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در همین  .است طبیعی های بحران پیامدهای کاهش در مدیریتی اصلی اهداف از اکولوژیک، توان سبراسا اراضی کاربری پراکنش و نوع انتخاب

چای )استان  چهل های حوضهدر ارزیابی توان اکولوژیک  پایهبر  شمال ایران های جنگلدر کالن  یها کاربری و تهیه نقشه بندی پهنه راستا
های ضمن آشکارسازی پهنهاین مطالعه در . شد انجام رود )استان گیالن( سه هزار )استان مازندران( و فریرود و زیلکی گلستان(، بلیران و دوهزار و

 گاه روستایی، گردشگری و حفاظت داری، سکونت داری، جنگل دیم، مرتع ی کالن شامل کشاورزی آبی وهابرای توسعه کاربریدارای تعادل 

 در اختیار، رکانیهای هیمحیطی جنگل ریزی جهت استفاده چندگانه از توان های مکانی و قابل برنامهظرفیتبنابراین،   .تالش شده است
از طریق سازگاری اکولوژیک و  های ممکن برای یک منطقه تریس کاربریشود از طریق تهیه ما پیشنهاد می .شود میداده ان قرار گیر تصمیم

 ها اقدام شود. کاربری بندی  همچنین سنجش مزیت نسبی )اقتصادی، اجتماعی، سیاسی( آنها، نسبت به اولویت
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Abstract  

Selection the type and distribution of land use based on ecological capability is the main management 

objectives in reducing the effects of natural disasters. In this regard, the zoning project and mapping 

of north forests macro-applications were done based on ecological capability assessments. This study 

was conducted in Chehel chai (Golestan province), Beliran, Dohezar and Sehezar (Mazandaran 

province) and Fariroud and Zilakiroud (Guilan province) areas. In present research in adition to 

equilibrium areas for the macro-applications development such as irrigation agriculture, drought 

agriculture, rangelands, forestry, rural settlement, tourism efforts have been made. Therefore, regional 

and programmable capacities for multiple use of the peripheral potential are given to decision makers 

on Hircanian forests. So, it is recommended to prioritize the applications by providing metrics of 

possible applications for a site through ecological capabilities and measure their relative advantage 

(economic, political, social). 
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 مقدمه -8

پایدار از  استفادهترین رویکرد مدیریت محیط زیست طبیعی  اصلی
 شود های طبیعی محسوب می خدمات چندگانه اکوسیستم

 یابیارزآمایش سرزمین . (1354زاده و همکاران،  )عبداهلل
 شیمنابع آب و خاک برای تعیین و آرا لسیستماتیک پتانسی

کاربری  نیترهمختلف است که هدف آن، انتخاب ب های کاربری
 –اقتصادی  طیاد اجرای آن کاربری با توجّه به شراهن و پیشنکمم

شده نیازهای جاری  به نحوی که کاربری اتخاذی است اجتماع
تأمین کرده و در عین حال منابع را برای  شکل نیترهمردم را به ب

 ,Nidumolu et al, 2006; Tang et al) کند یحفظ م ندهیآ

های محیط زیستی تالش دارد با  یاستراتژ ه طور واضح،ب(. 2009
و پنهان  متعددهای  ، ارزشمحیط طبیعی ومهندسی رابطه انسان 

را برای  منابع طبیعی عملکردهای بوم شناختی ،کاال و خدمات
گذاران آشکار نماید و سیاست و ریزان توسعه برنامهمدیران، مردم، 

ای برای حفاظت  کاالها و خدمات را به پشتوانهارزش افزوده این 
 & Zondag ؛  1311)امیری و همکاران،  آنها تبدیل کند

Borsboom, 2009)های دامنه شمالی  آنکه جنگل ا وجود. ب
برداران  البرز در طول سالیان متمادی به ساکنان پیرامون خود، بهره

الگوی ها خدمات اقتصادی عرضه داشته است، فقدان یک  و دولت
به  پذیر منجر و مشارکت ، منسجممدیریت چندمنظوره، یکپارچه

بسیاری از  نسبت بهریزان توسعه برداران و برنامه عدم شناخت بهره
ها گردیده است و چنین غفلتی مانع  جنگلاین های پنهان  قابلیت

)نوری و  در این پیکره طبیعی شده است سازگاراز تحقق مدیریت 
شود ادامه این روند با پایداری  بینی می ا پیش. لذ(1315همکاران، 

و عملکردهای از جمله توالی ساختار، فرایندهای طبیعی 
هایی از افت  های هیرکانی همسو نباشد و نشانه شناختی جنگل بوم

بازده اقتصادی آن، موجب ایجاد انگیزه برای تبدیل اراضی و در 
 Van) رددنتیجه از دست رفتن این زیست بوم باستانی کشور گ

Groenendael et al., 2012 ؛Attorre et al., 2012 

جمعیّت و و عدم استقرار  شیافزاهمچنین . (Argent, 2004؛
خسارات  شیو افزا یمنیا  یبآن باعث کاهش ضر بمناس مکانی

دانش و ابزار برای  ،یکاربری اراض زییر استراتژی برنامه .شود یم
های محیطی به ارتقا نیاز دارد  ظرفیت مداوم کلمش لح
(Schetke et al., 2012 .)کیتوان اکولوژ یابیارز تیاهم  

بالقوه فاقد توان  نیتا به آن جا است که چنان چه سرزم نیسرزم
در  حتیباشد    یخاص یکاربر یاجرا یمناسب برا یکیاکولوژ

آن  یاجرا ،یبه وجود آن کاربر یاجتماع– یاقتصاد ازیصورت ن
 یمنطقه نم یطیمح ستیز تیطرح نه تنها سبب بهبود وضع

دنبال خواهد داشت  به زیرا ن طیمح شتریب بیگردد، بلکه تخر
(Pennington, 2000 .) 

