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 چكيده
و با استفاده از سيستم فيزيكي ارزيابي توان اكولوژيك برايدر اين پژوهش يك مدل تجربي جنگلهاي زاگرس تدوين

و در دامنه)GIS( فيايياطالعات جغرا ان ايالم اجرا هاي جنوبي كبيركوه در منطقه ماسبي انجيره در است در جنگلهاي بلوط غرب
فر يادشدهمدل.شد و آنادر پنج طبقه مختلف طراحي شده . است انجام شدهي كم صورتبهيند ارزيابي جنگل با استفاده از

فردر جهت دامنه، ارتفاع از سطحشيب، هاي مشخصه و عمق خاك در يند ارزيابي اكولوژيكي جنگلهايايا، اقليم، شكل زمين
وضعيت مختلف اكولوژيكي 429،آمده با استفاده از اين مدل تعداد عملبهدر نتيجه ارزيابي. اند منطقه مطالعاتي بكار گرفته شده

و نتايج تجزيه)Coefficient of determination(يينبتضريب.در منطقه شناسايي شده استواحد نهايي اكولوژيكي 7436در 
در نمراتمربوط به رابطه بين واريانس ،)R2=56/0( آري15قطعه نمونه64 توان اكولوژيك با ارتفاع متوسط درختان

. دهنده كارايي نسبتاً مناسبي است كه اين مدل در ارزيابي توان اكولوژيكي جنگلهاي زاگرس از خود نشان داده است نشان

.، جنگل، زاگرسيكمارزيابي توان اكولوژيك، مدل:كليدي هاي واژه

 مقدمه
ي اراضييارزيابي اراضي عبارت است از برآورد كارا

اين مفهوم،.اند هايي كه از قبل تعيين شده براي استفاده

گيري در انتخاب استفاده از سرزمين اساس منطقي تصميم

و طي آن برآوردهايي از نهاده و هاي مورد بوده نياز

مي هاي پيش ستاده هاي در برنامه. آيد بيني شده بدست

عنوان حلقه حياتي بين توسعه اراضي، ارزيابي اراضي به

و تصميم گيري در مورد مطالعات شناخت منابع

مي برنامه از. كند ريزي اراضي عمل نتايج تصميمات پس

يريهايگ تواند به اجراي پروژه يا ساير تصميم ارزيابي مي

و جالليان،( توسعه بيانجامد در جنگلهاي ). 1385 ايوبي

وظحمايتي توجه خاص به مالح ات اكولوژيكي

توان اكولوژيكي در اين راستا. محيطي الزاميست زيست

)Forest ecological capability( هاي جنگلي رويشگاه

هاي مورد استفاده در مديريت يكي از مهمترين شاخص

ب و اساس محسوب گونه جنگلها ريزي در اين رنامهبهينه

.گردد مي

كه در مطالعات شدهدر سالهاي اخير به كرات ديده

از هاي داري، گزارش مربوط به طرحهاي جنگل مفصلي

درشو عوامل مختلف اكولوژيكي تهيه مي د، ولي

و مديريت منابع جنگلي، بهره گزارشهاي مربوط به سنتز

ميگناچيزي از اين اطالعات مهم  روشن است. شود رفته

كه دليل اين موضوع ناشي از عدم وجود يك مدل 

آوري منظور بكارگيري اطالعات جمعبهاكولوژيكي جامع 

. يند مديريت جنگل استاشده در فر
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اي از واقعيت است يك مدل در واقع شكل ساده شده

و آزمايش توان بدون اندازه كه بعد از ايجاد آن مي ،گيري

هاي بيوفيزيكي مدل. بيني كرد يده را پيشرفتار يك پد

مورد استفاده در ارزيابي اراضي در واقع رفتار يك سيستم 

 پيامدهايتوليد محصول، مانندمفاهيمي صورتبهرا 

و زيست مي مديريتي پيش اثرات محيطي  نمايند بيني

)Rossiter, 2003 .(هاي ارزيابي اراضي را براساس مدل

ك و از نظر درجه درجه محاسبات از سطح يفي تا كمي

از حالت تجربي)Descriptive Compelexit( پيچيدگي

مي طبقه)Mechanistic( تا مكانيزمي نمايند بندي

)Bouma, 1999(.

