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تهيه مدل ويژه ارزيابي توان اکولوژيک براي برنامهريزي راهبردي
در جنگل خيرود

رحیم ملک نیا٭ ،1جهانگیر فقهی ،2مجید مخدوم ،3محمود زبیری ،4محمدرضا مروی

مهاجر5

 1عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه لرستان
 2دانشیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 5 ،4 ،3استادان گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت1389/6/28 :؛ تاریخ تصویب)1389/10/27 :

چکیده
برنامهریزی جنگل طی فرایند سلسله مراتبی زمانی و مکانی صورت میگیرد .تعیین کارکردهای جنگل و طبقهبندی اراضی جنگلی برای این
کارکردها مهمترین فعالیت در برنامهریزی بلند مدت در سطح سیمای سرزمین است .این موضوو بایود بوا مطالعوه يصوصویات رویشوگاه و
ارزیابی توان اکولوژیک صورت گیرد .تهیه مدل ارزیابی ویژه ،ابزار مهم برای رسیدن به این هدف است .در این تحقیق یوک مودل ارزیوابی
ویژه برای جنگل يیرود تهیه شد .پس از مطالعه ،شناسایی و نقشهسازی عوامل اکولوژیکی (فیزیکی و زیستی) ،مدل برای سه طبقوه تولیود
چوب و یک طبقه حفاظت -حمایت با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی اجرا و توان اکولوژیک جنگل برای ایون طبقوات ارزیوابی شود.
نتایج نشان داد که از کل مساحت منطقه %47 ،حفاظتی -حمایتی است 1980 .هکتار ( )24%از سطح جنگل برای طبقه تولید چوب طبقه
یک )9%( 751 ،برای طبقه دو و  1693هکتار ( )20%برای طبقه سه تولید چوب دارای توان هستند.

كلید واژهها :برنامهریزی راهبردی ،ارزیابی توان اکولوژیک ،مدل ویژه ،کارکردهای جنگل

 نویسنده مسئول:

Email: rahim.maleknia@gmail.com
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سرآغاز
برنامه ریزی جنگل طی فرایند تصمیم گیری با ویژگی سلسله
مراتبی صورت میپذیرد و کیفیت تصمیمها در سطوح بواتتر بور
تصمیمهای سطوح پایینتر اثر مویگوذارد .ایون سوطوح سلسوله
مراتبی میتوانند از نظر زمانی ،یا مکانی مورد توجه قرار گیرند .از
نظر زمانی این سايتار سلسله مراتبی به سه سطح بلند مدت ،یوا
راهبردی ،میان مدت یوا راهکواری و کوتواه مودت ،یوا عملیواتی
تقسویم مویشوود )Pukkala, 2002; Baskent and keles,
 .(2002در برنامهریزی بلند مدت اهداف بلند مدت و کلی جنگل
و چارچوب اهوداف مودیریتی برناموه ریوزی میوان مودت تعیوین
میشوند .طرحهای بلند مدت برای مدت زمان طوتنی تهیه میشوود
و سطح پوشش آنها وسیعتر از طرحهای میان مودت اسوت .ایون
زمان میتواند تا  50سال باشد .عالوه برآن ،در برنامهریزی بلند
مدت ،محاسبات برنامهریزی همانند برنامهریزی میان مودت وارد
جزئیات نمیشود ).(Kangas and Kangas, 2005
سايتار و مفهوم سلسله مراتبوی را مویتووان بورای مقیوا
مکانی هم استفاده کرد .در این ارتباط ،برنامهریزی مکانی به سه
سطح مختلف شامل توده جنگلی( ،)1همسایگی ،یا مجواورت( )2و
سیمای سرزمین( )3تقسیم میشودکه در سیمای سرزمین ،منطقوه
از یک ،یا چندین طرح جنگلداری تشکیل شده است که سايتار مکانی
کل جنگل را نشان میدهد ).(Baskent and keles, 2005
یکی از مهترین تصمیماتی که باید در سطح مکانی سویمای
سرزمین و سطح زمانی بلند مدت صورت گیورد اولویوتبنودی و
مکاندهی کارکردهای مختلف جنگل است .در واقع ارزیابی توان
اکولوژیک ابوزاری بورای برناموهریوزی راهبوردی جنگول اسوت
) (Rossiter, 1996که طوی آن تووان بوالقوه ،یوا نوو کواربرد
سرزمین تعیین ،یا پیش بینی میشود .طبقهبندی توان رویشوگاه
براسا شنايت ویژگیهای محیطی و اکولوژیوک آن رویشوگاه
صورت میگیرد .تهیه مدلهای ویژه ابزاری مهم بورای ارزیوابی
توان اکولوژیک اسوت .براسوا تعوداد منوابعی کوه در سوايتن
مدلهای اکولوژیکی نقش دارند ،روشهای ارزیابی متفواوت بوه
روشهای یک عامله ،دو عامله و چند عامله تقسویم مویشووند.
روشهای ارزیابی چنود عاملوه ،تووان سورزمین را منسوجمتور و
دقیقتر از روشهای یک و دو عامله نشان مویدهنود (مخودوم،
 .)1385مدل کنونی جنگلداری موورد اسوتفاده در ایوران دارای
هفت طبقه است (مخدوم )1385 ،که از طبقوه یوک توا طبقوه
هفت ،کیفیت رویشگاه به ترتیب برای تجوارت چووب نامناسوب

