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  چکیده

هاي شیب، جهت، ارتفاع، تیپ منظور ارزیابی توان اکولوژیکی در منطقه، نقشهپژوهش بهدر این 
هاي واحد شکل زمین، نقشه نقشه ترتیب بهخاك، پوشش گیاهی و انبوهی جنگل تهیه شد. در گام اول 

وحش منطقه پوشانی نقشه حیاتزیستی ایجاد شد با همپایه و نقشه نهایی یگان محیط زیستییگان محیط
مخدوم تهیه و توان  جنگلداريزیستی، مدل ویژه حفاظت با توجه به مدل کلی با نقشه نهایی یگان محیط

با  آمدهدستبهزیستی هاي محیطزیستی ایجاد شد. درنهایت اطالعات یگانهاي محیطاکولوژیکی یگان
و بر  شد ریزي حفاظت انجامهمنظور برناماکولوژیکی منطقه به بنديزونمدل ویژه حفاظت مقایسه و 

 داد نشان نتایج. شد مدیریتی مشخص طرح در عملیات اجراي اولویت ایجادشده، بنديزوناساس نقشه 
 و توان داراي هکتار 436 ،اکولوژیکی قرار گرفته بود بنديزونهکتار منطقه که مورد  989از مجموع  که

هکتار داراي  272حمایتی و  یک طبقه براي توان داراي هکتار 281 همچنین. است حفاظتی اول اولویت
عنوان راهنما مورد توجه قرار تواند بهها میبرنامه کردن عملیاتیتوان براي طبقه دو حمایتی است و براي 

 گیرد.
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  مقدمه
هاي متمادي هاي جنگلی که در طی زماناکوسیستم
اند، نقش مهم و صورت فعلی درآمدهو به تغییریافته

تأثیرگذاري در حفظ تعادل و برقراري تعادل سرزمین 
-هاي اخیر برنامهدر دهه ).Makhdoum, 2006( دارند

زیست بر پایه شناخت محیط جانبههمهریزي صحیح و 
ارزیابی توان سرزمین استوار است. توجه ها و استعداد

تواند راهگشاي تهیه به توان تولیدي و اکولوژیکی، می
کننده هاي کاربردي بوده و تضمینو اجراي طرح

). با توجه به Majnoniyan, 2000توسعه پایدار باشد (
زیست توان اکولوژیکی محدودي این نکته که محیط

ریزي توسعه و برنامهبراي استفاده انسان دارد، پیش از 
برداري آن، باید به ارزیابی توان اکولوژیکی، در بهره

-طبقه .)Adl et al, 2007(ریزي اقدام کرد قالب برنامه

بندي اکولوژیک سرزمین، فرآیندي است که رویشگاه 
هایی که از نظر همگنی نسبی در صورت یگانرا به

مجزا  اند، تفکیک ومتغیرها یا منابع اکولوژیک یکسان
 اساس رب تا شودمی سعی اساس این کند. برمی

 توان آمایشی، هايارزیابی انجام و موجود هايمدل
. شود تعیین خاص کاربردي براي منطقه هر بالقوه
 مورد باید آمایشی ارزیابی مورد در که مطلبی اولین
 تعاریف از مناسبی درك به رسیدن گیرد، قرار توجه
 جنگلی عرصه از توانمی که است کارکردهایی انواع

 به چوب تولید بر عالوه مدل در این. داشت انتظار
 که است شده توجه نیز جنگل حمایت و حفاظت

 و چوب بازار تقاضاي مبناي بر تولیدي جنگل
 قابل ارزش، با محصوالت داراي جنگلی هايفرآورده

 و آب از حفاظت نقش حمایتی جنگل در. است توجه
 در دخالتی نوع هر و است کنندهتعیین آن اقلیم و خاك
 آن متنوع هاينقش اجراي ضمانت یا حمایت با رابطه
 از حفاظت منظوربه حفاظتی جنگل کهدرحالی. است
 مورد غیره و منظره زیستی، جامعه گیاهی، جامعه گونه،

