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 چکیده
بندی اراضی جنگلی برای این گیرد. تعیین کارکردهای جنگل و طبقهو مکانی صورت میریزی جنگل طی فرایند سلسله مراتبی زمانی برنامه

ریزی بلند مدت در سطح سیمای سرزمین است. این موضوو  بایود بوا مطالعوه يصوصویات رویشوگاه و       ترین فعالیت در برنامهکارکردها مهم
هم برای رسیدن به این هدف است. در این تحقیق یوک مودل ارزیوابی    ارزیابی توان اکولوژیک صورت گیرد. تهیه مدل ارزیابی ویژه، ابزار م
، مدل برای سه طبقوه تولیود   (فیزیکی و زیستی)سازی عوامل اکولوژیکی ویژه برای جنگل يیرود تهیه شد. پس از مطالعه، شناسایی و نقشه

اکولوژیک جنگل برای ایون طبقوات ارزیوابی شود.     حمایت با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی اجرا و توان  -چوب و یک طبقه حفاظت
 طبقه از سطح جنگل برای طبقه تولید چوب( %24)هکتار  1980حمایتی است.  -حفاظتی %47نتایج نشان داد که از کل مساحت منطقه، 

 ند.هستتولید چوب دارای توان  سه برای طبقه( %20)هکتار  1693برای طبقه دو و ( %9) 751یک، 
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 سرآغاز
گیری با ویژگی سلسله یند تصمیماریزی جنگل طی فربرنامه

سطوح بواتتر بور   ها در کیفیت تصمیم وپذیرد مراتبی صورت می
. ایون سوطوح سلسوله    گوذارد یتر اثر مو نییسطوح پا یهامیتصم

یا مکانی مورد توجه قرار گیرند. از  ،توانند از نظر زمانیمراتبی می
یوا   ،نظر زمانی این سايتار سلسله مراتبی به سه سطح بلند مدت

یوا عملیواتی    ،اه مودت میان مدت یوا راهکواری و کوتو   راهبردی، 
 (,Pukkala, 2002; Baskent and kelesشوود تقسویم موی  

اهداف بلند مدت و کلی جنگل  ریزی بلند مدتدر برنامه .2002)
ریوزی میوان مودت تعیوین     ارچوب اهوداف مودیریتی برناموه   و چ
 شوود می تهیه طوتنی زمان مدت برای مدت بلند هایطرح شوند.می

 ایون  .اسوت های میان مودت  تر از طرحو سطح پوشش آنها وسیع

 ریزی بلندعالوه برآن، در برنامه باشد.سال  50تواند تا زمان می
 وارد مودت  ریزی میانریزی همانند برنامهمدت، محاسبات برنامه

 .(Kangas and Kangas, 2005) شودنمی جزئیات
تووان بورای مقیوا     سايتار و مفهوم سلسله مراتبوی را موی  
ه سه ریزی مکانی بمکانی هم استفاده کرد. در این ارتباط، برنامه

و  (2)یا مجواورت  ،مسایگی، ه(1)توده جنگلی لف شاملسطح مخت
نطقوه  در سیمای سرزمین، مکه شودتقسیم می (3)سیمای سرزمین

 مکانی سايتار که شده است تشکیل جنگلداری طرح چندین یا ،یک از
 .(Baskent and keles, 2005) دهدکل جنگل را نشان می

 یمایسو  ید در سطح مکانیکه با یماتین تصمیاز مهتر یکی
و  یبنود تیو اولورد یو بلند مدت صورت گ ین و سطح زمانیسرزم
توان  یابیارزدر واقع تلف جنگل است. مخ یهاکارکرد یدهمکان
 اسوت جنگول   یراهبورد  یزیو ربرناموه  یبورا  یک ابوزار یاکولوژ

(Rossiter, 1996)  ا نوو  کواربرد   یو  ،آن تووان بوالقوه   یکه طو
شوگاه  یتوان رو یدبنشود. طبقهیم ینیش بیا پی ،نیین تعیسرزم
شوگاه  یک آن رویو و اکولوژ یطیمح یهایگژیاسا  شنايت وبر

