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  هشیپژو-مجله علمی

  علوم کشاورزی
  1384) 3(سال یازدهم، شماره 

  
  
  
  
  

   در توسعه GISبررسی کاربرد اصول آمایش سرزمین و 
  ) در جنگل سرخه حصار تهرانیمطالعه مورد( جنگل و فضای سبز

  

  علی ملک قاسمی
  . باشگاه پژوهشگران جوان واحد علوم وتحقیقات و عضو- دانشجوی دکتری جنگلداری دانشگاه آزاد اسالمی

  ساسان بابائی کفاکی
  . واحد علوم وتحقیقات-  استادیار گروه جنگلداری دانشگاه آزاد اسالمی

  ابراهیم عادلی پیشبیجاری
  . تحقیقات و واحد  علوم-  استاد و مدیر گروه جنگلداری دانشگاه آزاد اسالمی

  
  

  چکیده
 و   هـای مناسـب بـرای توسـعه جنگـل           یابی عرصـه    ع در شرق تهران جهت مکان     در این تحقیق منطقه پارک جنگلی سرخه حصار واق        

هـای موضـوعی      بعد از انجام مطالعات پایه و تهیه نقشه       .  انتخاب شد  GISاساس اصول آمایش سرزمین و با استفاده از          فضای سبز بر  
در نهایـت نقـشه واحـدهای    .  انجام شـد GISها در محیط  گذاری الیه  هم بندی و روی سازی، تجزیه و تحلیل و جمع        منطقه، رقومی 

زیست محیطی منطقه تولید و سپس مدل اکولوژیکی توان توسعه جنگل و فضای سبز بعد از آزمایش و بررسی مدل اکولوژیک دکتر                      
  .مخدوم، در پنج طبقه توان برای منطقه ارائه شد

  :در این مدل، طبقات به ترتیب عبارتند از
  برای توسعه جنگل و فضای سبزاراضی فاقد محدودیت : 1طبقه 
  اراضی با محدودیت کم برای توسعه جنگل و فضای سبز: 2طبقه 
  اراضی با محدودیت متوسط برای توسعه جنگل و فضای سبز: 3طبقه 
  اراضی با محدودیت زیاد برای توسعه جنگل و فضای سبز: 4طبقه 
  اراضی فاقد توان برای توسعه جنگل و فضای سبز: 5طبقه 

  
  حصار، تهران  ، توسعه جنگل و فضای سبز، پارک جنگلی سرخهGIS سرزمین، شآمای: ی کلیدیها واژه
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  مقدمه
 پیامـدهای توسـعه شـهری و      . امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضای سبز موثر در اشـکال گونـاگون آن دیگـر قابـل تـصور نیـست                     

شـهرها  . محیطی آنها موجودیت فضای سبز و گسترش آن را برای همیشه اجتناب ناپذیر کرده اسـت                  های معضالت زیست    پیچیدگی
ای جز پـذیرش سـاختار و         ها برای اینکه بتوانند پایداری خود را تضمین کنند چاره           به عنوان کانونهای تمرکز، فعالیت و زندگی انسان       

در این میان فضاهای سبز به عنوان جزء الینفـک و ضـروری پیکـره یگانـه شـهرها در                    . طبیعی ندارند های    کارکردی متأثر از سیستم   
  ).10( وجود آورده تواند اختالالت جدی در حیات شهرها ب متابولیسم آنها نقش اساسی دارند که کمبود آنها می

یزی از کارکردهای آن نیست بلکه ایـن تـشبیه بیـان            آم   های تنفسی شهرها تعریف اغراق      توجه به فضای سبز بطور عام به عنوان ریه        
  ).10( رود کننده حداقل کارکرد آن در مفهوم اکولوژیک شهرها به شمار می

