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 چکیده

 برای مناسب هایعرصه یابیمکان در سرزمین آمایش باشد.می ناپذیراجتناب امری شهرها، کنار در شهری زنده و فعال فضاهای ایجاد
 مهم وظایف از شهر سطح در درختی هایگونه انتخاب .کندمی کمک ما به هاآن اکولوژیکی ویژگی اساسرب سبز فضای و جنگل توسعه
 طرح یک هایبخش تریناساسی از مناسب گیاهی هایگونه انتخاب میاناین در و باشدمی شهری جنگلداری و سبز فضای سانکارشنا
 12 شامل که است واقع شهر مالش قسمت در تهران شهر حریم در جنوبی البرز هایدامنه در همطالع مورد منطقه است. موفق سبز فضای

 ایجاد و هاداده بندیجمع و تفسیر و اکولوژیکی منابع یشناسای به ابتدا تحقیق این در، کلیطوربه است. مرکزی آبخیز حوزه از آبخیز حوزهزیر
، نهایت در شد. تهیه کاریجنگل کلی مدل به توجه با منطقه هویژ مدل شده،شناسایی منابع به توجه با سپس د.ش پرداخته سازینقشه واحد

 و درختی هایگونه سیاهه، بعد مرحله در گرفت. امانج کاریجنگل کاربری برای شدهطراحی مدل به توجه با منطقه وژیکاکول توان ارزیابی
 هایویژگی به توجه با، سپس .شد هیهت سبز کمربند در و تهران شمال در کاشت جهت مناسب هایگونه و منطقه بومی ایدرختچه

 کاریجنگل نقشه نهایتدر و یگان هر سطح در مناسب ایدرختچه و درختی هایگونه پیشنهاد به اقدام زیستیمحیط هاییگان اکولوژیکی
 .شد تهیه پیشنهادی هایگونه با
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 سرآغاز

 راستاهم شهری بزرگ هایکانون جمعیت روزافزون رشد آهنگ
 را جدیدی مشکالت ومسایل  شهرها، محدوده کالبدی توسعه با

 رفتن بین از است. کرده یجادا شهری مدیران و جامعه فراروی
 هاشهر پیرامون سبز فضاهای و کشاورزی قابلیت با هاییزمین
 گیریشکل و ونتسک منظوربه شهر کالبدی توسعه با همراه
 و اصولیغیر گسترش منفی تبعات جمله از ایحاشیه هایبافت

 توان از زمان مرور به، است بدیهی باشد.می شهرها برنامهبی
 در هاآلودگی انواع افزایش با و شده کاسته شهر ژیکلواکو

 شکی افتد.می طرهمخا به آن نبوم ساکنازیست بزرگ، شهرهای
 و مأمن توانندمی مختلف هایمقیاس در سبز ضاهایف که نیست
 نیازهای تجدید و طبیعت با شهرنشین انسان نزدیکی مکان

  (.1311 )جمشیدی، باشند خصوصایندر او روحی و جسمی
 زیستمحیط اقلیمی شرایط بهبود در توجهی قابل اثر درختان

 جوامع، که دهدمی نشان گرفته انجام تحقیقات ند.دار شهر
 عموم واستهخ این و هستند بهتری و بیشتر درختان به نیازمند

 فعالیت به شهرها در بمناس هایجنگل ایجاد است. مردم
 باید امر این در و دارد نیاز فنی و اجتماعی سیاسی، جانبههمه

 جنگلداری متخصصان و سیاسی گیرانتصمیم شهروندان، تمامی
، اکولوژیک نظر نقطه از باشند. داشته شرکت فعاالنه شهری
 دلیل همینبه و دارند عدینامسا و سخت بسیار شرایط شهرها

 است. گیاهان رشد جهت مناسب طمحی ایجاد هاآن اصلی لهامس
 خود ابتکار و مهارت از باید شهری جنگلداری کاراناندردست
 )مجنونیان، کنند استفاده درختان داری نگه و توسعه برای

 انتخاب پایدار، زسب فضای یک ایجاد در موفقیت رمز (.1311
 است. شهری محیط با سازگار و مناسب هایگونه

 سبز فضای احداث مناسب، زمین و آب محدودیت به توجه با
 ایویژه اهمیت از کشور شهرهای سایر و تهران در شهری

 شود انتخاب منظور این برای زمینی قطعه هرگاه و است برخوردار
 آید. عملبه آن از زیستیمحیط هایاستفاده حداکثر باید

 هایآلودگی ناگوار آثار از مردم گاهیآ افزایش خوشبختانه
 هاناهنجاری این کاهش در سبزفضای نقش و شهری هایمحیط

 در شهروندان سالم زیستمحیط تأمین برای ولیناهتمام مسو و
 زمینهدر زیادی هایطرح تا است شده موجب اخیر هایسال

 )طرح درآید اجرا مرحله به سبز فضای کیفی و کمی توسعه
 با ضوابطی طبق سرزمین آمایش (.1311 پژوهشی، و مطالعاتی

