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هاي مناسب جنگلکاري بر اساس توان اکولوژیکی دامنه جنوبی البرز با استفاده از تعیین گونه
GIS1) ولنجک شمیران- درکه (  

  
  4 اسداله متاجی،3 ساسان بابایی کفاکی،2نعیمه رحیمی زاده

  30/9/90:                تاریخ پذیرش15/4/90: تاریخ دریافت
  چکیده

هاي مناسب هاي شهر تهران، این تحقیق با هدف تعیین گونهجلوگیري از روند رو به رشد آلودگی         با نگرشی بر لزوم 
 ولنجک واقع در شهرستان -که منطقه مورد مطالعه، حوضه آبخیز درکهباتوجه به این. جنگلکاري در حاشیه این شهر انجام شد

بتدا مکان گزینی مناطق مناسب براي جنگلکاري با استفاده از باشد، اشمیران و از مناطق استپی کوهستانی غیر جنگلی ایران می
- و ارزیابی به روش ارزیابی چند معیارهGISها در محیط وتحلیل دادهمطالعات خصوصیات اکولوژیکی منطقه، تلفیق و تجزیه

یابی ونه و مکانگیاهی منطقه با استفاده از پیمایش زمینی، برداشت نمسپس وضعیت فعلی و موجود پوشش . انجام گردید 
اي بومی و غیربومی منطقه انجام هاي درختی و درختچهمنظور جنگلکاري و شناسایی تمامی گونهواحدهاي قابل توسعه به

در . اي تهیه گردیداي و کتابخانههاي مناسب دامنه جنوبی البرز با استفاده از مطالعات منطقهاز طرف دیگر لیست گونه. گردید
هاي مناسب و موجود منطقه تطبیق داده ت اکولوژیکی واحدهاي قابل توسعه جنگل با خصوصیات گونهمرحله آخر خصوصیا

 هکتار فاقد 740 هکتار منطقه تنها 3242د که از انتایج نشان د. هاي مناسب براي هر واحد پیشنهاد شدندشده و در نهایت گونه
تري نسبت به مناطق دیگر داشته و  هکتار توان مناسب257 نیز منظور توسعه جنگل بوده، که از این میزانمحدودیت مطلق به

، بادام داغداغانبرگ بومی منطقه شامل ارس، برگ و پهنمنظور جنگلکاري، درختان سوزنیبه. باشدقابل توسعه جنگل می
 غیربومی هاي گونه.کوهی، تنگرس و زرشک که به دلیل بومی بودنشان با اصول جنگلکاري موفق همگام هستند، پیشنهاد شدند

  .و اقاقیا بودنداي سرو نقرهشامل پیشنهادي 
  

  ، آبخیز درکه ولنجک شمیرانGIS ارزیابی توان اکولوژیک، تعیین گونه، روش ارزیابی چندمعیاره، : کلیديهايواژه
  
 
 
 
  

1- Geographic information system 
  ، نویسنده مسوول، واحد علوم و تحقیقات دانشجوي کارشناسی ارشد جنگلداري دانشگاه آزاد اسالمی-2
  دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقاتاستادیار و عضو هیات علمی گروه جنگلداري  -3
  دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقاتدانشیار و عضو هیات علمی گروه جنگلداري  -4
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  مقدمه
ان و باتوجه به شرایط زیست محیطی شهر تهر     

ها نیاز به توسعه جنگل و فضاي افزایش آلودگی
- طوريشود و بهروز بیشتر احساس میسبز روزبه

که جنگلکاري در این شهر و حومه آن نیازمند 
هایی است که توان استقرار و بقا داشته و گونه

محیطی منطقه را داشته تحمل شرایط سخت زیست
بعیت باشند و هم چنین از اصول کلی جنگلکاري ت

باشد که به این اصول شامل پنج بخش می. کنند
 یک جنگلکاري -1: اختصار شامل موارد زیر است

زمانی موفق است که در طول مدت زمان کوتاه یا 
طبیعی را بلند، امکانات و شرایط ایجاد یک جنگل

آهنگ یا  ایجاد یک جنگل پیش-2.وجود آوردبه
-درختچهجنگل پرستار از طریق استقرار درختان و 

باید ها در سطح جنگلکاري شده در بیشتر موارد می
 در یک منطقه جنگلکاري -3. جزو هدف ما باشد

شده تمام درختان کشت شده در معرض خطر 
هاي در این مورد گونه. آفات و امراض هستند
هاي بومی از همه تر و گونهخارجی از همه حساس

ري ما از این رو با اجراي طرح جنگلکا. ترندمقاوم
بایست خود را براي مبارزه با آفات احتمالی می

هاي  مبداء یا موطن اصلی گونه-4. آماده سازیم
باید تا حد امکان با مورد نظر براي جنگلکاري می

. شرایط اکولوژیک محل جدید مطابقت داشته باشد
 شرایط اقلیمی خاکی نهالستان و محل -5

 ابه باشندباید تا حد امکان با هم مشجنگلکاري می
بنابراین پیش از هر عملیاتی ). 1385مروي مهاجر، (

تعیین مناطق مناسب و فاقد محدودیت براي 
جنگلکاري در منطقه امري ضروري و اجتناب 

یابی اراضی اهداف تحقیق شامل، مکان. ناپذیر است
هاي مستعد براي توسعه جنگل با استفاده از روش

هاي گونه و معرفی GISارزیابی چند معیاره و 
مناسب باتوجه به فاکتورهاي اکولوژیک براي 

منظور، اینبه. باشدتوسعه جنگل در منطقه می
هاي اطالعاتی به کمک مطالعات پایه و تلفیق الیه

GIS انجام گردید، سپس ارزیابی توان منطقه با 
استفاده از روش ارزیابی چندمعیاره انجام گرفته و 