  کیتوان اکولوژ( 1311و همکاران ) یریام یا در مطالعه
را  رانیدوهزار و سه هزار شمال ا زیآبخ  یحوضه ها  یها جنگل

 یابیارز قیتحق نیا جیکرده اند. نتا یابیمدل مخدوم ارز یبر مبنا
گانه مشخص کرده  را به صورت مناطق هفت یتوان جنگل کار

 یجنگل کار  یها مدلکه نشان دهنده وجود پنج طبقه نخست  
 است. یدر مطالعه مورد 7و  6و عدم وجود طبقات  رانیا
اق توسعة توان و انطب( 1354زاده و همکاران ) همچنین عبداهلل 

موجود در  یبا کاربر یستمیمدل س ییسکونتگاه روستا یکاربر
اند. نتایج مطالعه آنها نشان داد  ی کردهابیارز را گرگان ارتیز زیآبخ
 هب  انگرگ ارتیدرصد از مساحت آبخیز ز 97/4و  46/4 که 
های تناسب یک و دو قرار دارند و سایر مناطق  ب در کالسترتی

دارد. بر اساس نتایج به تعلّق   بتوان نامناس سبه کال%(  76/51)
 ییکاپای جزدر طبقه کم،  3164/۱دست آمده مقدار کاپای کلی 

و در کالس ضعیف  161/۱طبقة دو  و  2۱37/۱  عهتوس کیطبقة 
 قرار دارند.

 تیریو مد ییفضای منظور سامانده به( 1319اونق و همکاران )
 اییدر یناحیة جنوب شرق یزیتوان اکولوژ ،یکاربری اراض داریپا

ها  تعداد طبقات کاربری سازی سانیکخزر را با ابداع مدل عددی و 
کردند.  یابیارز یمحیطواحد  1227  بو در قال یدر سطح تفصیل

یک شده کتف یمحیطنشان داد که تعداد واحدهای  شانیا جینتا
کاربری  دیاز تعداد مورد انتظار است و بیانگر تغییر شد ترکم یخیل

 های اخیر است.  کالن در دوره سرزمین اکوسیستمهای خرد و
سیمای زمین در   ایجاد چارچوب مدیریت چندمنظوره"طرح ملی 

فرصت  "زیستی های هیرکانی خزری با هدف حفظ تنوع جنگل
های انسانی  دخالترا برای تدوین این الگو و اصالح روند  مغتنمی

های طبیعی ایران فراهم در یکی از کم نظیرترین اکوسیستم
ای  مقدمهتواند  آورد. نتایج و دستاوردهای این اقدام ارزشمند می می

تسری این تالش به دیگر زیست بوم های حساس و برای 
پذیر کشور باشد. دولت ایران و برنامه توسعه ملل متحد  آسیب

(UNDP به همین منظور با حمایت تسهیالت محیط زیست )
ی یک پروژه مشترک پنج ساله از سال ( با اجراGEFجهانی )

های مدیریت مشارکتی و  تالش داشته است چارچوب 1352
چندمنظوره در سیمای جنگلی هیرکانی را با هدف حفظ تنوع 
زیستی و تغییر مدیریت وابسته به چوب به مدیریت چند منظوره 

 ایجاد نماید.
های هیرکانی خزری، الگوی  مدیریت چندمنظوره جنگل طرح ملی

هزار هکتار در قالب  12۱نوین مدیریت جنگل را در وسعتی بالغ بر 
حوضه پایلوت در سه استان گیالن، مازندران و گلستان به  4

آزمون خواهد گذاشت. در این راستا مطالعات مختلف و مرتبط 
انی؛ پوشش های هیرک گوناگونی شامل ارزیابی وضعیت جنگل

گذاری خدمات اکوسیستمی؛  گیاهی؛ تنوع زیستی؛ ارزش
بندی  بندی یا پهنه سنجی گردشگری همسو با طبیعت؛ زون امکان

اقتصادی؛ بررسی تعارضات انسان  -سازی؛ بررسی اجتماعی و نقشه
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سازی؛  و پستانداران؛ بسیج اجتماعی جوامع؛ آموزش و ظرفیت
یش در دستور کار قرار گرفته گذاری، قوانین، مقررات و پا سیاست

در دو مرحله است.  شاملسازی  بندی و نقشه است. مطالعات پهنه
ها براساس توان  بندی کاربری پهنهاین مطالعات، مرحله نخست 

 انجام گرفتهای هیرکانی خزری اکولوژیک در تمام گستره جنگل
های و در مرحله دوم، ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین در حوضه

سه هزار  پایلوت چهل چای )استان گلستان(، بلیران و دوهزار و

)استان مازندران( و فریرود و زیلکی رود )استان گیالن( واقع در 
های هیرکانی خزری برای توزیع فضایی کالن  گستره جنگل

ها از طریق ارزیابی چند معیاره مکانی مبتنی بر کاربرد  کاربری
مولفه های بیوفیزیک محیط( و معیارهای بوم شناختی )مرتبط با 

های متناسب برای توسعه دو کاربری کشاورزی  نیز معرفی فعالیت
و گردشگری به انجام رسید. مقاله حاضر به ارائه نتایج حاصل از 

  بندی و نقشه سازی اختصاص دارد. پهنه مطالعات

 و روش مواد-2

  محدوده مورد مطالعه 

ای های ناحیه رویشی هیرکانی در شمال کشور و جنوب دریجنگل
های  ر تا دامنهاین ناحیه از سواحل دریای خز. خزر قرار گرفته است

شمالی البرز را در بر گرفته و از ارسباران در غرب تا گلیداغی در 
ها به دلیل دارا بودن آب و هوای جنگلاین . رودشرق پیش می

تولیدی باالیی برخوردار بوده  معتدل و مرطوب از استعداد و توان
که شرایط اقلیمی مناسب سبب گردیده تا این ناحیه  طوری به