 یابیو ارز یمهم بورا  یژه ابزاریو یهاه مدلیتهرد. یگیصورت م
کوه در سوايتن    یعباسوا  تعوداد منوا   اسوت. بر ک یتوان اکولوژ

متفواوت بوه    یابیارز یهانقش دارند، روش یکیاکولوژ یهامدل
شووند.  یم مو یو چند عامله تقسو ک عامله، دو عامله ی یهاروش
تور و  ن را منسوجم یتووان سورزم   ،چنود عاملوه   یابیارز یهاروش
، مخودوم ) دهنود یک و دو عامله نشان مو ی یهاتر از روشقیدق

 یران دارایو موورد اسوتفاده در ا   یجنگلدار یمدل کنون (.1385
ک توا طبقوه   یو ( که از طبقوه  1385، مخدوم) استهفت طبقه 

نامناسوب   تجوارت چووب   یبرا به ترتیب شگاهیت رویفیک ،هفت

مطالعووات صووورت گرفتووه در  ین موودل در بريوویووشووود. ایموو
ا بوا  ی ،ارها مورد استفاده قرار گرفتهیشمال با همان مع یهاجنگل
، یاککفو  ییب شوده اسوت )بابوا   یو گور ترک یهوا د مودل  یاهاریمع

 (.1386 ،عدل و همکاران ؛1385
 ایوران  یهوا لجنگ یبرا یکل یمدل یکنونمدل استفاده شده 

 یرابفاده د در هنگام استیآن با یهااریاز مع یرو برينیاست. از ا
ه یو ژه تهیو یمدل هر منطقه یوبرا ندشول یهر منطقه ياص تعد

 یاهو اریاز مع یازمنود شونايت کواف   یهوا ن ارین معیل ایتعد .گردد
 .استط منطقه مورد استفاده یاستفاده شده در مدل و شرا

دار و متناسوب بوا تووان    یو ت پایریت مود یو گر اهمیاز طرف د
. شوود یشوتر مو  یروز ببوه شمال کشور روز یهاشگاه در جنگلیرو

میلیوون هکتوار را    9/1طحی حودود  س ،های شمال کشورجنگل
و میلیوون هکتوار جوز    2/1گیرند که از این مقودار فقوط   میدربر

 ،مهوواجرشوووند )هووای مربوووب و تجوواری محسوووب موویجنگوول
 مسوئله شمال و توجه به ایون  های (. کاهش سطح جنگل1385

 ند، اهمیوت هستهای تجاری ایران جنگل یگانهها که این جنگل
 کنود. از ایون رو  موی حفاظت و استفاده از چوب آنها را روزافزون 

وان هوا بایود مبتنوی بور ارزیوابی تو      مانده این جنگلمدیریت باقی
 مشوتا  ) باشود  آن هوای عرصوه  هوای توانایی و اکولوژیک و نیروها

 (.1380 ی،کهنموی
موجوود   یدارشده است که مودل جنگلو   ین مطالعه سعیدر ا

ا متناسب ب یل و مدلیتعد رودیي یپژوهش -یجنگل آموزش یبرا
لگوو  تواند بوه عنووان ا  ین مدل میه شود. این جنگل تهیط ایشرا
 ز استفاده شود.یگر نیاستفاده در مناطق د یبرا
 

 منطقه مورد مطالعه

 7رود واقع در یي یپژوهش -یمطالعه حاضر در جنگل آموزش
عرض  36 ° 40´تا 36° 27´نیشر  شهر نوشهر ب یلومتریک

. جنگول  (1)شکل  گرفت انجام 51° 43´و 51° 32´و یشمال
کوه سوه    اسوت بخش  8 شاملهکتار  8000رود با مساحت یي

 .استت یریطرح مد یبخش از آن دارا
 

 پژوهشروش 

ایون   مدل اکولووژیکی کواربری، یوا کارکردهوای جنگول در     
مطالعه شامل سوه طبقوه تولیود چووب، و یوک طبقوه حفواظتی        
 حمووایتی اسووت. بوورای تهیووه ایوون موودل ابتوودا بووا اسووتفاده از    
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( و 1385یکی کاربری جنگلداری موجوود )مخودوم   ژمدل اکولو
 تلفیق آن با سایر مطالعات انجام گرفته در دايل و يارج از کشور 

