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 چکیده
 و ضروری دهد قرار نظرمد را اکوسیستم توان و اکولوژیکی هایشاخص که یراهکار ارایه جنگل، نهساال برداشت امکان تعیین منظور به

 ها،اکوسیستم ریاپاید حفظ جهت زیستیمحیط تغییرات مجاز حدود تعیین در سودمند و اساسی مفاهیم از یکی رسد.می نظر به منطقی
 گرازبن بخش در جنگل ساالنه برداشت امکان تعیین به بردظرفیت مفهوم بردن کاربه با حاضر بررسی بنابراین، .است بردظرفیت مفهوم
 هستند، همگن یاکولوژیک لحاظ به که ییهایگان به رویشگاه بندیطبقه از پس ،منظور این برای پردازد.می نوشهر در واقع خیرود جنگل
 تفاوت گونههیچ که داد نشانآماری هایتحلیل .دش برآورد شده آماربرداری هایپالت از استفاده با یگان هر در توده حجمی رویش
 همگن یهایگان تعیین منظوربه بنابراین، ندارد. وجود مختلف همگن یهایگان در اکولوژیک توان یا رویش میزان بین داریمعنی

 و آزمون صورتبه ،داشتند دهندهتشکیل یفاکتورها لحاظ به را تشابه بیشترین که ییهایگان ،متفاوت اکولوژیک توان با حقیقی اکولوژیک
 تشکیل اکولوژیک همگن یگان دو از ،گرازبن بخش د.ش مشخص حقیقی اکولوژیک همگن یهایگان نهایت در و تلفیق یکدیگر با خطا
 تفاوت آنها رویش میزان هک داشتند هکتار بر سیلو تر(پایین توان با یگان) 40/0 و باالتر( توان با یگان) 56/6 با برابر رویشی که است شده

 و پایین حد عنوانبه ترپایین ولوژیکاک توان با همگن یگان در رویش گرفتن نظر در با .داد نشان یکدیگر با خطا %1 سطح در داریمعنی
 با د.ش آوردبر جنگل از بخش این اکولوژیک بردظرفیت برد، ظرفیت باالی حد عنوان به ترباال اکولوژیک توان با همگن یگان در رویش
 که شد محاسبه هاپارسل از یک هر در برداشت امکان حقیقی، اکولوژیک همگن یهایگان نقشه با گرازبن بخش هایپارسل نقشه تلفیق
 این دادند. نشان خطا %1 سطح در جدید روش به و سنتی روش به هاپارسل در برداشت امکان بین را داریمعنی تفاوت آماری هایتحلیل
 طبیعت به توجه با همچنین ،موسیستکا مختلف هایبخش توان تعیین و مختلف هایبخش در اکوسیستم ناهمگنی گرفتن نظر در با ،روش
 تعیین را اکوسیستم توان نهایت در که اکولوژیکی هایکنشبرهم در موجود هایقطعیت عدم به دادن پوشش برای بردظرفیت مفهوم فازی

 .آید شمار به شمال هایجنگل در برداشت امکان تعیین فعلی روش برای مناسبی جایگزین دتوانمی ،دنکنمی
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 سرآغاز
 است الزم کنند.می وارد هاوسیستماک به زیادی صدمات هاانسان

 زیر در تنوع حفظ و تنش ایجاد و کردن ساده بین توازنی که
 تغییرات شود. ایجاد برداریبهره مورد هایاکوسیستم هایسیستم
 باشد داشته بینیپیش قابلغیر نتایج تواندمی انسان توسط حاصله

 و رفتهگ نظر در طبیعت در انسان اعمال برای محدودیتی باید و
 و پیچیدگی طورهمین داشت. نظارت صحیح مدیریتی با آن بر

 عملکرد در ایجادشده تغییرات به طبیعت پاسخ بودن تأخیری
 پایش و نظارت و هاآستانه شناسایی ضرورت لزوم هااکوسیستم

 و اساسی مفاهیم از یکی نماید.می مطرح را هافعالیت مستمر
 که زیستیمحیط اتتغییر مجاز حدود تعیین در سودمند

 برظرفیت مفهوم ننماید، خارج اریپاید حالت از را اکوسیستم
(Carrying Capacity) مفاهیم و فنون کارگیریبه با که است 

 طبیعت، در اکوسیستم هر برای شده محاسبه آستانه رعایت و آن
 اصلی عناصر پایداری انسانی، هایفعالیت تداوم ضمن توانمی

 حد CC(1) بردظرفیت نمود. تضمین نیز ار طبیعی اکوسیستم
 معین کاربری یک برای تجدیدپذیر منابع از برداریبهره ماکزیمم

 مکان یک در بازگشت غیرقابل تخریب یا پسرفت بروز بدون
 است نسل یک در برگشت غیرقابل زمانی مقیاس یک در و معین

 دیگری تعریف در (.Kessler, 1992 زا نقل به 1335 )مخدوم،
 مییدا بار ماکزیمم محیط CC که است شده بیان سادگی به

 ظرفیت دیگر طرفی از .(Carton, 1986) است پشتیبانی قابل
 اکوسیستم یک درون محیطی متغیر یک که است حدی برد

 را اکوسیستم آن عملکرد و ساختار که آن بدون د توانمی معین
 برای (Manning, 1998) یابد تغییر نماید، اختالل دچار