 رویشی برای توسعه و رویش جنگل به خوبی مهیا گردد به طوری
های ترین و بهترین جنگلهای این ناحیه جزء باارزشکه جنگل

های هیرکانی با گاه جنگل گسترش گردد.ایران محسوب می
هزار  4۱۱میلیون و  2هزار کیلومترمربع ) 24وسعتی بیش از 

دهند و تحت  های خزری را پوشش میدرصد استان 41هکتار(، 
حوضه آبخیز، مدیریت  1۱3پوشش چهار اداره کل منابع طبیعی در 

گاه  عت گسترشدرصد از مجموع وس 75(. 1شوند )شکل می
هزار هکتار( شامل  5۱۱های هیرکانی )برابر یک میلیون و جنگل

گاه در اختیار  درصد این گسترش 21های جنگلی است و  توده
گاه  های غیرجنگلی در گسترش باشد. زمین های انسانی می کاربری
 22درصد(، زراعت دیم ) 21های هیرکانی به زراعت آبی ) جنگل

درصد(، اراضی  6کاری ) درصد(، جنگل 39داری ) درصد(، مرتع
درصد(  7های آبی و بیشه زار ) درصد( و پهنه 2ساخته شده )

 اختصاص دارد. 
های جنگلی هیرکانی در برگیرنده درختان صنعتی و نیمه  توده

برداری و بازار  صنعتی متعدد هستند و همواره از مزیت نسبی بهره
توان ( 1311و همکاران ) یریام یا در مطالعه داشتهپسندی 

دوهزار و سه هزار  زیآبخ  یحوضه ها  یها جنگل  کیاکولوژ
اند. لذا اقتصاد چوب یکی از  برخوردار بوده را رانیشمال ا
ریزی های توسعه اقتصادی و اجتماعی  های اصلی برنامه محرک

منطقه بوده و از همین رهگذر رویکردهای مدیریتی و گاه 
بخش از منابع طبیعی کشور تجربه شده مشکالت مختلف در این 
های جنگلی  میلیون هکتاری توده 5/1است. مجموع وسعت 

درصد(،  61های صنعتی ) هیرکانی در دامنه شمالی البرز شامل توده
درصد( است. در حال حاضر  9درصد( و حفاظتی ) 27نیمه صنعتی )

سری  9۱۱جنگلی شمال ایران در قالب های  درصد  توده 63حدود 
 برداری قرار دارد. ریزی جنگل، تحت مدیریت بهره رنامهب
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محدوده مورد مطالعهموقعیت  -1شکل 

روش مطالعه -3

های هیرکانی به منظور استفاده چند  بندی جنگل شناسی پهنه روش
منظوره پایدار جنگل به موازات حفظ تنوع زیستی در زمین سیمای 
جنگلی متکی بر ارزیابی چند معیاره مکانی اتخاذ شد. بر این 

های مورد  اساس در هر مرحله از اجرای پروژه با توجه به کاربری
سنجی سرزمین جهت استقرار  قابلیت انتظار، معیارهای اکولوژیک

های  های مکانی آن در قالب مدل ها شناسایی و شاخص کاربری
حرفی با منطق جبر بولین در محیط سامانه اطالعات جغرافیایی 
نقشه سازی شد. هفت کاربری کالن که در این مرحله از فرایند 
مطالعه توان سنجی مورد توجه قرار گرفت شامل کشاورزی آبی، 

داری، سکونتگاه روستایی و  داری، جنگل ورزی دیم، مرتعکشا
طبقه  4طبقه شایستگی و گردشگری در  3حفاظت هرکدام در 

طبقه(  2شایستگی )گردشگری گسترده و متمرکز هرکدام در 
 باشد.  می

گیری چندمعیاره مکانی مورد استفاده برپایه مدل  تحلیل تصمیم
دکتر مخدوم )مخدوم،  ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین که توسط

ریزی شده است استوار گردید و با بررسی وضع موجود  ( پایه1372
های محیطی محدوده مورد مطالعه و همچنین  ها و ویژگی کاربری

های موضوعی در دسترس به صورت مدل ویژه با قلمرو  داده
ها برای  های هیرکانی خزری سازگار شد. لذا کاربرد این مدل جنگل

شود.  های جنگلی بدون انطباق زمینی توصیه نمی گاه سایر گسترش
 باشد: مراحل انجام کار به شرح ذیل می

ها  کاربری تدوین مدل حرفی اولیه تصمیم گیری مکانی  -1
 براساس معیارهای اکولوژیک بر پایه مدل مخدوم

شناسایی معیارها و شاخص های اکولوژیک توان سنجی در  -2
 محدوده مورد مطالعه

گیری مکانی بر اساس  های حرفی تصمیم دلنهایی نمودن م -3
 معیارهای اکولوژیک با توجه به شرایط موجود 

های مکانی توان اکولوژیک در دامنه  سازی شاخص نقشه -4
 (1:9۱۱۱۱۱شمالی البرز )در مقیاس 

کاربری )کشاورزی آبی،  7تهیه نقشه توان اکولوژیک  -9
داری، گردشگری، توسعه  داری، جنگل کشاورزی دیم، مرتع

روستایی، حفاظت( در دامنه شمالی البرز به طور مجزا )در 
 (1:9۱۱۱۱۱مقیاس 

تلفیق نقشه توان اکولوژیک هر کاربری با وضع موجود و  -6
ها و توان  تحلیل توسعه متعادل و توسعه نامتعادل کاربری

ها در دامنه شمالی البرز با رویکرد  ممکن برای توسعه کاربری
 (1:9۱۱۱۱۱حفظ تنوع زیستی )در مقیاس 

ها و توان های ممکن  کاربری تحلیل تعادل و بی تعادلی در توسعه 
برای توسعه به این ترتیب صورت گرفت که نقشه توان سنجی 
شده بر اساس مدل های توان اکولوژیک برای هر کاربری تهیه و 