حـسب تـوان و اسـتعداد کیفـی و کمـی سـرزمین بـرای         بـر  از طرفی آمایش سرزمین طبق ضوابطی با نگرش بازده پایدار و در خور         
بنابراین از هدر رفتگی منـابع طبیعـی و ضـایع شـدن             . پردازد  ین نوع کاربری از سرزمین می     های مختلف انسان از آن، به تعی        استفاده

  ).7( کاهد محیط زیست و در نتیجه از فقر انسانی که روی زمین حاکم است می
 بـه  اساس خصوصیات اکولوژیکی آنهـا  های مناسب برای توسعه جنگل و فضای سبز بر      یابی عرصه   در نتیجه آمایش سرزمین در مکان     

هـای آنهـا در تجزیـه و تحلیـل             بـه علـت توانـایی      1(GIS)هـای اطالعـات جغرافیـایی         کند و از طرفی استفاده از سامانه        ما کمک می  
تواند راهگشای بسیاری از مشکالت و معضالت در راه توسعه جنگل و فضای سبز در اطراف شهرهای بـزرگ                     سیستمیک اطالعات می  
  ).12( به خصوص تهران باشد

های مناسب توسعه جنگل و فضای سبز در  یابی عرصه  در مکانGISتوان بررسی کاربرد آمایش سرزمین و   این تحقیق را میهدف از
  ). 12(  شهرهای بزرگ بیان کرد حاشیه

ـ                GISدر رابطه با کاربرد اصول آمایش سرزمین و          طـور کلـی    ه   در توسعه جنگل و فضای سبز تحقیقی صورت نگرفتـه اسـت ولـی ب
  .خصوص در زمینه آمایش سرزمین و ارزیابی توان اکولوژیک اشاره کرده ای از تحقیقات داخلی و خارجی ب به پارهتوان  می

هـایی بـوده      هدف از این ارزیابی دسـتیابی بـه داده        . ارزیابی توان اکولوژیکی، مبنای آمایش سرزمین آبخیز شمالی رودخانه کارون          .1
و برنامه احیایی منابع طبیعی و توسعه کـشاورزی و دامـداری منطقـه ضـروری                است که برای ترسیم خطوط کلی آمایش سرزمین         

  ).7) (1367مهندسین مشاور یکم ( باشند می
گیـری مطالعـات آبخیـزداری فـاز      تلفیـق و نتیجـه  . های اطالعـات جغرافیـایی    با سامانه3 و 2آمایش سرزمین حوزه آبخیز کارون      .2

 پـس از شناسـایی   (System Analysis)به روش تجزیه و تحلیل سیستمی ) تاناستان خوزس (3 و 2توجیهی حوزه آبخیز کارون 
  :های مطالعاتی به شرح فرآیند زیر به عمل آمد موضوع) سازی  مطالعه و نقشه(

  ها بندی داده تجزیه و تحلیل و جمع) الف
  ها واحدهای ارزیابی و تهیه نقش کاربری) فیزیکی و بیولوژیکی(ارزیابی توان اکولوژیکی) ب
  ارزیابی نیاز اقتصادی اجتماعی) ج
بندی اکولوژیکی، فنـی، اقتـصادی،     و اولویت(Land Feasibility)یابی   ، مکان(Land Capability)تهیه نقشه توان سرزمین ) چ

  .تشکیالتی و مشارکت مردمی
  ).11(اجتماعی و اکولوژیکی  - های فنی، اقتصادی های پیشنهادی و توجیه ارائه گزینه) خ

                                                           
1. Geographic Information Systems 
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کاری حوزه سد لیتان را تحت بررسی قرار داده و به این نتیجـه رسـیده                  آمایش سرزمین برای جنگل     ، فرآیند )1369( ی نصر حسین
توان از این فرآیند که اساس آن بر پایه ارزیابی توان اکولوژیک سرزمینی  کاری می های مناسب برای جنگل    است که در انتخاب گونه    
  ).6( استوار است استفاده نمود