 ابتدا بنابراین، .است متفاوت برد ظرفیت مختلف هایاکوسیستم
 برد رفیتظ تعیین برای مدنظر اکوسیستم نوع که شود تعیین باید

 ابتدا باید اکوسیستم، ماهیت تعیین برای ،گام اولین در چیست.
 سهولت برای و بوده قراردادی نمود. تعیین را اکوسیستم یک مرز

 عبارتند هااکوسیستم انواع ،خالصه طور به د.شومی اختیار مطالعه
 :(1335 )مخدوم، از

 متفاوت آللوپاتی قلمرو گونه، به بسته که طبیعی: اکوسیستم 
 است. خورده دست کمتر واقع در طبیعی از منظور و است

 تولید و رویش محصول، هااکوسیستم این در یافته: پرورش 
 گیرد.می قرار مدنظر

 طبیعی، رمایهـس بین باید کوسیستما نوع این در یافته: سازش  

 باشد. برقرار توازن پسماند و فرآورده انسانی،

 به تبدیل که است این بر سعی یافته(: )تخریب پسرفته 
 شود. یافته سازش
 که است جنگلی اکوسیستم یک حاضر بررسی مدنظر اکوسیستم

 به CC ،بنابراین است. یافته پرورش اکوسیستم یک واقع در
 توانمی رویش آوردن دستبه با بنابراین، دارد. بستگی رویش

CC را برداریبهره قرمز خط یا برداشت نهایی حد یا اکولوژیک 
 کنیم. مشخص را اکوسیستم مرز باید چیز هر از قبل نمود. تعیین

 یک ،نمود درك کامل را اکوسیستم تواننمی که جا آن از اما
 گیریم.می ظرن در منظور این برای را قراردادی اکوسیستم

 با هااکوسیستم فعلی هایمرزبندی و موجود هایمقیاس
 خدمات ،زیرا ندارد. تطابق اکولوژیک مرزهای و هامقیاس

 دامنه در و است اکولوژیکی هایمقیاس دامنه در اکوسیستمی
 شود.می عرضه کنندهمصرف به فنی یا و نهادی هایمقیاس

 مرزهای با جنگل در سری یک مرزهای که این مثال، برای
 بندیتقسیم واقع در و ندارد تطابق جنگلی اکوسیستم اکولوژیک

 مرزهای براساس بندیتقسیم واقع در پارسل چند به سری
 ،هااکوسیستم نبودن همگن اضافه به امر این نیست. اکولوژیک

 که است الزم آن رفع برای و سازدمی مشکل دچار را CC براورد
 )مخدوم، شوند تعیین و تعریف همگن و قراردادی هایاکوسیستم

 در برد ظرفیت از استفاده ضرورت که این برای حال (.1335
 امکان تعاریف از برخی ،دشو ترروشن برداشت امکان تعیین

 مهاجر ،مثال رایب شود.می ارایه AAC(2) ساالنه برداشت
 امکان :کندمی تعریف چنین را ساالنه برداشت امکان ،(1336)

 به توجه با سال یک برای جنگل یک از چوب مجاز برداشت
 طرح در نظرمورد هدف و رویشگاه رویش، میزان جنگل، حجم

 که است آمده چنین دیگری توضیح در د،شومی تعیین جنگلداری
 پایدار محصول به یابیدست راهبرد یا فرایند دهیمحصول تنظیم
 هایاقدام در کنترل و پایش ریزی،برنامه قالب در که است

 فرایند دهیمحصول تنظیم عمل در شود.می ترجمه مدیریت
 که است چوب( حجم یا و جنگل )مساحت جنگل از بخشی تعیین
 پایدار تولیدات که شودمی برداشت معین دوره یک در یا و ساالنه
 عددی ،AAC کند.می تضمین را جنگل خود پایداری و جنگل
 امکان دهد.می نشان را برداشت قابل مقدار این بزرگی که است

 توضیح و است زمانی و مکانی ابعاد دارای ساالنه برداشت
 (& Redhahariگیرد صورت باید چگونه قطع که دهدمی
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(Sumaryono, 2002. برداشت امکان تعاریف که طورهمان 
 محصول هدف بیشتر کالسیک جنگلداری در ،دهندمی نشان
 جنگل کولوژیکا توان به زیادی توجه و است بوده پایدار
 در فعلی روش به AAC راوردب ،این بر عالوه .شودنمی

 خالصه طور به که هستند معایبی دارای ایران شمال هایجنگل
 برداشت امکان تعیین کالسیک هایروش که این از عبارتند
 «نرمال هایجنگل» با نزدیکی ارتباط حجمی، و سطحی

 نامتخصص گذشته رد ،واقع در داشتند. «گذار دوره» و )همسال(
 و بوده باور این بر ایران مانند کشورها از برخی در اریجنگلد
 ایهجنگل که آیدمی دست به زمانی پایدار محصول که هستند
 هایجنگل مدیریت در ،اما گیرند. قرار نرمال وضعیت در موجود
 وجود نرمال جنگل گزینی، تک روش هب جنگل مدیریت و طبیعی

 دتوانمین ،بنابراین است. کالسیک ذهنی رفاًص تفکر یک و ندارد
 شمال هایجنگل پایدار مدیریت با متناسب و علمی مفهوم یک