ها  در سامانه اطالعات جغرافیایی با نقشه وضع موجود کاربری
ط جبر بولین زیر، نقشه و مساحت همپوشانی شد و مطابق رواب

توسعه متعادل و توسعه نامتعادل هر کاربری و توان ممکن برای 
ها به تفکیک هر طبقه شایستگی تعیین و مورد  کاربری توسعه 

 تحلیل قرار گرفت.
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 نتایج-4
 شناخت وضع موجود  

به منظور ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین، با توجه به هدف 
های هیرکانی خزری برای مدیریت  بندی جنگل مطالعات پهنه

سنجی شامل مورد نظر برای توانهای کالن  چندمنظوره و کاربری
داری، توسعه  داری، جنگل کشاورزی آبی، کشاورزی دیم، مرتع

های مناسب برای حفاظت، موجودی و  روستایی، گردشگری و پهنه
عامل مورد توجه قرار گرفت که خالصه  24شرایط سرزمین در 

 باشد. نتایج آن به شرح ذیل می
های هیرکانی  گاه جنگل درصد از گسترش 46اقلیم و آب و هوا:  -

درصد در  37درصد در اقلیم نیمه مرطوب و  17در اقلیم مرطوب، 
اقلیم نیمه خشک توزیع شده است. متوسط دمای غالب در 

درجه سانتیگراد  19تا  11های هیرکانی بین  گاه جنگل گسترش
 1۱۱۱تا  9۱۱ها در طبقه بارش  است. بیشترین وسعت این جنگل

گاه جنگلی  د. رطوبت نسبی غالب در گسترشمتر قرار دارن میلی
درصد واقع است. متوسط تبخیر و  79تا  7۱هیرکانی در طبقه 

باشد و  متر می میلی 129۱تعرق ساالنه در این محدوده کمتر از 
 4۱های هیرکانی کمتر از  متوسط سرعت باد غالب در جنگل

رار کیلومتر ق 4۱تا  3۱کیلومتر بر ساعت است و اغلب در محدوده 
 دارد.

این درصد از مساحت  54 یکوهستان یمایستوپوگرافی:  -
ها در  دهد. توزیع ارتفاعی این جنگل را پوشش می ها جنگل
متر از تراز  3۱۱۱متر تا بیش از  1۱۱های البرز از کمتر از  دامنه

های  درصد وسعت جنگل 97شود. بیش از های آزاد دیده میآب
درصد قرار  3۱طبقات شیب بیش از هیرکانی دامنه شمالی البرز در

های توپوگرافیک جدی برای  دارند و از این نظر با محدودیت
برداشت چوب مواجه هستند. با توجه به موقعیت رشته کوه البرز 

درصد( جهت شمالی و  94های آن )حدود  های دامنه اغلب شیب
 شرقی دارند.

البرز  های هیرکانی دامنه شمالی درصد جنگل 73زمین شناسی:  -
اند که از طرفی در  های رسوبی گسترش یافته اغلب بر روی سنگ

های زیرین زمین نقش مهمی ایفا  حفظ آب و انتقال آن به الیه
سازی،  ویژه راه کنند و در مقابل نسبت به عملیات مهندسی، به می

 ایجاد ترانشه و خاک برداری حساس هستند.
تیپ خاک قرار  9های هیرکانی بر روی  خاک شناسی: جنگل -

-های آلفی ها، بر روی خاک دارند که بیشترین وسعت این جنگل

ها دارای  سول توزیع شده است. بنابراین این خاکسول و مولی
تجمع رس، آهک و مواد آلی هستند که ضمن غنی و با ارزش 
بودن از نظر حاصلخیزی، به سبب غلبه شیب های زیاد، نسبت به 

های  پذیر هستند. خاک آسیبروان گرایی و لغزش حساس و 
های هیرکانی حاصلخیزی خوب و خیلی خوبی  گاه جنگل گسترش

دارند، به همین سبب تمایل به برداشت خاک سطحی برای اهداف 
ها یکی از  های کشاورزی به این جنگل کشاورزی و یا توسعه زمین

های  شود. خاک ها محسوب میمشکالت پیش روی این جنگل
کانی اغلب عمق متوسط تا خیلی عمیق دارند های هیر بستر جنگل

شوند. با این وجود  های تکامل یافته محسوب می و جزو خاک
ماهیت رسوبی بودن آنها و غنی بودن از رس و آهک سبب شده 
در اغلب موارد زهکشی در آنها ضعیف بوده و معموال مرطوب و 

های هیرکانی در  درصد جنگل 52خیس به نظر برسند. بیش از 
های  ها قرار گرفته است و به سبب محدودیت اراضی کوه تیپ

ها مورد استقبال  فیزیوگرافیک برای گسترش بسیاری از کاربری
 واقع نشده است.

درصد محدوده  7۱آب در دسترس شرب و کشاورزی: حدود  -
میلیون لیتر در روز آب شرب قابل  1های هیرکانی بیش از  جنگل

هزار  1۱گاه از  درصد این گسترش 7۱برداری دارد و بیش از  بهره
مترمکعب در هکتار آب در دسترس کشاورزی برخوردار است. 

