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چکیده

ارزیابي توان اکولوژیك فرایندی است که تالش دارد از طریق تنظیم رابطه انسان با طبیعت، توسعه ای در خور و هماهنگ 
با طبیعت را فراهم سازد. منطقه حفاظت شده آق داغ به مساحت 93889 هکتار، در جنوب استان اردبیل )جنوب شهرستان 
خلخال( و شمال استان زنجان واقع گردیده است. هدف از این مطالعه ارزیابی توان اکولوژیك برای کاربری جنگل داری در 
منطقه حفاظت شده آق داغ و بررسی میزان انطباق کاربری فعلی جنگلداری با توان اکولوژیك منطقه برای کاربری مذکور می باشد. 
فرآیند ارزیابي توان اکولوژیکي در پژوهش حاضر شامل سه بخش اساسي است که پس از شناسایي منابع اکولوژیکي، تجزیه 
و تحلیل و جمع  بندي داده  ها، توان اکولوژیکي در محدوده  ی مطالعاتي تعیین گردیده است. الیه های اطالعاتی مورد استفاده در 
این مطالعه عبارتنداز: خاکشناسی، اقلیم، پوشش گیاهی، شکل زمین، هیدرولوژی و کاربری اراضی. بررسی ها نشان می دهد 
توان جنگلداری با مساحت کلی 11293/5 هکتار بوده که نتایج حاکی از عدم وجود طبقه 1، 2 و 7 جنگلداری به دلیل وضعیت 
بیوفیزیکی و به ویژه ارتفاعات و اقلیم منطقه می باشد، به طوری که تنها طبقات 3، 4، 5 و 6 جنگلداری در حوضه مورد مطالعه 
وجود دارد. الگوهای کاربری طبقات جنگلی شناسایی شده، با ارزیابی توان آن ها در منطقه منطبق بوده و در وضع موجود نیز 
دارای کاربری جنگلی می باشد ولی طبقه 6 جنگلی در حال حاضر دارای کاربری مرتعی می باشد و از چهار طبقه جنگل داری 
موجود در منطقه سهم طبقه شش جنگلی از همه بیشتر است. یافته ها حاکی از آن است که این منطقه محدودیت زیادی برای 

رشد جنگل تجاری دارد.

واژه های کلیدی: منطقه حفاظت شده آق داغ، ارزیابي توان اکولوژیکی، زون بندی، سامانه اطالعات جغرافیایی. 
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1- مقدمه 
مناسب  محل  انتخاب  مانند  سرزمین  تناسب  ارزیابی 
روش  یک  طریق  از  که  است  مطالعاتی  محدوده  کل  در 
دستیابی  قابل  زمینی  منابع  از  پایدار  استفاده  جهت  علمی 
است. روش های  تناسب سازی به تصمیم گیران برای آنالیز 
عناصر محیط زیست و  توسعه و  بین محل،  العمل  عکس 
نقشه سازی عکس العمل ها در شرایط مختلف، کمک می کند 
)Bagheri و همکاران، 2013(. اهمیت ارزیابی توان اکولوژیک 

سرزمین تا به آن جا است که چنان چه سرزمین بالقوه فاقد 
توان اکولوژیکی مناسب برای اجرای کاربری خاصی باشد 
آن  وجود  به  اجتماعی    – اقتصادی  نیاز  صورت  در  حتی 
کاربری، اجرای آن طرح نه تنها سبب بهبود وضعیت زیست 
محیطی منطقه نمی گردد، بلکه تخریب بیشتر محیط را نیز به 
ارمغان خواهد آورد(Pennington, 2000) . در سال های  اخیر در 
ایران نیز ارزیابی توان اکولوژیک به مثابۀ یک ضرورت در 
برنامه ریزی استفاده از سرزمین )آمایش سرزمین( مطرح شده 
و این امر در برنامه های ملی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
کشور تجلی یافته است. ارزیابي توان اکولوژیک سرزمین، 
اطالعات مورد نیاز را درباره ي منابع زمین فراهم می کند و 
منطق تصمیم گیري در انتخاب استفاده از سرزمین، بر پایه ي 
تجزیه وتحلیل روابط بین این عناصر )تحلیل سیستماتیک( 
سرزمین(  )آمایش  فعالیت های  استقرار  و  توزیع  منظور  به 
متناسب با ویژگي های جغرافیایي است (Sorroor, 2008). انواع 
استفاده از سرزمین را استعداد طبیعي یا توان اکولوژیکي معلوم 
می دارد. توان اقتصادي هم به صورت مکمل توان اکولوژیکي 
عمل نموده و این دو هدف، استفاده از سرزمین را مشخص 
می سازد. در بررسی توان اکولوژیکي سرزمین در بیشتر مواقع 
از منابع اکولوژیکي متعددي براي شناسایي استفاده می گردد و 
فقط در موارد خاصي به شناسایي یک یا دو منبع اکولوژیک 