 برداشت، امکان ینتعی کنونی هایروش در باشد. کشور
 برداریبهره) ثانویه هایجنگل کهاین :مانند یبرتنامع یهافرض
 اولیه توده که کنندمی بازسازی جاییآن تا را خود شرایط شده(
 وجود به قطع چرخة طول در مؤثر اندازه در تغییری یا است بوده
 اتفاق بیرون از داریمعنی اختالالت گونه هیچ کهاین یا و آیدنمی
 سطح مبنای بر AAC محاسبه ،همچنین دارند. وجود افتد،نمی

 .نیست دفاع قابل فرض این کنند.می فرض همگن را جنگل
 خصوص ه)ب طبیعی هایجنگل شرایط و وضعیت زیرا،

 به مختلف، هایرویشگاه در ایران( شمال کوهستانی هایجنگل
 ناحیه یک از ایگونه ترکیب .است متغیر ایمالحظه قابل طور

 نواحی این از یک هر و دارد ایعمده تغییر دیگر ناحیه تا جنگلی
 مثال، برای .دارد را خودش خاص بیولوژیکی هایویژگی
 توان هاروش این در ،بنابراین دارند. تفاوتیم رشد هایپویایی

 قرار مدنظر مختلف هایرویشگاه در جنگل پتانسیل و اکولوژیک
 برد ظرفیت بردن کار هب با مطالعه این در بنابراین، گیرد.نمی
 ظرفیت تعیین در موجود مشکالت امکان حد تا است آن بر سعی

 توان مبنای بر برداشت امکان تعیین برای نوینی روش و رفع برد
 رویشگاه پتانسیل تعیین منظور به .شود ارایه جنگلی اکوسیستم

 اکولوژیک توان تعیین دیگر عبارت به یا چوب تولید برای
 طبقات به رویشگاه که است الزم مختلف هایبخش در رویشگاه
  شوند. تقسیم همگنی

 ،اقلیم ویژه به اکولوژیک منابع و سرزمین تنوع خاطر به ،ایران در
 منابع شناسایی در محدود سابقه متبحر، ارزیابان کمبود

 همبستگی به دستیابی عدم و اطالعات کمبود اکولوژیک،
 آمایش به دستیابی برای ناکامی وقت و هاداده پارامتریک

 و بندی طبقه برای شده گرفته کار به روش ایران، سرزمین
 لیم،اق است. عامله چند زیستمحیط اکولوژیک توان ارزیابی

 اسیدیته، خاك، یافتگی تحول بافت، زهکشی، )عمق، خاك
 مادری(، سنگ )نوع شناسیزمین بندی(دانه ساختمان،

 جغرافیایی( جهات شیب، دریا، سطح از )ارتفاع فیزیوگرافی
 در حجم جنگلی، های)تیپ گیاهی پوشش به مربوط هایداده

 یعلف پوشش درصد زادآوری میزان پوشش، تاج درصد هکتار،
 در که است پارامترهایی جمله از زمینی( رویه و جنگل کف

 توان ارزیابی و بندی طبقه اکولوژیک، همگن یهایگان تشکیل
 مدیریت برای این بر عالوه (.1331)مخدوم، شوندمی استفاده

 بندیطبقه رویشگاه جنگل در کاراتر و پایدار چندمنظوره،
 شوندمی تعیین مختلف هایطبقه خیزیحاصل درجه و شوندمی
(Clutter et al., 1983). این از ،شد ذکر که طورهمان 

 همگن یهایگان به سرزمین تجزیه در توانمی پارامترها
 همگن یهایگان مبنای بر سرزمین بندیطبقه و اکولوژیک
 هستند، نیز جنگل در اکولوژیک CC تعیین مبنای که اکولوژیک

 هایدوره طی مختلف شمنداندان که این وجود با نمود. استفاده
 و براورد ،گیریاندازه مفاهیم، ،CC به را مشکالتی مختلف
 مهمی نقش تردید بدون مفهوم این دهند،می نسبت آن کاربرد

 فهماندن و مدارانسیاست و جامعه هوشیاری ترغیب در
 اقتصادی هایفعالیت برای موجود تهدیدکننده هایمحدودیت

 برای مفید مفهوم یک همچنان CC دیگر، طرفی از کنند.می ایفا
 و درك یک CC که این ویژه،به باشدمی زیستمحیط مدیریت

 با انسان هایفعالیت هایکنش میان با رابطه در مناسب بینش
 و CC مفاهیم و تعاریف به توجه با آورد.می فراهم زیستمحیط
 ترینممه از را آن مبنای بر مدیریت و CC توانمی پایدار، توسعه

 جنگل پایدار توسعه و کلی طورهب پایدار توسعه به نیل ابزارهای
 هر برای ،شد ذکر قبالً که طورهمان دانست. خاص، طور به

 یک که دارد وجود CC یک خود خاص کاربری با اکوسیستم
 استنباط آن از توانمی را اکوسیستم از استفاده حداکثر مفهوم

 جنگل بررسی، این در نظر مورد اکوسیستم که جایی آن از .نمود
 مفهوم هک این به توجه با و است چوب تولید آن کاربری و

AAC حداکثر و است ساالنه مجاز برداشت میزان واقع در 
 ،باشدمی درك قابل واضح طور به آن در چوب برداشت یا استفاده
 توسعه مفهوم راستای در را CC اطمینان با توانمی بنابراین
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 جایگزین را آن و براورد جنگل پایداری ریتمدی و پایدار
 با ارتباط در نمود. ساالنه برداشت امکان تعیین قبلی هایروش
 صورت مشابهی مطالعه CC از استفاده با برداشت امکان تعیین

 رویش در تأثیرگذار هایفاکتور با ارتباط در ،اما .است نگرفته
 گرفته صورت زیادی العاتطم رویشگاه خیزیحاصل و جنگل
 بینیپیش برای کامپیوتری مدل یک طراحی در ،مثال برای است.