دست ) Land use(توان به پوشش و کاربری سرزمین  های متفاوت می های هوایی در زمان ، با استفاده از عکس)1371( فر رجانیج
  ).2(  آمده را مشخص و بررسی نمود های مورد نظر ترسیم و تغییرات به عمل یافت و نقشه استفاده از سرزمین را در تاریخ

، شناسـایی  »جهت کـاربری تفرجـی  ) یزد(ازریابی توان اکولوژیک حوزه آبخیز سیاهکوه    «، تحت عنوان    )75 - 76(در تحقیق حمزه    
کار رفته در ایـن تحقیـق بـر مبنـای تغییـرات در              ه  روش ب . باشد  مناطق مستعد جهت کاربری تفرجی در حوزه آبخیز سیاهکوه می         

ساله دکتری خود اقدام به ارزیابی زیـست محیطـی   در ر) 1380(بابائی ). 3(باشد  می) 1366(الگوی ارزیابی توان اکولوژیک مخدوم   
نمـوده و در ایـن تحقیـق ضـمن          )  جنگلهـای شـمال    36حوزه  (جنگلهای حوزه آبخیز کاظم رود    ) اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی   (

 منطقه را مطالعه فاکتورهای اکولوژیکی و بررسی روشها و مدلهای مختلف تعیین توان اکولوژیکی، مدل تعیین توان اکولوژیکی ویژه           
ـ Suhaedi (2002)). 1( پیشنهاد داده است دسـت آوردن مـدلهای پـراکنش کـاربری اراضـی در منـاطق حاشـیه        ه ، روشی برای ب

رویـه از منـابع       برداری بی   هدف از این مدلها به حداکثر رساندن سود و به حداقل رساندن خطر بهره             . اندونزی را مورد بحث قرار داد     
  ).15(باشد  طبیعی می

(1997) Halid پوشش زمین با استفاده از روشهای علمـی سـنجش از دور و   /بریرشناسایی تغییر کا«، در تحقیق خود تحت عنوانGIS «
  ).13( بود GISهدفش، ارزیابی خودکار روشهای با مبنای علمی در تغییرات رقومی کاربری اراضی توسط ترکیب سنجش از دور و 

(2002) Suthar and Joshiهدفـشان  »کاربری ارضی شهری و تأثیرات آن بـر روی محـیط   تغییر«ود تحت عنوان ، در تحقیق خ ،
آوری    توسـط فـن    1مشخص کردن تغییرات موقتی کاربری ارضی شهری و تأثیر آن بر روی اکولوژی و محیط اطـراف شـهر جـایپور                    

  ).14( باشد سنجش از دور در کنار روشهای معمولی می
  

  مواد و روشها
  مواد-1
  مورد مطالعهمنطقه  -1-1

حـداقل  .  طول شرقی قـرار گرفتـه اسـت   510 و /35  عرض شمالی و300و /40  از نظر موقعیت جغرافیایی، این منطقه در فاصله بین
 درصـد و    100های صفر تـا       رسد و کلیه شیب      متر می  2147 متر و حداکثر آن به       1220 حصار    ارتفاع از سطح دریا در منطقه سرخه      

   ).8( خورد  در اراضی و ارتفاعات منطقه به چشم می گانه8جهات جغرافیایی 
 هکتار در محدوده شرق تهران و در حد واسط جـاده  800 هکتار و قابل توسعه تا 625پارک جنگلی سرخه حصار با مساحتی بالغ بر     

 حـصار جـزء اقـالیم سـرد         از نظر آب و هوایی منطقه سرخه      .  حصار قرار گرفته است     و ارتفاعات سرخه  ) افسریه(آبعلی، بزرگراه بسیج    
. گردد چرا که در آن چهار طبقه خشک سرد، نیمه سرد، نیمه مرطوب سرد و اقلیم ارتفاعات فوقانی قابل شناسایی است                      محسوب می 