قناعت می شود )مخدوم، 1392(.
به  زمینه می توان  این  در  انجام شده  مطالعات  از جمله 
مطالعه صورت گرفته توسط پورخباز و همکاران )1393( 
اشاره کرد، که به ارزیابی توان اکولوژیک منطقه خائیز بهبهان 

با استفاده از روش های  تصمیم گیری چندمعیاره در محیط 
GIS پرداختند و نتایج نشان دهنده تناسب تنها 3 درصد از 

منطقه برای کاربری کشاورزی است.
در مطالعه ای امیری و همکاران )1388(، توان اکولوژیک 
هزار شمال  و سه  دوهزار  آبخیز  جنگل های  حوضه های  
این  نتایج  ارزیابی کرده اند.  مبنای مدل مخدوم  بر  را  ایران 
تحقیق ارزیابی توان جنگل کاری را به صورت مناطق هفت 
گانه مشخص کرده که نشان دهنده وجود پنج طبقه نخست 
و عدم وجود طبقات 6 و 7 مدل های  جنگل کاری ایران در 

مطالعه موردی است. 
و  نوری  توسط  گرفته  صورت  مطالعه  در  طور  همین 
صیدایی)1389( در ارزیابی توان اکولوژیک شهرستان کیار 
به منظور دستیابی به توسعه پایدار و استفاده بهینه و کارا از 
منابع، شرایط محیطی منطقه مورد توجه قرار گرفته است. 
در این تحقیق مدل اکولوژیکی براساس تعیین مناطق مستعد 
مورد  را  محیطی  شرایط  مخدوم،  مدل  کشاورزی  کاربری 
در  مدل  این  آزمون  نتایج  می دهد.  قرار  بررسی  و  تحلیل 
با  اراضی  قابلیت  که  می دهد  نشان  مطالعه  مورد  محدوده 
اما  ارزش درجه یک برای توسعه کشاورزی وجود ندارد؛ 
از  توجهی  قابل  و سه وسعت  دو  درجه  قابلیت  با  اراضی 

منطقه را به خود اختصاص داده اند. 
همکاران  و   Peng توسط  گرفته  صورت  مطالعه  در 
در  شهر  چند  اکولوژیک  توان  ارزیابی  به  که   ،)2014(
کشور چین با استفاده از روش AHP و GIS جهت کاربری 
دامپروری پرداختند، نتایج نشان دهنده تناسب بسیار زیاد این 
بالقوه برای توسعه کاربری  مناطق و در نتیجه داشتن توان 

مذکور می باشد.
Akinci و همکاران )2013(، به بررسی تناسب زمین ها 

سد  سه  احداث  دلیل  به  کشاورزی  کاربری  اجرای  برای 
بزرگ در ترکیه با استفاده از نرم افزارAHP  و GIS پرداختند 
و مشخص گردید که این منطقه بیشترین تأثیر منفی را از 
فاکتور شیب دریافت می کند که همین امر روی عمق خاک 

و فرسایش نیز تأثیرگذار بوده است.
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هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه ی 
حفاظت شده ی آق داغ برای کاربری جنگلداری با استفاده از 
مدل اکولوژیکی دکتر مخدوم و سامانه اطالعات جغرافیایی 
با  انطباق کاربری فعلی جنگلداری  )GIS( و بررسی میزان 

توان اکولوژیک منطقه برای کاربری مذکور می باشد.

