
 1394) 1)، شماره (4برداري از منابع طبیعی جلد ( حفاظت و بهره نشریه
  

41 

  
 برداري از منابع طبیعی نشریه حفاظت و بهره

  1394، اول، شماره چهارمجلد 
http://ejang.gau.ac.ir  

  

 جانوري درهاي تغییرات زیستگاه گونه ارزیابی برايابزاري  SIMFOR مدل

 الوارهاي تحت برداشت جنگل
 

  3ماهینی عبدالرسول سلمان و 2، حسین وارسته مرادي1فاطمه نیکوي*

  ،زیست، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانارشد محیط آموخته کارشناسیدانش1
  ،زیست، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگاناستادیار، گروه محیط2

  کشاورزي و منابع طبیعی گرگانزیست، دانشگاه علوم دانشیار، گروه محیط3
   02/09/1393 :رشیپذ خی؛ تار10/02/1393 :افتیدر خیتار

  چکیده 
هاي مدیریتی جنگـل بـر   هاي بسیاري براي ارزیابی اثرات فعالیتها و مدلهاي اخیر روشدر دهه  
 تناسـب  هـاي نمایهها به بررسی اند. برخی از این مدلوجود آمده هاي جانوري ساکن در جنگل بهگونه

کمک به مـدیران   به منظورافزارهایی است که ز جمله نرما SIMFORافزار پردازند. نرمزیستگاهی می
بـرداري از جنگـل طراحـی شـده اسـت. ایـن       هاي مدیریتی و بهـره اثرات فعالیتها در ارزیابی جنگل

براي یک گونه هدف  زیستگاهی تناسبسازي متغیرهاي زیستگاهی جنگل و تهیه نقشه افزار با مدل نرم
هاي اولیه این مـدل  دهد. دادهصورت کیفی نشان می تغییرات زیستگاه را در برابر برداشت الوار از آن به

هـاي برنامـه برداشـت الـوار از جنگـل و      همـراه داده  هاي پایه از وضعیت ابتدایی منطقه بـه شامل نقشه
در این مدل براي یک دوره طـوالنی مـدت   سازي زیستگاه شبیه متغیرهاي زیستگاهی آن است. معموالً

هـاي مـدیریتی و   افـزار بـه هنگـام تـدوین برنامـه     نتایج حاصل از این نرمگیرد. ساله صورت می 200
هاي جـانوري سـاکن در آن قابـل اسـتفاده     منظور حفظ زیستگاه گونه سناریوهاي برداشت از جنگل به

داران زیست و جنگـل شناسان حفاظت از محیطرو، راه حلی براي تعارض موجود بین کار است. از این
  کند.فراهم می
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  مقدمه
که بر اساس اند را براي مدیریت جنگل در پیش گرفته رویکرديها هاي اخیر مدیران جنگلدر دهه  
ـ گیرشده در نظـر   زیستی را در سیماهاي مدیریتشناسی و تنوعفرآیندهاي بوم شوندموظف میآن   د.ن

زیسـتی  تر شـدن بحـران تنـوع   داري پایدار در پاسخ به عمیقشناسی و جنگلمدیریت بوم اصولی نظیر
موظفند تا بـه   مدیران سرزمین بر اساس این اصولوجود آمد.   مشاهده شده در نیمه دوم قرن بیستم به

هـا و   فون و فلـور بـومی، زیسـتگاه آن    در یک منطقه هاي مدیریتیفعالیتریزي و اجراي برنامه هنگام
نظر بگیرند. این رویکرد نیازمند این است که مـدیران  در آن منطقه شناسی طبیعی را در فرآیندهاي بوم

هـاي  ثیرگـذاري فعالیـت  أشناسی سـیماي سـرزمین و چگـونگی ت   مسائل مربوط به بوم بتوانند سرزمین
در را د شـته باشـن  اي داهاي منطقهفرامرزي بر جمعیت ممکن است اثراتمحلی که مدیریتی در سطح 

این نیاز گسترش پیدا  در پاسخ بهسازي هاي مدلروش استفاده ازبنابراین، ). 2008د (هولتون، نظر بگیرن
  کرد.