رسـد، همچنـین حـداقل        متر می    میلی 450متر و حداکثر آن به         میلی 275حداقل میانگین همدوره بارندگی ساالنه در سرخه حصار         
  ).8( باشد گراد می درجه سانتی15حداکثر آن بالغ بر گراد و جه سانتی در10 دمای روزانه در منطقه  نهمیانگین ساال

  

  کار رفته در این تحقیقه افزارهای ب نرم-1-2
- Arc/Info  

  ).5( های مکانی و توصیفی استفاده کرد سازی، مدیریت، پردازش، آنالیز و نمایش داده  توان در رقومی افزار می از این نرم
                                                           

1. Jaipur 
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  Arcviewـ 
های متنوع و کاربردی و همچنین      EXTENSTION، داشتن   AVENUEنویسی    افزار، داشتن زبان برنامه     های این نرم    از قابلیت 

  ).9( باشد  میERDASافزار  امکان کار با تصاویر و از جمله همسویی با نرم
  Idrisiـ 

های خوبی در زمینـه آنـالیز    باشد و دارای قابلیت می) Raster- Base GIS(افزار یک سامانه اطالعات جغرافیایی بر پایه  این نرم
  ).4( باشد های رستری و همچنین تبادل داده می داده

  
  روش تحقیق -2
  انجام مطالعات پایه -2-1

ارتفـاع و   های شیب، جهت، تـراکم،         پایه سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران که عبارت بودند از نقشه             1:5000های    در ابتدا نقشه  
هـای   سـپس نقـشه  .  گردیـد ای و میدانی تهیه و تکمیـل    بخانهها همراه با تحقیقات کتا      ها و وضع موجود طبیعی و یال و دره           گونه  نوع

شناسـی و احتمـال     هـای ژئومورفولـوژی، زمـین شناسـی، سـنگ       سازمان حفاظت محیط زیست که عبارت بودند از نقشه       1:20000
 که مربوط به منطقه سرخه حصار بود تهیه         dwg پوششی شهر تهران با فرمت       1:25000وارد باال فایل    عالوه بر م  . فرسایش تهیه شد  

 Idrisiافـزار    در نـرم DEM(1(های طبقات ارتفاع، جهت و شیب منطقه با استفاده از مدل رقومی ارتفاع    گردید و از طرف دیگر نقشه     
سرانجام کلیه . باشند  طبقه می9 طبقه و طبقات شیب با 5ه، طبقات جهت با  طبق10ها، طبقات ارتفاعی با  در این نقشه. تولید شدند

  . آوری شده با انجام کارهای زمینی تکمیل و یا تدقیق شدند اطالعات جمع
  

  و زمین مرجع کردن آن) مکانی و توصیفی( رقومی سازی اطالعات -2-2
های سـازمان حفاظـت محـیط          نقشه 1:20000یل به مقیاس    ها تبد   سازمان پارک  1:5000های     اطالعات، نقشه  2جهت رقومی سازی  

 اسکن شده و DPI = 1003 و tifها با فرمت  سپس تمام نقشه) ها از یک مقیاس پایه پیروی کنند برای اینکه تمام نقشه(زیست شد 
 شده 4ه یک زمین مرجعها یک ب ها صورت گرفت و سپس تمام نقشه سازی نقشه   عمل رقومیArcview 3.2aافزار  با استفاده از نرم

  . تصحیحات الزم بر روی آنها صورت گرفتArc/Infoو در نهایت در محیط 
  

  بندی و تلفیق اطالعات جمع -2-3
های شـیب، جهـت، ارتفـاع از سـطح      ها، اطالعات توصیفی تعلق گرفت و در نهایت نقشه  به نقشه  Arcviewدر این مرحله در محیط      

شناسـی بـرای      شناسی، ژئومورفولوژی، پوشش گیاهی و سـنگ        ناسی، احتمال فرسایش، زمین   ش های رقومی شده خاک     دریا و نقشه  
  .گذاری شدند  هم روی) واحدهای ارزیابی( های خرد تهیه نقشه اکوسیستم

  