2- داده ها و روش ها
موقعیت منطقه مورد مطالعه

به مساحت 93889 هکتار، در جنوب  داغ  محدوده آق 
استان اردبیل، جنوب شهرستان خلخال و شمال استان زنجان 
واقع گردیده است. از کل مساحت فوق 55914 هکتار در 
داخل بخش خوروش رستم و 33815 هکتار در داخل بخش 
شهرستان خلخال  مرکزی  بخش  در  هکتار  شاهرود، 2378 
و1773 هکتار در بخش چورزق زنجان واقع گردیده است. 
محدوده مورد نظر در مختصات جغرافیایی 25ً  22َ 48°- 00ً 
45َ °48 طول شرقی و 30ً  04َ °37- 00ً  30َ °37 عرض 
شمالی و با ارتفاع متوسط 1900 متر از سطح دریاهای آزاد 
می باشد. منطقه آق داغ متصل به منطقه حفاظت شده سرخه 
حصار زنجان بوده و منطقه حفاظت شده آق داغ )موسوم به 
10% جنگلی( در داخل آن و قسمت جنوبی منطقه قرار دارد.

روش بررسی
فرآیند ارزیابي توان اکولوژیکي در پژوهش حاضر شامل 
سه بخش اساسي زیر است که پس از طّي این مراحل، توان 

اکولوژیکي در محدوده  ی مطالعاتي تعیین گردیده است:
- اول: شناسایي منابع اکولوژیکي؛

- دوم: تجزیه و تحلیل و جمع  بندي داده  ها؛
- سوم: ارزیابي و طبقه  بندي سرزمین.

شناسایي منابع اکولوژیکي
ارزیابي و  اول  به عنوان گام  اکولوژیکي  منابع  شناسایي 
توان  ارزیابي  براي  مي  رود.  شمار  به  سرزمین  برنامه  ریزي 
از  زیادي  تعداد  شناسایي  به  نیاز  منطقه  هر  زیست  محیط 
کاربری  جمله  از  منابع  این  است.  طبیعي  منابع  پارامترهاي 
و  اقلیم  دامنه ها،  اراضی، جهات  اراضی، خاکشناسی، شیب 
شوند،  آماده  ارزیابي  براي  که  این  براي  منطقه  هیدرولوژی 
باید به صورت شناسنامه سرزمین یعني نقشه منابع درآیند. به 
همین منظور وضع موجود این  منابع به تفصیل مورد بررسي 
قرار گرفته سپس این اطالعات به  صورت الیه  هاي مختلف 
اطالعاتي فراهم شده و در ارزیابي مورد استفاده قرار گرفته 

است. 

نگاره 1: موقعیت منطقه حفاظت شده 
آق داغ در استان اردبیل و ایران
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تجزیه و تحلیل و جمع  بندي داده  ها
به دلیل اینکه منابع شناسایی شده دارای تعداد زیاد، ابعاد 
وسیع و پیچیدگی است، در این مرحله تعداد زیاد اطالعات 
به دسته های  کوچک تر شکسته شده و به یک حالت روان 
تا کار ارزیابی راحت تر به منصه  و ساده تبدیل می گردند 
ظهور برسد. براي تلفیق و جمع بندي داده  ها از روش روي-
هم   گذاري الیه  هاي اطالعاتي استفاده گردیده است. فرآیند 
تلفیق داده  ها و تهیه نقشه واحدهاي زیست محیطي که در 
ترکیب  شامل  مي  شود،  انجام  جغرافیایي  اطالعات  سامانه 
پوشش  و  سنگ، خاک  زمین،  )شکل  پایدار  منابع  طبقات 
گیاهي( با همدیگر و تولید نقشه واحدهاي زیست  محیطي 
محیطي  زیست   واحدهاي  ویژگي  هاي  جدول  همراه  به 
است و نهایتاً با لحاظ نمودن سایر ویژگي  هاي اکولوژیکي 

ناپایدار )اقلیم، منابع آب( براي هر یک از واحدها تکمیل -
می گردد. 

ارزیابی و طبقه بندی سرزمین
سرزمین  شده،  شناسایی  منابع  تحلیل  و  تجزیه  از  بعد 
آماده ی ارزیابی می شود. ارزیابی سرزمین عبارت است از 
با  مقایسه و یا سنجش منابع اکولوژیکی محیط در مقایسه 
معیار مورد نظر. در این مطالعه منابع اکولوژیکی محیطی که 

در فرایند ارزیابی نقش دارند، عبارتند از:

شکل زمین
نقشه یگان شکل زمین )نگاره 2(، از طریق روی هم گذاری 
و تلفیق نقشه های  ارتفاع، شیب و جهت شیب دامنه ها که 