 هـاي رایانـه شـود.  شـماري اسـتفاده مـی   بـی  مطالعاتسازي در امروزه مدل: سازياهمیت مدل و مدل
ها بر این، رایانه دهند، عالوهي میجادر خود پروژه را  کنشیهمها و اثرات امروزي حجم زیادي از داده
ت فرضـیا  و نتـایج و توانند دوباره اجرا شوند می ها در آن هاتجزیه و تحلیلمعموالً بدون خطا هستند، 

فراهم مقیاس  وسیعدر مناطق  را مدیریتی هايبررسی فعالیت سازي امکانمدلبازبینی و اصالح شوند. 
بینـی اثـرات تغییـر    زیستگاه ابزار ارزشمندي در پیشبر  مبتنیهاي ل). مد1999کند (مدنوف و هی، می
در مقایسه بـا دیگـر    هااین مدلارزش ). 1995میلز و همکاران، ند (ها هستتگاه بر بسیاري از گونهزیس
صـحرایی تصـحیح    هـاي عـه گیرنـد و اغلـب از طریـق مطال   می دلیل این که مورد آزمون قرار به هامدل
ایـن  ). 1997(ولـزو همکـاران،    گیري سودمند رو به افزایش اسـت یمعنوان یک ابزار تصم شوند، به می

هاي مدیریتی جنگل بر زیستایی درازمـدت جمعیـت بـراي    توانند براي ارزیابی اثرات روشها میمدل
انسان و  هايتیشناخت اثرات فعال يبرا نیمورد استفاده قرار گیرند. همچن جانوران مختلف هايگونه
هاي شفاف انجام شود. استفاده از مدل یبه شکل کم هاآن یابیالزم است ارز ستگاه،یز راتییتغ یبررس

اثرات هاي مختلف و ارزیابی تواند برآوردهاي کمی از میزان تغییر زیستگاه موجود براي گونهمکانی می
ظهـور  ). 2005لر و همکـاران،  (بـو  پرندگان در درازمدت فراهم کنـد هاي مدیریتی بر زیستگاه صمیمت

هاي تناسب زیستگاه را در رسیدگی به کیفیت ها، مدلشناسی گونهبوم اهاي مکانی شفاف مرتبط بمدل
  کند.هاي مکانی متفاوت کارآمدتر میدر مقیاس آنسازي شناسایی و کمی، زیستگاه
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  1SIMFOR هاي جنگلی هاي شفاف مکانی است که در ارزیابی کیفیت زیستگاهاز جمله مدل
هاي تناسب زیستگاه براي گونه مورد این مدل از نمایه .شوداستفاده میتحت مدیریت و برداشت 

  هاي مختلف مدیریت جنگل تهیه کند. هاي تناسب زیستگاه براي دورهکند تا نقشهمطالعه استفاده می
ارشـد   نامـه کارشناسـی  در ایران تنها یک مطالعه در قالب پایان SIMFORدر زمینه استفاده از مدل   

اثـرات آن بـر    یـابی جنگـل و ارز  یریتمـد  یويسنار سازيیهشب با عنوان 1392توسط نیکوي در سال 
در کالته گرگان انجـام گرفتـه اسـت.    پژوهشی شصت -در جنگل آموزشیپرندگان  یستگاهز یتمطلوب

جنگـل   1بـه بررسـی اثـرات سـناریوي مـدیریتی سـري        SIMFORبا استفاده از مـدل   ،ین پژوهشا
عنوان یک گونه کلیـدي در   ) بهDryocopus martiusکالته بر تناسب زیستگاه دارکوب سیاه ( شصت

سازي در شبیه SIMFORاین منطقه پرداخته شد. هدف کلی از انجام این پژوهش مطالعه کارایی مدل 
هـاي  سـاله بـود. داده   200ثر از مدیریت جاري در این منطقـه در یـک دوره   أدارکوب سیاه مت زیستگاه

ریـزي برداشـت   همراه یـک فایـل برنامـه    هاي زیستگاهی بهاي و دادههاي نقشهورودي مدل شامل داده
از  نقشـه پایـه   5اي شـامل  هاي نقشهشدند. داده SIMFORافزار سازي وارد نرمبودند که پس از آماده

هاي همراه نقشه هاي برداشت و نقشه بولین منطقه بهقبیل نقشه سن توده، نوع توده، نوع برداشت، بلوك
شوند. رابطه زیستگاهی دارکـوب سـیاه   متغیرهاي زیستگاهی ثابت نظیر نقشه ارتفاع و شیب منطقه می

ستگاهی دارکوب سیاه در سازي متغیرهاي زیمنظور شبیه عنوان داده زیستگاهی به مدل معرفی شد. به به
هاي موجودي متغیر و پاسخ گونه به تغییر متغیرهاي زیستگاهی اسـتفاده  ساله از منحنی 200یک دوره 