  ارزیابی واحدهای اکولوژیک -2-4
 روش تجزیـه و تحلیـل       اسـت کـه خـود نـوعی       ) 1976مخـدوم   (کار رفته در این ارزیابی، روش واحدهای زیـست محیطـی            ه  روش ب 

  ).stewart 1968( باشد سیستمی می
در این راستا توان    . عمل ارزیابی در واقع مقایسه موجودی یک اکوسیستم با الگوهای مختلف با توجه به نوع هدف مورد بررسی است                  

بـرای ایـن منظـور      . ی قرار گرفت  مورد ارزیاب ) کاری مدل جنگلداری و جنگل   (اکولوژیکی هر واحد با استفاده از مدل اکولوژیکی ایران          
                                                           

1. Digital Elevation Model 
2. Digit 
3. Dot Per Inch 
4. Georeference 
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حمـایتی و   (ای تـوان اکولوژیـگ پـارک بـرای کاربریهـای جنگلـداری                گـذاری شـده و نقـشه رایانـه          کد GISمدل ویژه در چارچوب   
  .تهیه شد) کاری جنگل

  
  نتایج و بحث

  نتایج حاصل از مطالعات پایه
، مناطق )بدلند( بیعی مانند قله، یال و دره، آبراهه، هزار درهبا توجه به مطالعات فیزیوگرافیک و بررسی عرصه از نظر وجود عوارض ط       

هـای توپـوگرافی،      ای، چاهها، قنوات و مناطق پرشیب و مسطح، نقشه          های سنگی، مناطق با خاکهای واریزه       فاقد پوشش، بیرون زدگی   
هـای   ی و احتمال فرسایش بـا نقـشه       شناس   شناسی، سنگ    ها، پوشش جنگلی، ژئومورفولوژی، زمین       گونه  بندی خاک تراکم و نوع      تیپ

  . موجود مقایسه و تصحیح شدند
  

  بندی و تلفیق اطالعات  نتایج حاصل از جمع
به همین  . هم تلفیق گردند   نظر توان و قابلیت توسعه جنگل و فضای سبز باید اطالعات منابع اکولوژیک با              بندی پارک از    جهت طبقه 

 کـه دارای ارزشـی معـادل خـصوصیات          2)پیکسل(ها    ای از سلول    شدند و به صورت شبکه     1رستری) ها  نقشه( های اطالعاتی   دلیل الیه 
گـذاری    هم  در روی  GISسپس عمل تلفیق با توانایی      .  تبدیل گردیدند  3باشند با عمل رقومی سازی به ساختار وکتوری         توصیفی می 

ایـن  . های تلفیق شده اسـت بـه دسـت آمـد     ت الیهای که بیانگر تمامی خصوصیا های اطالعاتی صورت پذیرفت و در نتیجه نقشه       الیه
نقشه که به نقشه واحدهای زیست محیطی معروف است جهت ارزیابی و اعمال مدل اکولوژیکی توان توسـعه جنگـل و فـضای سـبز                         

  .باشد آماده می
  
  نتایج حاصل از ارزیابی -

مدل اکولوژیک توان منطقه جهت توسعه      . گیرد   می های اکولوژیکی با مدل اکولوژیک صورت       عمل ارزیابی با سنجش و مقایسه ویژگی      
  ).1جدول (  طبقه توسط نگارنده ارائه شده است5طور خاص مخصوص جنگلهای دست کاشت است که در ه جنگل و فضای سبز ب

د، زیـرا  رسد که این دو مدل از بسیاری جهات با یکدیگر تفاوت دارن          از مقایسه مدل پیشنهادی و مدل دکتر مخدوم چنین به نظر می           
خصوصیات اکولوژیکی هر منطقه یا اکوسیستم منحصر به فرد بـوده و عوامـل بـسیار زیـادی اعـم از بیولـوژیکی و فیزیکـی در یـک                             