ر مناطق مناسب هاي مناسب دنهایت تعیین گونه
با مروري بر سوابق تحقیق . توسعه جنگل انجام شد

هاي جنگلی ، در انتخاب گونه)1384فر، علینجفی(
براساس توان اکولوژیکی واحدهاي جنگلکاري در 

-ناحیه رویشی زاگرس با استفاده از روش تجزیه
وتحلیل سیستمی، ضمن ارزیابی توان اکولوژیک و 

 نقشه توان کاربري محیطی،آمایش واحدهاي زیست
 طبقه تهیه کرد سپس با استفاده 4جنگلداري را در 

از جدول خصوصیات اکولوژیک واحدهاي زیست 
محیطی، جدول خصوصیات واحدهاي جنگلکاري 

هاي و نهایتاً براساس این نقشه وبا توجه به دامنه
بردباري اکولوژیکی گونه هاي انتخابی نقشه 

. بقه تعیین کردها را در هفت طاکولوژیکی گونه
Tappeinera  et al. (1998) سازي ، در مدل

 در منطقه آلپ GISگیاهی مبتنی بر اصول پوشش
هاي انسانی و ایتالیا به این نتیجه رسیدند که دخالت

گیاهی ارتفاع نقش قابل توجهی در تغییرات پوشش
که پارامترهاي هیدرولوژیکی و دارند، در حالی

زیستی و الگوي ر تنوعشدت تابش تاثیر زیادي د
، در )1381زادهحسین( .پوشش گیاهی ندارند

بررسی برخی عوامل اکولوژیکی موثر بر پراکنش 
از .  پرداختایالم هاي مختلف بادام در استانگونه

نتایج این بررسی معلوم شده است که گونه تنگرس 
(A.lycioides)بادامک(کوهی  و بادام (
(A.scoparia)خشک معتدل، : در چهار اقلیم 
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مرطوب خشک سرد و نیمهخشک معتدل، نیمهنیمه
  هايمحدوده ارتفاعی گونه. سرد حضور دارند

، 1700 تا 400 بادام کوهی، تنگرس به ترتیب از 
  متر از سطح دریا در استان ایالم متغیر1900 تا 600
  ، به)1387 و همکاران، ساالریان( .باشدمی

  مکبررسی نیاز رویشگاهی گونه بادا
(Amygdalus scoparia) زاگرس  هايدر جنگل

عنوان جهت جغرافیایی بهبه این نتیجه رسیدند که 
-باشد، بهعامل بسیار مهم در پراکنش بادامک می

که میانگین ارتفاع، تعداد جست، قطریقه، طوري
پوشش این گونه در جهت تاجقطرتاج و درصد

همچنین . جنوبی بیشتر از جهت شمالی بوده است
 متر از سطح دریا 1900 تا 1800طبقه ارتفاعی 

بهترین محدوده رویشی براي گونه بادامک در 
تجدید حیات این گونه . منطقه مورد مطالعه است

 متر 1900 تا1800در جهت جنوبی، طبقه ارتفاعی 
 درصد بیشترین 50 تا 40از سطح دریا و شیب 

حضور ضمناً . استمیزان را به خود اختصاص داده
بیشتر به  بادامک بر روي سازندهاي آهکی گونه

کرد، بهروز و (در تحقیق دیگري . چشم می خورد
بررسی تاثیر برخی عوامل در ) 1389کرد، بهزاد، 

هاي اقاقیا و هاي کمی گونهمحیطی بر مشخصه
این به ، در پارك طبیعت پردیسان ايسرو نقره

قطورترین و بلندترین درختان که  ه رسیدندجنتی
 15 تا 0 در جهات شمالی و شرقی و در شیب اقاقیا

که چنین مشخصاتی براي درحالی. درصد قرار دارند
اي در جهات شرقی و جنوبی و در گونه سرو نقره

علیجانی،  (. درصد مشاهده شد15 تا 0شیب 
نواحی مستعد کشت ، )1386بحلول، دوستان، رضا، 

 با استفاده ازرا زرشک در استان خراسان جنوبی 
داد نتایج این تحقیق نشان.  کردندتعیین GIS  رابزا

که در بین عوامل موثر بر تولید و گسترش کشت 
اي دارند و با زرشک، شرایط اقلیمی نقش برجسته
توان  میGISاستفاده از توانایی بالقوه محیط 

-تر با نتایج روشنتر و سریعتحقیقات مکانی دقیق
مساحت در منطقه مورد مطالعه . تري انجام داد

زمین هاي مستعد کشت زرشک، بسیار بیشتر از 
هاي مساحت زیر کشت موجود است و بیشتر زمین

مستعد در نواحی مرکزي، شمالی و شمال غربی و 
  .شرقی استان قرار دارندهاي شمالقسمت

  

  هامواد و روش
  ات منطقه مورد مطالعهيخصوص

 ولنجـک شـمیران در      –ه آبخیز درکـه     ضحو    
و در محـــدوده ) 1شـــکل(شـــمال تهـــران  

 عـرض شـمالی     35◦.35′.30″ تا   35◦.′48.″30
 طول شرقی و در 51◦.25′.00 تا 51◦.20′.30″و

ایـن منطقـه از دو   . شمال شهر تهران واقع است    
ه درکـه در  ضـ هاي حوحوزه کامالً مستقل به نام    

  و غرب و حوزه ولنجک در شرق تشکیل یافتـه        
.  هکتـار مـی باشـد      3240وسعت حوضه آبخیز    

 1770آن  حداقل    و 3700حوضهاکثر ارتفاع   حد
 1/10طـول رودخانـه اصـلی آن       . متر می باشـد   

کیلومتر بوده و متوسط بارندگی سالیانه بر اساس 
. متر است میلی301هاي هواشناسی منطقه ایستگاه

مرطوب سرد منطقه مورد مطالعه داراي اقلیم نیمه
متوسط درجه حرارت . باشدمی) به روش آمبرژه(