م ویشووود .ای ون موودل در بري وی مطالعووات صووورت گرفتووه در
جنگلهای شمال با همان معیارها مورد استفاده قرار گرفته ،یا بوا
معیارهای مودلهوا دیگور ترکیوب شوده اسوت (بابوایی کفواکی،
1385؛ عدل و همکاران.)1386 ،
مدل استفاده شده کنونی مدلی کلی برای جنگلهوای ایوران
است .از اینرو بريی از معیارهای آن باید در هنگام استفاده برای
هر منطقه ياص تعدیل شوند وبرای هر منطقه مدلی ویژه تهیوه
گردد .تعدیل این معیارهوا نیازمنود شونايت کوافی از معیارهوای
استفاده شده در مدل و شرایط منطقه مورد استفاده است.
از طرف دیگر اهمیوت مودیریت پایودار و متناسوب بوا تووان
رویشگاه در جنگلهای شمال کشور روزبوهروز بیشوتر مویشوود.
جنگلهای شمال کشور ،سطحی حودود  1/9میلیوون هکتوار را
دربرمی گیرند که از این مقودار فقوط  1/2میلیوون هکتوار جوزو
جنگوولهووای مربوووب و تجوواری محسوووب موویشوووند (مهوواجر،
 .)1385کاهش سطح جنگلهای شمال و توجه به ایون مسوئله
که این جنگلها یگانه جنگلهای تجاری ایران هستند ،اهمیوت
حفاظت و استفاده از چوب آنها را روزافزون مویکنود .از ایون رو
مدیریت باقیمانده این جنگلهوا بایود مبتنوی بور ارزیوابی تووان
اکولوژیک و نیروها و تواناییهوای عرصوههوای آن باشود (مشوتا
کهنمویی.)1380 ،
در این مطالعه سعی شده است که مودل جنگلوداری موجوود
برای جنگل آموزشی -پژوهشی يیرود تعدیل و مدلی متناسب با
شرایط این جنگل تهیه شود .این مدل میتواند بوه عنووان الگوو
برای استفاده در مناطق دیگر نیز استفاده شود.
منطقه مورد مطالعه

مطالعه حاضر در جنگل آموزشی -پژوهشی يیرود واقع در 7
کیلومتری شر شهر نوشهر بین´ 36° 27تا´ 36 ° 40عرض
شمالی و´ 51° 32و´ 51° 43انجام گرفت (شکل  .)1جنگول
يیرود با مساحت  8000هکتار شامل  8بخش اسوت کوه سوه
بخش از آن دارای طرح مدیریت است.
روش پژوهش