خصوص از یک مدل پایه و کلی برای تمام ه توان انتظار داشت که بتوان برای یک کاربری ب  اکوسیستم دخیل هستند و از این رو نمی       
  .یک متفاوت استفاده نمودمناطق با خصوصیات اکولوژ

پـارک جنگلـی سـرخه      (های مناسب توسعه جنگل و فضای سـبز در اطـراف تهـران                یابی عرصه  با اعمال مدل ارائه شده جهت مکان      
، نگارنده به این نتیجه رسیده است که مدل مخدوم دراین منطقه کارایی چندانی ندارد زیرا با توجـه بـه وسـعت کـم منطقـه            )حصار

، نبـود اخـتالف     )شـمالی ( ، وجود یک جهت عمومی و کلـی بـرای منطقـه           ) درصد 0 - 25(وجود طبقات شیب پایین     ،  ) هکتار 650(
شناسی، سبب شـده اسـت کـه مـدلی کـه               و یکنواختی وضعیت ژئومورفولوژی، فرسایش و زمین      ) متر 1260 - 1460(ارتفاعی زیاد   

باشد و فقط منحصر به این        حصار می   لوژیکی پارک جنگلی سرخه   بیانگر امکان توسعه جنگل و فضای سبز با توجه به خصوصیات اکو           
  .ارائه و پیشنهاد گردد) اقلیم نیمه خشک( منطقه است

                                                           
1. Raster 
2. Pixel 
3. Vector 
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و همچنـین وارد نمـودن مـدل    ) های اطالعاتی الیه(ها    پس از تزریق اطالعات منابع اکولوژیک و تولید نقشه از آنها و تلفیق این نقشه              
 5سط سیستم با ارائه برنامه الزم انجام پذیرفت و سپس توان توسـعه جنگـل و فـضایی سـبز در                      ، عمل ارزیابی تو   GISاکولوژیک به   

  .طبقه برای پارک جنگلی سرخه حصار ارائه گردید
  

   طبقه5مدل اکولوژیک توان منطقه جهت توسعه جنگل و فضای سبز در -1جدول 

اراضی فاقد توان برای 5
توسعه جنگل و فضای سبز

شمالی20بیشتر از 
جنوب غربی

شرقی شمال

شنی1460بیشتر از
رسی

لومی شنی

سردشت لخت
دامنه منظم 
دامنه نامنظم 

تثبیت شده 
نیمه حساس

سنگ آهک
آبرفت

ماسه سنگ 
همراه با آهک

کم عمق و  
سطحی با 

بیرون زدگی های 
سنگی

کاری با  جنگل
کاج تهران 
کمتر از

50

اراضی با محدودیت زیاد 4
برای توسعه جنگل و فضای 

سبز

لومی شنی1400-1460شمالغربی-شمالی20-15
شنی لومی
رسی لومی

سردشت لخت
دامنه منظم 
دامنه نامنظم 

تثبیت شده 
نیمه حساس

سنگ آهک
آبرفت

ماسه سنگ 
همراه با آهک

نیمه عمیق
تاکم عمق 

کاری با  جنگل
کاج تهران

55

اراضی با محدودیت متوسط 3
برای توسعه جنگل و فضای 

سبز

 -شمالی15-10
غربی  شمال
شرقی شمال

لومی شنی1460-1300
لومی رسی

شنی

سردشت لخت
دامنه منظم 
دامنه نامنظم 

تثبیت شده 
نیمه حساس

سنگ آهک
آبرفت

ماسه سنگ 
همراه با آهک

کاری با  جنگلنیمه عمیق
کاج تهران

65

اراضی با محدودیت کم  2
برای توسعه جنگل و فضای 

سبز

غربی -شمالی10-5
غربی شمال

سردشت لخترسی-لومی1460-1280
دامنه منظم 
دامنه نامنظم 

تثبیت شده 
نیمه حساس

سنگ آهک
خاکهای 
آبرفتی

کاری با  جنگلعمیق
کاج تهران

85-75

اراضی فاقد محدودیت برای 1
توسعه جنگل و فضای سبز

غربی  -شمالی5-0
غربی شمال

سردشت لختلومی-رسی1420-1280
دامنه منظم 
دامنه نامنظم 

تثبیت شده 
نیمه حساس

کاری با  جنگلخیلی عمیقسنگ آهک
کاج تهران

95

ارتفاع از سطح جهتدرصد شیبتوضیح طبقه
)متر(دریا 

احتمال ژئومورفولوژی    بافت خاک
فرسایش

درصد تراکم عمق خاکسنگ شناسی
تاج پوشش 

  
  