  .باشدگراد میسانتیدرجه  3/6ه منطق
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   ولنجک شمیران- موقعیت جغرافیایی منطقه درکه-1شکل 

  
  قيروش تحق

در این تحقیق ابتدا معیارهاي اثرگذار در       
تعیین توان اکولوژیک منطقه باتوجه به هدف 

نقشه . مطالعه و خصوصیات منطقه شناسایی شدند
. تولید شد طقه منDGNهاي توپوگرافی از نقشه

هاي طبقات مطالعات شکل زمین شامل نقشه
جغرافیایی و ارتفاع با استفاده از نقشه شیب، جهت

 1توپوگرافی منطقه و تولید مدل رقومی ارتفاعی
)DEM (بندي مخدوم و با استفاده از مدل طبقه

- نقشه زمین.  انجام شدARC GISافزار در نرم

-  زمین نقشه1:25000شناسی با تصحیح نقشه 

. طبیعی استان تهران ایجاد شدشناسی اداره منابع
اي تولید زدگی سنگی از تصاویر ماهوارهالیه برون

هاي شناسی و هیدرولوژي آبنقشه خاك. شد
طبیعی استان تهران با سطحی، توسط اداره منابع

بررسی منابع آبی  . تهیه شد1:25000مقیاس 

                                                
1- Digital evaluation method  

 آمار منطقه با استفاده از نقشه هیدرولوژي و
ین دست حوزه و یهاي هیدرومتري پاایستگاه

مطالعات خاك با استفاده از گزارشات طرح و 
مطالعات هوا . شناسی منطقه انجام شدنقشه خاك

- اقلیم با توجه به اطالعات موجود از ایستگاه و

هاي اقلیم منطقه انجام هاي هواشناسی و نقشه
یان باران توسط فرمول گراددما و همنقشه هم. شد

نقشه کاربري . دما و بارندگی منطقه تولید شد
اراضی از نقشه کاربري اراضی استان تهران با 

اي  تولید و با تصاویر ماهواره1:25000مقیاس 
گیاهی از طریق پوشش وضعیت.منطقه اصالح شد

هاي درختی ی تمامی گونهیپیمایش زمینی، شناسا
د و هاي تولینقشه .اي موجود انجام شدو درختچه

  ARC GIS افزار شده توسط توابع نرماصالح
 نقشه واحدهاي نتیجهدر هم ادغام شدند، در 

 ادغام شامل که گردیدمحیطی تولید همگن زیست
در مرحله بعد . هاي اطالعاتی بودتمامی الیه

مناطق واجد محدودیت مطلق براي توسعه جنگل 
با استفاده از منطق . در منطقه شناسایی شدند
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 طبقاتی که داراي محدودیت مطلق براي بولین
و بقیه طبقات کد  )0(توسعه جنگل بودند، کد 

داشتند از ) 0( سپس مناطقی که کد. گرفتند )1(
تعیین وزن معیارها و  .روند ارزیابی حذف شدند

نرخ ناسازگاري معیارها، به روش تحلیل سلسله 
و از طریق مقایسه زوجی ) AHP( مراتبی

 EXPERT افزار ک نرمکارشناسان و به کم

CHOICE از . انجام شدAHP گروهی براي 
نزدیک ساختن نظرات کارشناسان متفاوت استفاده 

- ارزیابی توان اکولوژیک به در مرحله بعد .شد

- براي تصمیم.  انجام گردید MCEM1روش

گیري ابتدا یک ماتریس طراحی شده که در 
ها سطرها نشان دهنده واحدهاي همگن و ستون

دهی و ارزیابی هاي اثرگذار در فرایند ارزشمعیار
قبل از ارزیابی و تعیین ارزش . باشدواحدها می

هاي کیفی با استفاده از مقیاس ها شاخصنوگپلی
ند و در مرحله بعد د کمی ش2ايفاصله-دو قطبی

 گیريمنظور قابل مقایسه شدن مختلف اندازهبه
مقیاس از بی) هاي گوناگونبه ازاي شاخص(

سپس با ). 1381اصغرپور(شد ی استفاده خط
 استفاده از روش مجموع ساده وزین شده

)SAW ( واحدهاي قابل ارزیابی طبقه بندي
هاي نهایی در این مرحله بر اساس ارزش. شدند

% 25بندي شده و بدست آمده واحدها رتبه
ترین مناطق و عنوان مناسبها بهباالترین ارزش

ترین عنوان نامناسب-هها بترین ارزشپایین%  25
مناطق شناخته شدند و در نهایت، نقشه توان 

سپس نقشه مناطقی . منطقه تولید شد اکولوژیک

                                                
5- multi criteria evaluation method 
6- Bipolar scale 

که خصوصیات بهتري براي توسعه جنگل در 
در مرحله بعد با . منطقه را داشتند استخراج شد

، GPS3یابی واحدها توسط زمینی و مکانپیمایش
اي درختچههاي درختی و شناسایی تمامی گونه

گیري هرباریومی انجام  با استفاده از نمونهمنطقه
هاي مناسب از طرف دیگر لیست گونه. گردید

اي با مطالعات کتابخانه. جنوبی البرز تهیه شددامنه
هاي موجود خصوصیات اکولوژیکی تمامی گونه

و پیشنهادي دامنه جنوبی البرز مشخص گردید و 
.  تهیه شدهاجدول خصوصیات اکولوژیک گونه

محیطی در مرحله آخر جدول مشخصات زیست
واحدهاي مناسب جنگلکاري در منطقه با 

- ها تطبیق دادهخصوصیات اکولوژیک تمامی گونه

برگ و سوزنی برگ هاي پهن در نهایت گونه.شد
 مراحل 2شکل . دگردیمناسب واحدها پیشنهاد 

  .دهدتحقیق را نشان می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
3- Global position system  
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  نمودار مراحل تحقیق. 2شکل
  