را از زمان هاي بسيار دور بشر همواره اراضي خود

و ابتدايي خويش ارزيابي مي  كرده براي اهداف سنتي

در قديمي.است جهان روش متداول ترين روش ارزيابي

در بعد از اين روش، دوكوچائف. النهرين است بين

اي را براي تئوري منطقه ميالدي 1903تا 1846سالهاي

گذار رويكرد پايهاو. بندي خاكهاي روسيه ارائه نمود طبقه

ميهبعلمي به مبحث ارزيابي اراضي  و(آيد حساب ايوبي

اي مختلف تدريج روشهبهپس از آن ). 1385 جالليان،

اي، در نقاط ارزيابي سرزمين براساس شرايط منطقه

به مختلف جهان شكل گرفت كه از مهمترين آنها مي توان

و ايران اشاره كرد .روشهاي ارزيابي موجود در برزيل

دليل عدم هماهنگي در ساختار روشها، تبادلبهمتأسفانه

رو نمود، از اين اطالعات بين كشورها غيرممكن مي

به تهيه چارچوبي ميالدي اقدام 1976ان فائو در سال سازم

و آن را تحت عنوان نشريه شماره در ارزيابي اراضي نمود

اين سازمان در ادامه اين ). FAO, 1976( منتشر ساخت 32

در48نشريه شماره 1984كار در سال   موردخود را

). FAO, 1984( ارزيابي اراضي براي جنگل ارائه نمود

،براي استفاده از روش فائو در ارزيابي جنگل اولين تالش

مطالعه در اين.شدانجام در جنگلهاي اكاليپتوس استراليا

برداري متداول از جنگل مورد ارزيابي قرار پنج نوع بهره

در سال همچنين). Booth & Saunders, 1985( گرفت

در تاسمانياي استراليا روشي براي ارزيابي سه گونه 1997

كهطقه براساس چارچوب فائو پيشنهاد جنگلي من در شد

و شاخص رويشگاه، 2000سال  با تلفيق دو روش فائو

در شيوه جديدي براي كشت گونه هاي جنگلي مختلف

شدجنگلهاي ايالت تاسمانياي استراليا پيشنهاد 

)Laffan, 1997 .(ب سرعت سيرهروشهاي ارزيابي اراضي

ازكه جاييتكاملي خود را طي نمود تا  امروزه استفاده

نتايج)Fuzzy Set Theory( هاي فازي نظريه مجموعه

ب و ايران  دنبال داشته استهقابل قبولي را در جهان

و گيوي،( ,.Van Ranset et al؛1380 محمدي 1996(.

شاورزيكدر ايران تاريخچه ارزيابي اراضي در بخش

ي اراضي منظور ارزياببهو 1333و منابع طبيعي به سال 

درهب.گرددمي پاياب سدهاي احداث شده بر دنبال آن

مؤسسه تحقيقات 212نشريه فني شماره، 1349سال 

و آب به عنوان راهنماي مطالعات ارزيابي اراضي خاك

و مرتع زراعت، مانندهاي مختلف استفاده براي جنگل

استفاده از روش فائو در سالهاي. مورد استفاده قرار گرفت

صورت چندين طرح پژوهشي محدود صورتبهاخير 

و آمايش مورددر. گرفته است  ارزيابي منابع طبيعي

ويجديد سرزمين، مخدوم روش و تحليل براي تجزيه

در سپس،)1366مخدوم،(ها ارائه نمود بندي داده جمع

و تكميل روش مذكور 1372سال شداقدام به بازنگري

هاي حرفي مدل 1380و در سال) 1372مخدوم،(

مورد استفاده در سيستم،صورت معادالت رياضي به

و همكاران،(شد اطالعات جغرافيايي ارائه  مخدوم

در بلوك رويشي 1382در سال در تحقيقي ديگر). 1389

و نتايج مربوط  جنگلهاي زاگرس، براساس تجربيات عيني

 برايبه مطالعات اكولوژيكي، يك مدل ارزيابي كيفي 

. شده استاكولوژيك جنگلهاي زاگرس ارائه ارزيابي توان

در منطقه مورد منظور آمايش سرزمينبهمدل مذكور

اين مدل براساس.ه شده استمطالعه بكار گرفت

پوشش، هاي سيماي پوشش گياهي، درصد تاج مشخصه

موجودي در هكتار، رويش ساليانه، درصد شيب، جهت 
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و درج جغرافيايي، قابليت فرسايش ه پذيري، عمق