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

فنی متخصصان میتوانند تا حد امکان این مشکالت و آثار آن را
کاهش دهد .یکی از راهکارهوای مورثر بورای حول ایون مسوئله
استفاده از راهکوار مشوورتی تصومیم گیوری بوا اسوتفاده از نظور
متخصصان اسوت ).(Wu, et al., 2007; Ellis, et al., 2001
در این مطالعه از نظر  5نفور از کارشناسوان بورای تعیوین مودل
نهایی استفاده شد که تخصص آنها در زمینههای مختلف جنگول
بود ،ضمن آن که با جنگل مورد مطالعه نیز آشنایی کامل داشتند.
ابتدا مدل ابتدایی اکولوژیکی برای مکاندهی کارکردها در ايتیار
هر متخصص قورار داده و از آنهوا يواسوته شود کوه مهومتورین
فاکتورهای مرثر برای هر کارکرد را تعیین و طبقات مناسب برای
آنها را مشخص کنند .پس از این مرحلوه ،مودل تعودیل شوده و
دوباره در ايتیار متخصصان قرار گرفوت .سوایر افوراد نیوز دلیول
تغییرات اعمال شده در مدل را برای هر متخصص توضیح دادند.
پس از تغییرات و تعدیل ثانویه ،مدل نهایی با افراد کنترل شد.
عوامل و شايص های فیزیکوی و زیسوتی موورد اسوتفاده در
مدل نهایی و طبقات مربوط به هر کدام در جدول ( )1ذکر شوده
است .در ادامه ،دادههای مربوط به منطقه مورد مطالعه به صورت
نقشه رقومی درآمدند.

شکل ( :)1موقعیت جنگل خیرود در استان
مازندران و ايران
(بابایی کفاکی1355 ،؛ عدل و همکواران1386 ،؛ Bibby, et

 ،)al 2000موودلی اولیووه تهیووه شوود .در ادامووه و بووا اسووتفاده
ازپرسشنامه و استفاده از نظر متخصصان مربوط به جنگل ،مودل
اولیه تعدیل شد .از آنجا که نتایج برنامهریزی جنگول و بوه طوور
ياص مکاندهی کارکردها در بلند مدت بروز مویکنود ،بنوابراین
باید تا حد امکان از يطاهای برنامهریزی جلوگیری کرد .هودایت

جدول ( :)1مدل ويژه برای ارزيابی توان اكولوژيکی منطقه مورد مطالعه
شماره طبقه
 W1طبقه اول تولید چوب
 W2طبقه دوم تولید چوب
 W3طبقه سوم تولید چوب
 Cجنگلهای حمایتی

شیب ( )%

ارتفاع (متر)

طبقه خاک

حساسیت به

S

E

So

فرسايش Es

Bvc

 0تا 30
 30تا 45
 45تا 60
<60

 70تا 1500
 0تا 700
 1500تا
1800
>1800

يوب و متوسط
متوسط
ضعیف
فاقد توان

 0/7تا 0/19
 0/7تا 0/19
 0/7تا 0/19
<0/71

راش ،ممرز ،نمدار ،بلوط ،توسکا ،ملج ،افرا
ممرز ،انجیلی ،نمدار ،شمشاد
انجیلی ،ممرز ،شمشاد ،اوری ،لور
گردو ،ون ،بارانک ،آلوچه ،گالبی ،ولیک

پس از نهایی شدن ،مدل با استفاده از نرمافزار  ArcGISبور
روی ماتریس ارزیابی اعمال شد .برای هر کودام از طبقوات سوه
گانه تولید چوب از منطق  ،ANDیا تقاطع استفاده شد .ایون بوه
آن معنی است که برای هر کدام از طبقوات تولیود چووب ،وجوود
تمامی شرایط تزم است .عدم وجود هر کودام از شورایط باعوث
میشود که واحد ارزیابی مورد نظر به طبقه توان پایینتور تعلوق
گیرد؛ اموا در موورد کوارکرد حموایتی وجوود هرکودام از شورایط
بتنهایی کافی است.