  نتایج 
نتایج حاصل از مطالعه فاکتورهاي اکولوژیکی و       

 طبقه، نقشه 9هاي اطالعاتی، نقشه شیب با تولید الیه
 طبقه، نقشه ارتفاع از سطح دریا 5جهت جغرافیایی با 

 8دما با  طبقه، نقشه هم8باران با  هم طبقه، نقشه8با 

 واحد 13نقشه خاك منطقه شامل . طبقه تولید شدند
.  واحـد بـود  16شناسی منطقـه شـامل    و نقشه زمین  

 طبقه و الیـه کـاربري       3واحدهاي هیدرولوژیک با    
اراضی مسکونی و باغات و .  طبقه بود4اراضی شامل 

.  هکتار محاسبه شد   296هاي کشاورزي منطقه    زمین

   و شناسایی معیارهاي اثر گذار یکیاکولوژ مطالعات
 

 ازین موردي ها نقشه و اطالعاتي آور جمع

 یشناس نیزم ي درولوژیه یخاکشناس یاهیگ پوشش میاقل  وی هواشناس

 یتاطالعاي ها هیال دیتول ویی ایجغراف اطالعات ستمیس به اطالعات ورود

 AHP  توسط روشارهایمع وزن نییتع

 یابیارز روند در تیمحدود واجد مناطق وحذف تهایمحدودی شناسائ

 SAWروش با کیاکولوژ توانی ابیارز 

 اطالعات قیتلف وي بند جمع

 یوگرافیزیف

  منطقه  منطقهکیاکولوژ توان نقشه دیتول

 قابل توسعه مناطقي برا مناسب گونه چند شنهادیپ

  GPSپیمایش زمینی و مکانیابی واحدها توسط 

  شناسایی تمامی گونه هاي درختی و درختچه اي موجود

  مطالعات کتابخانه اي تهیه لیست گونه هاي مناسب دامنه جنوبی البرز توسط

  تهیه جدول خصوصیات اکولوژیکی گونه هاي موجود و پیشنهادي

  گونه ها با خصوصیات زیست محیطی واحدهاتطبیق خصوصیات اکولوژیک 
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بر اساس .  هکتار بود839زدگی سنگی نیز الیه برون
گیاهی، در منطقه مورد مطالعه بالغ      مطالعات پوشش 

هـاي مختلـف     گونه گیاهی متعلق به خانواده     100بر
اي و گیاهـان  ها گیاهان بوتهشامل درختان، درختچه 

پوشش درختچه و درختی . استعلفی شناسایی شده
برگ و  وط پهن صورت دست کاشت و مخل    منطقه به 

  . )1جدول (باشدبرگ میسوزنی

  

طبیعی و یا دست  (اي موجود در منطقه مورد مطالعههاي درختی، درختچه لیست گونه-1جدول
  )هاي طبیعی و محاط مردمکاشت در عرصه

  توضیحات  نام علمی گونه  نام فارسی گونه  شماره
 دست کاشت Salix babylonica   مجنونبید  1
 دست کاشت  Salix elbursensis  سرخ بید  2
 )کنار رودخانه ها(طبیعی  Salix excelsa  سیاه بید  3
    دست کاشت Popolus nigra  تبریزي  3
    دست کاشت Abies alba  نراد  3
     دست کاشت Picea abies  نوئل  4
     دست کاشت  Pinus nigra  کاج سیاه  5
     طبیعی Celtis caucasica  )تا (داغداغان  6
     دست کاشت Acer negundo  افراي سیاه  7
 دست کاشت Tamarix aphyllu  گز شاهی  8
 دست کاشت Popolus alba  )کبوده(سپیدار  9
 دست کاشت  Cupressuss arizonica  سرو نقره اي  10
 دست کاشت Robinia pseudoacacia   معمولیاقاقیاي  12
 دست کاشت Morus alba  توت  14
 دست کاشت Platanus orientalis  چنار  15
 دست کاشت  Cersis siliquastrum  ارغوان  16
 دست کاشت Ailanthus altissima  عرعر  17
 دست کاشت  Fraxinus Rotundifolia  زبان گنجشک  18
       دست کاشت  Pistacia atlantica  )بنه( وحشی پسته  19
 Ulmus Carpinifolia   چترينارون  20

var.umbraculifera  
 تدست کاش

 دست کاشت Biota orientalis  سرو خمره اي  21
  دست کاشت Olea Eurpea  زیتون  22
 دست کاشت  Eleagnus angustifolia  سنجد  23
      دست کاشت Myrtus comonis  مورد  24
      طبیعی Paliurus spaina-christi  سیاه تلو  25
  طبیعی  Asteragalus Spp  گون  26
  طبیعی Amygdalus scoparia  بادام کوهی  27
  طبیعی Amygdalus lycoides  تنگرس  28
  طبیعی  Berberis crataegina  زرشک وحشی  29
 Cuppressus sempervirence var  سرو ناز  30

fastigiata  
 دست کاشت

 دست کاشت  Spartium gunceum  گل طاووسی  31
 دست کاشت Melia azedarach  زیتون تلخ  32
 دست کاشت Cerasus microcarpa  راناس  33

  
  
  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  ١٣٩١ بهار، اول، شماره مهفت فصلنامه علوم و فنون منابع طبيعي، سال
    

 

٥٠

  

شامل ،  هاي اطالعاتی نتایج حاصل از تلفیق الیه        
 اطالعات توصیفی تمامیباشد که حاوي یک نقشه می

 هکتار و 3239مساحت کل این منطقه  . استها  الیه
نتایج . باشد واحد می  91تعداد واحدهاي این نقشه     

ــه  ــل از تجزی ــذف   حاص ــات و ح ــل اطالع وتحلی
هاي حاصل از الیهداد که ان نشهاي مطلقمحدودیت
زدگی هاي مطلق به ترتیب شامل الیه برونمحدودیت