و نوع اقليم در چهار طبقه كيفي طراحي شده حاصل خيزي

و همكاران، نجفي( است هاي اخير در دهه).1381فر

هاي تخريب فراواني در سطح جنگلهاي زاگرس با شدت

استفاده از ساختار، بنابراينمختلف صورت گرفته است

فر توده يند ارزيابي اكولوژيكاهاي جنگلي موجود، در

بآنها، اغلب اش در اين.دنبال خواهد داشتهتباهاتي را

تا،مقاله ضمن بازنگري اساسي در مدل قبلي سعي شده

بيني طبقات توان اكولوژيك هاي بكار رفته در پيش داده

و عواملجنگل، فقط براساس  محيطي منطقه مطالعاتي

هاي مربوط به ساختار بدون در نظر گرفتن ويژگي

يندافر،الوه بر اينع. هاي جنگلي طراحي گردد توده

ي امتيازات منتسب به بندي كم ارزيابي براساس جمع

و با استفاده از سيستم عوامل محيطي مؤثر در ارزيابي

. است انجام شده)GIS( اطالعات جغرافيايي

و روشها  مواد
در طرح جنگل شرقي كيلومتري شمال10داري انجيره

و در دامنه كب شهرستان آبدانان يركوه در مرز هاي جنوبي

آن. شهر واقع شده است مشترك با شهرستان دره مساحت

از 12027  33°2´ 42"تا 33°1´ 21"هكتار بوده كه

و از طول 47° 19´ 15"تا 47°6´9"عرض شمالي

گسترة اين طرح دو سامان. شرقي گسترش يافته است

و ماسبي در شمال عرفي گنداب در جنوب را شرق شرق

در اين تحقيق محدوده سامان عرفي. است گرفتهبر در

هكتار با استفاده از مدل 9060ماسبي به مساحت 

اين منطقه. اكولوژيكي ارائه شده مورد ارزيابي قرار گرفت

و 33° 11´ 21"تا 33°3´ 10"از  از عرض شمالي

طول شرقي گسترش يافته 47° 13´ 18"تا 6°47´9"

از.است ل به ارتفاعات كبيركوه، از سمت شمامحدوده آن

شرق به سامان گنداب، از جنوب به جاده ارتباطي روستاي

و از غرب به يال مربوط به مرز شهرستانهاي  انجيره

و آبدانان محدود مي از. گردد دهلران ميانگين وزني ارتفاع

از 1394منطقه سطح درياي  و دامنه آن  2420تا 1100متر

60تا12طبقه شيب. باشد متر از سطح دريا متغير مي

، قسمت عمده%)78(هكتار 7032 مساحتبا درصد

براساس محاسبات. خود اختصاص داده استبهمنطقه را

درصد32متوسط وزني شيب در اين سامان،آمده عمل به

با.است ،%)46(هكتار 4105 مساحت جهت جنوبي

ب ميهجهت غالب در اين سامان آن.رود شمار بعد از

باتجه با 2276سطح هاي غربي و جهت شرقي  هكتار

به 1342سطح منطقه را اشغال%15و%26ترتيب هكتار

را%8جهت شمال فقط. اند نموده خود اختصاصبهسامان

در1 شكل. داده است موقعيت سامان ماسبي انجيره را

و كشور نشان مي بارش وزني ميانگين. دهد استان ايالم

ازآنرژيم بارندگي. استمتر ميلي 5/565منطقه مطالعاتي 

ب و وهتمركز بارندگي در زمستان و بهار دنبال آن پائيز

و دوره خشك مانند عدم بارش در تابستان پيروي مي كند

.ستاي دقيقاً مصادف با دوره رشد گياهي مناطق مديترانه
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در-1 شكل و كشور موقعيت منطقه مطالعاتي  استان ايالم