 و کیفی استعداد و توان برحسب ،درخور و پایدار بازده نگرش

 تعیین به آن، از انسان مختلف هایاستفاده برای سرزمین کمی
 منابع رفتگیرهد از ،بنابراین .پردازدمی سرزمین از کاربری نوع

 که انسانی فقر از نتیجه در و زیست محیط شدن ضایع و طبیعی
 کاهد.می است حاکم زمین روی

 مناسب هایعرصه یابیمکان در سرزمین توان ارزیابی ،نتیجه در
 اکولوژیکی هایویژگی اساسرب سبز فضای و جنگل توسعه برای

 هایسامانه از استفاده طرفی از و کندمی کمک ما به هاآن
 تحلیل و تجزیه در هاآن هایتوانایی علت به جغرافیایی اطالعات

 و مشکالت از بسیاری راهگشای تواند می اطالعات سیستمیک
 شهرهای اطراف در سبز فضای و جنگل توسعه راه در معضالت

 با جنگلبانان که یمسایل از یکی .باشد تهران خصوصبه بزرگ
 گونه انتخاب با توأم کاریجنگل لهامس بود، خواهند مواجه آن
 شرایط رد که آیدمی پیش الوس این همیشه و باشدمی

 .(1311 )مصدق، کاشت توانمی را ایگونه چه معینی اکولوژیکی
 توان ارزیابی کاربرد با ارتباط در مختلفی مطالعات کنون تا
 است، گرفته صورت کاریجنگل هایطرح در ولوژیکاک

 آمایش فرایند (1311 ،منصورسمائی و 1303 ،نصر)حسینی
 این به و داده قرار بررسی تحت را کاریجنگل برای سرزمین

 برای مناسب هایگونه انتخاب در که اندرسیده نتیجه
 ارزیابی پایهبر آن اساس که فرایند این از وانتمی کاریجنگل
 با (،1311 ،عباسی) نمود. استفاده ،است استوار اکولوژیک توان

 هایویژگی به توجه با تهران جنوب اضیار سرزمین توان ارزیابی
 قتصادی،ا و اجتماعی نیازهای گرفتندرنظر با و اکولوژیکی

 قاسمیملک) نمود. تعیین را کاریجنگل برای مناسب هایمکان
 توسعه برای مناسب عرصه یابیمکان جهت ،(1311 ،همکاران و

 سرزمین آمایش از تهران حصارسرخه در سبز فضای و جنگل
 و گلجن توسعه توان اکولوژیکی مدل نهایت در و کرده استفاده
 اکولوژیک مدل بررسی و مایشآ از پس را منطقه سبز فضای
 درختی هایگونه انتخاب نمودند. ارایه توان طبقه پنج در ،مخدوم

 و سبز فضای سانکارشنا مهم وظایف از شهر سطح در
 انتخاب میان این در .(1311 کرمی،) باشدمی شهری جنگلداری

 طرح یک هایبخش تریناساسی از مناسب گیاهی هایگونه
 بردنباال جهت بومی هایگونه به توجه و است موفق سبز فضای

 هایهزینه کاهش پایداری، افزایش تیجهن در و گیاهی گونه تنوع
 خواهد ناپذیراجتناب فضاها آموزشی کیفیت بردن باال و مدیریتی

 عوامل شهری هایمحیط در خصوصبه گونه انتخاب ،امر در بود.
 توانیم عوامل این مجموعه به توجهبا که دارند دخالت بیشماری
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 نمود. پیشنهاد را منطقه هر در کاشت جهت مناسب هایگونه
 که داد نشان بیرجند در (1313 ،نژادخلیل و کیانی) تحقیقات نتایج
 شهری هایپارک از استفاده شهروندان تفریحی اولویت رینتمهم
 سبز فضای گیاهی هایگونه تنوع کمبود مانند عواملی لیو است

 پیدر را شهروندان نارضایتی شهر، سطح در آن یکنواختی عدم و
 در درختان انتخاب ،(Saebo et al., 2003) .است داشته

 و دندکر بررسی را اسکاندیناوی کشورهای در شهری جنگلداری
 هایتنش تحت شهری محیط در درختان که نمودند بیان

 این به درختان انتخاب و هاریزیبرنامه در باید و هستند متعددی
 ,Sjoman & Nielsen) مطالعات نتایج .شود توجه هاتنش

 هایمحیط در درختان انتخاب و ریزیطرح در داد نشان ،(2010
 هایجنبه از بیشتر تنش مقابل در تحمل به باید شهری
 ،(Kontogianni et al., 2011) .نمود توجه شناسیزیبایی
 و اتثب روی مهمی نقش که شناسیجنگل و پرورشی هایویژگی

 را کنندمی ایفا شهری هایاکوسیستم در درختان استحکام
 هاآن به باید که نمودند تعیین را هاییشاخص و نموده بررسی
 اکوسیستم در باد مقابل در درختان استحکام و استقرار جهت

 زیابیار به ،(Pathak & Tripathi, 2011) .نمود توجه شهری
 در (API Anticipated Performance) Index شاخص
 منظور به سبز کمربند توسعه برای درختی هایگونه بعضی
 مورد درختان در را شاخص این و پرداختند هند در صدا کاهش