های زراعی و بنابراین زمینه و گرایش بسیاری برای توسعه فعالیت
گاه تبدیل اراضی جنگلی یا حاشیه جنگل به این فعالیت مشاهده 

 شود.  می
الی دامنه شم یجنگل یشگاهروتیپ جنگلی و انبوهی جنگل:  -

 یآن با وسعت یپت 15که  ی استجنگل یپت 35 البرز دربرگیرنده
( یخزر یرکانیه یشگاهدرصد رو 69هکتار ) یلیونم 2/1 بیش از

 یرکانیهای ه جنگل گاه . گسترشاست یصنعتدارای درختان 
 یها است که هم شامل گونه یحفاظت یپت 12 یرندهدر برگ یخزر

باشد و  یم یا سرو خمره ارس و یلکی،حفاظت شده مانند شمشاد، ل
. گردد یداری را شامل م جنگل یها طرح یهای حفاظت هم توده

 Carpinus betulus-Parrotiaانجیلی ) -تیپ جنگلی ممرز

persica به عنوان یک تیپ نیمه صنعتی بیشتر مساحت )
دهد و حدود یک  های هیرکانی را به خود اختصاص می جنگل

متعلق به این تیپ جنگلی های هیرکانی  چهارم سیمای جنگل
-( و ممرزCarpinus betulusاست. پس از آن، دو تیپ ممرز )

( Carpinus betulus-Quercus castaneifoliaبلند مازو )
شوند بیشترین وسعت  های صنعتی محسوب می که هر دو از تیپ

باشند. گفتنی است تیپ خالص درخت صنعتی راش  را دارا می
(Fagus orientalis حدود )های  درصد وسعت جنگل 1۱

های  درصد وسعت جنگل 9دهد و حدود  هیرکانی را پوشش می



 381-369، صفحه 8931فصل بهار ، اول، شماره هارمچمطالعات علوم محیط زیست، دوره 

57۱ 

تیپ جنگلی حفاظتی و غیرقابل  12هیرکانی خزری تحت پوشش 
 71های جنگلی )حدود  برداری قرار دارد. بیشترین وسعت توده بهره

درصد( قرار  79درصد آن( در طبقه خیلی انبوه )با انبوهی بیش از 
 دارد. 

های  گاه جنگل پ مرتعی و انبوهی و تولید مرتع: گسترشتی -
هزار هکتار مرتع )حدود  171هیرکانی خزری دربرگیرنده حدود 

تیپ مرتعی است که بیش از  21یک درصد وسعت آن( مشتمل بر 
های چند ساله قرار دارد. مراتع انبوه و  نیمی از آن در گروه علفی

گاه  از مراتع گسترش درصد(  7۱خیلی انبوه سهم زیادی )حدود 
دهند. تولیدات علوفه  های هیرکانی را به خود اختصاص می جنگل

کیلوگرم علوفه خشک در  9۱۱تا  9۱مراتع هیرکانی نوسانی بین 
 هکتار دارد. 

ی به های هیرکان جنگلتنوع گیاهی غنی های جانوری:  گونه -
 34۱گونه پستاندار،  6۱تنوع باالی جانوری نیز منجر شده است. 

گونه دوزیست در  5گونه خزنده و  25گونه ماهی،  67گونه پرنده، 
ها دیده ها، مراتع و تاالب های مختلف منطقه شامل جنگل زیستگاه

کنند )اما به طور  که در منطقه زندگی می یپستانداراناز شوند.  می
پلنگ، سیاه گوش، خرس توان به  می اند( چشمگیری کاهش یافته

اشاره  ، مرال و شوکاشنگ ،، گربه جنگلیای، گرگ، شغال قهوه
  .نمود

های ثبت شده در محدوده  مخاطرات محیطی: زمین لغزش -

رسد که ناشی از  اتفاق می 5۱۱های هیرکانی به حدود  جنگل
جنس زمین، شیب و رطوبت زیاد خاک است. از نظر 

های هیرکانی در  پذیری نیز یک چهارم سطح جنگل فرسایش
% 4۱ی زیاد و خیلی زیاد قرار دارد و بیش از پذیر شرایط فرسایش

پذیری متوسط جای گرفته است.  این محدوده در طبقه فرسایش
های  بنابراین شرایط طبیعی منطقه به نحوی است که مداخله

تواند آن را با ریسک  پذیری می انسانی بدون مالحظات آسیب
ژیک خسارات جبران ناپذیر همراه سازد و بسیاری از خدمات اکولو

برداری نماید. امروزه سیالب  این اکوسیستم طبیعی را غیرقابل بهره
ها نیز به یکی از مخاطرات مهم این جنگل ها  و طغیان رودخانه

ویژه در بخش شرقی آن و در فصل تابستان تبدیل شده است.  به
هزار  6طول خطوط گسل در این ناحیه جنگلی کوهستانی حدود 

های مهم در کل  رصد طول گسلد 6۱کیلومتر است که معادل 
 شود. های شمالی ایران در مجاورت دریای خزر محسوب می استان

گاه در تسلط  درصد این گسترش 21های موجود:  کاربری -
گاه  های غیرجنگلی در گسترش باشد. زمین های انسانی می کاربری
 22درصد(، زراعت دیم ) 21های هیرکانی به زراعت آبی ) جنگل

درصد(، اراضی  6کاری ) درصد(، جنگل 39داری ) درصد(، مرتع
درصد(  7زار ) های آبی و بیشه درصد( و پهنه 2ساخته شده )
 اختصاص دارد.

های درصد از جنگل 17مناطق تحت حفاظت: امروزه حدود  -
هیرکانی خزری تحت پوشش یکی از طبقات حفاظتی سازمان 

ن جنگل درصد وسعت ای 4حفاظت محیط زیست قرار دارد و نیز 
گاه جنگلی اختصاص دارد که تحت مدیریت  ذخیره 71ها به 

  ها، مراتع و آبخیزداری کشور است. سازمان جنگل

 ها کاربری برای توسعه  هیرکانی های جنگل آل ارزیابی حالت ایده  

کالن کاربری کشاورزی آبی، کشاورزی دیم،  7توان سنجی نتایج 
گاه روستایی، گردشگری و  ، توسعه سکونتداری جنگل، داری مرتع

که با استفاده از ارزیابی چند معیاره مکانی و با مداخله حفاظت 
 های مکانی مستقلی از منابع اکولوژیک صورت گرفت به شاخص