نگاره 2: شکل زمین منطقه حفاظت شده آق داغ 

نگاره 3: هیدرولوژی آب های  سطحی در منطقه 
حفاظت شده آق داغ 

)سازمان حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی، 
)1392



فصلنامه علمی - پژوهشي اطالعات جغرافيايي )           (  
ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه حفاظت شده آق داغ  ... /  209 

از روی نقشه مدل رقومی ارتفاع ساخته شده و از سازمان 
حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی تهیه گردیده 
بودند، بدست آمد. در منطقه آق داغ به دلیل اختالف ارتفاع 
زیاد 2820 متر موجب گردیده تعداد 11 طبقه ارتفاعی، شیب 
زمین با 9 طبقه و جهت شیب دامنه ها با 10 طبقه شناسایی 

گردد. 

منابع آب
و  آبخیز شاهرود  داخل حوضه  در  مطالعه  مورد  منطقه 
زال رود )در رده متوسط( و قسمتی از حوضه آبریز رودخانه 
چایقوشان از شعبات رود خانه قزل اوزن قرار دارد که تأمین 
کننده اصلی منابع آبی و سهم جریان زیست محیطی منطقه 
آق داغ می باشد. طول بزرگترین آبراهه بنام شاهرودچای به 
طول 63/76 کیلومتر است که 56 کیلومتر آن در این منطقه 
اوزن،  قرار دارد. در منطقه مورد مطالعه رودخانه های قزل 
و  دائمی  دارای جریان  به طول 162/5  زال رود  و  شاهرود 
کیلومتر   152 طول  به  منطقه  آب های  سطحی  منابع  سایر 
دارای جریان فصلی می باشد )سازمان حفاظت محیط زیست استان 

آذربایجان شرقی، 1392(.

اقلیم منطقه
اکثر منطقه در اقلیم نیمه خشک واقع گردیده و ارتفاعات 
میانی آق داغ دارای اقلیم مدیترانه ای و با توجه به ترازهای 
ارتفاعی دارای اقلیم نیمه مرطوب و رئوس قلل دارای اقلیم 
مرطوب و قله آق داغ به دلیل دمای کمتر دارای اقلیم بسیار 
مرطوب می باشد. این بدان معنی است که تنوع اقلیمی بیشتر 
به دلیل اختالف ارتفاع در یک محدوده نسبتًا کم به میزان 
از  منطقه  تأثیرپذیری  همچنین  و  دریا  سطح  از  متر   2800
جریانات مدیترانه ای به دلیل جهت جغرافیایی و هم چنین 
جریانات  هوایی سیبری به دلیل نزدیکی به دریای خزر و 
وجود داالن های  نفوذ به این منطقه می باشد )سازمان حفاظت 

محیط زیست استان آذربایجان شرقی، 1392(.

طبقات خاک
بررسی نگاره 5 تیپ خاک منطقه حفاظت شده آق داغ  
را بر اساس جدول 1 نشان می دهد. در این منطقه چهار تیپ 
 Rock Outcrops/Entisols1، شامل  که  شده  شناسایی  خاک 

1- اینتی سول

نگاره4 : تقسیم بندی اقلیم منطقه 
حفاظت شده آق داغ )سازمان 

حفاظت محیط زیست استان آذربایجان 
شرقی، 1392(
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 Aridisols3 و     Mollisols2 و    Rock Outcrops/Inceptisols1

سنگ شناسی  با  متناسب  منطقه  این  خاک  تیپ  می باشد. 
حداکثر  منطقه،  کوهستانی  ویژگی  دلیل  به  و  گرفته  شکل 
تیپ خاک اینتی سول با 64 درصد که دارای پوشش سطحی 
مرتعی متراکم بوده و سپس تیپ خاک اینسپتی سول با 22 
پوشش  را  منطقه  سطح  از  جنگلی  نسبتًا  پوشش  با  درصد 

می دهد )اداره کل منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، 1392(. 

جدول 1: تیپ خاک منطقه حفاظت شده آق داغ 

ردیف تیپ مساحت - هکتار درصد

1 اینتی سول 59909.1 64.0
2 اینسپتی سول 20562.7 22.0
3 مالی سول  1743.1 1.9
4 اریدی سول 11417.5 12.2

اداره کل منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، 1392

بررسی نقشه پهنه بندی فرسایش منطقه حفاظت شده آق داغ 
شرقی  ضلع  و  قله  ارتفاعات  در  می دهد  نشان   )6 )نگاره 

1 - اینسپتی سول
2 - مالی سول

3- اریدی سول

رودخانه آق سو بدلیل شیب نسبتًا تند دارای پوشش گیاهی 
طریق  از  زیستگاهی  تخریب  بیشترین  و  بوده  تراکم  کم 

فرسایش در آن محدوده اتفاق می افتد. 