  نمودند. محاسبه نظر

 سبز، فضای مدیران و شهری جنگلبانان شهری، زیستمحیط در
 را شهری حومه و داخل گروهی یا انفرادی درختان مدیریت

 گروه دو اصلی هدف درختی هایگونه استقرار و گرفته عهدهبه
 کاربرد بررسی توانمی را تحقیق این هدف باشد. می فوق

 مناسب هایهعرص یابیمکان در GIS و اکولوژیک توان ارزیابی
 هایگونه پیشنهاد و تهران شمال سبز دکمربن در جنگل توسعه
 نمود. بیان مناسب و سازگار ایدرختچه و درختی

 

 هاروش و مواد

 مطالعه مورد منطقه

 البرز هایدامنه در و تهران شهر شمال در مطالعه مورد محدوده
 هایحوزه زیر از آبخیز حوزه زیر 12 شامل که است واقع جنوبی
 16166 مطالعهمورد منطقه مساحت و است مرکزی آبخیز حوزه
 طول حداقل در متریک ختصاتم سیستم در است. هکتار

 تا 3311101 عرض حداقل و 111633 طول اکثر حد تا 161631
 حداقل .(1) شکل ،است شده واقع 3311116 عرض حداکثر
 حداکثر و کن آبخیز حوزه در واقع متر 1166 دریا سطح از ارتفاع
 دارآباد آبخیز حوزه در متر 3316 ارتفاع منطقه در موجود ارتفاع

  باشد.می

 
 مطالعهمورد منطقه موقعیت (:1) شکل

 

 پژوهش روش
 ،مخدوم) روش از زیستیمحیط همگن واحدهای تشکیل برای

 رقومی توپوگرافی نقشه ،بررسی این در شد. استفاده ،(1313

 ،انرژیوآب تحقیقات جهاد) شرکت از شدهتهیه 0005111

 منطقه توپوگرافی نقشه .قرار گرفت استفادهمورد  (1336

 ارتفاع رقومی مدل نقشه وشد  Arc GIS9.3 افزارنرم وارد

 .شد تهیه جهت و شیب ارتفاع، طبقات نقشه استخراج برای
 نقشه از استفاده با مطالعه، مورد منطقه برای نیز شیب نقشه

 متری ده میزان خطوط فاصله و 1:21666 مقیاس با توپوگرافی
 طبقات نقشه و طبقه 1 در شیب طبقات نقشه ،سپس .شد تهیه

 با ،ادامه در .شد تهیه 1:21666 مقیاس در طبقه 1 در ارتفاع
 جغرافیایی هایجهت نقشه ارتفاع، رقومی مدل نقشه از استفاده
 نقشه در جغرافیایی جهت بدون طبقه و شد تهیه طبقه 1 شامل



 1931پاییز و زمستان ، 11 شماره، 6 زیست، سالهای محیطپژوهش  191

 سه این ،سپس (.1) جدول نداشت وجود منطقه جغرافیایی جهت
 نقشه و شدند پوشانیهم ARC GIS افزار نرم محیط در نقشه

 مجاور واحد با آن واحد هر که آمد دستبه زمین شکل واحدهای
 دامنه جهت و شیب درصد ارتفاع، طبقات از یکی در حداقل

 فرمول از استفاده با مشترک طقمنا کدگذاری است. متفاوت
 الیه به جدید ستون کردناضافه با و (1313 مخدوم،) ترکیبیسه

 .گرفت انجام شده، ایجاد
 

 جهت و شیب ارتفاع، بندیطبقه نحوه (:1) جدول

 ارتفاع میورق مدل نقشه از استخراج در جغرافیایی
 جهت شیب ارتفاع طبقات

 شمالی 6 – 1 1166 -1166 1

 شرقی 1 – 11 1166 - 2266 2

 جنوبی 11 – 21 2266 – 2066 3

 غربی 21 – 01 > 2066 1

1  01 <  

 

 مهندسین) توسط شدهتهیه شناسیخاک نقشه از ،پژوهش این در
 1:21666 مقیاس با (1336 ،انرژی و آب تحقیقات جهاد مشاور

 نقشه روی از توان ارزیابی برای نیاز مورد اطالعات شد. استفاده
 واحدهای قشهن و شد استخراج مطالعه مورد منطقه شناسیخاک
 پایدار منابع هاینقشه از دیگر یکی عنوانبه و به دست آمد خاک

 با گرفت. قرار استفاده مورد همگن هاییگان سازینقشه در
 یگان نقشه خاک، نقشه با زمین شکل واحدهای نقشه ترکیب
 با مشترک طقمنا کدگذاری و آمد پدید یک پایه زیستیمحیط

 نقشه از ،بعد مرحله در .گرفت انجام ترکیبی دو فرمول از استفاده
 تحقیقات جهاد مشاور مهندسین) توسط شدهتهیه گیاهی پوشش