 هکتار، الیه شهر و باغات به 839سنگی به مساحت 
 هکتار، الیه بافر رودخانه به مساحت       296مساحت  

 متر با مساحت 3000 هکتار، الیه ارتفاع باالتر از 434
 بـا مـساحت   % 65 هکتار، الیه شیب باالتر از       1094
ترتیب از روند ارزیابی  هکتار  تولید شده و به1057

این ترتیب الیه نهایی قابل ارزیـابی      به. حذف شدند 
 واحـد بـه   35هـا شـامل   بعد از حـذف محـدودیت   

که مناطق با   باتوجه به این   . هکتار بود  748مساحت  
محدودیت مطلـق از رونـد ارزیـابی حـذف شـدند         

شـیب و   (مانده در بعضی از معیارها      واحدهاي باقی 
دلیل وجـود   فاقد تنوع طبقات بوده و به     ) خاكعمق

صرفاً یک طبقه از قرارگیـري در مـاتریس مقایـسه           
 AHPدر مرحلـه بعـد     .زوجی کنارگذاشـته شـدند    

 گروهی گرفته شـد و اوزان معیارهـا محاسـبه شـد           
  گروهـی برابـر   AHPنرخ ناسـازگاري ). 2جدول(

  . محاسبه شد05/0

  ها وزن نهایی شاخص-2لجدو
 زهکشی خاك   بافت خاك      دما   بارندگی   ارتفاع    جهت 

     W(  0,070 0,278  0,255 0,245 0,085 0,067( اوزان 

  
 در sawنقشه نهایی ارزیابی واحدها به روش     

نتـایج  . شودمشاهده می ) 3(و جدول   ) 3(شکل  
احـدهاي  حاصل از تولید نقشه نهایی ارزیابی و      

  3239داد که از محیطی منطقه، نشانهمگن زیست
 هکتار داراي 2491هکتار اراضی منطقه، مساحت 

 748محدودیت مطلق بـراي ارزیـابی بودنـد و          
هکتار به عنوان اراضـی قابـل ارزیـابی و فاقـد            

 116محدودیت شناخته شد کـه از ایـن میـزان           

 هکتار متوسط، 133هکتار اراضی با توان خوب، 
 هکتار توان نامناسب    366هکتار ضعیف و     153

 .یا خیلی ضعیف بـراي توسـعه جنگـل داشـتند      
اراضی که توان خوب و متوسط در منطقه داشتند 

 249بـه مـساحت     (توسـعه   عنوان اراضی قابل  به
و اراضی که توان ضعیف و خیلی ضعیفی ) هکتار

مساحت به(عنوان اراضی غیرقابل توسعه داشتند به
  .نظر گرفته شدنددر )  هکتار519
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   ولنجک شمیران- نقشه نهایی ارزیابی واحدهاي زیست محیطی حوزه درکه-3شکل

  
  

   نتایج نهایی حاصل از ارزیابی واحدهاي زیست محیطی منطقه مورد مطالعه-3جدول 
  مساحت نسبت به کل  )ha( مساحت   تعداد واحدها  ارزیابی واحدها

  %58/3  116  5  خوب
  %10/4  133  6  متوسط
  %72/4  153  8  ضعیف

  %29/11  366  14  خیلی ضعیف
  %90/76  2491  66  غیر قابل ارزیابی

  
  . قابل مشاهده است) 4(نقشه مناطق نسبتاً مناسب براي توسعه جنگل در شکل 
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   مناطق نسبتاً مناسب براي توسعه جنگل در منطقه مورد مطالعه-4شکل 

  

پذیر است و متوسط که توسعه فضاي سبز در آنها امکانخصوصیات اکولوژیک واحدهاي همگن با توان خوب 
  .استنشان داده شده) 4(در جدول

  

   مشخصات اکولوژیکی اراضی قابل توسعه براي جنگل در منطقه-4جدول 
شماره   ردیف

 واحد
 )متر(ارتفاع جهت

بارندگی متوسط 
  )مترمیلی(ساالنه

درجه حرارت متوسط 
 بافت خاك  )گراددرجه سانتی( سالیانه

زهکشی 
 خاك

توان 
 توسعه

 3 -5  474 -521   2600-3000  جنوبی  1  1
  لومی _شنی رسی لومی 

 متوسط  متوسط   رسی لومی_سیلتی رسی 

 3 -5  474 -521  2600 -3000  شرقی  6  2
  لومی _شنی رسی لومی 

  متوسط  متوسط   رسی لومی_سیلتی رسی 

  لومی _شنی رسی لومی   7-9  386 -340  2200-2600  شرقی  10  3
 متوسط   رسی لومی_یلتی رسی س

  متوسط

  295-340  1800-2200 شرقی  11  4
 

11- 9   
 

  لومی _شنی رسی لومی 
 متوسط   رسی لومی_سیلتی رسی 

 
  خوب

   9 -11  295 -340 1800-2200  شرقی 12  5
  

  لومی _شنی رسی لومی 
  رسی لومی_سیلتی رسی 

 متوسط
  خوب

 3-5  474 -521  2600-3000  غربی  16  6
  لومی _ومی شنی رسی ل
  رسی لومی_سیلتی رسی 

 متوسط
  متوسط

شنی _ رسی _سیلتی رسی   9 -11  295 -340  1800 -2200  غربی  23  7
  متوسط  ضعیف  رسی