هاي برداشت را بـر اسـاس سـناریوي مـدیریتی     ریزي برداشت که انواع مختلف روششد. فایل برنامه
تولیـد شـد.    Text Padافـزار  مدهـد در نـر  هاي قابل برداشت اختصاص می جاري در منطقه به پلیگون

افزار نشان داد که تحت سناریوي جـاري در منطقـه کـه بـه شـیوه      نتایج حاصل از اجراي الگوریتم نرم
هـاي  داري به طبیعت نزدیک است زیستگاه دارکوب سیاه از تناسب خوبی برخوردار است. نقشهجنگل

هـاي نخسـت   ی با کیفیت بـاال در سـال  هاي زیستگاهتناسب زیستگاه دارکوب سیاه نشان دادند که لکه
کنند. نتیجه کلـی ایـن کـه بـا     سازي افزایش پیدا کرده، سپس پیرامون یک مقدار خاص نوسان میشبیه

توان به ارزیابی اثرات سناریوهاي مدیریتی جنگل بر تناسـب زیسـتگاه   می SIMFORاستفاده از مدل 
و ولـز   .)2013(نیکـوي،   درازمـدت پرداخـت  بینی تغییرات زیستگاه در وحش و پیشهاي حیاتگونه

                                                   
1- SIMulator of FORest 
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 یسـتگاه و ز ینسـرزم  یمايسـ  ياثـرات برداشـت از جنگـل بـر الگوهـا      یـابی به ارز ) 1997 ( همکاران
بـود.   SIMFOR افـزار نـرم  يتازه بـرا  کاربردهاي و هاروش یافتنها  پرداختند. هدف آن وحش یاتح

کـه   یریتیمـد  سـناریوي  دو در سـازگان و بوم یستگاهز يپروژه بر کاربردها ینا یستگاهیز هايیلتحل
کرده بودنـد متمرکـز    یداتوسعه پ یاکلمب یتیشبر هايدر جنگل LEMON ینسرزم یمايواحد س يبرا

شـد. از   یـابی مرتبط با آن درون منطقه ارز هايو ارزش ايگونه يبا توجه به حفظ غنا یوشد. هر سنار
و  یستگاهیعناصر ز حفظ سازگان،بوم یندگیاستفاده شد: نما زیستیتنوع یارمع یابیارز يبرا یهسه نما

 SIMFOR) بود. Catharus guttatus( ی. گونه مورد مطالعه سسک خجالتیکانون هايپراکنش گونه
اسـت و   یینسرو آزاد پا -در منطقه غالب با پوشش شوکران یطور نسب کرد که تراکم گونه به بینی یشپ

سـازي شـده   زیستگاه پرنـدگان و اثـرات شـبیه   )  1998 (شارپ  .تر استباال یصنوبر آلپ -در زون کاج
با اسـتفاده از مـدل   هاي مخلوط صنوبر در آلبرتا، کانادا برداشت الوار را بر زیستگاه پرندگان در جنگل

SIMFOR هاي ها در گروه آن زیستیهاي پرندگان را بر اساس نیازهاي بررسی کرد. وي نخست گونه
در هـاي تهیـه شـده    بندي نمود. سپس بـا اسـتفاده از داده  تقسیم گیلدوابسته به زیستگاه یا به اصطالح 

 شـدند ها مهم محسوب مـی ستهرها و متغیرهاي زیستگاهی که براي این ستهربین این ت پیشین اعمطال
زمـان بـا اسـتفاده از    هاي موجودي این متغیرها را در طول همچنین نقشهوي برقرار کرد.  روابط آماري

ها و برنامه برداشت ها و روابط را به همراه نقشهسازي تهیه کرد. سپس این دادههاي موجود و مدلداده
پرندگان بـه برداشـت    مختلف هايستهرکرد. نتایج این پژوهش نشان داد که  SIMFORافزار وارد نرم

هایی با نیازهاي زیسـتگاهی خـاص ماننـد    نهدادند. گو اوتیهاي متفپاسخدر مدل سازي شده الوار شبیه
هاي با نیازهاي گونه .یافتندکاهش در منطقه مدیریتی جاري سناریوهاي هاي اولیه تحت ايآشیان حفره

طـور مثبـت پاسـخ      مدت به برداشت الوار بـه زیستگاهی کمتر و وابسته به مراحل اولیه پویایی در کوتاه
منظـور   هایی با سنین مختلـف بـه  که در طول دوره مدیریتی باید تودهنشان دادند. این نتایج نشان دادند 