 مورد منطقه شد. استفاده 1:21666 مقیاس با (1336 ،انرژیوآب
 از متشکل تهران، به مشرف ارتفاعات جنوبی هایدامنه یا مطالعه
 مناطق به زیادی شباهت که است گیاهی هایتیپ و جوامع
 این در .دارد تهران ترجنوبی مناطق استپی نیمه و استپی
 از هاتیپ ،تخریب شدت و اراضی شیب تناسب به ،هابخش

 خاردار گیاهان و گون انواع خصوصهب ایبوته و خاردار گیاهان
 Bromus جمله از هاگراس برخی همراه به کاسنی خانواده

tomentellus ، Poa bulbosa، Stipa hohenakeriana، 

Stipa barbata تشکیل آگروپایرون هایگونه از وبرخی 
 خانواده از دیگر هایگونه انواع هاآن میان در که استشده

 منطقه در .شودمی مشاهده نیز غیره و چتریان نعناع، کاسنی،

 از که هاییآبراهه وجود علتبه هادره داخل ،مطالعه مورد
 شرایط به توجه با نیز و شوندمی تغذیه حوزه داخل سارهایچشمه
 است. بهتر کمی نیز گیاهی پوشش وضعیت هوا رطوبت ترمناسب

 زراعی اراضی و باغات بیشتر هاآبراهه کنار در،هادره این بیشتر در
 نیست، مردم باغات که هم جایی در و شودمی مشاهده
 داغداغان گز، سنجد، بید، درختان انواع از متشکل زارهاییدرخت

 ترشمالی هایبخش در .است روییده هابخش این در غیره و
 گیاهی پوشش ارتفاع، افزایش سبببه ،مطالعه مورد منطقه
 میزان هابخش این در کند.می پیدا کوهستانی کامالً شرایط

 شرایط و هوا دمای .است برف صورتبه اغلب و بیشتر بارندگی
 انواع همراه به بالشتکی ایبوته گیاهان که است ایگونه به باد

 تشکیل را مرتعی اصلی هایتیپ مانند، بانچ هایگراس مختلف
 مصون تخریب گزند از که جاهایی و هادامنه برخی در دهند.می

 هایگونه دیگر همراه به ارس درختان از هاییتوده ،اندمانده
 بادام داغداغان، زرشک، شیرخشت، جملهاز ایدرختچه و درختی
 را ایدرختچه و درختی جوامع تشکیل غیره و زالزالک کوهی،

 با .(1336 انرژی،وآب تحقیقات جهاد مشاور )مهندسین دهندمی
 زیستیمحیط واحدهای نقشه با گیاهی پوشش تیپ نقشه ترکیب

 در که آمد تدسبه زیستیمحیط واحدهای نهایی نقشه یک، پایه
 شیب، درصد شامل اکوسیستم پایدار هایویژگی کلیه نقشه این

 پوشش تیپ و خاک نوع جغرافیایی، جهت دریا، سطح از ارتفاع
 ویژگی چند یا یک در حداقل خود مجاور واحد هر از آن گیاهی

 مشترک مناطق کدگذاری جهت نیز مرحله این در .است متفاوت
 اراضی در ،کار مقیاس به توجه با شد. استفاده ترکیبیدو فرمول از
 در هکتار 1 از کوچکتر واحدهای درصد، 12 از کمتر شیب با

 از بیشتر شیب با اراضی در همچنین شد. ادغام مجاور واحدهای
 مجاور واحدهای در هکتار 21 از کوچکتر واحدهای درصد 12

 نقشه ،نهایت رد .(1336 همکاران، و مخدوم) شدند ادغام
 بندیپهنه گام، این تا آمد. دستبه زیستیمحیط همگن واحدهای

 هر درواقع که زیستیمحیط هاییگان نقشه به دستیابی برای
 و مشابه یساختارها از منظم هایگروه شامل هاآن از یک

 عمل در ،پس این از رسد.می سرانجامبه ،هستند هاداده همگن
 و گیردنمی انجام سازی نقشه برای بندیپهنه دیگر گذاریرویهم

 جدول وارد ناپایدار( منابع )مانند هانقشه سایر اطالعات فقط
 هایویژگی جدول ،بنابراین شوند.می زیستیمحیط هاییگان

 منابع شامل واحد هر مشخصات آن در و شده تنظیم اکولوژیکی
 منابعی ترینمهم از یکی شد. مشخص اکوسیستم ناپایدار و پایدار
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 قرار مدنظر سرزمین ارزیابی جهت منابع شناسایی فرایند طی که
 از ،مطالعه مورد منطقه در است. اقلیم و هواوآب ،گیردمی

 تهیه اقلیم و وهواآب شامل ناپایدار اکولوژیکی منابع اطالعات
 (1336 ،انرژی و آب تحقیقات جهاد مشاور مهندسین) توسط شده

 باشد:می زیر پارامترهای شامل که شد استفاده
 بارندگی از مطالعه مورد منطقه در بارندگی مقدار تعیین جهت

 رگرسیونی آنالیز نتایج و ایستگاه 21 در ارتفاع و ساالنه متوسط
 مورد منطقه بارندگی تعیین جهت ،بنابراین .است شده استفاده
 استفاده وزنی متوسط ارتفاع و بارش گرادیان معادله از مطالعه