شنی _ رسی _سیلتی رسی   11-13  238 -295 1800-2200  غربی 25  8
  خوب  ضعیف  رسی

  لومی _شنی رسی لومی   9 – 11 295 -340 1800-2200  غربی 26  9
  رسی لومی_سیلتی رسی 

 متوسط
  خوب

شنی _ رسی _سیلتی رسی   7 -9 396-430  2200-2600  جنوبی 29  10
 رسی

  خوب  ضعیف

  لومی _شنی رسی لومی   9-11  238 -295  1800-2200  جنوبی  32  11
  متوسط  متوسط  رسی لومی_سیلتی رسی 
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هاي  واحد همگن با شماره11با توجه به این جدول  
 شرایط 32 و29 ، 26، 25، 23، 16، 12، 11، 10، 6، 1

تري نسبت به دیگر مناطق قابل ارزیابی منطقه مناسب
مورد مطالعه، از لحاظ توسعه فضاي سبز جنگلی را        

 32 بـا  29بیشترین سطح مربوط بـه واحـد    . داشتند
 14 بـا    23هکتار و کمترین سطح مربوط به واحـد         

مشخصات رویشگاهی و اکولوژیکی . باشدهکتار می
قابـل مـشاهده    ) 5(یشنهادي در جـدول     هاي پ گونه
 نتایج حاصل از تعیین گونه مناسب با شرایط         .است

اکولوژیک مناطق مـستعد بـراي توسـعه جنگـل در        
هـاي تـا،    گونه32 و26، 25، 23، 12، 11واحدهاي  

ــادام کــوهی، تنگــرس و زرشــک و در ارتفاعــات  ب
 29 و 16،  10،  6،  1باالدست حوضه در واحـدهاي      

. شودگونه ارس پیشنهاد می) 3000ا  ت2200ارتفاع (
گونه   و32 و 12، 11گونه سرو نقره اي در واحدهاي 

 قابل 32 و 25ها در واحدهاي اقاقیا در حاشیه جاده 
  .استتوصیه

  

  هاي پیشنهادي مشخصات رویشگاهی و خصوصیات اکولوژیک گونه-5جدول 
ارتفاع از سطح   نیاز حرارتی  رطوبتینیاز   نیاز نوري  پراکنش  نوع گونه  اسم علمی  نام گونه  ردیف

  دریا
  سایر توضیحات

تا   2
  )داغداغان(

Cetlis 
caucasica  

بومی زاگرس و دامنه   پهن برگ
بومی (جنوبی البرز
  )منطقه

در شکاف صخره   2600 تا 800  مقاوم به یخبندان  خشکی پسند  نورپسند
ها نفوذ می کند، 
طالب خاك با 
  زهکشی مناسب

 Juniperus  ارس  3
polycarpus 

  
خشکی پسند     بومی ایران  سوزنی برگ

بارندگی متوسط 
)250-300(  

مقاوم به یخبندان 
حداقل دماي 

)25-(  

 تا 1500
3000  

ارتفاعات البرز 
  مرکزي

اقاقیاي   4
  معمولی

Robinia 
pseuodoaca

sia  
بومی آمریکاي شمالی،   پهن برگ

  مناطق استپی و خشک
نورپسند، 

  پیشرو
خشکی پسند، 

گی حداقل بارند
-350(متوسط 

300(  

مناسب براي   2200تا   مقاوم به یخبندان
تثبیت خاك در 
اراضی متوسط، 
سریع الرشد، 
  ریشه جوش

  سرو  5
   نقره اي

Cupressus 
arizonica  

بومی آریزونا و   سوزنی برگ
کالیفرنیا، مناطق استپی 

  و خشک

اراضی سنگالخی   2000تا     خشکی پسند  نورپسند
  و فقیر

7  
  
  
  

 Amigdulus  بادام کوهی
scoparia  

درختچه، پهن 
  برگ

بومی مناطق استپی، 
پهن برگ و خشک 
( ترکمنستان و ایران 

  )بومی منطقه

خشکی پسند،   
حداقل بارندگی 
متوسط سالیانه 

)250-200(  

اراضی خوب تا   2700تا   
  فقبر و آهکی

8  
  
  
  

 Amygdalus  تنگرس
 lycoides  

درختچه، پهن 
  برگ

بومی مناطق استپی، 
گ و خشک پهن بر

ترکمنستان و ایران 
  )بومی منطقه(

خشکی پسند،   
حداقل بارندگی 
متوسط سالیانه 

)250-200(  

خاك عمیق و   2700تا   
  نیمه عمیق

 Berberis  زرشک  9
crataegina 

درختچه،پهن 
  برگ

قفقاز، آسیاي صغیر، 
ارمنستان، دامنه جنوبی 

  )بومی منطقه(البرز 

نیمه 
  نورپسند،

بارندگی متوسط 
  )200-250 (ساالنه

تا ) -15(حداقل 
)20-(  

 تا 1000
2800  

هر خاکی به جز 
عمیق و  آبرفتی

  نیمه عمیق
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  بحث و نتیجه گیري
هاي بومی مطابق با خصوصیات استفاده از گونه        

اکولوژیک منطقه که بـا اصـول جنگلکـاري موفـق           
همگام است ما را در راه رسیدن به توسـعه پایـدار            

 juniperus polycarpus)( ونه ارسگ. کندیاري می
با بارندگی (برگ و بومی ایران، خشکی پسند سوزنی

، مقاوم به یخبندان و تـا  ) 300mm تا 250متوسط 
- متر در بعضی نقاط ایران گسترده می       3000ارتفاع  

که منطقه مورد مطالعه کوهستانی باتوجه به این. شود
یمـی و   به لحاظ اقل  (و داراي شرایط نسبتاً نامناسب      

براي جنگلکاري است، واحدهایی ) هاپستی و بلندي
 متر هستند فقط گونه 2200که داراي ارتفاع باالتر از 

ارس که بومی دامنه جنوبی البرز است و به عنـوان           
 متر قابل گسترش است،     3000مرز جنگل تا ارتفاع     

شود با تطبیق خصوصیات این گونـه در        پیشنهاد می 
.  قابل توصـیه اسـت     29  و 16،  10،  6،  1واحدهاي  