 
 (: موقعیت جنگل خیرود در استان 1شکل )

 ازندران و ايرانم
 

 Bibby, et ؛1386 ،عدل و همکواران  ؛1355 ،)بابایی کفاکی

al 2000)،  .در ادامووه و بووا اسووتفاده   موودلی اولیووه تهیووه شوود
نظر متخصصان مربوط به جنگل، مودل   پرسشنامه و استفاده ازاز

ریزی جنگول و بوه طوور    اولیه تعدیل شد. از آنجا که نتایج برنامه
کنود، بنوابراین   روز موی بدر بلند مدت  دهی کارکردهاياص مکان

ریزی جلوگیری کرد. هودایت  باید تا حد امکان از يطاهای برنامه

توانند تا حد امکان این مشکالت و آثار آن را فنی متخصصان می
کاهش دهد. یکی از راهکارهوای مورثر بورای حول ایون مسوئله       

گیوری بوا اسوتفاده از نظور     استفاده از راهکوار مشوورتی تصومیم   
. (Wu, et al., 2007; Ellis, et al., 2001)تخصصان اسوت  م

نفور از کارشناسوان بورای تعیوین مودل       5در این مطالعه از نظر 
های مختلف جنگول  نهایی استفاده شد که تخصص آنها در زمینه

بود، ضمن آن که با جنگل مورد مطالعه نیز آشنایی کامل داشتند. 
در ايتیار  دهی کارکردهانابتدا مدل ابتدایی اکولوژیکی برای مکا

تورین  هر متخصص قورار داده و از آنهوا يواسوته شود کوه مهوم      
فاکتورهای مرثر برای هر کارکرد را تعیین و طبقات مناسب برای 

و  شوده  آنها را مشخص کنند. پس از این مرحلوه، مودل تعودیل   
دوباره در ايتیار متخصصان قرار گرفوت. سوایر افوراد نیوز دلیول      

شده در مدل را برای هر متخصص توضیح دادند. تغییرات اعمال 
 پس از تغییرات و تعدیل ثانویه، مدل نهایی با افراد کنترل شد. 

های فیزیکوی و زیسوتی موورد اسوتفاده در     عوامل و شايص
( ذکر شوده  1مدل نهایی و طبقات مربوط به هر کدام در جدول )

ه صورت های مربوط به منطقه مورد مطالعه باست. در ادامه، داده
 می درآمدند.ونقشه رق

 

 (: مدل ويژه برای ارزيابی توان اكولوژيکی منطقه مورد مطالعه1جدول )
 ) %(  شیب شماره طبقه

S 

 ارتفاع )متر(
E 

 قه خاکبط
So 

حساسیت به 

 Es فرسايش

 های درختیارزش گونه

Bvc 

W1 طبقه اول تولید چوب 

W2 طبقه دوم  تولید چوب 
W3 طبقه سوم تولید چوب 

C های حمایتیجنگل 

 30تا  0
 45تا  30
 60تا  45
<60 

 1500تا  70
 700تا  0

تا  1500
1800 

>1800 

 يوب و متوسط
 متوسط
 ضعیف
 فاقد توان

 19/0تا  7/0
 19/0تا  7/0
 19/0تا  7/0

71/0< 

 افرا نمدار، بلوط، توسکا، ملج، ممرز، راش،
 ممرز، انجیلی، نمدار، شمشاد
 لور انجیلی، ممرز، شمشاد، اوری،

 کگردو، ون، بارانک، آلوچه، گالبی، ولی

 

بور   ArcGISافزار مدل با استفاده از نرمپس از نهایی شدن، 
ه سو روی ماتریس ارزیابی اعمال شد. برای هر کودام از طبقوات   

ن بوه  ، یا تقاطع استفاده شد. ایو ANDگانه تولید چوب از منطق 
که برای هر کدام از طبقوات تولیود چووب، وجوود     آن معنی است