 برابردماي هوا در منطقه مطالعاتي وزني ميانگين

و.گراد برآورد شده است درجه سانتي74/11 حداكثر

درجه-8/34و5/49ترتيب حداقل دماي مطلق به

در2/78تعداد روزهاي يخبندان.استگراد سانتي روز

يده سال بوده كه در اين ميان بيشترين مقدار وقوع اين پد

با در دي هاي فروردينو در ماهبرآورد شده روز7/24ماه

) 1385نام،بي( عمالً يخبندان وجود ندارد تا شهريور

 افزار نرمدر اجراي اين پژوهش ابتدا با استفاده از

Ilwis 3.2 Academic 1:50000هاي توپوگرافي نقشهو 

 هاي مربوط به شيب،، نقشه)سازمان جغرافيايي ارتش(

شكل زمينو اقليمت دامنه، ارتفاع از سطح دريا،جه

نقشه عمق خاك نيز براساس مطالعات. بدست آمد

و قابليت اراضي منطقه تهيه خاك سپس.شدشناسي

ها هاي اطالعاتي مربوط به هر يك از اين نقشه اليه

و به و در نهايت صورتبهترتيب دو تركيبي با هم تلفيق

كدبندي صورتبهژيكي منطقه نقشه واحدهاي نهايي اكولو

وضعيت مختلف 429،اين نقشه. شده تهيه گرديد

مي پلي 7436در اكولوژيكي را  بديهي.شود گن شامل

تهيه يك نقشه مستلزمگن اين تعداد پلي نمايشاست كه 

و نمايش كامل آن در غالب مقاله بود با ابعاد بزرگ

ي از بخش كوچك2 شكل. نيست پذير موجود عمالً امكان

نشانرا واحدهاي نهايي اكولوژيكي منطقه مطالعاتي

. دهد مي

ضمن بازنگري،اساس تجربيات موجود در ادامه بر

و همكاران، نجفي( اساسي در مدل اكولوژيكي قبلي فر

، نسبت به ارائه مدل اكولوژيكي جديد اقدام)1381

به. گرديد در اين مدل مجموع نمرات منتسب

بهاي مختلف اكو شاخص عنوان معيار تشخيصهلوژيك،

ه درجه توان اكولوژيكي رويشگاه، مورد استفاده قرار گرفت

 مانندهاي اكولوژيكي گياهي در اين ميان شاخص. است

ب ازهارتفاع يا تراكم درختان دليل تغييرات ناهمگوني كه

جهت تخريبهاي انساني در اين منابع ايجاد شده است، در 

.اند رويشگاه بكار گرفته نشده ارزيابي توان اكولوژيكي

كه رويشگاه جنگلي كمتر مورد بديهي است در صورتي

و يا اين كه تخريبهاي ايجاد شده تخريب قرار گرفته باشد

را از همگني قابل قبولي برخوردار باشند، اين شاخص ها

به مي و توان سفانه اينأمتليراحتي مورد استفاده قرار داد
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د ر كمتر جايي از ناحيه رويشي چيزي است كه امروزه

. توان مشاهده نمود زاگرس مي

يدر اين پژوهش تخصيص امتياز به عوامل اكولوژيك

ساله نگارنده در سطح جنگلهاي18اساس تجربيات بر

عوامل اكولوژيكي مورد. زاگرس صورت گرفته است

و جهت  با صورتبهاستفاده در اين مدل شامل شيب توأم

ارتفاع از سطح دريا، اقليم، عواملو امتياز30 حداكثر

و عمق خاك به 15،15،20ترتيب با حداكثر شكل زمين

مي20و كُ. باشند امتياز هاي دگذاري ويژگيروش

ي است كه شماره صورتبهاكولوژيكي در طبقات مختلف، 

بهبهد از چپ اعداد بكار رفته در هر كُ  ترتيب نشان راست

به عوامل شيب، جهت، دهنده شماره طبقات مربوط

و عمق خاك در واحدهاي  ارتفاع، اقليم، توپوگرافي

كُ. باشند اكولوژيك مي و امتيازات اختصاص يافته شماره د

.ارائه شده است1به طبقات مختلف اكولوژيك در جدول

 بخشي از واحدهاي نهايي اكولوژيك در منطقه ماسبي-2شكل
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ام طبقه-1جدول و تخصيص  به عوامل اكولوژيكي بكار رفته در ارزيابي جنگل تيازبندي