هاي بـادام  نتایج حاصل از مطالعه خصوصیات گونه     
  و تنگــرس(Amygdalus scoparia) کــوهی

)Amygdalus lycioides( 2ایـن  د کـه  ا نـشان د 
حداقل بارندگی  (پسند  هاي خشکی گونه از درختچه  
و بومی منـاطق    )) mm250 -200(متوسط سالیانه   

ه بـوده کـه در   استپی و کوهستانی ایران و این منطق      
 متر از سطح دریا 2800بعضی از نقاط ایران تا ارتفاع 

با تطبیق این خـصوصیات بـا   . قابل گسترش هستند  
 گونه در واحدهاي 2شرایط اکولوژیکی واحدها این 

 هکتار که 121 به مساحت 32 و 23، 26، 25، 12، 11
ارتفاع (در ارتفاعات پایینی و نزدیک به شهر تهران         

قرار دارند، امکان جنگلکاري با )  متر 2200 تا 1800
این دوگونه فراهم است، که طبق تحقیقات ساالریان 

 1900 تا 1800زاده این گونه در ارتفاعات     و حسین 

 گونـه   .متر از سطح دریا بهتـرین شـرایط را دارنـد          
-از دیگر گونه) Celtis caucasica) (تا(داغداغان 

) ومی منطقهب(هاي بومی زاگرس و دامنه جنوبی البرز 
پـسند و   برگ، نورپسند، خشکی  اي پهن بوده و گونه  

 2600 تا 800مقاوم به یخبندان بوده و در ارتفاعات 
ها نفوذ متري دیده شده و این گونه در شکاف صخره

کند، بنابراین با تطبیق خصوصیات اکولوژیکی این می
گونه با منطقه کوهستانی مورد مطالعه که داراي عمق 

هاي دوانی داشته و از گونه، قابلیت ریشهباشدکم می
-مناسب و مقاوم براي جنگلکاري در این منطقه می

 تـا   1800این گونه در منطقه و در ارتفاعات        . باشد
 و 26، 25، 23،  12،  11 متري، در واحـدهاي      2200

گونـه غیـر بـومی      .  منطقه قابـل پیـشنهاد اسـت       32
 )Cupressus arizonica( ايپیشنهادي سرو نقره

این گونه بومی آریزونـا، کالیفرنیـا و منـاطق          . است
درختـی نورپـسند، خـشکی      . استپی و خشک است   

 متر قابل گسترش است که 2000پسند، که تا ارتفاع 
ایـن  .در اراضی سنگالخی و فقیر توان استقرار دارد       

گونه در منطقه پیشنهاد شد به دلیل اینکه با توجه به 
 شرایط سخت  توانایی تحملخصوصیات گفته شده،

کرد، همکاران، (با توجه به تحقیقات . منطقه را دارد
این گونه در جهات شرقی و جنـوبی رشـد          ) 1389

 2200 تـا  1800بهتري دارد در نتیجه، در ارتفاعات      
 که داراي جهـات  32 و 12،  11متر و در واحدهاي     

گونه . شرقی و جنوبی هستند، قابل توصیه می باشند
ــک  ــوان   )Berberis crataegina(زرش ــه عن ب

منطقـه مـورد    (درختچه بومی دامنـه جنـوبی البـرز         
 متر و 2200 تا  1800و همراه در ارتفاعات     ) مطالعه

ــشنهاد 32 و 26، 25، 23، 12، 11در واحــدهاي     پی
  از خصوصیات اکولـوژیکی ایـن درختچـه       . شودمی
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نورپسند بودن این گونه اشاره داشت، توان به نیمه می
 را mm 300 تـا  250متوسـط  این گونـه بارنـدگی     

تحمل کرده و در هر خاکی به جز خاك آبرفتی رشد 
باتوجه به اینکه خاك منطقه فقیر بـود،        . خوبی دارد 

 بـه نـام اقاقیـا       1هاي خانواده بقـوالت   کی از گونه  ی
)Robinia pseudoacacia (  که بومی آمریکـاي

اي شمالی و مناطق اسـتپی و خـشک بـوده و گونـه     
رشد بوده که خـشکی و بارنـدگی        النورپسند، سریع 
 در سال را داشته، mm 350 تا 300حداقل متوسط  

 منطقه قابل 2200مقاوم به یخبندان بوده و تا ارتفاع 
توانایی تثبیت  که  دلیل این گونه به این. پیشنهاد است 

نیتروژن خاك را فراهم کرده وامکان بهبود خـواص    
 زیبایی داده و داراي تاج گسترده وخاك را به منطقه 

 شمالی هايدر جهت ،هادر حاشیه جادهظاهري است 
ــات  ــا 1800و شـــرقی و در ارتفاعـ  و در 2200 تـ

 قابل توصیه است که با تحقیقات 32 و 25واحدهاي 
  .، همخوانی دارد)1389(کرد، بهروز و همکاران 

توان به موارد زیر اشاره     گیري کلی می  در نتیجه      
دست آمده مـشخص  به نتایج  به با توجه    -1: داشت

عنوان ابزاري کارآمد در ارزیابی توان  بهGISشد که 
اکولوژیک هر منطقه به منظور توسعه جنگل به شمار 

 اسـتفاده از روش ارزیـابی چنـد عاملـه      -2. رودمی
)MCE (       ضمن حذف مناطق داراي محـدودیت از

بندي توان اکولوژیک عرصه را با روند ارزیابی، طبقه
کـه  طوريهدهد، ب شتري انجام می  دقت و سهولت بی   

ها نظرات کارشناسی اثر کمتري را در روند ارزیابی       
عمل آمـده از   براساس ارزیابی به-3. خواهد داشت 