 شرح زیر است:
 هگسترهکتار از مجموع وسعت  156۱۱۱کشاورزی آبی:  -

هیرکانی بالقوه دارای توان برای توسعه کشاورزی آبی  های جنگل
است. بیشترین وسعت اراضی دارای توان بالقوه برای کشاورزی 

توان واقع  1رین آن در طبقه تاین کاربری و کم 3آبی در طبقه 
 .اند شده

هزار هکتار از مجموع وسعت  61حدود  :کشاورزی دیم -
به صورت درصد آن(  3)تنها هیرکانی  های جنگل گاه گسترش

 .بالقوه دارای توان برای توسعه کشاورزی دیم است

 سطححوزه  زهکتار ا  72۱۱۱بالغ بر  یوسعت: داری مرتع -
توسعه  توان برای یبالقوه دارا به صورت یرکانیه های جنگل
توسعه  یدرصد برا 2/1تنها  یزانم یناز ااست.  داری مرتع یکاربر
 یسنجدرصد از وسعت توان 75توان دارد و   1درجه  داری مرتع

 .ر گرفته استقرا یکاربر ینا 3شده، در طبقه 
هزار هکتار از  512چوب صنعتی(:  برداری بهره) داری جنگل -

درصد آن( دارای توان بالقوه برای توسعه  41هیرکانی ) های جنگل
درصد دارای  9/۱است. از این میزان، تنها نزدیک به  داری جنگل

 .است 1توان طبقه 
نشان داد از  ایج ارزیابی توان اکولوژیکنت :توسعه روستایی -

هزار هکتار  19۱برابر مجموع وسعت حوزه هیرکانی، مساحتی 
دارای توان برای توسعه روستایی است. این میزان اراضی برابر 

  .مجموع وسعت منطقه مورد مطالعه استاز درصد  6کمی بیش از 
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توان سنجی این کاربری براساس منابع اکولوژیک  :گردشگری -
به ترتیب  2و  1طبقه صورت گرفت. طبقه  4مختلف در 

و طبقه  2شگری متمرکز درجه و گرد 1گردشگری متمرکز درجه 
تعلق دارد.  2و گسترده درجه  1به گردشگری گسترده درجه  4و  3

هزار هکتار  14۱مطابق نتایج توان سنجی این کاربری، حدود 
هیرکانی خزری( از توان  های جنگلدرصد از محدوده  39)حدود 

از مجموع . اکولوژیک برای توسعه گردشگری برخوردار است
 1ای توان بالقوه برای این کاربری تنها نزدیک به دار های پهنه

 1توان که به معنی گردشگری متمرکز درجه  1درصد در طبقه 
 41. در مقابل بیشترین درصد اراضی )حدود اند گرفتهاست جای 

( جای برای گردشگری گسترده 2درجه توان ) 4درصد( در طبقه 
 (.2 اند )شکل گرفته

 
 ی توسعه گردشگریبرا کیتوان اکولوژ دارایهای  پهنه -2 شکل

 
از جنگل هیرکانی که غیرقابل  هایی عرصهسنجش حفاظت:  -

در آن نیازمند مالحظات  ها فعالیتو یا توسعه  باشند میتوسعه 
با استفاده از معیارهای مختلفی صورت گرفت  باشد میاحتیاط آمیز 
های مدیریتی و  بر منابع اکولوژیک برخی از ویژگیکه عالوه 
های مخاطره آمیز محیطی نیز در آن مداخله داشت.  محدودیت

هیرکانی نشان داد  های جنگلبالقوه حفاظت در  ها ظرفیتارزیابی 
حوزه  درصد( از وسعت 91میلیون هکتار )نزدیک به  4/1حدود 

درصد از  63هیرکانی نیازمند مداخالت حفاظتی است. در حدود 
واقع است )برابر  1دارای قابلیت برای حفاظت، در طبقه  های پهنه

 های جنگلهیرکانی(. در واقع این دسته از  های جنگلدرصد  36با 
هیرکانی شرایط معرف بودن و حفاظت مدیریت شده را دارد. 

ستره توسط سازمان حفاظت محیط این گ نیمی ازدرحال حاضر 

زیست تحت مدیریت قرار دارد و الزم است برای مابقی این 
تدارک دیده شود. همچنین  ریزی شده برنامهگستره نیز توسعه 

هیرکانی در طبقه  های جنگلحفاظتی  ها ظرفیتدرصد  27حدود 
درصد وسعت هیرکانی(. این دسته از مناطق  16قرار دارد )حدود  2

و در شرف ناپایداری قرار دارند و بهتر  پذیر آسیبمناطق در ردیف 
لویت قرار نگیرد و در آنها در او ها فعالیتو  ها کاربری است توسعه 

ناپذیر بود با مالحظات و ارزیابی ریسک مخاطرات  چنانچه اجتناب
درصد از اراضی دارای  1۱مطابق این بررسی حدود  همراه باشد.

جای گرفته است. این طبقه که  3توان برای حفاظت در طبقه 
در  شود میهیرکانی را شامل  های جنگلدرصد وسعت  9حدود 

حفاظت و مراقبت زمان دار برگیرنده نواحی بازسازی و احیأ و 
 .(3 )شکل باشد می
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  های هیرکانی مناطق واجد مالحظات حفاظتی در جنگل -3 شکل

 
ه متعادل، توسعه نامتعادل و توان بندی توان اکولوژیک، نوسع جمع

های هیرکانی  ها در گستره جنگل کاربری ممکن برای توسعه 
 باشد.  می 9و  4، 3، 2، 1های شماره  مطابق جدول

 
 

 یخزر یرکانیه های جنگلدر حوزه  کشاورزی آبی  توسعه کاربریتوان اکولوژیک و چگونگی  یتوضع خالصه -1جدول 

 کشاورزی آبی
 طبقات شایستگی

 توسعه نامتعادل توسعه متعادل توان ممکن توان بالقوه

 هکتار درصد  هکتار درصد  هکتار درصد  هکتار وسعت موجود

17/1423۱۱  

 (هکتار)