 جهت، شیب، فاکتورهای جنگل رشد هایپویایی و تغییرات
 وارد پالت سنگی سطح درصد و خاك رطوبت و عمق ارتفاع،

 رشد با داریمعنی ارتباط شده ذکر عناصر تمامی و شدند مدل
 مطالعات .(Botkin et al., 1972) داشتند جنگل درختان
 توپوگرافیک هایویژگی و خاك با را خیزیحاصل ارتباط زیادی،

 شیب و خاك بودن دارسنگ خاك، بافت خاك، ضخامت :مانند
 هایتفاوت که کندمی اضافه نیز دیگر جایی در اند.کرده یدیتأ

 شیب، :مانند سیما زمین فاکتورهای با رویشگاه هاینمایه بین
 (,Carmeanدارد ارتباط شیب روی موقعیت و شیب جهت

 در رویش بین معناداری تفاوت نیز مختلفی هایبررسی در .1975)
 رطوبت دریافت دلیلهب شمالی جهت ویژهبه و مختلف هایجهت
 است شده مشاهده گیاهی پوشش لحاظ به جهات سایر با بیشتر

(Somanathan et al., 2005). در ارتفاع ،مشابهی بررسی در 
 خاك و (3111, 1411,2411 و 411) زیاد صلهفا با طبقات
 ایگونه غنای و رویش تغییرات و خیزیحاصل با معناداری ارتباط
 ،وسیع مکانی و زمانی ابعاد در ارتفاع اختالف البته دادند. نشان

 نمایند ایجاد را تغییراتی رویش و خیزیحاصل در دتوانمی
(Aiba et al., 2005). در یرگذارتأث هایفاکتور بررسی در 

 ضخامت و بارش، شیب، جهت حرارت، درجه جنگل، رویش
 داشتند. ارتباط جنگل حجمی رویش با داریمعنی طورهب خاك
 رویش با مستقیمی ارتباط بارش و معکوس ارتباط حرارت درجه
 به کرد.می عمل کسینوسی تابع یک صورتبه جهت و داشت
 نمودن وارد بر عالوه حجمی رویش تغییرات بینیپیش منظور

 جمله از نیز توده سن و جنگل پوشش ترکیب ،نامبرده فاکتورهای
 بودند جنگل رویش مدل در رفته کاربه دار معنی فاکتورهای

(Yang et al., 2006). کلیطورهب را بررسی این از هدف 
 چوب تولید کاربری برای جنگل برد ظرفیت تعیین توانمی
 و پایدار توسعه سمت به تحرک راستای در کاریراه عنوانبه

 این هایقابلیت درك و بار نخستین برای جنگل پایدار مدیریت
 است این بر فرض نمود. بیان جدید ایده یک عنوانبه رهیافت

 میزان با ،(CC) جدید روش به جنگل برداشت امکان میزان که

 موجودی از بخشی گرفتن نظر )در سنتی بروش برداشت امکان
 است. متفاوت بخش( کل برای مجاز برداشت امکان عنوان به

 

  هاروش و مواد
 مطالعه مورد منطقه 

 4 در هکتار 3111 وسعت با خیرود پژوهشی و آموزشی جنگل

 و شمالی عرض 35° 01' تا 35° 24' بین نوشهر شرق کیلومتری

 به ،شمال از است. شده واقع شرقی طول 61° 03' و °61 32'
 روستای و ییالقات به ،جنوب از و نجارده روستای و ساحلی نوار

 این (.1334 گرازبن، داریجنگل )طرح دشومی محدود کلیک
 گرازبن بخش در حاضر مطالعه که است بخش 4 شامل جنگل
 نشان را گرازبن بخش کلی موقعیت (،1) شکل است شده انجام

 دهد.می

 آبخیز حوضه در گرازبن بخش موقعیت نقشه (:1) شکل

 کشور شمال آبخیز هایحوضه در و خیرود جنگل
 

 است. متر 1331 تا متر 061 ارتفاعی دامنه دارای گرازبن بخش
 سطح از متر 1111 گرازبن بخش متوسط ارتفاع محاسبات در

 سالیانه بارندگی متوسط مقدار ،بنابراین .شد گرفته نظر در دریا
 در شود. می محاسبه مترمیلی 6/1063 با برابر گرازبن بخش

 خشکی ضریب داشتن با گرازبن بخش دومارتون، لیمیاق دستگاه
 )طرح باشدمی «سرد ب نوع مرطوب» اقلیم دارای ،5/32 معادل
 نیز گرازبن بخش عمده ختاندر (.1334 گرازبن، داریجنگل
 مازو بلند و ییالقی توسکای ا،افر ،نمدار ممرز، ش،را :شامل

 هستند.
 