 Marvie Mohadjer and( گیردمی قرار حفاظت

Moradi, 2011( در حمایت و حفاظت تمایز بنابراین؛ 
 جنگل براي ریزيبرنامه نوع اساس بر و اجرا مرحله

در زمینه ارزیابی  .)Kafaki, 2006( شودمی مشخص
توان اکولوژیکی مطالعات مختلفی صورت گرفته 

همکاران  و Jahani است. در پژوهشی در شمال کشور
زیستی و هاي محیط) با تهیه نقشه نهایی واحد2011(

ناپایدار اکوسیستم و با استفاده از اطالعات منابع 
-ها را بههاي کیفی و مدل مخدوم انواع کاربريروش

منظور تولید چوب، حمایت و تفرج گسترده مشخص 
) با شناسایی عوامل 2009همکاران ( و Amiriکردند. 

اکولوژیکی و با استفاده از مدل جنگلداري مبتنی بر 
-ی حوزهسیستمی، توان اکولوژیک وتحلیلتجزیهروش 

هاي آبخیز دو هزار و سه هزار شمال ایران را مشخص 
و بر اساس منطق بولین، توان جنگلداري منطقه را 

-رود بهدر حوزه کاظم Kafaki (2006) تعیین کردند.

محیطی جنگل از مدل ویژه منظور ارزیابی زیست
پس از شناسایی  .ارزیابی توان رویشگاه استفاده کرد

اجتماعی، با استفاده از  - عوامل اکولوژیکی و اقتصادي
هاي اکولوژیکی، حوزه مذکور را روش امتیازدهی معیار

به چهار کاربري جنگل تجاري، جنگل احیائی، جنگل 
حمایتی و جنگل حفاظتی تقسیم کردند. 

Hataminezhad آمایش هدف ) با2013همکاران ( و 
 طریق از اراضی کاربري اسبتن ارزیابی به سرزمین

 نتیجه. پرداختند اردبیل استان در اکولوژیک توان مدل
 زراعت کشت هايعرصه در داد نشان آمدهدستبه

 اکولوژیک توان با مغایر موجود وضع کاربري دیم،
 کشور را در ) پژوهشی2013همکاران ( و Kang است.

منظور منظور ارزیابی پتانسیل جنگل بهبه جنوبی کره
ریزي حفاظت با در نظر گرفتن روند تکاملی و برنامه

ها انجام دادند که نتایج وضعیت فعلی جنگل
ریزي حفاظتی دهنده نقش اطالعات پایه در برنامهنشان
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اي براي در منطقه بود. در این رابطه تحقیقات گسترده
هاي طبیعی توسط متخصصان ارزیابی توان اکوسیستم

 Sarhangzadeh and ندمان داخلی و خارجی

Makhdoum (2002) ؛Ownegh and Babaei, 

و همکاران،  Maleknia؛ Naderi (2009)؛ (2006)
و  Laurance؛ Kaya and Raynal (2001))؛ 2010(

)؛ 2006و همکاران ( Schulte)؛ 2005همکاران (
McAlpine ) ؛ 2007و همکاران(King and 

Schlossberg (2013) و Thathong and 

Leopenwong (2014) هدف از است گرفتهرت صو .
ریزي حفاظتی با استفاده از مدل این تحقیق، برنامه

ارزیابی توان اکولوژیک و دستیابی به مناطق مناسب 
منظور حفاظت در بخش گرازبن است تا با در نظر به

ریزي و طراحی مناسب گرفتن موارد اصولی، برنامه
منظور توان بههایی میشود. با اجراي چنین طرح ارائه

ها و همچنین کاهش روند تخریبی حفاظت از جنگل
  گام برداشت. هدفمندصورت منطقی و ها بهآن

  روش و مواد
  بررسی مورد منطقه
 و آموزشی جنگل گرازبن بخش بررسی مورد منطقه

 27درجه  36جغرافیایی  عرض با(خیرود  پژوهشی
 51 جغرافیایی طول با و دقیقه 40 درجه 36تا  دقیقه
(شکل  است) دقیقه 43 درجه 51 تا دقیقه 32 درجه