 گرادیان معادله در ارتفاع مقدار گذاریجای با که ترتیببدین .شد
 هیدرولوژیک، واحدهای از یک هر وزنی متوسط ارتفاع و بارش
 مطالعهمورد هایواحد از یک هر ساالنه متوسط بارندگی مقادیر

 متوسط دمای گرادیان ،مطالعه مورد منطقه در د.ش محاسبه
 ساالنه و ماهانه حداقل و متوسط حداکثر دمای ساالنه، و ماهانه

 و مذکور هایگرادیان به توجه با ،چنینهم است. دهش نیتعی
 متوسط دمای مقادیر ،مطالعهمورد واحدهای ومتریسهیپ جداول
 برای ساالنه و ماهانه حداقل و حداکثر دمای و ساالنه و ماهانه

 است. دهش تعیین منطقه کل و هیدرولوژیک واحدهای از یک هر
 باشدیم یمیاقل مهم پارامترهای از یکی خبندانی روزهای تعداد

 جهت باشد.یم مهم اریبس یاهیگ یشیرو هایدوره نییتع در که
 کینوپتیس هایستگاهیا آمار از خبندانی روزهای لیتحل و هیتجز

 ترطوب بررسی جهت است. شده استفاده منطقه کیماتولوژیکل و
 کلیماتولوژیک و سینوپتیک هایایستگاه آمار از منطقه در نسبی

 این ساالنه و ماهانه نسبی رطوبت مقادیر که .است شده استفاده
 است. دهش ذکر متوسط و حداقل ،حداکثر صورتهب هاایستگاه

 و خاک فرسایش در باد نقش دلیلبه آن فراوانی و باد جهت
 ،ترتیببدین باشد.می برخوردار ایویژه اهمیت از بادشکن ساخت
 آمار از سرعت مختلف طبقات در باد جهت تحلیل و تجزیه جهت

 از تبخیر مقادیر است. گردیده ستفادها سینوپتیک هایایستگاه
 مهندسین توسط مطالعه مورد منطقه واحدهای از یک هر طشتک
 است. هشد محاسبه (1336) انرژی و آب تحقیقات جهاد مشاور

 با ها،رودخانه آبدهی میزان محاسبه برای ،مطالعه مورد منطقه در
 محاسبه ویژه دبی زیرحوزه، هر در ساالنه متوسط دبی از استفاده

 در آبدهی میزان زیستیمحیط یگان هر سطح به توجه با وشد 
 میزان به مربوط اطالعات قرار گرفت. محاسبه مورد یگان آن

 یگان هر در نیز زیرزمینی آب منابع و سطحی آب منابع آبدهی

 ،بنابراین .شد وارد اکولوژیکی هایویژگی جدول در زیستیمحیط
 در که شدند بندیطبقه ارزیابی جهت نیازمورد اقلیمی هایپارامتر
 است. شده ارایه (2) جدول

 

 توان ارزیابی جهت اقلیمی پارامترهای طبقات (:2) جدول
 نسبی رطوبت طبقات

 )درصد(

 دما

 گراد()سانتی

 بارندگی

 متر()میلی
1 06 – 1/16 11- 166 – 161 

2 16 – 1/06  1266 - 161 
 

 منابع و پایدار اکولوژیکی منابع اطالعات نمودن وارد از پس
 تکمیل و اکولوژیکی هایویژگی جدول در ناپایدار اکولوژیکی

 اکولوژیک توان زیابیار جهت اکولوژیکی، هایویژگی جدول
 .شد استفاده ویژه مدل از مطالعهمورد منطقه کاریجنگل کاربری

 همکاران، و مخدوم) کاریجنگل کلی مدل براساس مدل این
 با واحدها تکتک مشخصات ،پس .است شده طراحی (1336
 به توجه با و قرار گرفت مقایسهمورد  کاریجنگل ویژه مدل

 مناطق مدل این براساس و واحد هر در موجود هایویژگی
 .شد تعیین کاریجنگل جهت مناسب

 اهداف به باید جهتی از کاریجنگل برای گونه انتخاب در
 و منطقه اکولوژیکی توان دیگر جهت از و نمود توجه کاریجنگل

  (.1311 مصدق،) داد قرار نظرمد را گونه اکولوژیک خواهش
 منطقه در گونه انتخاب و کاریجنگل در که اهدافی ترینمهم از

 عنوانبه سبز فضای ایجاد گرفت، قرار ظرن مد مطالعه مورد
 بومی یهاگونه یاحیا حدی تا و تهران ناساکن برای گردشگاه

 ،منطقه بومی هایگونه لیست ،منظوربدین است. بوده منطقه این
 هایگونه و تهران شمال در کاشت جهت مناسب هایگونه

 بردباری دامنه به توجه با سبز کمربند در کاشت جهت مناسب
 انتخاب در ،ینچنهم .شد تهیه مختلف، هایگونه اکولوژیک