پوشش گیاهي
وضعیت توپوگرافیک و شرایط اقلیمي در منطقه آق داغ 
سبب به وجود آمدن رویشگاه  های مرتعي و جنگلی در این 

منطقه شده است. 
با توجه به زیربناي معیشتي منطقه که به طور عمده بر 
پایه دامداري استوار است این منابع داراي ارزش حفاظتي 
محدوده  مراتع  از  بخش  بیش ترین  هستند.  حمایتي  ـ 
و  منطقه  شمال  که  هستند  کوهستانی  مراتع  موردمطالعه، 
دارند،  را  و غرب  به شمال  رو  ویژه جهات جغرافیایی  به 
و  غرب  از  رطوبت  دریافت  آن  دلیل  و  می شود  مشاهده 

دریافت کمتر انرژی خورشیدی از شمال می باشد. 
بر  که  زون ها  گیاهی  تیپ  به  مربوط   7 نگاره  بررسی 
 9 می دهد  نشان  است  منطقه  این  در  ارتفاعی  طبقه  اساس 
تیپ گیاهی در منطقه شناسایی شده که با توجه به سطح هر 
کدام به ترتیب، تیپ گیاهی ارس، سیاه تلو، گون، کاله میر 

نگاره 5: نقشه طبقه بندی 
خاک منطقه حفاظت شده آق 
داغ )اداره کل منابع طبیعی استان 

آذربایجان شرقی، 1392(
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حسن، خشخاش و شبدر با مساحت 4652 هکتارکه %41/3 
و تیپ گیاهی گون و شبدر با مساحتی حدود 4829 هکتار 
را در بر می گیرد و تیپ گیاهی ارس، سیاه تلو، گون، کاله 
میر حسن با مساحتی حدود1550هکتار 13/7 درصد را در 
بر می گیرد. سپس تیپ گیاهی خشخاش که حدود254هکتار 
و 2/3 درصد کل را در برگرفته که این تیپ 50-25 درصد 
تاج پوشش سطح خاک را می پوشاند )سازمان جنگل ها، مراتع و 

آبخیزداری کشور، 1392(.

تعیین قابلیت اراضی جهت کاربری های  مختلف
منطقه آق داغ به دلیل کوهستانی بودن و شیب زیاد از نظر 
خاک مهم و حساس بوده است به طوری که طبق بررسی های  
به عمل آمده سه واحد ژئومورفولوژیکی )کوهستانی، تپه ای 
و فالت ها و تراس های  فوقانی( در منطقه مشاهده می شود. 
به  داشته  اراضی  قابلیت های   با  نزدیکی  ارتباط  کاربری ها 
طوری که در مناطق کوهستانی اکثر کاربری ها مرتعی و یا 
وجود  به  بارندگی  میزان  با  متناسب  که  می باشند  جنگلی 

نگاره 6: نقشه پهنه بندی فرسایش 
منطقه حفاظت شده آق داغ )سازمان 

جهاد کشاورزی استان اردبیل، 1392(

نگاره 7: تیپ گیاهی زون ها 
براساس طبقه ارتفاعی در منطقه 

حفاظت شده آق داغ
 )سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 

کشور، 1392(
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می آید و در مناطق تپه ای کاربری مرتعی و اراضی زراعی 
و  پست  اراضی  در  که  در صورتی  می شود  مشاهده  بیشتر 
هموار اکثر کاربری ها را زراعت و باغات تشکیل می دهد. 
در منطقه حفاظت شده آق داغ تقریبا 74% از منطقه دارای 
کاربری مرتعی بوده و از 26% باقیمانده، حدود 12% دارای 
کاربری جنگلی، 11% دارای کاربری زراعی، کمتر از %0/1 
مناسب برای آبزی پروری و 3/5% نیز برای کاربری تفرج 
گسترده و متمرکز مناسب تشخیص داده شده است )سازمان 

حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی، 1392(. 