 بخش سومین هکتار، 989وسعت  به گرازبن بخش. )1
 منابع دانشکده مدیریت تحت هايجنگل مجموعه از

 شرق کیلومتري 7 در است که تهران دانشگاه طبیعی
- 1350 بین ارتفاع در گرازبن بخش. دارد قرار نوشهر

 1380 بارندگی آن متوسط و دارد قرار متر 540
 بخش مادر سنگ شناسیزمین نظر از. است مترمیلی

شناسی مربوط هاي زمیننقشه طبق و آهکی گرازبن،
 از نقاط بعضی در و بوده علیا ژوراسیک به دوره

 متناوب طوربه و نرم طبقات و شکافدار سخت طبقات
 علت به نقاط از بعضی در. اندگرفته قرار هم روي

 بیشتر کارستیک هايپدیده و مادر سنگ زدگیبیرون
 صورتبه و نفوذ خاك در بارندگی از حاصل آب

 بدین و ریزدمی خیرود رودخانه به طبیعی زهکش
 در آن سطحی خاك خصوصبه جنگل، اغلب ترتیب

 کندي سبب و شده خشکی و آب کمبود دچار تابستان
 بخش این خاك. شودمی فصل این در درختان رویش

 جنگلی ايقهوه هايخاك جزء کلی بنديتقسیم در
 در گیاهی هايتیپ همچنین ).Etemad, 2002(است 
 - بلوط جامعه - 1 :است شرح این به گرازبن بخش

 - 3 ممرزستان - راش جامعه - 2 ممرزستان
  .خالص راشستان - 4 مخلوط هايراشستان

 پژوهش روش

داشتن  الزمۀ ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه در اختیار
روز و دقیق از منطقه مورد بررسی بود. در هاي بهنقشه

منطقه از  1:25000هاي توپوگرافی همین راستا نقشه
هاي رقومی برداري تهیه شد و سپس نقشهسازمان نقشه

ارتفاع، شیب و جهات شیب ایجاد شد. بر اساس 
متعدد و استفاده از نظر کارشناسان  هايگردشی جنگل
شناسی، پوشش گیاهی، انبوهی جنگل هاي خاكنقشه

یاب وحش منطقه با استفاده از دستگاه موقعیتو حیات
) و همچنین عملیات میدانی برداشت GPSجهانی (

هاي پایه در مرحله اول، اقدام به شد. پس از تهیه نقشه
  ین مرحلهنظر شد. در اهاي موردبندي نقشهطبقه

خت منطقه، و شنا ایجادشدههاي دامنه نقشه اساس بر
در  جهت جغرافیایینقشه شیب در شش طبقه، نقشه 

پنج طبقه، نقشه رقومی ارتفاع در چهار طبقه، نقشه 
در  گیاهی پوشششناسی در سه طبقه، نقشه خاك

هشت طبقه و همچنین نقشه انبوهی جنگل در پنج 
بندي شدند. نقشه یگان شکل زمین با طبقه، طبقه

و ارتفاع ایجاد شد. هاي شیب، جهت استفاده از نقشه
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است که در یک نقشه  صورتی بهها در این نقشه ارزش
واحد، تمامی اطالعات مربوط به طبقات ارتفاعی، 
شیب و جهت در هر نقطه از منطقۀ مورد بررسی 

طبقه  دهندهنشانعدد یکان  کهطوريبهمشخص است. 
دهندة طبقه شیب و عدد جهت، عدد دهگان نشان

بقه ارتفاع است. سپس از کنندة طصدگان مشخص
-صورت گرفت و محدوده گیريمساحتنقشه حاصل 

 10هکتار و شیب کمتر از  5هایی با مساحت کمتر از 
تا تعداد  شد دادههاي اطراف تعمیم درصد در الیه

کاهش یابد. در مرحله بعد نقشه  موردنظرهاي محدوده

شناسی منطقه با نقشه یگان شکل خاك شدهبنديطبقه
زیستی پایه هاي محیطپوشانی و نقشه واحدهمزمین 
 نقشه گذاريهم روي با بعد مرحله در. شد ایجادیک 
 و پوشش درختی نقشه با یک پایه زیستیمحیط واحد

 دست به زیستیمحیط نقشه نهایی یگان جنگل، انبوهی
دهندة تیپ توده نقشه پوشش درختی منطقه نشان .آمد

پوشانی نقشه با هم جنگلی منطقه است که در نهایت
مذکور با نقشه انبوهی جنگل، در هر محدوده از منطقه 

توان نوع و تراکم توده جنگلی را مورد بررسی می
 مورد بررسی قرار داد.