 5/11 97/15513 42/7 69/6715 61/13 22/267۱3 1طبقه 

43/3661۱ 
 26/33 32/39131 6/14 52/1322۱ 69/24 24/41392 2طبقه 

14/47 99/9۱9۱9 51/77 71/7۱969 26/31 26/121۱71 3طبقه   

 1۱۱ 44/1۱962۱ 1۱۱ 21/5۱9۱6 1۱۱ 72/156126 جمع

 71/29 22/74 6۱/63 12/137 نسبت به موجود ) درصد(

 حوزه هیرکانی )درصد(مساحت نسبت به 
 (هکتار  6/24۱1446)

14/1 76/3 35/4 92/1 
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 یخزر یرکانیه های جنگلدر حوزه  کشاورزی دیم  توسعه کاربریتوان اکولوژیک و چگونگی  یتوضع خالصه -2جدول 

 کشاورزی دیم
 طبقات شایستگی

 توسعه نامتعادل توسعه متعادل توان ممکن توان بالقوه

 هکتار درصد  هکتار درصد  هکتار درصد  هکتار موجودوسعت 

73/112492  

 (هکتار)

 65/63 6951 34/67 1/31142 71/66 1/4944۱ 1طبقه 

6/1۱2۱54 
 45/22 51/2325 11/16 35/5256 ۱1/17 3/11626 2طبقه 

 13/13 22/143۱ 99/16 12/5931 11/16 34/1۱561 3طبقه 

 1۱۱ 13/1۱391 1۱۱ 61/97675 1۱۱ 74/61۱34 جمع

 75/5۱ 21/5 25/91 9۱/6۱ نسبت به موجود ) درصد(

 24/4 43/۱ 35/2 12/2 حوزه هیرکانی )درصد(مساحت نسبت به 

 
 یخزر یرکانیه های جنگلدر حوزه  داری مرتع  توسعه کاربریتوان اکولوژیک و چگونگی  یتوضع خالصه -3جدول 

 طبقات شایستگی داری وسعت موجود مرتع
 توسعه نامتعادل توسعه متعادل توان ممکن توان بالقوه

 هکتار درصد  هکتار درصد  هکتار درصد  هکتار

177677 

 (هکتار)

 65/۱ 97/161 91/1 74/741 29/1 31/5۱3 1طبقه 

51/194375 
 ۱7/15 1/4442 23/2۱ 5/5119 19/15 7/14321 2طبقه 

 24/1۱ 72/11652 26/71 92/31231 5/71 24/96524 3طبقه 

 1۱۱ ۱5/23257 1۱۱ 16/41195 1۱۱ 29/72196 جمع

 15/16 11/13 9۱/27 61/4۱ نسبت به موجود ) درصد(

 41/6 57/۱ ۱3/2 ۱۱/3 حوزه هیرکانی )درصد(مساحت نسبت به 

 
 یخزر یرکانیه های جنگلدر حوزه  داری جنگل  توسعه کاربریتوان اکولوژیک و چگونگی  یتوضع خالصه -4جدول 

 داری جنگل
 طبقات شایستگی

 توسعه نامتعادل توسعه متعادل توان ممکن توان بالقوه

 هکتار درصد  هکتار درصد  هکتار درصد  هکتار وسعت موجود

24/12۱17۱9 

 (هکتار)

 4۱/۱ 36/3211 91/۱ 69/116 42/۱ ۱1/41۱9 1طبقه 

61/352212 

 

 ۱2/39 12/21349۱ 17/21 99/45115 53/33 37/33334۱ 2طبقه 

 95/64 37/922123 62/7۱ 29/122۱31 69/69 62/644161 3طبقه 

 1۱۱ 96/1۱5452 1۱۱ 49/172114 1۱۱ ۱۱/5123۱7 جمع

 64/32 36/67 31/14 74/11 نسبت به موجود ) درصد(

 21/16 61/33 ۱7/۱ 75/4۱ حوزه هیرکانی )درصد(مساحت نسبت به 
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 یخزر یرکانیه های جنگلدر حوزه گاه روستایی  سکونت  توسعه کاربریتوان اکولوژیک و چگونگی  یتوضع خالصه -9جدول 

 تعداد روستا
 طبقات شایستگی

 توسعه نامتعادل توسعه متعادل توان ممکن توان بالقوه

 تعداد درصد  تعداد درصد  هکتار درصد  هکتار موجود

27۱7 

 ۱9/3 92 - - 42/1 11/2122 1طبقه 

1۱۱3 
 6/4۱ 652 - - 46/39 32/93۱29 2طبقه 

 39/96 56۱ - - 12/63 1۱/5437۱ 3طبقه 

 1۱۱ 17۱4 - - 1۱۱ 6۱/145917 جمع

 ۱9/37 59/62 - - نسبت به موجود ) درصد(

 - - - 21/6 حوزه هیرکانی )درصد(مساحت نسبت به 

 

های توسعه  پهنهنیز به ترتیب  7و  6، 9، 4های شماره  شکل
های  کاربری یبرا ممکن متعادل، توسعه نامتعادل و توسعه 

داری را نشان  داری و جنگل ی، کشاورزی دیم، مرتعآب یکشاورز
 دهند. می

 کیبر اساس توان اکولوژ یآب یکشاورزتوسعه ممکن )مطلوب( های توسعه متعادل، توسعه نامتعادل و  پهنه -4 شکل
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 کیبر اساس توان اکولوژ مید یکشاورزممکن )مطلوب(  توسعههای توسعه متعادل، توسعه نامتعادل و  پهنه -9 شکل

\ 

 کیبر اساس توان اکولوژداری  مرتع )مطلوب( ممکن توسعههای توسعه متعادل، توسعه نامتعادل و  پهنه -6 شکل
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 کیبر اساس توان اکولوژداری  ممکن )مطلوب( جنگل توسعههای توسعه متعادل، توسعه نامتعادل و  پهنه -7 شکل
 