 ارزیابی روش 

 پارامترهای و زمین شکل یهایگان نقشه تهیه منظور به
 برای کرد. استفاده توپوگرافی نقشه از توانمی آن دهندهتشکیل



 91 ... های جنگلیبرآورد ظرفیت برد اکولوژیک اکوسیستم

 شیب، طبقات نقشه باید ابتدا زمین شکل یهایگان نقشه تهیه
 مبنای مطالعه این در نمود. تهیه جداگانه طوربه را ارتفاع و جهت
 به شده تهیه 26111/1 رقمی توپوگرافی نقشه ،هانقشه تهیه
 روی از کشور مراتع و هاجنگل سازمان مهندسی دفتر شسفار

 در توپوگرافی خطوط فاصله است. 1340سال ییهوا هایعکس
 وارد منطقه توپوگرافی نقشه سپس است. m11 ،نقشه این
 تفکیک اندازه با ارتفاع رقمی مدل نقشه و ArcGIS9.3 افزارنرم
 نسرزمی اکولوژیک توان ارزیابی برای شد. تهیه متر 21
 منطقه اکولوژیکی ناپایدار و پایدار منابع از استفاده با طورکلیبه
 از منظوربدین شد. خواهد تقسیم اکولوژیک همگن یهایگان به

 تیپ و خاك ارتفاع، جهت، شیب، مانند پایداری اکولوژیکی منابع
 .شد استفاده اکولوژیک همگن یهایگان ایجاد جهت گیاهی

 تشکیل شناسی زمین یگان یک از منطقه تمامی که این دلیلهب
 زمین نقشه از اکولوژیک همگن یهایگان تشکیل در است، شده

 نیز اقلیمی هایویژگی هوا و آب و اقلیم شد. نظرصرف شناسی
 که این به توجه با .است اکولوژیکی توان ارزیابی ارکان از یکی
 ناسیهواش ایستگاه چندین اطالعات اقلیمی هاینقشه تهیه برای
 ایستگاه اطالعات تنها مطالعه مورد منطقه در و است نیاز مورد

 وجود اقلیم نقشه تهیه امکان ،دارد وجود نوشهر هواشناسی
 نمو و رشد برای نیاز مورد آب که آنجا از طورهمین نداشت.
 آسمانی نزوالت از بیشتر هاچشمه و رودخانه بر عالوه جنگل،
 قرار نظرمد اکولوژیک یهایگان یهته در بنابراین، شود،می تأمین

 تنوع و موجودی نظر از گرازبن بخش ،کلیطور به نگرفتند.
 جوارهم جنگلی مناطق از ترغنی بهتر، حفاظت علت به وحوش

 جایی آن از ولی (1334 گرازبن، جنگلداری )طرح باشدمی خود
 نیامده عمل به جامعی مطالعه جانوران مورد این در حال به تا که

 همگن یهایگان تشکیل جهت نیز هاداده این از بنابراین ،است
 طبقه سه از شیب نقشه تهیه برای .است هنشد استفاده اکولوژیک

 از جهت نقشه تهیه برای .شد استفاده 26> و 12 - 26 ،1 – 12
 منظور به و دشت و شرق و غرب جنوب، شمال، اصلی طبقه پنچ

 1111 -1211 1111> قهطب سه از نیز ارتفاع طبقات نقشه تهیه
 .دش استفاده متر 1211< و

 الزم یک( پایه های)یگان زمین شکل یهایگان نقشه تهیه برای
 هایجهت طبقات و ارتفاع طبقات شیب، هاینقشه که است

 تلفیق یکدیگر با هستند، آن شده تجزیه اجزای که جغرافیایی
 روش از ایران در شده یاد نقشه سه تلفیق برای شوند.

 زا پس شود.می استفاده (1353 ،مجرد )ادهمی گذاریویهمر

 کهاین به توجه با .شد محاسبه هاآن مساحت هایگان تشکیل
 مشکل دچار را ریزیبرنامه عمل کوچک مساحت با هاییگان

 شد. انجام ادغام عمل زمین شکل یگان نقشه روی کنند،می
 6 از کمتر هاآن مساحت و %12 از کمتر آن شیب که هایییگان
 از کمتر مساحت و %12 باالی شیب که هایییگان و بود هکتار

 هاییگان در Eliminate تابع بردن کارهب با ،داشتند هکتار 26
 یگان تعدادی ادغام عمل با ،ترتیب این به شدند. در مجاورشان

 .(1331 )مخدوم، شد خواهدد ایجا ترمناسب و معقول اندازه با
 نقشه با آمده دستبه نقشه زمین شکل یهایگان ایجاد از پس

 این گیاهی تیپ نقشه طورهمین و گرازین بخش خیزیحاصل
 .(1334 گرازبن، جنگلداری )طرح شدند ادغام بخش

 میزان همان واقع در اکولوژیک CC طبیعی هایاکوسیستم در
 ساالنه رویش براورد با بنابراین، است. اکوسیستم ساالنه رویش

 بخش اکولوژیک CC یا و اکولوژیک توان حقیقت در اکوسیستم
 و منطقه در همگن واحدهای ایجاد از پس د.ش براورد گرازبن

 موجودی که است الزم اکولوژیک، همگن واحدهای نقشه تهیه
 ساالنه رویش نهایت در و محاسبه را همگن واحدهای از هریک