 به هتوج و هاگونه سرشت و اکولوژیک توان با متناسب هاگونه
 درختی هایگونه پیشنهاد جهت ایگونه تنوع ایجاد و منظرسازی

 گرفت. قرار نظرمد زیستیمحیط یگان هر سطح در ایدرختچه و
 

 هایافته
 پوشش و شناسیخاک جهت، شیب، ارتفاع، هاینقشه ترکیب از

 زیستیمحیط واحد 063 با زیستیمحیط هاییگان نقشه گیاهی
  ازـنی مورد اقلیمی پارامترهای بررسی از حاصل نتایج آمد. دستبه
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 مطالعات از مطالعه،مورد منطقه در کاریجنگل ارزیابی جهت
 و آب تحقیقات جهاد مشاور )مهندسین توسط گرفتهصورت
 است. هشد لحاظ (1336 انرژی،

 توان ارزیابی برای گیریتصمیم ویژه مدل از ،بررسی این در
 این ،شد ذکر که طورهمان شد. استفاده کاریجنگل کاربری

 طراحی (1336 همکاران، و )مخدوم ایرانی مدل اساس بر هامدل
 خطی معادالت دستگاه یک کلی طوربه هامدل این است. شده
 منظوربه ،بنابراین هستند. متغیر n و معادله m با مجهولیچند

 منطقه در کاریجنگل جهت مناسب هایعرصه تعیین
 .شد طراحی (1) رابطه کاری،جنگل ویژه مدل مطالعهمورد

 :(1) رابطه
F4(p) = E(1,2,3) + S0(1,2,3,4) + Cp(1,2) +Ct(1)+ Ch(1,2) + Pte(1,2,3,4,5) + Pd(1,2,3,4) Pdr(1,2,3) + 

Ps2(1,2,3) + Phg(1,2,3,4) + Pr(3,13) + Vf(1,2,3,4,5) 
 

 است: زیر شرحبه اختصارات توضیح باال رابطه در

F4(p): کاریجنگل 

Pd: متر()سانتی خاک عمق 
Pdr: خاک زهکشی 
Ps2: درصد( خاک هایریزهسنگ( 

E: متر( دریا سطح از ارتفاع( 
S0: شیب درصد 
Cp: متر()میلی بارندگی  
Ct: گراد()سانتی دما 

Ch: درصد( نسبی رطوبت( 
Pte: خاک بافت 
Phg: خاک هیدرولوژیک هایگروه 

Pr: شدهحفاظت مناطق 
Vf: گیاهان رویشی فرم 

 اکولوژیکی ویژه مدل از فادهاست بامنطقه مورد مطالعه، 
 برای تحقیق نتایج قرار گرفته است. ارزیابیمورد  کاری،جنگل

 ت.اس شده ارایه ،(2) شکل در کاریجنگل کاربری

 

 

 کاریجنگل کاربری برای سرزمین توان نقشه (:2) شکل
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 در شده تهیه ایدرختچه و درختی هایگونه لیست به توجه با
 زیستیمحیط هاییگان هایویژگی گرفتن نظر در و (3) جدول

 هر سطح در مناسب هایگونه ،لوژیکیاکو هایویژگی جدول در
 هایگونه لیست تهیه در شد. داده پیشنهاد زیستیمحیط یگان

 ،گرفت قرار توجه مورد ابتدا چهآن ای،درختچه و درختی
 که است بوده بومی هایگونه و منطقه در موجود هایگونه

 در موجود شرایط با مطابق هاآن اکولوژیک نیازهای و هاخواسته
 به توجه تحقیق این هدف از بخشی که جاآن از اما باشد. منطقه

 در مناسب گردشگاه ایجاد جهت ایگونه تنوع و منظرسازی
 اکولوژیک شرایط با سازگار هاییگونه بنابراین ،است هبود منطقه
 کاشت جهت کهشد  انتخاب مناسب هایگونه بین از نیز منطقه

 این باشند. مناسب تهران وهواییآب شرایط در و سبز کمربند در
 با و هاگونه بردباری دامنه و اکولوژیک نیاز مطالعه با کار

 موجود اکولوژیک شرایط به توجه و مربوطه کارشناسان راهنمایی
 شرایط درنظرگرفتن با ،واقع در شد. انجام مطالعهمورد منطقه در

 ایدرختچه و درختی هایگونه سرشت و موردنیاز اکولوژیکی
 در موجود اکولوژیکی پارامترهای مجموع به توجه با و موردنظر

 یگان هر در مناسب هایگونه زیستی،محیط یگان هر سطح
 اکولوژیکی و حفاظتی اهداف به توجه کنار در که شد سعی و لحاظ

 شود. توجه هم ایگونه تنوع به امکان حد تا هاگونه انتخاب
 حضور توان عیمتنو هایگونه زیستیمحیط یگان هر سطح در

 هایگونه با کاریجنگل طرح نمودنعملیاتی جهت .دارند
 قابلیت منطقه از بیشتری سطح در که هاییگونه پیشنهادی،

 وجود مشترک طوربه بیشتری هاییگان در واقع در و نهادپیش
 وجود امکان نای ها،یگان این تلفیق با .شد گرفته درنظر دارند،
 کمتر ایگونه تنوع با هاییگونه با کاریجنگل که داشت خواهد

 شکل در شود. انجام بتواند تروسیع سطح در اجرا قابلیت با ولی
 شده داده نشان پیشنهادی هایگونه با کاریجنگل نقشه ،(3)

 است.