ث تمامی شرایط تزم است. عدم وجود هر کودام از شورایط باعو   
 تور تعلوق  شود که واحد ارزیابی مورد نظر به طبقه توان پایینمی

ط گیرد؛ اموا در موورد کوارکرد حموایتی وجوود هرکودام از شورای       
 کافی است. بتنهایی 

 

 هايافته
  ه دری در منطقووونتایج به دست آمده برای مدل ویژه ارزیاب

طور که در بات بیوان شود   نشان داده شده است. همان (1)جدول 
متور   200گیر به شوعا   حمایت، منطقه ضربه -در طبقه حفاظت
 های آبی نیز مورد توجه قرار گرفت.در اطراف بخش

های شیب، ارتفا  بوط به شايصنتایج حاصل از مطالعات مر
هوای  از سطح دریوا، طبقوات حاصولخیزی يواا و ارزش گونوه     

 اند.نشان داده شده (5تا  2)های دريتی در شکل
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پس از تعیین عوامل مورثر بور هور کوارکرد جنگول و تهیوه       
ن ا تووا ها با هم تلفیق و مناطق بو های مربوط به آنها، نقشهنقشه

خص شود. حاصول ایون کوار در     اکولوژیکی برای هر کارکرد مش
 ( نشان داده شده است. 6شکل )

 ح منطقه وی از سطووه حدود نیمدهنده آن است کنتایج نشان
گیورد.  مایتی قورار موی  ح -( در طبقه حفاظتی47%مورد مطالعه )

ادیر پس از آن طبقات تولید چوب یک، سه و دو به ترتیب با مقو 
 (.2)جدول درصد سطح کل منطقه قرار دارند  9و  20، 24

 

حت و سطح طبقات توان برای (: مسا2) جدول

 های جنگلكاركرد
 درصد سطح مساحت )هکتار( كاركرد

W1 1980 24 
W2 751 9 
W3 1693 20 
C 3842 47 

 

 گیریبحث و نتیجه
-موه در این مطالعه توان اکولوژیکی جنگل بورای یوک دوره برنا  

 موه جانبوه  ریزی بلندمدت و در سطح حوضه آبخیز و با نگرش ه
های اکولوژیکی مورد ارزیابی قرار گرفوت. بورای   به کلیه شايص

یجاد ه و اانجام این مطاله مدل ارزیابی توان اکولوژیکی ویژه تهی
 رزیابیمورد استفاده برای ا مخدومشد که از بريی جهات با مدل 

هوا شوامل   ( تفاوت دارد. این تفاوت1385توان جنگل )مخدوم، 
ظ ای عوامل لحا، یا کارکردهای جنگل، پارهتعداد طبقات کاربری

هاست. در مدل کنونی هفت بندی مربوط به شايصشده و طبقه
ین داد اطبقه کاربری برای جنگل وجود دارد که در این مطالعه تع

ر حموایتی د  -طبقات سه طبقه تولید چوب و یک طبقه حفواظتی 

ز ت نیانظر گرفته شد. در مدل رایج کنونی که در بعضی از مطالع
 واستفاده شده است تمامی عوامل لحاظ شده در طبقوه یوک و د  
مشابه بوده و فقط میزان رویوش ایون دو طبقوه متفواوت اسوت      

رو و برای سهولت در مودیریت جنگول   (. از این1/5و %  %1/6)
توان بريی طبقات را با هم ادبام و تعوداد  رسد که میبه نظر می

 طبقات کاربری کمتری را ایجاد کرد. 

ریوزی بورای جنگول    بدیهی است این موضو  در سهولت برناموه 
( از چهوار  1385تواند مرثر باشد. در مطالعه بابوایی کفواکی )  می

های تجاری، احیوایی، حموایتی و حفواظتی اسوتفاده     طبقه جنگل

شده است. این مدل عالوه بر توجه به تولید چوب به حفاظوت و  
محقوق تفواوت میوان    حمایت نیز توجه داشته است. با وجود این 

حفاظت و حمایت را بیان نکرده و فقوط ایون دو را از هوم تموایز     
که تمایز حفاظت و حمایت در مرحله اجرا و بر داده است، درحالی
شوود چنانهوه   ریزی برای جنگل مشخص موی اسا  نو  برنامه