 داابت در که است ذکر به الزم البته نمود. براورد را واحد هر
 مته بوسیله مختلف واحدهای در ساالنه رویش که بود اینبنابر
 در که شده ذکر مشکالت دلیلبه اما ،شود گیریاندازه سنج سال
 روش این از دارد، وجود سنجسال مته بوسیله رویش گیریاندازه
 شد. نظر صرف

 از استفاده با ابتدا ،ساالنه رویش آوردن دستبه برای بنابراین
 تاریف فرمول از استفاده با و گرازبن بخش آماربرداری هایداده

 مختلف، هایگونه برای (1334 گرازبن، جنگلداری )طرح
 نظر در با سپس و محاسبه مختلف واحدهای هکتار در موجودی

 این )در منطقه رویش عنوان به موجودی از بخشی گرفتن
 .دش براورد را واحد هر برای ساالنه رویش میزان (،1 % بررسی

 نقشه روی را شده آماربرداری هایپالت نقشه ،منظور این برای
 هریک در که هاییپالت تا قرارداده اکولوژیک همگن هایواحد

 نمودن تعیین از پس شوند. مشخص ،گیرندمی قرار هاواحد از
 آمده، دستبه هایواحد از یک هر برروی گرفته قرار هایپالت
 به سپس د.ش محاسبه مجزا طوربه واحد هر برای هکتار در حجم

 واحدهای بین موجودی تفاوت وجود فرض صحت تعیین منظور
 نیز از استفاده با شده محاسبه هایحجم اکولوژیک، همگن
 محیط در توکی میانگین آزمون و طرفه یک واریانس تجریه

 که صورتی در شدند. مقایسه یکدیگر با spss.17 افزارنزم
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 با اولیه اکولوژیک همگن فرضی هایواحد در رویش یا موجودی
 توانمی باشند نداشته داریمعنی تفاوت آماری لحاظبه یکدیگر

 واحدهای ایجاد برای شده ذکر منابع به توجه با که را واحدهایی
 در دارند یکدیگر با را شباهت بیشترین فرضی، اکولوژیک همگن

 یکدیگر با و هستند همگن عمالً که هاییواحد تا نمود ادغام هم
 با را دارند رویش نتیجه در و موجودی لحاظ به داریمعنی تفاوت

CC نهایت در د.ینآ دستبه متفاوت، CC مختلف واحدهای 
 گرازبن بخش اکولوژیک CC آن پی در و حقیقی اکولوژیک

  آید.می دستبه
 

 هایافته
 جهت طبقات 

 شمالی جهت است: شده تشکیل اصلی جهت 0 از گرازبن بخش
 جنوبی شیب عمده جهت (.0) شرقی و (3) جنوبی (،2) غربی ،(1)

 و جهت نقشه با موجودی هایپالت نقشه گذاریرویهم با است.
 به داریمعنی تفاوت گونههیچ که شد مشخص آماری هایتحلیل
 وجود مختلف هایجهت بین اکولوژیک توان یا موجودی لحاظ
 ندارد.

 

 
 مختلف هایتجه در موجودی اختالف (:1) نمودار

 

 تفاوت گونههیچ دهد،می نشان (1) نمودار که طورهمان
 جنوبی و شرقی شمالی، مختلف هایجهت بین داریمعنی

 غربی جهت کوچک سطح دلیل به ،قسمت این در نشد. مشاهده
 این در شده واقع آماربرداری هایپالت تعداد آن دنبال به و

 نشد. وارد آماری مقایسات در غربی جهت ،طبقه
 

 شیب طبقات 

 -12) 2 (،12-1) 1 طبقه سه از گرازبن بخش شیب طبقات نقشه
 به است. شده تشکیل درصد (51<) 0 و (51- 26) 3 و (26

 هایپالت نقشه رویشگاه، توان در شیب تأثیر تعیین منظور
 متوسط و شد داده قرار شیب طبقات نقشه روی بر موجودی
 حسب بر طبقه هر در شده عواق هایپالت از استفاده با موجودی

 هایپالت نگرفتن قرار دلیله)ب دش محاسبه هکتار، بر سیلو
 طورهمین و (%51 )باالی 0 شیب طبقه روی بر شده آماربرداری

 با طبقه این دیگر، طبقه 3 به نسبت طبقه این کوچک سطح
 صورت طبقه 3 این بین مقایسه سپس شد. ادغام سوم طبقه

 موجودی بین ،دهدمی نشان (2) مودارن که طورهمان گرفت(.
 داریمعنی تفاوت گونههیچ 26 تا 12% و درصد 12 -1 شیب%

 شیب با داریمعنی اختالف نیز 26-12% شیب ندارند هم با
 در داریمعنی اختالف 12-1% طبقه ،اما .ندارد درصد 26% باالی
 دارد. درصد 26% باالی شیب طبقه با %36 سطح

 

 
 مختلف هایشیب در موجودی الفاخت (:2) نمودار

 

 ارتفاع طبقات 

 (،1111متر )زیر 1 طبقه سه اساس بر گرازبن ارتفاع طبقات نقشه
 شده تشکیل درصد (1211متر )باالی 3 و متر(1211 -1111) 2

 نقشه رویشگاه، توان در ارتفاع اثر تعیین منظور به است.
 و شد داده قرار ارتفاع طبقات نقشه روی بر موجودی هایپالت