 كُد طبقه

عوامل اكولوژيكي

)مترسانتي(عمق خاكشكل زمين)مارتنود(اقليم)متر(ارتفاع

امتيازطبقهامتيازطبقهامتيازطبقهامتيازطبقه

0زدگي سنگيبيرون20دره2خشكنيمه-90>1600

07-025ساير اشكال12اي سردمديترانه2900-6002

2514-75--------15مرطوب سردنيمه31200-90010

20<75--------10مرطوب سرد41700-120015

----------------2مرطوب فراسرد52000-17006

-----------------90ديگرهاياقليم62350-20002

72350>90-------------------------

و بهبهدر تدوين اين مدل هنگام تخصيص امتيازات

قانون( كننده طبقات اكولوژيك، به نقش عوامل محدود

 عواملبه اين منظور تأثير. توجه شده است) ليبيگ حداقل

كننده رشد در توان اكولوژيك جنگل از طريق محدود

د اده شده تخصيص امتيازات منفي به اين عوامل نشان

و جهت جغرافيايي دامنه، داراي اثر. است دو عامل شيب

ميبهمتقابل فراواني نسبت  در،عنوان مثالبه. باشند هم

در اراضي كم شيب عمالً نقش جهت جغرافيايي دامنه

بنابراين. تشكيل واحدهاي اكولوژيكي ناچيز است

و  تخصيص امتيازات متعلق به اين عوامل در تركيب با هم

.صورت گرفته است2جدول صورت به

و جهت دامنه طبقه-2جدول و تخصيص امتيازات مربوط به عوامل شيب  بندي

<5080-2580-050-25)درصد(طبقات شيب

1234طبقات شيبكد

----------------كد طبقات جهتجهتطبقات

13024151شمال

2271780شرق

3261240جنوب

4281890ربغ

----------530مسطح

در نهايت مجموع نمرات اختصاص يافته به واحدهاي

ب و عنوان شاخص توان اكولوژيكهاكولوژيك محاسبه

ي بر اين اساس دامنه كم. جنگل مورد استفاده قرار گرفت

و تعيين توان+ 100تا-180اين شاخص از متغير بوده

ا و براساس جدول اكولوژيك جنگل نيز با 3ستفاده از آن

در مرحله بعد با استفاده از اطالعات ارائه.صورت گرفت

توان توليد جنگل در واحدهاي4 شده در جدول

پوشش، موجودي هاي تاج مشخصهاكولوژيك از نظر 
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و رويش حجمي پيش بيني سرپا، متوسط ارتفاع درختان