عنوان اراضی قابل  به هکتار748 هکتار منطقه 3239
ارزیابی و فاقد محدودیت شناخته شدند که از ایـن       
                                                

legominosea - 1   

ار  هکت133 هکتار اراضی با توان خوب،  116میزان  
 هکتـار تـوان     366 هکتـار ضـعیف و       153متوسط،  

. نامناسب یا خیلی ضعیف براي توسعه جنگل داشتند
اراضی که توان خوب و متوسط در منطقه داشتند به 

و )  هکتار249به مساحت (عنوان اراضی قابل توسعه 
اراضی که توان ضعیف و خیلی ضعیفی داشتند بـه          

 519 بـه مـساحت   (عنوان اراضی غیر قابل توسـعه       
 در اراضی که قابلیت -4 .در نظر گرفته شدند) هکتار

توسعه فضاي سبز را دارند، بر اساس خـصوصیات         
هـاي  اکولوژیک منطقه و نیازهاي رویشگاهی گونـه      

 هکتار براي توسعه    112اي به وسعت    درختی منطقه 
 و زرشک   داغداغانهاي بادام کوهی، تنگرس،     گونه

 و گونه سرو 32  و26، 25، 23، 12، 11در واحدهاي 
. شـود  پیشنهاد می  32،  12،  11اي در واحدهاي    نقره

ــه ــعت  منطق ــه وس ــراي  132اي ب ــرفاً ب ــار ص  هکت
، 1جنگلکاري با گونه ارس در واحدهاي اکولوژیک 

براي واحدهایی که .  قابل توصیه هستند29 و 16، 6
ها قرار دارند گونه اقاقیا به اي جادهدر مناطق حاشیه
هاي پیشنهادي این واحدها توصیه     همراه دیگر گونه  

که  باتوجه به این-5). 32 و 25واحدهاي ( می شود
ها و شرایط انتخاب گونه بر اساس نیاز رویشگاهی آن

اگرچـه در کـل منطقـه       . باشـد اکولوژیک منطقه می  
آلی براي توسعه فـضاي سـبز       شرایط مساعد و ایده   

 ها و با اعمال عملیاتندارد ولی باتوجه به ضرورت
هاي پیشنهادي با سبز را با گونهتوان فضايحمایتی می

میزان خطرپذیري کمتر در منطقه ایجاد کرده و توسعه 
  .  داد
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  منابع 
، انتخاب گونه و 1383آقازمانی، جمشید، . 1

نیاز آبی در توسعه جنگل و فـضاي سـبز، راه           
  . ص105سبحان، مراتع و آبخیزداري، تهران، 

-، تـصمیم  1381واد،  ج اصغرپور، محمد . 2

هاي چند معیاره، دانشگاه تهران، تهـران،    گیري
  ص398
ــهثــابتی، حبیــب. 3 هــا، جنگــل). 1326. (ال

هاي ایران، سازمان تحقیقات درختان و درختچه
  . ص810کشاورزي و منابع طبیعی، 

بررسـی برخـی    ،  )1381(زاده، ج   حسین. 4
هـاي  عوامل اکولوژیکی موثر بر پراکنش گونه      

، فصلنامه تحقیقات ایالم ادام در استانمختلف ب
  .176 -151، 9جنگل و صنوبر ایران، 

رحیمی زاده، نعیمه، بابایی کفاکی، ساسان، . 5
یـابی اراضـی    مکـان ). 1389(متاجی، اسـداله،    

-مستعد براي توسعه جنگل با استفاده از روش

 مطالعه موردي GISهاي ارزیابی چند معیاره و 
شمیران، پایان نامـه    حوزه آبخیز درکه ولنجک     

ــشگاه آزاد  کارشناســی ارشــد جنگلــداري، دان
  . ص76اسالمی واحد علوم و تحقیقات،

. ساالریان، ع، متاجی، ا، و ایران منش، ي. 6
 بررسی نیاز رویشگاهی گونه بادامک، )1387(

(Amygdalus scoparia Spach)   در
رویـشگاه  : مطالعه موردي(زاگرس  هايجنگل

، فصلنامه هار محال و بختیاري بس، استان چ کره
 -528، 34تحقیقات جنگـل و صـنوبر ایـران،       

542.   

، بررسـی  )1389(کرد، بهروز و کرد، بهزاد     . 7
هاي تاثیر برخی عوامل زیست محیطی بر مشخصه

اي در پـارك    هاي اقاقیا و سـرو نقـره      کمی گونه 
-طبیعت پردیسان، فصلنتمه علوم و فنـون منـابع   

   .33- 25، 2طبیعی، 
هـاي  ، فرهنگ رستنی 1381کریمی، هادي،   . 8

ها و  ها گل ها و درختچه  ایران، جلد دوم، درخت   
  .ص516گیاهان خانگی، پرچم، تهران، 

، 1385علیجانی، بحلول، دوسـتان، رضـا،       . 9
تعیین نواحی مـستعد کـشت زرشـک در اسـتان       

، جغرافیـا و  GIS  خراسان جنوبی با استفاده از
  . 33-13، 8اي، توسعه ناحیه

شـالوده آمـایش    ). 1378. (مخدوم، مجید . 10
  . ص289سرزمین، تهران، دانشگاه تهران، 

ــد رضــا . 11 ــاجر، محم ــروي مه ). 1385. (م
شناسی و پرورش جنگل، تهران، دانـشگاه      جنگل

  . ص387تهران، 
درختـان و   ). 1383. (مظفریان، ولـی الـه    . 12

 1003هاي ایران، تهران، فرهنگ معاصر، درختچه
  . ص

رحمـانی، رامـین،    1382جفی فر، علـی،     ن. 13
زاده، جعفر، کرم شاهی، عبـداالمیر، مـدل        حسین

هاي زاگـرس بـا     ارزیابی توان اکولوژیک جنگل   
مطالعه موردي حوزه آبخیز سراب (کاربري جنگل 
  .39-34، )دره شهر ایالم
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