 .گرفت قرار محاسبه مورد طبقه هر برای موجودی متوسط
 1111 زیر ارتفاع که دهدمی نشان شده انجام آماری هایتحلیل

 با داریمعنی اختالف گونههیچ متر1211 تا 1111 طبقه با متر
 با %36 سطح در داریمعنی اختالف طبقه دو این ،اما .ندارند هم

 (.3 نمودار) ارندد متر 1211 باالی ارتفاع طبقه
 

 واحدهای شکل زمین 

های طبقات شیب، جهت و ارتفاع، نقشه گذاری نقشهاز رویهم
مشاهده  2شکل زمین برای منطقه استخراج شد که در شکل 

 عنوان نام شود. اعداد نمایش داده شده در راهنمای نقشه بهمی
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 مختلف ارتفاعات در موجودی اختالف (:3) نمودار

 

 زمین شکل واحدهای 

 نقشه ،ارتفاع و جهت شیب، طبقات هاینقشه گذاریرویهم از
 مشاهده (2) شکل در که شد استخراج منطقه برای زمین شکل

 نام عنوانبه نقشه راهنمای در شده داده نمایش اعداد شود.می
 طبقه شیب، طبقه گربیان راست به چپ از ترتیب به واحدها،

 ،مثال برای هستند. ینزم شکل واحد هر جهت طبقه و ارتفاع
 و متر 1211 باالی ارتفاع درصد، 26 -12 شیب دارای 230 واحد

 رویشگاه توان بر زمین شکل اثر تعیین برای است. شرقی جهت
 حجمی موجودی هایپالت نقشه و زمین شکل واحدهای نقشه

 بین داریمعنی تفاوت آماری هایتحلیل شد. گذاریرویهم
  (.0 )نمودار ندادند نشان زمین شکل واحدهای موجودی

 

 
 زمین شکل واحدهای نقشه :(2) شکل

 

 )واحدهای همگن اکولوژیک )فرضی 

در مرحله بعد، پس از تهیه نقشه واحدهای شکل زمین، نقشه 
تیپ گیاهی بخش گرازبن با نقشه شکل زمین تلفیق نموده و 
سپس نقشه جدید حاصل از تلفیق نقشه شکل زمین و تیپ 

خیزی خاك تلفیق نموده و نقشه نهایی قشه حاصلگیاهی را با ن
 (.3آید )شکل دست میواحدهای همگن اکولوژیک )فرضی( به

 
 زمین شکل واحدهای در موجودی اختالف (:4) نمودار

 

 توان بر خاك خیزیحاصل و گیاهی تیپ اثر تعیین منظوربه
 هایپالت نقشه با خیزیحاصل و تیپ نقشه نیز، رویشگاه
 تفاوت آماری هایتحلیل شد. گذاریرویهم جمیح موجودی

 و 36% سطح در خیزیحاصل طبقات موجودی بین داریمعنی
 دهندمی نشان 33 سطح% در مختلف هایتیپ موجودی بین

  (.5 و 6 )نمودار
 

 
 مختلف طبقات در موجودی اختالف (:5) نمودار

  خیزیحاصل
 

 
 لفمخت هایتیپ در موجودی اختالف (:6) نمودار

 

 آن گذریهم روی و اکولوژیک همگن واحدهای تشکیل از پس
 دستبه و گرازبن بخش حجمی موجودی هایپالت نقشه با
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 آماری هایتحلیل ،مختلف واحدهای موجودی متوسط آوردن
 موجودی بین داریمعنی تفاوت گونههیچ که داد نشان شده انجام

 در طورهمین نداشت. وجود فرضی اکولوژیک همگن واحدهای
 اندگرفته قرار یکدیگر از مجزا که اکولوژیکی همگن واحدهای

 تفاوت گونههیچ نیز مختلف( جاهای در اما مشابه هایرنگ )با
  ندادند. نشان یکدیگر با داریمعنی

 
  همگن واحدهای نهایی نقشه :(3) شکل

 )فرضی( اکولوژیک
 

 گرانبی چپ سمت 1 عدد 133F2 واحد ،مثال برای نقشه این در
 3 ارتفاع، طبقه گربیان چپ سمت اول 3 ترتیب به و شیب طبقه
 واحد تیپ اول حرف گرنشان F دهد،می نشان را جهت طبقه دوم

 طبقه دهندهنشان راست سمت 2 عدد و است همگن
 دیده فوق نقشه در که طورهمان است. واحد خاك خیزیحاصل

 قرار کدیگری از جدا همگن واحدهای مورد چندین در شود،می
 نقشه در رنگ( )هم همگن واحد 21 تنها وجود با و اندگرفته

 دیده متمایز بخش 26 )فرضی(، اکولوژیک همگن واحدهای
 .(4)نمودار  شودمی
 

 
 همگن هایواحد در موجودی اختالف (:7) نمودار

 )فرضی( اکولوژیک

 حقیقی اکولوژیک همگن واحدهای 

 فاکتورهای لحاظ به تشابه بیشترین با مختلف واحدهای ادغام با
 و خاك( خیزیحاصل و تیپ ارتفاع، جهت، )شیب، دهنده تشکیل
 حقیقی اکولوژیک همگن واحدهای نقشه ها،آن موجودی مقایسه

 (0) شکل در که( 3)نمودار  آمد دستبه متفاوت هایپتانسیل با
 شوند.می مشاهده

 

