، ودر نهايت مناسبترين رابطه همبستگي بين درجات تـوان اكولوژيـك نـسبت بـه                     
  .ار گرفت قطعه نمونه، برازش و مورد تجزيه و تحليل قر64ارتفاع متوسط درختان در

   
  توان توليد جنگل در طبقات مختلف اكولوژيكي) : 4( جدول          

  طبقه توان اكولوژيك               
  فاكتور

  توليد جنگل

  عالي
(High 

capability)  

  خوب
(Well capability)  

  متوسط
(Moderat capability)  

  ضعيف
(Marginal capability)  

  فاقد توان
(Un capability) 

  ----  1-15  16-30  31-45  ۴۵>   )درصد(وششتاج پ
  ----  1-15  16-30  31-45  ۴۵>   )سيلو در هكتار(موجودي سرپا

  ----  1-4  5-7  8-10  10 >  )متر(متوسط ارتفاع درختان
  ----  1/0-47/0  47/0-1/1  2/1-8/1  8/1 >  )سيلو در هكتار(رويش حجمي

  
      نتايج

 در جـدول    و مساحت هر يك از اين طبقـات        )3( درشكل شماره    جنگل يطبقات توان اكولوژيك  نقشه مربوط به           
بر اساس نتايج اين جدول، طبقه توان اكولوژيكي   عالي .نشان داده شده است) 5(شماره 

(High capability)در ايــن ســامان وجــود نــدارد و طبقــه متوســط (Moderat capability)هكتــار3831 بــا  
 هكتار از   301عالوه بر اين    . از سامان مطالعاتي را به خود اختصاص داده است        ، بيشترين سطح    %)4/42معادل  (مساحت

  .  براي كاربري جنگل مي باشد(Un capability) فاقد توان اكولوژيكي الزم منطقه مطالعاتي
  
  
  

٧ 
 www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
  طبقات مختلف حاصلخيزي رويشگاه در سامان ماسبي) : 5(           جدول  

تعداد  پيرامون  مساحت )متر(رديف رويشگاهحاصلخيزي )هكتار( گنپلي
1 High capability 0 0 0 

2 Well capability 217 343628 2063 

3 Moderat capability 147 417797 3831 

4 Marginal capability 96 136561 2839 

5 Un capability 65 61011.8 301.5 

 9034.45 958997 525 مجموع

      
همبستگي بين ارتفاع متوسط درختان و درجات توان اكولوژيكي در قطعات نمونـه را نـشان                نمودار  ) 4(شكل شماره    

در اين نمودار درجه توان صفر بيانگر عدم توان اكولوژيك، درجه يك بيانگر توان ضعيف، درجـه دو بيـانگر                    . مي دهد 
  .ي باشدتوان متوسط، درجه سه بيانگر توان خوب و درجه چهار بيانگر توان اكولوژيك عالي م
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شكل (4) : رابطه همبستگي بين درجه توان اكولوژيك و ارتفاع متوسط درختان در قطعات نمونه

y = 0.3031x + 0.7662
R2 = 0.4582

  
  
  
  
  
  
  
  

0

1

2

3

4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ارتفاع متوسط درختان(متر)

كي
وژي

كول
ن ا

توا
جه 

در

  
  
  

  بحث و نتيجه گيري
جنگل بـا اسـتفاده از آن بـراي           و بنابراين ارزيابي توان اكولوژيك      بوده كيفي و قياسي  ) 8(مدل اكولوژيكي قبلي            

 ته و مي توانكارشناسان كم تجربه مشكل است، در صورتيكه در مدل جديد، ارزيابي كامالً  بصورت كمي صورت گرف  
در  اساسـي    مـدل تغييراتـي   اين   در    به منظور افزايش كارايي    عالوه بر اين  . را نيز بصورت ماشيني برنامه ريزي نمود      آن  
 و در تخصيص امتيازات به طبقات اكولوژيك برخالف مدل قبلي به نقـش              اعمال شده است   پارامترهاي اكولوژيك    نوع

 در عين حال نـوع مـديريت توصـيه شـده در             .توجه خاصي شده است   ) يگقانون مينيمم ليب  (عوامل محدود كننده رشد   
  . طبقات مختلف توان اكولوژيك در اين مدل نيز كامالً منطبق با پيشنهادات ارائه شده در مدل قبلي است

ضريب همبستگي رابطه بين درجات توان اكولوژيك و متوسط ارتفـاع درختـان در قطعـات نمونـه                   در اين پژوهش       
 ضعيف به نظر آيد،  نسبتاً هر چند كه ممكن است در نگاه اول اين درجه از همبستگي           . محاسبه شده است   68/0ا  برابر ب 

بعنـوان مهمتـرين شـاخص      (  بخوبي بيانگر رابطه اي اسـت كـه بـين تـوان اكولوژيـك پتانـسيل و ارتفـاع درختـان                     اما
اخير به شدت تحت تخريب قرار گرفتـه     جنگلهاي زاگرس در چند دهه       .وجود دارد ) حاصلخيزي رويشگاهاي جنگلي  

شدت اين تخريب از يك نقطه به نقطه ديگر كامالً متفاوت است و اين موضوع رابطه همبستگي مورد نظـر را بـه                       . اند
 1 : 50000 در اين پژوهش از نقشه هاي توپـوگرافي بـا مقيـاس       از طرف ديگر  .شدت به سمت آشفتگي سوق مي دهد      