به. شد آمده از مدل منظور بررسي نتايج بدست سپس

 1000اكولوژيكي موردنظر، يك شبكه آماربرداري به ابعاد 

با 1000در و د92متر به يرهاقطعه نمونه اي شكل

و، طراحي گرديد)مترمربع 1500(آر15مساحت 

يابي زميني قطعات نمونه مربوط به شبكه آماري مكان

شد GPSمذكور با استفاده از  .انجام

ت طبقه-3جدول  رويشگاه در منطقه مطالعاتييوان اكولوژيكبندي

فاقد توانضعيفمتوسطخوبعاليطبقه كيفي توان اكولوژيك

كمتر از صفر0-2525-5050-7575-100امتياز كل

برداري، حداكثر ارتفاع كليه در اجراي عمليات نمونه

و درختچه هاي موجود در قطعات نمونه درختان

تع.شدگيري اندازه قطعه نمونه كه فاقد28داد سپس

و يا  دليل خصوصيات غيرطبيعي، فاقدبهدرخت بوده

و برايشرايط الزم   اجراي اين تحقيق بودند حذف شده

توان نمراتدر نهايت مناسبترين رابطه همبستگي بين

قطعه64 اكولوژيك نسبت به ارتفاع متوسط درختان در

و با استفاده از نرم و SPSS.12افزار نمونه برازش تجزيه

. گرديدتحليل 

 توان توليد جنگل در طبقات مختلف اكولوژيكي-4جدول

 توليد جنگل مشخصه

طبقه توان اكولوژيك

عالي

)High capability(

خوب

)Well capability(

متوسط

)Moderat capability(

ضعيف

)Marginal capability(

فاقد توان

)Un capability(

1كمتر از1-1515-3030-4545بيش از)درصد(پوششتاج

موجودي سرپا

)سيلو در هكتار(
از1-1515-3030-4545بيش از 1كمتر

متوسط ارتفاع درختان

)متر(
از1-44-77-1010بيش از 1كمتر

رويش حجمي

)سيلو در هكتار(
از1/0-47/047/0-1/11/1-8/18/1 بيش از 1/0كمتر

جنتاي
 نقشه مربوط به طبقات توان اكولوژيكي جنگل در

5و مساحت هر يك از اين طبقات در جدول3شكل

اساس نتايج اين جدول، طبقه توانبر. نشان داده شده است

در اين سامان وجود)High capability( عالي اكولوژيكي

و طبقه متوسط  مساحتبا)Moderat capability( ندارد

، بيشترين سطح از سامان مطالعاتي%)4/42(هكتار 3831

 5/301،عالوه بر اين. خود اختصاص داده استبهرا

 هكتار از منطقه مطالعاتي فاقد توان اكولوژيكي الزم

)Un capability(شدبراي كاربري جنگل .تشخيص داده

و4 شكل نمودار همبستگي بين ارتفاع متوسط درختان

مينمرات توان اكولوژيكي در قطع . دهد ات نمونه را نشان



 رويشگاه در سامان ماسبي توان اكولوژيكيطبقات-5 جدول

)هكتار(مساحتگنپليتعدادتوان رويشگاهتوانطبقه

Un capability(655/301(فاقد توان0

Marginal capability(962839(ضعيف1

Moderat capability(1473831(متوسط2

Well capability(2172063(خوب3

High capability(00(عالي4

5255/9034مجموع

و توان اكولوژيكي آماره-6جدول )ANOVA( هاي مربوط به آزمون همبستگي بين شاخص متوسط ارتفاع درختان

Fميانگين مربعات)df(درجه آزاديمجموع مربعاتمدل داريمعنيآماره .

149/133261149/13362702/7800/0رگرسيون

460/1052662782/169هاماندهباقي

609/2388863مجموع

 نقشه طبقات توان اكولوژيك فيزيكي جنگل در منطقه ماسبي-3شكل
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y = 8.4198x + 13.905
R2 = 0.5594
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و ارتفاع متوسط درختان در قطعات نمونه-4 شكل  رابطه همبستگي بين توان اكولوژيك