ارزش گونههای درختی

يافتهها
نتایج به دست آمده برای مدل ویژه ارزیابوووی در منطقه در
جدول ( )1نشان داده شده است .همانطور که در بات بیوان شود
در طبقه حفاظت -حمایت ،منطقه ضربهگیر به شوعا  200متور
در اطراف بخشهای آبی نیز مورد توجه قرار گرفت.
نتایج حاصل از مطالعات مربوط به شايص های شیب ،ارتفا
از سطح دریوا ،طبقوات حاصولخیزی يواا و ارزش گونوههوای
دريتی در شکلهای ( 2تا  )5نشان داده شدهاند.
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پس از تعیین عوامل مورثر بور هور کوارکرد جنگول و تهیوه
نقشههای مربوط به آنها ،نقشهها با هم تلفیق و مناطق بوا تووان
اکولوژیکی برای هر کارکرد مشخص شود .حاصول ایون کوار در
شکل ( )6نشان داده شده است.
نتایج نشاندهنده آن است که حدود نیمووی از سطوح منطقه
مورد مطالعه ( )%47در طبقه حفاظتی -حمایتی قورار مویگیورد.
پس از آن طبقات تولید چوب یک ،سه و دو به ترتیب با مقوادیر
 20 ،24و  9درصد سطح کل منطقه قرار دارند (جدول .)2

شده است .این مدل عالوه بر توجه به تولید چوب به حفاظوت و
حمایت نیز توجه داشته است .با وجود این محقوق تفواوت میوان
حفاظت و حمایت را بیان نکرده و فقوط ایون دو را از هوم تموایز
داده است ،درحالی که تمایز حفاظت و حمایت در مرحله اجرا و بر
اسا نو برنامه ریزی برای جنگل مشخص موی شوود چنانهوه
برنامهریز قصد مدیریت منطقه را بهمنظور استفاده از منابع آن در
آینده داشوته باشود بورای آن برناموه حفواظتی تهیوه مویشوود،
درحالی که در حمایت ،برنامه ریز قصد حوذف عوامول تخریوب را
دارد و فقط يواهان نگهداری ،و نه استفاده از منابع بوده و هدف
اصلی آن حمایت از سایر منابع و اکوسیستمهای اطراف است.

جدول ( :)2مساحت و سطح طبقات توان برای
كاركردهای جنگل
كاركرد

مساحت (هکتار)

درصد سطح

W1
W2
W3

1980
751
1693
3842

24
9
20
47

C

بحث و نتیجهگیری
در این مطالعه توان اکولوژیکی جنگل بورای یوک دوره برناموه-
ریزی بلندمدت و در سطح حوضه آبخیز و با نگرش هموه جانبوه
به کلیه شايص های اکولوژیکی مورد ارزیابی قرار گرفوت .بورای
انجام این مطاله مدل ارزیابی توان اکولوژیکی ویژه تهیه و ایجاد
شد که از بريی جهات با مدل مخدوم مورد استفاده برای ارزیابی
توان جنگل (مخدوم )1385 ،تفاوت دارد .این تفاوتهوا شوامل
تعداد طبقات کاربری ،یا کارکردهای جنگل ،پارهای عوامل لحاظ
شده و طبقه بندی مربوط به شايصهاست .در مدل کنونی هفت
طبقه کاربری برای جنگل وجود دارد که در این مطالعه تعداد این
طبقات سه طبقه تولید چوب و یک طبقه حفواظتی -حموایتی در
نظر گرفته شد .در مدل رایج کنونی که در بعضی از مطالعات نیز
استفاده شده است تمامی عوامل لحاظ شده در طبقوه یوک و دو
مشابه بوده و فقط میزان رویوش ایون دو طبقوه متفواوت اسوت
( 6/%1و  .)5/1 %از اینرو و برای سهولت در مودیریت جنگول
به نظر میرسد که میتوان بريی طبقات را با هم ادبام و تعوداد
طبقات کاربری کمتری را ایجاد کرد.
بدیهی است این موضو در سهولت برناموهریوزی بورای جنگول
میتواند مرثر باشد .در مطالعه بابوایی کفواکی ( )1385از چهوار
طبقه جنگل های تجاری ،احیوایی ،حموایتی و حفواظتی اسوتفاده