 گیری نتیجه -9
 و مدیریت نامناسب زیست، محیط ارزیابی و ریزی برنامه دیدگاه از

 شدّت بر اراضی، اکولوژیک توان با ها کاربری تناسب عدم

 های جنگلسنجش توان اکولوژیک  است. افزوده مشکالت
توجه به جهت ، اقدامی مهم در ها کاربری هیرکانی برای توسعه 

های  نگ نمودن فرایند توسعه با حساسیتطبیعی و هماه ها ظرفیت
تواند  نمیاین وجود این سنجش به تنهایی بالقوه طبیعی است. با 

های مرتبط باشد. به  گیری کارهای اجرایی و تصمیم بیان کننده راه
در محدوده  ها کاربری  همین منظور برای سنجش تعادل مکانی

 با وضع موجود هر ها کاربری مورد بررسی، نقشه توان اکولوژیک 
پوشانی داده شد  همق و توان سنجی شده انطبا های کاربرییک از 

تری همراه شود. همپوشانی دو  ی با ابعاد دقیقمکانریزی  تا برنامه
 توان اکولوژیکدارای  های پهنهو  ها کاربری نقشه وضع موجود 

 :استموید سه وضعیت مختلف  ها کاربری  برای توسعه
این دسته از مناطق دارای کاربری هماهنگ با  متعادل؛ توسعه -

این مناطق نیازمند توازن  های کاربریتوان اکولوژیک خود است. 
سنجی است. در واقع به رغم آنکه تعادل فضایی در استقرار 

ست میان تولید منبع و میزان کاربری وجود داشته است، الزم ا

غیر این نبع نیز هماهنگی وجود داشته باشد دربرداری از م بهره
 .صورت از این طریق در شرایط ناپایدار قرار خواهد گرفت

بر روی  ها کاربری عادل؛ مناطقی که در آن نامت توسعه -
 اند یافتهفاقد توان اکولوژیک برای آن کاربری گسترش  های عرصه

. این شوند میدارای توسعه نامتعادل قلمداد  های عرصهبه عنوان 
پرچالش در مدیریت پایدار جنگل  های عرصهدسته از مناطق از 

ده، نشان از هیرکانی محسوب می گردند، زیرا کاربری تثبیت ش
تثبیت مالکیت آن دارد و اختصاص زمین به فعالیتی که سرزمین از 
توان بالقوه آن خارج است، دیر یا زود منطقه را در شرایط بحرانی، 

. این دسته از مناطق بالفعل در ردیف دهد میمخرب و ناپایدار قرار 
مناطق نیازمند مداخله مدیریتی قرار خواهند گرفت. بررسی دقیق 

تعادلی در این نواحی نشان خواهد داد فقدان کدام معیار بی 
اکولوژیک این مناطق را در وضعیت بی تعادلی قرار داده است تا 

گیری نمود.  ص جبران معیار شناسایی شده تصمیمبتوان در خصو
ساز توسط  و ساخت و برداری بهرهبه رغم تثبیت مالکیت، ضوابط 

بی تعادلی در این مناطق د از تشدید توان میربط  نهادهای ذی
 بکاهد.
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هایی است که  این دسته از مناطق، شامل گستره ممکن؛ توسعه - 
 فاقد در هر کاربری معین، توان اکولوژیک برای توسعه دارد اما

بنابراین براساس نتایج توان اکولوژیک . کاربری مورد نظر است
نسبت به توسعه کاربری مناسب در این خصوص اقدام  توان می

مود. به همین منظور ابتدا الزم است ماتریس سازگاری ن
 ها کاربری و نسبت به توسعه ممکن گردد ممکن تهیه  های کاربری

 .شودگیری  ر چارچوب توان اکولوژیک آن تصمیمد

 توان ( در ارتباط با ارزیابی1354زاده و همکاران ) در مطالعه عبداهلل

های حوزه  با کاربری روستایی گاه سکونت کاربری توسعة انطباق و
 و یک تناسب های کالسدرصد از سطح حوزه در  92/4و  46/4
 نامناسب توان کالس به )درصد 61 (مناطق سایر و دارند قرار دو

که به طور کلی با نتایج به دست آمده در پژوهش  تعلّق دارند
 حاضر همسو است. 

 پیشنهادها -6

های پایش  با توجه به آنچه مطرح شد به منظور ساماندهی فعالیت
الزم های شمال ایران به منظور مدیریت بهینه  و ارزیابی در جنگل

است در خصوص اراضی دارای گسترش نامتعادل و اراضی دارای 
، تصمیم بهینه برای استفاده از سرزمین با برای توسعه توان ممکن

در خصوص  و راهبردهای کالن،  ها کاربری در نظر گرفتن سایر 
هایی از زراعت آبی و دیم که غالبا بر روی اراضی فاقد توان  عرصه
 اتخاذ گردد. ،بالقوه

کاربری  درصد از 16در حال حاضر بیش از نتایج نشان داد  
هیرکانی در شرایط بی تعادل قرار  های جنگلدر واقع  داری مرتع

دارد و ضروری است به تدریج نسبت به برچیده شدن آن و تغییر 
 هم توان و متعادل اقدام شود.  های کاربریآن به دیگر 
برای توسعه نسبت وسعت اراضی دارای توان بالقوه همچنین، 

نشان نامتعادل این کاربری  و توسعه به وضعیت موجود داری جنگل
موجود با توان  داری جنگلهای دهد به منظور مطابقت پهنهمی

های جاری مرتبط با این کاربری و نیز بالقوه سرزمین، فعالیت
 های جنگلدر حوزه  داری جنگلریزی برای توسعه آتی  برنامه

و ضروری است در این زمینه  بازنگری است نیازمند هیرکانی
 .اهتمام جدی صورت گیرد
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