 مقياس در اين يبا توجه به بزرگ  روشن است كه    . العات اكولوژيكي استفاده شده است    جهت تهيه اليه هاي مختلف اط     
است و به همين دليل ارزيابي تـوان         در جريان تلفيق اليه هاي اطالعاتي بروز خطاهاي مكاني اجتناب ناپذير             نقشه ها،   

طـاي قابـل تـوجهي را بـدنبال         خ ، متر 8/21 آري با شعاع     15اكولوژيك در مقياس ميكرو و در محدوده قطعات نمونه          
 در خصوص  در مقياس ماكرو والبته با توجه به ماهيت نيمه تفصيلي بودن اينگونه طرحها انجام اين كار   . خواهد داشت 

آزمون نتايج مربـوط بـه مـدل مـورد نظـر در               راستاي در عين حال در   . استطرحهاي ارزيابي منابع جنگلي قابل قبول       
 بر اساس اطالعات بدست آمـده از         ارزيابي توان اكولوژيك در قطعات نمونه      ، فرآيند ددپژوهشهاي آتي پيشنهاد مي گر    
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ا گفتن اين نكته الزم است كه اين پژوهش قدم اوليه اي در جهت رسيدن به يك مدل                  در اينج  
نقـاط ضـعفي    زاگرس تلقي مي گردد و بدون شك مانند هر كار علمي ديگر داراي                رويشي در ناحيه جامع اكولوژيكي   

نقـايص ايـن تحقيـق را        ي است با راهنماييهاي ارزنـده خـود       حققين عالقه مند مستدع    در اين راستا از كليه م      .مي باشد 
  .يادآوري نموده و دراجراي تحقيقات تكميلي به پيشنهادات زير توجه نمايند

با استفاده از اين مدل مي توان درجه تخريب جنگل را از طريق تعيين مقدار اختالف بـين تـوان توليـد پتانـسيل                          -1
نسبت به وضعيت موجود جنگل، ارزيـابي نمـود و لـذا پيـشنهاد مـي گـردد كـه در                     ) وسط مدل پيش بيني شده ت   (

 .تحقيقات آتي در اين زمينه اقدام گردد

تئوري مجموعه هاي فازي بمنظور ارزيابي اراضي كشاورزي در ايران و           تحقيقات بعمل آمده در خصوص كاربرد        -2
نهاد مي گردد كه فرآيند ارزيابي تـوان اكولوژيـك جنگلهـاي             پيش در اين راستا  جهان نتايج قابل قبولي داشته است       

 . مورد آزمون قرار گيرد نيز با استفاده از اين روشزاگرس

 ديـده  (High capability)  تـوان اكولوژيـك عـالي    درجـه در منطقه مطالعاتي ماسبي شرايط الزم براي وجـود  -3
ب، جهت دامنه و عمق خاك بـر تمـام منطقـه            دليل اين موضوع محدوديتهايي است كه از نظر فاكتورهاي شي         .نشد

 .رويشگاههاي غني تر نيز اجرا گرددمستولي است و بنابراين پيشنهاد مي گردد كه تحقيقات آتي در اين زمينه در 

در ساليان اخيرسامانهاي عرفي از طرف سـازمان جنگلهـا و مراتـع كـشور بعنـوان واحـد مـديريت در طرحهـاي                         -4
بـديهي اسـت بـا    . فته است و در اين پژوهش نيز از اين شيوه پيـروي شـده اسـت         جنگلداري مورد توجه قرار گر    

بنـابراين پيـشنهاد   . اجراي اين كار مي توان جلب مشاركت بهره برداران در مديريت منابع جنگلي را تسهيل نمـود          
  .مي گردد كه در پژوهشهاي آتي در زمينه ارزيابي منابع جنگلي به همين روش عمل گردد
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  . صفحه380ارزيابي اراضي، انتشارات دانشگاه صنعتي اصفهان،  . 1385. ا، جالليان. ايوبي، ش -1
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Abstract 
  

      In this research tentative model was determined by GIS for evaluation ecological  
capability in Zagros forests. The study was carried out in  Masbei area (Oak forests) 
located in  south aspects Kaberkooh in Ilam Province. This model was desigened in 
five  different class and  evaluation forest process using it  was performance in  
quantitative form. In order to ecological  evaluation  in  the study area, some factors 
including  altitude, aspect, and slope percentage, Climate, land form and soil depth 
were applied.The results obtained from  this model showed that there are 425  
different  ecological situation in 7436 ecological final unit within the study 
site.Correlation coefficient for relationship between (r=0.67)  potency gradations 
potential  ecological and average height trees in 64 field plots (apiece 0.15  ha)  
showed that  this model is somedeal suitable efficiency for  ecological potency 
evaluation in Zagros forests.   
 
Keyword : Evaluation ecological  potency, Tentative model, Zagros forests, Ilam. 
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  سپاسگزاري 
  و مركـز تحقيقـات        بي شك اجراي اين تحقيق بدون كمكهاي بي شائبه مسئولين و كارشناسان اداره كل منابع طبيعي                  

 مهندس جهاني مـدير كـل        دكتر حسين زاده، رئيس مركز تحقيقات و       در اين راستا آقايان    .استان ايالم ميسر نمي گرديد    
 و مهندس احمـدي و پيـري معـاونين ايـن اداره كـل و مهنـدس كرمـي و فتحـي مـسئولين ادارات                          يعي منابع طب  وقت

اينجانب را در اجراي ايـن   كساني كه  سايربدينوسيله از آنان و     .  زحمات فراواني را متقبل شدند     ،جنگلكاري و حفاظت  
.بعمل مي آيدتحقيق ياري نمودند تشكر و قدرداني 
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