  
  بندي بخش گرازبنبررسی و نقشه پارسل مورد منطقه تیموقع -1شکل 

Figure 1. Location of the study area and compartment map of Gorazbon district 
  

وحش منطقه مورد نقشه حیاتدر مرحله بعد 
پوشانی شد و بر زیستی همبررسی و نقشه یگان محیط

) 1 جدولاساس مدل ارزیابی توان اکولوژیکی (

 براي ریزيبرنامه منطقه مورد بررسی انجام و بنديزون
 عنوانبه بنديزون .شد پیشنهاد حفاظتی هايزون

 روشن را مسئله این منابع، مدیریت براي ايوسیله
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 قرار نظرمد را فیزیکی توسعه توانمی کجا که کندمی
 در. گیرد قرار مدنظر توسعه این نباید کجا در و داد
 ویژه مدل از اکولوژیکی توان ارزیابی براي تحقیق این

 طراحی مخدوم مدل اساس بر مدل این که شد استفاده
 منطقه حفاظت، ویژه مدل از استفاده با. شده است

  ارزیابی قرار گرفت. مورد بررسی مورد

 کاربري براي مناسب هايعرصه تعیین منظوربه
 2، 1هاي (رابطه حفاظت ویژه مدل منطقه در حفاظت

 هايرابطه در .شد طراحی) Makhdoum, 2011( )3و 
  هستند. 2جدول  شرح به اختصارات توضیح زیر

  
  حفاظت ژهیو مدل -1 جدول

Table 1. Special model of protection  
  کاربري

Land Use  
  مدل ویژه

Special model  

  1 حفاظت طبقه
Conservation 

class 1  

شوکا،  گنجشک، زیستگاهشمشاد، تیپ گردو، تیپ زبان - متر از سطح دریا، تیپ نمدار 400تیپ راش تا ارتفاع 
  سرخسینهزیستگاه مرال، زیستگاه شنگ، زیستگاه سوسک 

Fagus type up to 400 meters height above sea level, Tilia - Buxus type, Juglans type, Fraxinus 
type, Habitat of Capreolus, Habitat of Cervus elaphus, Habitat of Lutra lutra, Habitat of 

Ficedula Parva 

  2 حفاظت طبقه
Conservation 

class 2  

ممرز، تیپ افرا، تیپ توسکا، تیپ زربین، -متر از سطح دریا، تیپ بلوط، تیپ بلوط 700تا  400تیپ راش از ارتفاع 
  زیستگاه حفار اروپایی، زیستگاه سنجاب زمینی، زیستگاه سمور سنگی

Fagus type from 400 to 700 meters height above sea level, Quercus type, Quercus-Carpinus 
type, Acer type, Alnus type, Cupresuss type, Habitat of Talpa levantis, Habitat of 

Spermophilus fulvus, Habitat of Beech marten 
  3 حفاظت طبقه

Conservation 
class 3  

  هاي جنگلی حاضر در بخش گرازبندیگر تیپ
Other forest types in Gorazbon 

  
Co1 = TyF(0 to 400)+ TyTB + tyJu + tyFr + ExCa + ExCe + ExLu + ExFi ) 1رابطه(  
Co2 = TyF(400 to 700) + TyQ + tyAc + tyAl + TyCu + ExTa + ExSp + ExMa ) 2رابطه(  
Co3 =  ندیگر تیپهاي جنگلی حاضر در بخش گرازب )3رابطه (   
 