 بحث
و همكاران، نجفي( مدل اكولوژيكي قبلي )1381فر

و قياسي بوده بنابراين ارزيابي توان اكولوژيك،كيفي

تجربه مشكل جنگل با استفاده از آن براي كارشناسان كم

كه در مدل جديد، ارزيابي كامالً است، در صورتي

مي انجام شدهي كم صورت به بو صورتهتوان آن را نيز

منظور افزايشبه،عالوه بر اين. ريزي نمود ماشيني برنامه

 عواملكارايي در اين مدل تغييراتي اساسي در نوع 

و در تخصيص امتيازات به اكولوژيك اعمال شده است

طبقات اكولوژيك برخالف مدل قبلي به نقش عوامل 

توجه خاصي) ليبيگ حداقلقانون( كننده رشد محدود

در،در عين حال. شده است نوع مديريت توصيه شده

توان اكولوژيك در اين مدل نيز كامالً طبقات مختلف

. ارائه شده در مدل قبلي است هايمنطبق با پيشنهاد

از مدل ارائه آمده منظور بررسي دقت نتايج بدستهب

گيري مستقيمو با توجه به مشكالت مربوط به اندازه شده

 شاخصاز در اين پژوهش،توان اكولوژيكي رويشگاه

ا قط درختان رتفاعمتوسط عنوان متغيرهب عات نمونه،در

و  همبستگي آن با توان اكولوژيكي مستقل استفاده

ديده6كه در جدول طوري همان.شدرويشگاه بررسي 

سطتجزيه واريانس نتايج شود مي %1ح آزمون برازش در

56/0برابر رابطه مذكور يينبتضريب. استدار معني

ب.شدمحاسبه نگر خوبي بياهاين درجه از همبستگي

و ارتفاع درختان رابطه  ايست كه بين توان اكولوژيك

هايهخيزي رويشگا عنوان مهمترين شاخص حاصلهب(

جنگلهاي زاگرس در چند دهه اخير.وجود دارد) جنگلي

از مقدار. اند شدت تحت تخريب قرار گرفتههب اين تخريب

و اين موضوعاي نقطه به نقطه ديگر كامالً متفاوت است

به موردنظربستگي رابطه هم به را سمت آشفتگي شدت

هاي از طرف ديگر در اين پژوهش از نقشه.دهد سوق مي

هاي تهيه اليه منظوربه1: 50000 توپوگرافي با مقياس

نتيجهدر. مختلف اطالعات اكولوژيكي استفاده شده است

با توجه به بزرگ مقياس بودن،هاي اطالعاتي تلفيق اليه

وز خطاهاي مكاني اجتناببرو ها، اين نقشه ناپذير است

و به همين دليل ارزيابي توان اكولوژيك در مقياس ميكرو

متر،8/21آري با شعاع15در محدوده قطعات نمونه 

البته با توجه. توجهي را بدنبال خواهد داشت خطاي قابل

در،گونه طرحها تفصيلي اين به ماهيت نيمه انجام اين كار

در وسيعمقياس  طرحهاي ارزيابي منابع جنگلي موردو

در راستاي آزمون نتايج،در عين حال. قابل قبول است

پيشنهاد آيندهمربوط به مدل موردنظر در پژوهشهاي 

يند ارزيابي توان اكولوژيك در قطعاتافركه گردد مي
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برداري جنگل آمده از نمونه نمونه براساس اطالعات بدست