کاربری  نهایی  طبقات  انطباق  میزان  بررسی  جهت 
جنگلداری با نقشه فعلی کاربری اراضی از تابع Intersect در 

نرم افزار Arc map استفاده به عمل آمده است. 

3 - یافته ها
یگان نقشه سازی برای ارزیابی و برنامه ریزی سرزمین، 
یگان زیست محیطی نام دارد و می توان آن را یک اکوسیستم 
است.  خرد  اکوسیستم  تراز  هم  که  نمود  قلمداد  قراردادی 
تلفیق  و  روی هم گذاری  حاصل  زمین،  شکل  یگان  نقشه 
نقشه های ارتفاع، شیب و جهت شیب دامنه ها در این مطالعه 
واحد   874 زمین  شکل  یگان  نقشه  واحدهای  تعداد  بود. 

با  واحدهای  ادغام  از  پس  واحد  تعداد  این  البته  می باشد. 
نسبتًا  طبقه   5 در  که  شده  حاصل  هکتار   5 زیر  مساحت 
عامله  چند  ارزیابی  در  است.  گردیده  جدا  هم  از  همگن 
پس از تهیه شکل زمین ابتدا با روی هم گذاری نقشه تیپ 
خاک که همگی در محدوده محیط فیزیکی واقع شده اند، نقشه 
)مخدوم و  تهیه می گردد  پایه یک  واحدهای زیست محیطی 

همکاران، 1388(. 

بررسی نگاره 9 نشان می دهد تعداد 1364 واحد زیست 
محیطی پایه یک در این منطقه بر اساس چهار تیپ خاک 
موجود در منطقه، شناسایی گردیده که بیشترین سطح 93/7 
هکتار بوده و کوچکترین واحد 5 هکتار می باشد و با این 
عوامل قسمت قله آق داغ و اطراف رودخانه قزل اوزن و تا 
حدودی اطراف رودخانه ها که شیب نسبتًا تند دارند نسبت 
نسبتًا همگن  نقاط  سایر  و  بوده  تنوع  دارای  نقاط  سایر  به 
محسوب می گردد و سطوح همگنی با در نظر گرفتن تیپ 
امر  این  می باشد.  زمین  شکل  همگن  نقاط  از  بیشتر  خاک 
نشان دهنده فرسایش دامنه ای و رسوب در اراضی پست و 

تا حدودی کاهش تنوع خاک می باشد.
پس از تهیه ی واحدهای زیست محیطی پایه یک، نقشه 
تیپ های  گیاهی با آن روی هم گذاری شد و نقشه زیست 

نگاره 8: کاربری اراضی منطقه حفاظت 
شده آق داغ )سازمان حفاظت محیط زیست استان 

آذربایجان شرقی، 1392(
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پایه دو  تهیه گردید. نقشه زیست محیطی  پایه دو  محیطی 
دارای 1795 واحد در منطقه است که بزرگترین آن 93/7 

هکتار و کوچکترین آن 5 هکتار وسعت داشته است. 
منطقه  با نوع خاک در همگنی  متناسب  پوشش گیاهی 
عامل  نمی توان  و  دارند  بیشتری  نقش  رویشگاه  نظر  از 
و  بیوم ها  مرز خرد  تعیین  در  عامل  تنها  را  ژئومورفولوژی 
اکوتیپ ها در نظر گرفت به طوری که نقش قله آق داغ در 
این واحدها کمرنگ تر شده ولی حاشیه رودخانه ها برجسته تر 
دیده می شود. بعد از تهیه ی نقشه زیست محیطی پایه دو، 

گردید.  گذاری  هم  روی  گیاهی  تراکم  نقشه  با  نقشه  این 
اکولوژیکی  نهایی واحدهای همگن  نقشه  واحدهای  تعداد 

4533 واحد می باشد. 
بزرگترین واحد 82/4 هکتار و کوچکترین واحد با توجه 
هکتار   5/1 برابر  هکتار،   5 از  واحدهای کوچکتر  ادغام  به 
توپوگرافیکی  از  که  اقلیم  اثرات  نقشه  این  در  که  می باشد 
منطقه و جریانات هوایی متأثر می گردد خود را بیشتر نشان 
می دهد و منطقه متناسب با جهت جغرافیایی و عامل ارتفاع 
دو،  این  و  نشان می دهد  را  بیشتری  دریا همگنی  از سطح 

نگاره 9: یگان های  زیست محیطی منطقه حفاظت شده آق داغ
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گیاهی  پوشش  توسعه  و  سازی  خاک  در  مؤثر  عوامل  از 
محسوب می گردند.

در ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه و تطابق آن با کاربری 
فعلی نشان می دهد که در مجموع 3917 هکتار )35/5 %( 
فعلی  کاربری  با  است،  توان جنگلی  دارای  که  از محدوده 
مطابقت داشته و تنها عدم تطابق توان اکولوژیکی منطقه در 
طبقه 6 جنگلی می باشد که شامل 7143 هکتار )64/5 %( 

می باشد و در حال حاضر دارای کاربری مرتعی می باشد.

جدول 2: بررسی میزان انطباق طبقات نهایی کاربری 
جنگلداری با نقشه فعلی کاربری اراضی

کاربری پیشنهادی متناسب ردیف

با توان اکولوژیك

کاربری 

اراضی کنونی

مساحت 

)هکتار(
1127جنگلطبقه 3 جنگلي1

1262جنگلطبقه 4جنگلي2

1528جنگلطبقه 5جنگلي3

7143مراتع درجه 2طبقه 6جنگلي4

4 - نتیجه گیری
بررسی توان اکولوژیکی و درجه مرغوبیت منطقه آق داغ 
نشان می دهد وضعیت بیوفیزیکی منطقه و به ویژه ارتفاعات 
و اقلیم منطقه موجب گردیده طبقه 1 تا 2 در این محدوده 

وجود نداشته باشد به طوری که سرزمین محدودیت زیادی 
برای رشد جنگل تجارتی دارد و خاک قهوه ای جنگلی در 
این منطقه مشاهده نمی شود و در اراضی که شیب، کمتر از 
15 درصد باشد مورد تعرض و بهره برداری قرار گرفته و به 

اراضی زراعی تبدیل گردیده است.  
دارای  که  سطوحی  داغ  آق  شده  حفاظت  منطقه  در 
ارتفاع کمتر از 1000 متر باشد در منطقه باد پناه قرار دارد و 
ارتفاعات، مانع برخورداری از جریانات رطوبی می گردد. به 
همین دلیل درجه حاصلخیزی خاک عالی نمی باشد.با توجه 
به ارتباط تراز ارتفاعی در اطراف منطقه حفاظت شده آق 
داغ با میزان دریافت رطوبت جریانات رطوبی، مناسب ترین 
محدوده برای کاربری جنگلی که بر اساس توان اکولوژیکی 
منطقه تهیه گردیده است اراضی جنگلی تنک فعلی بوده و 
در طبقه 3 کاربری جنگلی قرار دارد. این طبقه در سه قطعه 
درصد   1/2 حدود  و  بوده  مساحت1127/2هکتار  با  جمعًا 
از سطح منطقه را در بر می گیرد که در ضلع غربی اراضی 
و  ویو  جین،  مزه  غرب  چهارخانوار،  کرکزلو،  روستاهای 
شرق آهو قرار دارد. این محدوده دارای درجه حاصلخیزی 
کم تا متوسط بوده، ارتفاع آن کمتر از 1400 متر، شیب زمین 
کمتر از 45 درصد بوده و تراکم پوشش مرتعی و جنگلی 
مجموعا 50-70 درصد و تیپ گیاهی دارای رشد متوسط 

تا خوب می باشد.

نگاره 10: طبقات نهایی کاربری جنگل داری 
در حوضه آبخیز سد تاجیار
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مکان یابی طبقه 4 کاربری جنگلداری در منطقه حفاظت 
شده آق داغ با در نظر گرفتن طبقات ارتفاعی کمتر از 1800 
تا  متوسط  خاک  با  و  درصد   55 از  کمتر  شیب  در  و  متر 
عمیق با ساختمان خاک ریزدانه تا نیمه درشت همراه با قلوه 
درجه  با  و همچنین  متوسط  تا  کم  یافتگی  تحول  با  سنگ 
حاصلخیزی کم تا متوسط تهیه گردیده است. این محدوده 
با مساحت 1261/8هکتار بوده و حدود 1/4 درصد از سطح 
منطقه را در بر می گیرد که در ضلع غربی اراضی روستاهای 
کرکزلو، چهارخانوار، غرب مزه جین، ویو و شرق آهو و در 