  نتایج
 9، در منطقه مورد بررسی آمدهدستبهبر اساس نتایج 

با  444واحد یگان شکل زمین وجود دارد که طبقه 
با مساحت  255هکتار و طبقه  10/293مساحت 

ترین محدوده ترین و کوچکهکتار بزرگ 24/15
). بر 2شوند (شکل منطقه مورد بررسی را شامل می

ها، نقشه حاصل داراي پوشانی نقشهاساس فرآیند هم

هاي یکان، دهگان و است که عدد رقمیسههاي ارزش
دهندة طبقات جهت، شیب و نشان ترتیب بهصدگان 

دهندة نشان 255واحد  مثالعنوانبهارتفاع است. 
اي است که از نظر جهت جغرافیایی در طبقه محدوده

 2و از نظر ارتفاع در طبقه  5، از نظر شیب در طبقه 5
دارد. همچنین اطالعات مربوط به واحدهاي قرار 

  ، آمده است.3اکولوژیکی و مفهوم کدها در جدول 
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  مشخصات مدل ویژه حفاظت -2 جدول
Table 2. Specifications of special protection model  

Co1  
  طبقه یک حفاظتی

Conservation Class 1  
TyQ  تیپ بلوط  

Quercus type  
Co2  

  طبقه دو حفاظتی
Conservation Class 2  

TyAc  تیپ افرا  
Acer type   

Co3  
  طبقه سه حفاظتی

Conservation Class 3  
TyAl  تیپ توسکا  

Alnus type  

TyF(0 to 400)  
  از سطح دریا متر 400 تا صفرتیپ راش از ارتفاع 

Fagus type from 0 to 400 meters height 
above sea level 

TyCu تیپ زربین  
Cupresuss type  

TyF(400 to 700)  
  از سطح دریا متر 700تا  400تیپ راش از ارتفاع 

Fagus type from 400 to 700 meters height 
above sea level 

ExLu  
  زیستگاه شنگ

Habitat Lutra 
lutra  

TyTB  
  شمشاد-تیپ نمدار

Tilia-Buxus type  
TyJu  تیپ گردو  

Juglans type  

ExSp 
  زیستگاه سنجاب زمینی

Habitat of Spermophilus fulvus 
ExCe  

  زیستگاه مرال
Cervus Habitat 

elaphus  
ExMa  

  زیستگاه سمور سنگی
Habitat of Martes foina  

TyFr  گنجشکزبان  
Fraxinus type  

ExFi  
  سرخینهس یرگمگسزیستگاه 

Habitat of Ficedula Parva  
ExCa  

  زیستگاه شوکا
Habitat of 
Capreolus  

ExTa 
  زیستگاه حفار اروپایی

Habitat of Talpa levantis  
    

 
 

 
  بخش گرازبن نیزم شکل انکی نقشه -2شکل 

Figure 2. Landform units map Gorazbon  

زیستی پایه دهندة نقشه یگان محیطنشان 3شکل 
پوشانی نقشه یگان شکل زمین با یک است که از هم

 آمدهدستبهشناسی و نقشه پوشش درختی نقشه خاك
واحد  13زیستی پایه داراي است. نقشه یگان محیط
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بدون تکرار است. در هر واحد بر اساس ارزش 
عالوه بر وضعیت طبقات  ایجادشدههاي محدوده

طبقات نوع پوشش توان ارتفاع، شیب و جهت می
درختی (یکان) و نوع تیپ خاك (دهگان) را مشاهده 

زیستی پایه، ). در نقشه یگان محیط4کرد (جدول 
اي با ارزش ترین واحد شکل زمین محدودهبزرگ

هکتار را  92/129است که داراي مساحت  13448

دهندة بخشی از شود. این محدوده نشانشامل می
نظر پوشش درختی در  منطقه مورد بررسی است که از

شناسی در طبقه (راش ممرزستان)، از نظر خاك 8طبقه 
(غرب)، از نظر شیب در  4، از نظر جهت در طبقه 4

درصد) و از نظر ارتفاع در  40-60شیب بین ( 3طبقه 
  متر) قرار دارد. 0-600طبقه اول (