 
 همگن هایواحد در موجودی اختالف (:8) نمودار

 حقیقی اکولوژیک

 

 
 حقیقی اکولوژیک همگن واحدهای نقشه (:4) شکل

 

 همگن واحد دو از نقشه این ،شودمی مشاهده که طورهمان
 هکتار در موجودی میانگین که است شده تشکیل اکولوژیک

 در با دارند. یکدیگر با %33 سطح در داریمعنی اختالف هاآن
 بخش برای آن محاسبه و %1 متوسط رویش میزان گرفتن نظر

 CC آن دنبال به و اکولوژیک واحدهای CC واقع در گرازبن
 اکولوژیک CC است. شده محاسبه گرازبن بخش اکولوژیک

 برای مقدار این و 56/6 با برابر بیشتر پتانسیل با همگن واحد
 است. هکتار بر سیلو 40/0 با برابر کمتر پتانسیل با همگن واحد

 

 هاپارسل و حقیقی اکولوژیک همگن واحدهای تلفیق 

 واحدهای نقشه و گرازبن بخش هایپارسل نقشه گذاریهمیرو با
 طورهمان آید.می دست به (6) شکل حقیقی اکولوژیک همگن
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 ،312 ،311 هایپارسل شود،می مشاهده (1) جدول در که
313،310، 316، 315، 314، 313 ،313، 311، 310، 316 ،323 

 ،313 ،313 هایپارسل و کمتر توان با همگن واحد در 326 و
 واقع بیشتر توان با همگن واحد در کامل طوربه 324 و 322
 321 ،321 ،314 ،315 ،313 ،312 ،311) هاپارسل سایر اند.هشد

 تمامی در هستند. همگن واحد دو از ترکیبی (325 و 320،
 میزان ،اندشده واقع بیشتر توان با همگن واحد در که هاییپارسل
 و هکتار بر سیلو 56/6 با برابر هاآن اکولوژیک CC یا و رویش
 ،رقم این .دارند قرار کمتر توان با همگن واحد در که هاییپارسل

 ترکیبی که واحدهایی سایر در است. هکتار بر سیلو 40/0 با برابر
 که پارسل از سطحی محاسبه با ،هستند اکولوژیک واحد دو هر از
 کمتر توان با همگن واحد و بیشتر توان با همگن واحد هر در

 اکولوژیک CC یا وزنی( )میانگین رویش متوسط .است شده واقع
 برای اکولوژیک CC ،(1) جدول در .است شده محاسبه
 نیز و هستند همگن واحد دو هر از که ترکیبی که هایپارسل
 است. شده آورده مرسوم بروش هاآن معادل برداشت امکان

 سطح در داریعنیم تفاوت نیز ارقام این مقایسه آماری تحلیل
 امکان و CC روش دو به برداشت امکان تعیین برای خطا %1

  داد. نشان سنتی روش هب برداشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اکولوژیک CC (: نقشه عملیاتی5شکل )

 )امکان برداشت اولیه( بخش گرازبن

 

 

 سال( در هکتار بر )سیلو متفاوت توان دو با هایپارسل در اکولوژیک CC (:1) جدول

 

 گیریبحث و نتیجه
ف دهند، اختالطور که نتایج حاصل از این بررسی نشان میهمان
که مبنای  وجود دارد. با توجه به این CCو  AACداری بینمعنی

تری برای میزان برداشت از جنگل با توجه به منطقی و صحیح
شود پیشنهاد می بنابراینظرفیت برد اکولوژیگ جنگل وجود دارد، 

عنوان حد نهایی قابل برداشت برای از این مفهوم و روش به
به  برداری جنگلی بهرههاجنگل استفاده شود و و در طرح

شاید بتوان  با وجود این،مورد استفاده قرار گیرد.  کارصورت راه
 .ترین مشکل این ایده را عدم برآورد دقیق رویش دانستبزرگ

الزم است که  ،یابی به این مهمبه منظور دست بنابراین
ساله در  11های ثابت آمار برداری حداقل برای یک دورهپالت
ر پیاده نمود تا نتایج قابل استناد، بهتر و های مدنظسری
تری بر مبنای توان اکولوژیک اکوسیستم دست آید. نیمطم

طور که نتایج بررسی نشان داد، حد قابل قبول استفاده با همان

به نظر  ،د. اماشمالحظات اکولوژیکی در این مطالعه برآورد 
ده و مالحظات استفاده کنن نیز رسد که با وجود این مبنامی

دهد و این در حالی است که مفهوم مدیریت را مدنظر قرار نمی
ظرفیت برد یک مفهوم جامع است که با توجه به تعریف آن الزم 
است که مالحظات استفاده کننده یا تقاضا برای استفاده و از 

طرف دیگر مالحظات مدیریتی نیز در تعیین ظرفیت برد جنگل  
 مدنظر قرار گیرد.

 

 
 هایادداشت

1. Carrying Capacity 

2. Annual Available Cut 

 

 

 

 326 324 321 323 317 316 313 312 311 متفاوت توان دو با پارسل رهشما

CC 5/6 31/0 6/6 15/6 24/6 06/6 45/0 13/6 15/6 اکولوژیک 

AAC 31/0 31/0 31/0 31/0 31/0 31/0 31/0 31/0 31/0 سنتی روشه ب 
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