منظور استفاده از منابع آن در ریز قصد مدیریت منطقه را بهبرنامه
شوود،  باشود بورای آن برناموه حفواظتی تهیوه موی      آینده داشوته  

ریز قصد حوذف عوامول تخریوب را    که در حمایت، برنامهحالیدر
دارد و فقط يواهان نگهداری، و نه استفاده از منابع بوده و هدف 

 های اطراف است. اصلی آن حمایت از سایر منابع و اکوسیستم

 

 
 (: نقشه طبقات شیب2شکل )
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 قات ارتفاع از سطح دريا(: نقشه طب3شکل )

 
 (: نقشه طبقات حاصلخیزی خاک4شکل )

 
های درختی: نقشه طبقات ارزش گونه(5)شکل 



 ریزی راهبردی در جنگل خیرودتهیه مدل ویژه ارزیابي توان اکولوژیک برای برنامه 

 

18 

 
 های جنگل مورد مطالعهدهی كاركرد(: نفشه نهايی مکان6)شکل 

از اینجووا کووه مطالعووه حاضوور بوورای دوره زمووانی بلنوود موودت و  
عیووین ریوزی راهبووردی صوورت گرفتوه اسووت، بنوابراین ت    برناموه 

 های راهکواری، حمایتی، یا حفاظتی بودن هر منطقه باید در طرح
 جام گیرد.های جنگلداری انیا همان طرح

 موجوب توانود  یجنگل مو  یکیتوان اکولوز یابیارز یطورکلبه
( 1385استفاده متناسب از توان جنگل شود. عدل و همکواران ) 

او نو  در سوه جنگول   یکیژتوان اکولو یابیان کردند که عدم ارزیب
معوادل   یکوه سوطح  شده اسوت  موجبارت یو ز یاسالم، لساکوت

 رد.یو قرار گ یبردارش از توان جنگل مورد بهرهیکتار به 2/247
گور  ید ییجنگول از سوو   یهوا کارکرد یدهو توان و مکان یابیارز
بوه   و کند نییرا تع یجنگلدار یهاارچوب طرحتواند قالب و چیم

باعوث   موضوو  ن یاک شبی دهد. یمناسب یدهمنابع طرح جهت
 یالمابع ت منیریشده و همزمان مد یدار از منابع جنگلیاستفاده پا

 دهد. یش میموجود در طرح را افزا یانسان یرویو ن

ط هور جنگول و   یه متناسوب بوا شورا   ژیو یهااستفاده از مدل
ت یریمد هایيطر تواندیم آشنا کارشناسان و متخصصان از استفاده
 یکاکفو  ییمودت را کواهش دهود. بابوا    بلند  یهایریگمیو تصم

ت ین يصوصو یو ل ایو ه را به دلژیو یها( استفاده از مدل1385)
 داند.یا مهاریبا اعمال وزن مع یازدهیبه روش امت یابیبهتر از ارز
 یژه يوود دارا یو یهاکند که مدلیان میز بی( ن1388مخدوم )

 د.ارها وجود نداریمجدد مع یدهوزن رایب یازین وزن بوده و
با سرعت و و  ییایسامانه اطالعات جغرافامروزه با استفاده از 

. رسود بوه نظور موی   تور  ک سواده یو توان اکولوژ یابیارزدقت بات، 
هر  یجنگل را برا ییتوان، توانا یابیتوان با انجام ارزین میبنابرا

 یزیو ردر برناموه ر ییو مستلزم تغ موضو ن ی. اکرد یابیکارکرد ارز
شمال  یهات جنگلیریزم است که مد. تاستشمال  یهاجنگل

اسوت   یبا نگورش اقتصواد   یهابر طرح یکه مبتن یاز حالت فعل
ز و بور  یو آبخ یهاو در قالب حوضه یمتحول شده و با جامع نگر
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بوه   زیسوتی ط یات محو ظن و با مالحیش سرزمیاسا  اصول آما
 از آنها پردايت. یبرداربهره
 

 هايادداشت

1. Stand level 
2. Neighborhood level 
3.landscape level 
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