م.باشد وارد فوق، در بررسي نتايج در مجموع با توجه به

هاي جنگلي مربوط به ارزيابي توان اكولوژيكي رويشگاه

هيچ عنوان نبايد وجود روابط همبستگي قويبهزاگرس 

را بالقوه اكولوژيكي بين توان و ارتفاع درختان جنگلي

.انتظار داشت

بررسي نتايج ارزيابي توان،موضوع قابل بحث ديگر

در بخش.ي اراضي استاكولوژيك جنگل در واحدها

از منطقه واجد توان هيچ واحديكه نتايج ديده شد

3/3،عالوه براين. نشدهاكولوژيكي عالي تشخيص داد

منطقه فاقد توان مساحتاز)هكتار 301(درصد

نكته مهم. معرفي شده است اكولوژيكي الزم براي جنگل

كه مورددر اين  اين نتايج ناشي از شرايط اين است

و اكولوژيكي خاص حاكم بر مناطق فيزي  موردنظركي

و غيره است زيرا. مانند ارتفاع از سطح دريا، شيب، اقليم

كه قبالً نيز گفته شد، در اين تحقيق توان طوري همان

محيط فيزيكي عواملبا استفاده از اكولوژيكي جنگل فقط 

و در اين  به عوامل موردجنگل برآورد شده مربوط

و . توده جنگل هيچ نقشي نداشته است ساختار درختان

، موجب سهولت GISاستفاده از سيستم در اين تحقيق

و افزايش دقت آوري جمعدر اجراي اين كار سنگين

واحد نهايي اكولوژيك در منطقه 7436اطالعات مربوط به 

بدونو اگر اجراي اين پژوهش در اين سطح وسيع. شد

بيپذي استفاده از اين سيستم نيز امكان شكر باشد،

.يند ارزيابي بدنبال خواهد داشتافرخطاهاي زيادي را در

اين نكته الزم است كه اين پژوهش قدم ذكردر اينجا

و اوليه اي در جهت رسيدن به يك مدل جامع كوچك

و اكولوژيكي در ناحيه رويشي زاگرس تلقي مي گردد

داراي نقاط ضعفي،بدون شك مانند هر كار علمي ديگر

دعوت مند عالقهاندر اين راستا از كليه محقق. است

هاي ارزنده خود نقايص اين تحقيق با راهنماييتا شود مي

و در اجراي تحقيقات تكميلي به  را يادآوري نموده

.زير توجه نمايند هايپيشنهاد

مي-1 كه توصيه كارايي اين مدل در مناطق شود

و در صورت نياز مختلف رويشي  زاگرس آزمايش

باهب و يا لزوم تطبيق آن منظور رفع اشكاالت احتمالي

.، اصالحات الزم پيشنهاد گرددمطالعهمناطق مورد 

مي-2 توان درجه تخريب جنگل با استفاده از اين مدل

 بالقوهرا از طريق تعيين مقدار اختالف بين توان توليد 

نسبت به وضعيت موجود) بيني شده توسط مدل پيش(

مي بنابراين؛برآورد نمودو جنگل، ارزيابي گردد پيشنهاد

.گيرد مورد توجه آتيتحقيقات اين موضوع در كه 

در عملبهتحقيقات-3 كاربرد تئوري موردآمده

ب مجموعه درههاي فازي منظور ارزيابي اراضي كشاورزي

و جهان  درايران  جنگلهاي شمال كشور موردو اخيراً

و همكاران،( قا) 1388اميري .بل قبولي داشته استنتايج

كه ارزيابي توان اكولوژيك شود در اين راستا پيشنهاد مي

.بررسي شودجنگلهاي زاگرس نيز با استفاده از اين روش 

در منطقه مطالعاتي ماسبي شرايط الزم براي وجود-4

.ديده نشد)High capability(درجه توان اكولوژيك عالي 

ك  عوامله از نظر دليل اين موضوع محدوديتهايي است

و عمق خاك بر تمام منطقه مستولي شيب، جهت دامنه

و بنابراين پيشنهاد مي گردد كه تحقيقات آتي در اين است

.تر نيز اجرا گردد هاي غني زمينه در رويشگاه

سامانهاي عرفي از طرف سازمان در ساليان اخير-5

بو آبخيزداري مراتع، جنگلها عنوان واحد مديريتهكشور

و در اينر طرحهاي جنگلد داري مورد توجه قرار گرفته

بديهي است. پژوهش نيز از اين شيوه پيروي شده است

در توان جلب مشاركت بهره با اجراي اين كار مي برداران

بنابراين پيشنهاد. مديريت منابع جنگلي را تسهيل نمود

گردد كه در پژوهشهاي آتي در زمينه ارزيابي منابع مي

.شودهمين روش عملهبجنگلي 
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 سپاسگزاري
بي بي شائبه شك اجراي اين تحقيق بدون كمكهاي

و مركز  و كارشناسان اداره كل منابع طبيعي مسئولين

و منابع طبيعي تحقيقات . استان ايالم ميسر نبودكشاورزي

زاده، رئيس مركز تحقيقات در اين راستا آقايان دكتر حسين

و مهندسو مهندس جهاني مدير كل وق ت منابع طبيعي

و و مهندس كرمي و پيري معاونين اين اداره كل احمدي

و حفاظت، زحمات جنگل هاي ادارهفتحي مسئولين  كاري

در همچنين آقاي دكتر ثاقب. فراواني را متقبل شدند طالبي

و ارائه پيشنهادات مناسب در اين   موردبازخواني مقاله

و ساير اي داشتند كه بدينو همكاري ارزنده سيله از آنان

كساني كه اينجانب را در اجراي اين تحقيق ياري نمودند 

و قدرداني  .آيدمي عملبهتشكر

 منابع مورد استفاده
م- ع سـلمان،.اميري، س،.مـاهيني، س،.جاللـي، و. حسـيني،

ف آذري مقايسه روش سيستمي ادغام. 1388،. دهكردي،

و تركيب منطـق بـولين نقشه در ارزيـابي تـوان فـازي-ها
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Abstract 
 
In this research tentative model was determined by GIS for evaluation of the ecological capability in 
Zagros forests. The study was carried out in Masbei area [Oak (Quercus brantii Lindl.) forests] located in 
south aspects of Kabirkooh in Ilam province. This model was designed in five different classes and forest 
evaluation process was done in quantitative form using the model. In order to ecological evaluation in the 
study area, some factors including altitude, aspect, slope, 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. Coefficient of determination (R2=0.56) between potency 
gradations of ecological potential and mean height of trees in 64 field plots (0.15 ha) showed that this 
model is fairly suitable efficient for ecological potency evaluation in Zagros forests. 
 
Key words: Evaluation, ecological capability, quantity model, Zagros forests, Ilam. 