شکل ( :)2نقشه طبقات شیب
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شکل ( :)3نقشه طبقات ارتفاع از سطح دريا

شکل ( :)4نقشه طبقات حاصلخیزی خاک

شکل ( :)5نقشه طبقات ارزش گونههای درختی
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تهیه مدل ویژه ارزیابي توان اکولوژیک برای برنامهریزی راهبردی در جنگل خیرود

شکل ( :)6نفشه نهايی مکاندهی كاركردهای جنگل مورد مطالعه

از اینجووا کووه مطالعووه حاضوور بوورای دوره زمووانی بلنوود موودت و
برناموهریوزی راهبووردی صوورت گرفتوه اسووت ،بنوابراین تعیووین
حمایتی ،یا حفاظتی بودن هر منطقه باید در طرحهای راهکواری،
یا همان طرحهای جنگلداری انجام گیرد.
بهطورکلی ارزیابی توان اکولوزیکی جنگل مویتوانود موجوب
استفاده متناسب از توان جنگل شود .عدل و همکواران ()1385
بیان کردند که عدم ارزیابی توان اکولوژیکی در سوه جنگول نواو
اسالم ،لساکوتی و زیارت موجب شده اسوتکوه سوطحی معوادل
 247/2هکتار بیش از توان جنگل مورد بهرهبرداری قرار گیورد.
ارزیابی توان و مکاندهوی کارکردهوای جنگول از سوویی دیگور
میتواند قالب و چارچوب طرحهای جنگلداری را تعیین کند و بوه
منابع طرح جهتدهی مناسبی دهد .بیشک این موضوو باعوث
استفاده پایدار از منابع جنگلی شده و همزمان مدیریت منابع مالی
و نیروی انسانی موجود در طرح را افزایش میدهد.

استفاده از مدلهای ویژه متناسوب بوا شورایط هور جنگول و
استفاده از متخصصان و کارشناسان آشنا میتواند يطرهای مدیریت
و تصمیمگیریهای بلند مودت را کواهش دهود .بابوایی کفواکی
( )1385استفاده از مدلهای ویژه را به دلیول ایون يصوصویت
بهتر از ارزیابی به روش امتیازدهی با اعمال وزن معیارها میداند.
مخدوم ( )1388نیز بیان میکند که مدلهای ویژه يوود دارای
وزن بوده و نیازی برای وزندهی مجدد معیارها وجود ندارد.
امروزه با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی و با سرعت و
دقت بات ،ارزیابی توان اکولوژیوک سوادهتور بوه نظور مویرسود.
بنابراین میتوان با انجام ارزیابی توان ،توانایی جنگل را برای هر
کارکرد ارزیابی کرد .این موضو مستلزم تغییور در برناموهریوزی
جنگلهای شمال است .تزم است که مدیریت جنگلهای شمال
از حالت فعلی که مبتنی بر طرحهای با نگورش اقتصوادی اسوت
متحول شده و با جامع نگری و در قالب حوضههای آبخیوز و بور
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اسا اصول آمایش سرزمین و با مالحظات محویط زیسوتی بوه
بهرهبرداری از آنها پردايت.
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1. Stand level
2. Neighborhood level
3.landscape level
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