  
  شکل زمینان کنقشه یهاي راهنماي کد -3جدول 

Table 3. Codes of Landform units map 
 عدد کد نقشه نهایی یگان شکل زمین

The codes of Landform units map 
 اي)نقشه پایه (طبقه

Base map (categorize) 
  عدد اول (یکان)

First number (Ones)  
 عدد دوم (دهگان)
Second number 

  (صدگان) عدد سوم
Third number 

 جهت
Aspect  
 شیب

Slope  
  مدل رقومی ارتفاع

Digital evolution model  
  

 
  بخش گرازبن کی هیپا یستزیطیمح انکی نینخست نقشه -3 شکل

Figure 3. The first map-based environmental unit of Gorazbon 
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 کی هیپا یستزیطیمح گانی نینخست نقشههاي راهنماي کد -4جدول 
Table 3. Codes of the first map-based environmental unit 

 کی هیپا یستزیطیمح گانی نینخست نقشهعدد کد 
The codes of final map of environmental units  

 اي)نقشه پایه (طبقه
Base map (categorize) 

  عدد اول (یکان)
First number (Ones)  

 عدد دوم
Second number  

 عدد سوم

Third number 
 عدد چهارم

Forth number 
 عدد پنجم

Fifth number 

 نوع پوشش درختی
Forest type 

  شناسیخاكنقشه 
Soil map  

 جهت
Aspect  
 شیب

Slope  
  ارتفاعمدل رقومی 

Digital evolution model  

  
-دهندة نقشه نهایی یگان محیط، نشان4شکل 

زیستی پوشانی نقشه یگان محیطهمزیستی است که از 
 16. در مجموع است ایجاد شدهپایه و انبوهی توده 

واحد اکولوژیکی در بخش گرازبن جنگل خیرود 
اطالعات مربوط به  5همچنین جدول  شناسایی شد.

زیستی را واحدهاي اکولوژیکی نقشه نهایی یگان محیط
-دهد. بر اساس نقشه نهایی یگان محیطنمایش می

هکتار  84/128، با مساحت 134483زیستی پایه، یگان 
ترین سهم را از کل منطقه مورد بررسی دارد. بیش

دهندة این موضوع است که از ارزش این محدوده نشان
، از نظر 3نظر انبوهی جنگل این بخش در طبقه تراکم 

، از نظر نوع خاك در 8نوع پوشش درختی در طبقه 
، از نظر شیب در طبقه 4ه ، از نظر جهت در طبق4طبقه 

قرار دارد. همچنین یگان  1و از نظر ارتفاع در طبقه  3
ترین هکتار کوچک 64/28، با مساحت 234415

زیستی را محدوده مربوط به نقشه نهایی یگان محیط
اي است دهندة محدودهدهد. این یگان نشانتشکیل می

 نوع 1ترتیب طبقه  همین بهانبوهی جنگل و  5با طبقه 
جهت، طبقه  4نوع خاك، طبقه  4پوشش درختی، طبقه 

  ارتفاعی. 2شیب و طبقه  3

منطقه مورد  بنديزون، نتایج حاصل از 5در شکل 
زیستی بررسی بر اساس نقشه نهایی یگان محیط

گرازبن و همچنین مدل مخدوم نمایش داده شده 
که در شکل مشخص است زون یک  طورهماناست. 

شود. ترین سطح منطقه مورد بررسی را شامل میبیش
ترین هکتار بیش 436زون یک با مساحت  کهطوريبه

 بههاي دو و سه دهد و زونسطح منطقه را پوشش می
هکتار از منطقه  272و  281مساحتی در حدود  ترتیب

  شوند.را شامل می
وشانی نقشه پنتایج حاصل از هم 6در شکل 

-میوحش منطقه را مشاهده و نقشه حیات بنديزون

. بر اساس این نقشه که خروجی نهایی مدل توان شود
 توان داراي منطقه کل از هکتار 436 ،اکولوژیکی است