 

 پیشنهادی ایدرختچه و درختی هایگونه فهرست (:3) جدول
 خانواده گونه نام ردیف خانواده گونه نام ردیف

1 Acer negundo Aceraceae 21 Juniperus communis Cupressaceae 

2 Ailanthus glandulosa Simaroubaceae 22 Juniperus excelsa Cupressaceae 

3 Amygdalus scoparia Rosaceae 23 Juniperus sabina Cupressaceae 

1 Amygdalus lycioides Rosaceae 21 Ligustrum vulgaris Oleaceae 

1 Berberis vulgaris Berberidaceae 21 Lonicera arborea Caprifoliaceae 

0 Betula pendula Betulaceae 20 Morus alba Moraceae 

1 Buddelia davidii Buddleiaceae 21 Olea europeae Oleaceae 

1 Celtis caucasica Ulmaceae 21 Pinus eldarica Pinaceae 

3 Cerasus microcarpa Rosaceae 23 Pinus nigra Pinaceae 

16 Cercis siliquastrum Papilionaceae 36 Pistacia atlantica Anacardiaceae 

11 Chaenomeles japonica Rosaceae 31 Prunus mahaleb Rosaceae 

12 Corylus avellana Corylaceae 32 Quercus ilex Fagaceae 

13 Cotoneaster Rosaceae 33 Quercus libanii Fagaceae 

11 Crataegus azarallus Rosaceae 31 Quercus rubur Fagaceae 

11 Crataegus pontica Rosaceae 31 Rhus coriaria Anacardiaceae 

10 Cupressus arizonica Cupressaceae 30 Robinia pseudoacacia Papilionaceae 

11 Cupressus sempervirens Cupressaceae 31 Rosa sp Rosaceae 

11 Forsythia intermedia Oleaceae 31 Spartium junceum Papilionaceae 

13 Fraxinus persica Oleaceae 33 Spiraea crenata Rosaceae 

26 Hibiscus syriaca Malvaceae 16 Ulmus densa Ulmaceae 
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 پیشنهادی هایگونه با کاریجنگل نقشه (:3) شکل
 

 گیرینتیجه و بحث
 اصول از یکی کیاکولوژی شرایط ،جنگلی گونه انتخاب برای

 را منطقه جنگلی، گونه انتخاب امر در رود.می شمار به اساسی
 زیادتری عمل دقت بومیغیر هایگونه انتخاب .کرد بررسی باید
 توجه آن ژنتیکی خواص به باید گونه برگزیدن در خواهد.می

 مختلفی هایتیپاکو هاگونه از بعضی در ،زیرا .داشت خاص
به طور  .کنندمی رشد خاصی شرایط در امهرکد که دارد وجود

 حشرات، حمله قبیل از دیگری عوامل گونه انتخاب در معمول
 امر در ،کلیطوربه .بگیریم درنظر باید نیز را جانوران و هاقارچ

 تحقیق این در که دارند دخالت شماریبی عوامل گونه انتخاب
  .ه استگرفت قرار مدنظر منطقه اکولوژیک شرایط و توان ابییارز

 مناسب گیاهی ایهگونه خابتان جهت نظر متخصصان، براساس
 )انتخاب فلورستیک روش دو به توانمی منطقه یک برای
 رایطش با سازگار هایگونه )انتخاب اکولوژیک و بومی( یهاگونه

 دو این از یک هیچ ،رسدمی نظربه نمود. عمل منطقه( اکولوژیکی
 مورد دو هر از تلفیقی باید و نبوده جوابگو تنهاییبه انتخاب روش

 این با شود. پذیرامکان ترمطلوب گزینشی تا گیرد قرار تفادهاس
 قرار توجه مورد مطالعه مورد منطقه در مذکور هایروش ،هدف
 به دمجد نگرش با شود. استفاده گونه انتخاب جهت تا گرفت

 ارزیابی از آن، گوناگون هایجنبه بررسی و طرح کلی اهداف
 زیستمحیط کیفیت  بهبود جهت کاریجنگل برای اراضی توان

 با روش این که گرفت نتیجه توانمی مطالعهمورد منطقه در
 هر به مربوط ایهمحدودیت اکولوژیکی، هایویژگی تمام بررسی
 ،هاویژگی مجموع گرفتننظردر با و دنمایمی مشخص را ویژگی
 امکان ،بنابراین شود.می تعیین کاریجنگل جهت مناسب مناطق

  یابد.می افزایش نیز کاریجنگل در موفقیت
 حصارسرخه در (1311 ،همکاران و قاسمیملک) که تحقیقی در

 ،مخدوم) مدل با پیشنهادی مدل مقایسه از دادند، انجام تهران
 یکدیگر با بسیاری جهات از مدل دو این که گرفتند نتیجه (1313
 ییکارا منطقه نای در مخدوم مدل که نمودند بیان و دارند تفاوت