اطراف طبقه 3 جنگلی قرار دارد. 
مکان یابی طبقه 5 کاربری جنگلداری در منطقه حفاظت 
شده آق داغ با در نظر گرفتن طبقات ارتفاعی بین 1800-
2600 متر و در شیب کمتر از 65 درصد و با شرایط زهکشی 
ساختمان  با  متوسط  تا  عمق  کم  خاک  متوسط،  تا  فقیر 
لیتوسول و همچنین با درجه حاصلخیزی کم و همچنین با 
درصد تراکم پوشش گیاهی تا 50 درصد تهیه گردیده است. 
بوده و حدود 1/6  با مساحت 1527/8هکتار  این محدوده 
درصد از سطح منطقه را در بر می گیرد که در ضلع غربی 
اراضی روستاهای کرکزلو، چهارخانوار، غرب مزه جین، ویو 

و شرق آهو و در اطراف طبقه جنگلی 3و 4 قرار دارد.
مکان یابی طبقه 6 کاربری جنگلداری در منطقه حفاظت 

شده آق داغ با در نظر گرفتن طبقات ارتفاعی کمتر از 2600 
زهکشی  شرایط  با  و  درصد   75 از  کمتر  شیب  در  و  متر 
و  لیتوسول  ساختمان  با  عمق  کم  خاک  فقیر،  خیلی  خاک 
هم چنین با درجه حاصلخیزی خیلی کم و با درصد تراکم 
پوشش گیاهی تا 40 درصد تهیه گردیده است. بررسی نقشه 
توان اکولوژیکی نشان می دهد این محدوده با مساحت7143 
بر  در  را  منطقه  از سطح  درصد   7/9 و حدود  بوده  هکتار 
کرکزلو،  روستاهای  اراضی  غربی  ضلع  در  که  می گیرد 
چهارخانوار، غرب مزه جین، ویو و شرق آهو و همچنین 

اطراف طبقات کاربری جنگلی 5، 4، 3 قرار دارد. 
بررسی ها نشان می دهد توان جنگلداری با مساحت کلی 
11293/5هکتار بوده که تا طبقه 5 جنگلی الگوهای کاربری 
با ارزیابی توان آن ها در منطقه منطبق بوده و در وضع موجود 
دارای کاربری جنگلی می باشد ولی طبقه 6 جنگلی در حال 

حاضر دارای کاربری مرتعی می باشد. 
نجفی فر )1390( نیز با در نظر گرفتن عوامل اکولوژیک 
اطالعات  سیستم  از  استفاده  با  و  اجتماعی   – اقتصادی  و 
مدیریت  در  سرزمین  آمایش  نقش  بررسی  به  جغرافیایی 
سراب  حوضه  موردي:  )مطالعه  زاگرس  جنگل های  بهینه 
دره شهر، استان ایالم( پرداخت. مساحت درجات کیفي 1، 
2، 3 و 4 در سطح منطقه به ترتیب: 0، 473، 1085، 730 

نگاره 11: نقشه بررسی میزان انطباق 
طبقات نهایی کاربری جنگلداری با نقشه 

فعلی کاربری اراضی
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هکتار برآورد گردید. و با مقایسه نقشه کاربري فعلي و نقشه 
آمایش سرزمین، نیاز به تجدیدنظر اساسي در نوع و درجه 

کیفي فعالیت های جاري منطقه آشکار شد.
مرادزاده و همکاران )1390( نیز به ارزیابي توان اکولوژیک 
یکی از زیر حوزه های کرخه به نام زیر حوزه دادآباد واقع در 
استان لرستان، به منظور توسعه سطحي جنگل بر اساس اصول 
جغرافیایی  اطالعات  سامانه  از  استفاده  با  سرزمین،  آمایش 
دارای سه  مطالعه  مورد  منطقه  گردید  و مشخص  پرداختند 

طبقه توان 1، 2 و 3 و فاقد طبقه توان 4 است.
تک  مطالعات  که  می شود  نتیجه گیری  چنین  پایان  در 
تکلیف  که  زمانی  تا  و  بود  نخواهند  کارساز  هرگز  بعدی 
نشده،  روشن  جنگلی  عرصه های   در  سرزمین  آمایش 
از  بایستی  کشور  آبخیزداری  و  مراتع  ها،  جنگل  سازمان 

اجرای طرح های  مدیریت منابع جنگلی اجتناب نماید.
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