 هکتار 281 همچنین. است حفاظتی اول اولویت و
 مجموع از. است حمایتی یک طبقه براي توان داراي

 توان داراي هکتار 272 بررسیمساحت منطقه مورد 
با توجه به  .طبقه دو حمایتی است ریزيبرنامه براي

شود که زون یک، زیستگاه مرال، مشخص می 6شکل 
و زون دوم  سرخسینهشوکا، سنجاب زمینی و پرنده 

همچنین از زون  .زیستگاه حفار اروپایی و شوکا است
  رد.عنوان زیستگاه سنجاب زمینی نام بتوان بهسوم می
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 هاي نقشه نهایی یگان محیط زیستی پایهراهنماي کد -5جدول 
Table 3. Legend of environmental unit codes 

 عدد کد نقشه نهایی یگان محیط زیستی
The codes of final map of environmental units  

 اي)نقشه پایه (طبقه
Base map (categorize) 

  عدد اول (یکان)
First number (Ones)  

 عدد دوم
Second number  

 عدد سوم

Third number 
 عدد چهارم

Forth number 
 عدد پنجم

Fifth number 
 عدد ششم

Sixth number 

 انبوهی جنگل
Forest density  

 نوع پوشش درختی
Forest type  

  شناسیخاكنقشه 
Soil map  

 جهت
Aspect  
 شیب

Slope  
  ارتفاعمدل رقومی 

Digital evolution model  
  

 
  ی بخش گرازبنستیزطیمح گانی یینها نقشه -4 شکل

Figure 4. The final map of environmental units of Gorazbon  

 
  بخش گرازبن حفاظت يکاربر براي یاراض توان نقشه -5 شکل

Figure 5. Land capability map for users to Conservation of Gorazbon  
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  گرازبن بخش یحفاظت زون 3تا  1طبقات  نقشه -6 شکل

Figure 6. Map of classes 1 to 3 protective zones of Gorazbon 
  

  بحث
 توان اساس بر باید سرزمین از برداريبهره و انتظارات

 بالقوه توان و هااستعداد شناخت و ارزیابی با و آن
 از سرزمینی هر چون ،شود مشخص و محدود زمین

 آن ارزیابی که است برخوردار ايویژه توان و استعداد
 و انتظار مورد کارکرد بهترین کنندةبازگو تواندمی

 ارزیابی میان این در. باشد سرزمین از استفاده همچنین
 اساسی نقش تواندمی هاعرصه این حمایتی و حفاظتی

کند. در این  ایفا مدنظراهداف  به نیل منظوربه را
تحقیق، ارزیابی توان اکولوژیکی جنگل با نگرش 
حفاظت و حمایت در یک عرصه جنگلی و در 

ریزي و آمایش سرزمین انجام شد. بر چارچوب برنامه
 سطح اعظم قسمت که شد مشخص اساس نتایج،

 و است حفاظتی اولویت داراي هکتار 438 یعنی منطقه
. است حفاظت کاربري براي شاخص نظر، هر از

 براي توان داراي نیز منطقه از هکتار 281 همچنین
هکتار مناسب براي طبقه دو  271و  حمایتی یک طبقه

-حمایتی است. به بیان دیگر در زون یک، تمام برنامه

ها باید در راستاي حفاظت از تنوع ها و دخالتریزي
و  زیستی تنوعوحش و اي، جامعه گیاهی، حیاتگونه

 وهاي دوم که در زونهمچنین منظر باشد. درحالی
علت شرایط توپوگرافی خاص، باید با هدف به سوم

ترین اهداف در مدیریت حمایتی مدیریت شود و مهم
ها باید با تمرکز بر حفاظت از آب و خاك و این عرصه

  اقلیم صورت گیرد.
 به )2010همکاران ( و Maleknia پژوهش در

 براي اکولوژیک توان ارزیابی یژهو مدل تهیه
 در. شد پرداخته خیرود جنگل در راهبردي ریزيبرنامه

 ویژه مدل ساخت براي نخست گام در نیز پژوهش این
 اقدام اکولوژیکی عوامل سازينقشه و شناسایی به ابتدا
 یک و چوب تولید طبقه سه براي مدل و سپس شده
 اطالعات سیستم از استفاده با حمایت -حفاظت طبقه