 تحقیق دو این نتایج تطابق عدم ،رسدمی نظربه .ندارد چندانی
 منطقه هر در اکولوژیک توان ارزیابی برای که است دلیل اینبه

 حوزه هر سطح در توانمی کاریجنگل کاربری تعیین جهت
 انجام را یابیارز مدل آن براساس و نمود تهیه ویژه مدل آبخیز

 ،ویژه مدل از استفاده با که شد سعی نیز تحقیق این در داد.
 پیشنهادی مناسب هایگونه و کاریجنگل جهت مناسب مناطق

 حاصل نتایج با که نمود مشخص را زیستیمحیط واحد سطح رد
 ،عباسی ؛1311 ،منصورسمائی ؛1303 ،نصرحسینی) تحقیقات از
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 این در که ارامترهاییپ به توجه با دارد. مطابقت نیز (1311
 همگن زیستیمحیط واحدهای و گرفتند قرار ررسیب مورد تحقیق
 ارزیابی براساس متنوع هایگونه انتخاب امکان دادند، تشکیل

 شرایط گرفتننظردر با که ترتیببدین .شد میسر اکولوژیک توان
 به توجه با و ایدرختچه و درختی هرگونه موردنیاز اکولوژیک

 اکولوژیکی، هایویژگی جدول در موجود اکولوژیکی پارامترهای
 .شد پیشنهاد زیستیمحیط یگان هر سطح در مناسب هایگونه

 تشکیالت خاک، تحقیق این در بررسیمورد پارامترهای لهجماز
 اهمیت درجه در آن هایویژگی سایر و بافت عمق، شناسی،زمین

 بارندگی پراکنش ساالنه، بارندگی میزان اقلیم، دارند. قرار باالیی
 سردترین و ترینگرم حرارت حداقل و حداکثر سال، طول در
 اقلیم هر ،زیرا .دارد هاگونه انتخاب در کنندهتعیین نقشی هاماه

 داراست. را گیاهان از رخیب رویش برای مناسبی شرایط خاصی
 سطح از ارتفاع ،دارد ارزیابی در ایعمده نقش که بعدی پارامتر

 که است جغرافیایی جهت ،ارزیابی در بعدی پارامتر دریاست.
 درختان نوری سرشت در پارامتر این نقش و گیردمی قرار مدنظر
 و پسندسایه پسند،روشنایی نوع با آن ارتباط و جنگلی

 هدف با اگر است. تعمق قابل درختی هایگونه پسندسایهنیمه
 قرار ارزیابی مورد منطقه خاک حفاظت و بومی هایگونه یاحیا

 اربسی راهگشای منطقه فلور مطالعه و گیاهی پوشش گیرد،
 هم شیب پارامتر باشد. تواندمی گونه انتخاب نظر از مطمئنی
 خاک عمق کردن معین جهت از هم و دامنه تشکیل ازجهت

 ت.اس گونه انتخاب در معینی نقش ایدار

 یک هایبخش تریناساسی از مناسب گیاهی هایگونه انتخاب
 هاطرح نوع این اجرای موفقیت است. قموف سبز فضای طرح
 نوع به توجهبا هدف دقیق تعیین مثل مواردی رعایت بر منوط

 خاک و توپوگرافی هوا،وآب وضعیت مطالعه نظر،مورد سبز فضای
 نوع انتخاب اجرایی، عملیات و اجزا صحیح طراحی منطقه،
 نیاز مورد انسانی نیروی هزینه، برآورد نقشه، تهیه گیاهی، پوشش

 هایطرح در است الزم که باشدمی طرح اجرایی زمان مدت و
 قبیل از هم دیگری پارامترهای گیرد. ارقر نظرمد کاریجنگل

 یطشرا در هرگونه هایویژگی امراض، و بیماری به مقاومت
 .نمایند ایفا نقش گونه خابانت در توانندمی ... و بومی غیر و بومی
 (,Saebo et al., 2003; Sjoman & Nielsen تحقیقات نتایج

 عوامل به باید شهری هایمحیط در که داد نشان یزن 2010)
 پارامتر چند تأثیر فرض با تحقیقی هر در ولی نمود. توجه زاتنش

 یرتأث و شودمی برداشته اولیه هایقدم معینی پدیده روی خاص
 متقابل تأثیر چنینهم گیرند.می نادیده را دیگر عوامل برخی

 نماید. محدود را فاکتورهایی فعالیت دامنه تواندمی هم پارامترها
 زیبایی هباالخر و اجتماعی اقتصادی،مسایل  محل، شرایط اصوالً

 حساببه گونه انتخاب برای کنندهمحدود عوامل رأس در نیز
 صورت دقتبا باید جنگلی هایگونه انتخاب ،بنابراین آیند.می

 ظاهر مدیدی مدت از پس حتمالیا اشتباهات زیرا بگیرد،
 .بود خواهد مشکل بسیار هاآن ارتخس جبران و شوندمی
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