 واحـد  46باشد تولید گردیـد کـه از ایـن تعـداد،          محیطی که مساحت آنها از یک هکتار بیشتر می         واحد زیست    254در نهایت تعداد    
 واحد در طبقه پـنج قـرار   59 واحد در طبقه چهار و 4 واحد در طبقه سه، 45 واحد در طبقه دو، 100زیست محیطی در طبقه یک،    

 پارک دارای توان و قابلیت متوسط تا خوب جهت توسعه جنگـل و  آید که تقریباً قسمت اعظم  از اعداد و ارقام فوق چنین برمی      . دارند
از طرف دیگر نتـایج ایـن   .  واحد در طبقه یک تا سه قرار دارند191 واحد زیست محیطی، 254باشد زیرا از تعداد کل     فضای سبز می  

لی سـرخه حـصار از مجمـوع        دهد که در منطقه پارک جنگ       بررسی به همراه مطالعات پایه و جنگل گردشی در سطح پارک نشان می            
عوامل اکولوژیک، دو عامل درصد شیب و عمق خاک تأثیر گـذارتر از عوامـل دیگـر بـوده و بـه نظـر نگارنـده مهمتـرین ویژگیهـای                              

تـوان    بطـور خالصـه مـی     . باشـند   بندی توان توسعه جنگل و فضای سبز می         اکولوژیک منطقه پارک جنگلی سرخه حصار جهت طبقه       
هـای    کاری با گونه   توان جهت توسعه جنگل و جنگل        که هر کجا شیب و به تبع آن عمق خاک اجازه دهد می             گیری کرد   چنین نتیجه 

  .های بومی منطقه اقدام کرد مقاوم به شرایط خشک و نیمه خشک و گونه
) 15 - 20( واحد در طبقات چهار و پنج قرار دارند که با توجه به شـیب ایـن منـاطق                    63 واحد زیست محیطی،     254از مجموع کل    

طور محدود وجود دارد ولی مکانهایی کـه دارای         ه  کاری ب  درصد و عمیق بودن خاک در بعضی قسمتها، امکان توسعه جنگل و جنگل            
توان به کاربریهای دیگری مانند تأسیسات کمپینگ، بـاغ پرنـدگان،             خاک اسکلتی و سطحی و ارتفاع باال و شیب تندتر هستند را می            

  .پارک اختصاص دادباغ حیوانات و مدیریت 
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Abstract 
In this research, the Sorkhe-hesar forest park region in the east of Tehran was chosen for finding the 
suitable places for afforestation and green area development on the basis of Land-Use planning rules and 
with the use of GIS application. After the completion of base studies and providing the region thematic 
maps, digitizing, analyzing, adding up and themes overlaying were done in GIS environment. In the end, 
the ecological unit map of region was produced and then the echological model of afforestation and green 
area development capability was presented in five categories for the region after testing and evaluating of 
makhdoum forestry-use model. In this model, the categories successively are as follows. 
1th category: The land without any limitation for afforestation and green area development. 
2th category: The land with low limitation for afforestation and green area development. 
3th category: The land with medium limitation for afforestation and green areadevelopment. 
4th category: The land with high limitation for afforestation and green area development. 
5th category: The land without any capability for afforestation and green area development. 
 
Key words:  Land–use planning, GIS, afforestation, green areas’ development, Sorkhe-hesar forest 

park, Tehran. 
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