 نشان حاضر پژوهش. شد پیاده و بینیپیش جغرافیایی
 Makhdoum (2011) مدل از استفاده براي که داد

 و نیست اکولوژیکی هايشاخص دهیوزن به نیازي
 روش با GIS در را دستی معمول روش همان توانمی

SQL مورد هايخروجی و رساند انجام به سامانه در 
 در حفاظت براي ویژه مدل. آورد دستبه آن از را نظر
 طراحی زیستیمحیط حفاظت اولویت با تحقیق این
 و فرسایش خاك، نوع چون مواردي مدل این در. شد
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 عوض در و نشد داده دخالت شناسیزمین وضعیت
 در جنگلی تیپ نوع و جانوران زیستگاه چون مواردي

 توجیه چنین توانمی را امر این دلیل. شد کاربردهبه آن
 و بگیریم نظر در را اطالعات این تمامی اگر که کرد
 به هرگز نماییم جغرافیایی اطالعات سامانه وارد را آن

 باشد دارا را پرسش مورد هايویژگی تمام که یگانی
 مدل اجراي از پس بلکه ،کرد نخواهیم پیدا دست
 خرد هايیگان زیادي تعداد با اينقشه آن نتیجه

 این با. دارند اندك مساحتی هرکدام که شودمی پراکنده
 مشخص براي شدهبینیپیش مدل اجراي از پس حال
 هاينقشه دادن دخالت با زون دیگر هايویژگی شدن

 پوششتاج درصد و شناسیخاك توپوگرافی، شیب،
 دید تا گرفت قرار بررسی مورد منطقه هايویژگی
 تهیه آید. دست به حفاظتی زون از تريکامل و ترجامع
 تحقیقات از کدامهیچ در توسعه براي زون نقشه

Ownegh and Babaei (2006)؛ Amiri همکاران  و

 Baskent and Keles و Kafaki (2006) )؛2009(

 با نظر این از تحقیق این و شودنمی دیده (2005)
 فقط کرد خاطرنشان باید. است متفاوت دیگر تحقیقات
 یک براي توان داراي مناطق کردن مشخص

 باید بلکه کند،نمی کفایت حفاظتی جامع ریزيبرنامه
 است ذینفعانی داراي موردنظر منطقه که داشت نظر در
 نتوان اگر و دارد قرار اولویت در هاآن خواست که

 در حفاظتی ریزيبرنامه کرد جلب را هاآن رضایت
شود در پیشنهاد می. خورد خواهد شکست عمل

روزتر و به اطالعات جامعمطالعات ارزیابی توان از 
هاي توده درختانتکهاي ساختار و پراکنش مانند مدل

جنگلی استفاده شود. همچنین توجه به مشارکت و 
نقش جوامع محلی و در نظر گرفتن متغیرهاي 

هاي تواند در ایجاد واحداجتماعی می - اقتصادي
  هاي مختلف کارساز باشد.اکولوژیکی و تعیین کاربري
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Abstract 
In this study, for evaluation of ecological capability in the study area, the maps of slope, aspect, 
elevation, soil type, vegetation type and forest density were provided. At the first step, land unit maps, 
basic environmental unit map, and the final environmental unit map were created respectively. Special 
model of protection regarding to general forestry model of Makhdoum was obtained with overlaying 
of wildlife map on basic environmental unit map and ecological capability of environmental units 
were created. Finally, the obtained environmental unit data was compared with special model of 
protection and ecological zoning of the area in order to protection planning was done, and priority of 
operations were determined based on zoning map. The results showed that 436 hectares of the entire 
region (989 ha) have the first conservation potential and priority. In addition, 281 hectares have the 
potential for the first protection class. 272 hectares of the 436 hectares, which were determined as the 
conservation zone, had the potential for conservation planning and were proper for operating the plans. 

Keywords: Conservation planning, Ecological capability assessment, Gorazbon, Zoning. 
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