در  ضروري هستند، هاخی گونهکه براي بر مسنهاي تودهمربوط به فراهم کردن آن دسته از متغیرهاي 
ثرترین راه در ؤرسـد مـدیریت انطبـاقی مـ    نظر می به این پژوهش نشان داد کهمنطقه باقی بمانند. نتیجه 

به بررسی اثرات انـدازه   )1999(نلسون  .هاي مدیریتی بر زیستگاه پرندگان باشدتصمیم ارزیابی اثرات
سازي هاي شبیهبر عرضه الوار و ساختار سیماي سرزمین پرداختند. در این پژوهش از مدل جنگلی لکه

مدت جنگـل بـر عرضـه الـوار،     بینی نتایج مدیریت طوالنیمنظور پیش به SIMFORو  ATLASشده 
تحلیـل زیسـتگاهی دو   )  1999 ( همکـاران  ولـز و  .وحش استفاده شدحیاتزیستگاه ساختار جنگل و 
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به ها  هاي راکی انجام دادند. آندر کوه SIMFORافزار سناریوي برداشت از جنگل را با استفاده از نرم
سازي ین منطقه دو روش کمی براي مدلزیستی سناریوهاي برداشت در امنظور رسیدن به اثرات محیط

سـازي و  زیستگاه ارائه کردند. در روش اول، اثرات برداشت از جنگل را بر موجودي زیسـتگاه آشـیان  
آزمـایش کردنـد. در روش دوم از متغیرهـاي    ) Picoides dorsalis(اي دارکوب سـه انگشـتی   تغذیه

 اسـتفاده کردنـد.  ) Oreothlypis celata(تاج نارنجی  ر سسکسازي احتمال حضوجنگلی براي نقشه
نظـر   فـراوان بـه  این گونـه  بالقوه ي ساززیستگاه آشیاناگرچه نتایج ارزیابی سناریوي اول نشان داد که 

تاج نارنجی که یک گونه  زیستگاه سسک. همچنین شده است اي آن محدودزیستگاه تغذیهاما رسد،  می
سناریوي برداشت در منطقه مورد مطالعه با کاهش همراه تحت هر دو است  توالیوابسته به مراحل اولیه 

ـ ) Accipiter gentilis( طـرالن زیستگاه براي گونه نمایه تناسب به تهیه  )1999(مکمر  .بوده است ا ب
گونه در جنوب شرق بریتیش کلمبیا  داري جاري بر زیستگاه اینهاي جنگلبررسی اثرات فعالیت هدف

به ارزیابی اثرات تغییر در الگوهـاي مکـانی پوشـش     SIMFORافزار از نرمها با استفاده  پرداختند. آن
. بـا اسـتفاده از   مـورد مطالعـه پرداختنـد   در منطقه  طرالناي یت زیستگاه تغذیهمکیفیت و ک برجنگلی 

SIMFOR ها و خالصه اطالعاتی از کیفیت زیستگاه در طول زمان براي یک توده مشخص تهیه نقشه
سال آینده ابتدا کـاهش و   100تا  50در  طرالن زیستگاه نشان دادند که تناسبی هاي خروجشد. نقشه

شـان داد کـه   گونـه ن  اینزیستگاهی و گستره خانگی  تناسبهاي بین تفاوتکند. سپس افزایش پیدا می
از ایـن  بسـیاري  امـا  د، شوفراهم میبا کیفیت خوب  هايزیستگاهتحت این سناریوي برداشت،  اگرچه

و  SIMFOR هـاي مـدل  بـا اسـتفاده از   )2001( دیـویس و بویلنـد   .اندتکه شدهتکها بسیار هزیستگاه
ATLAS در بـریتیش کلمبیـا   کـوتنی  ریزي واحد سیماي سرزمین در بخش جنگلی دریاچـه به برنامه 
 پویاییهاي مراحل )، محدودیتRangifer tarandus( در این مطالعه زیستگاه گوزن کاریبوپرداختند. 
مختلف مدیریتی  روشساله براي پایش موفقیت سه  250ریزي هاي الوار در یک افق برنامهو برداشت

زیستی بود که در این پژوهش با  زیستگاهی گوزن کاریبو تنها ارزش محیط نمایه تناسبسنجیده شدند. 
SIMFOR سن (توده  سازي شد. متغیرهاي استفاده شده در این مدل ارتفاع (متر)، شیب (درجه)،مدل

برداشـت  میـزان  نشان داد زمـانی کـه   این پژوهش جنگلی به سال) و درصد گونه درختی بودند. نتایج 
یابند. همچنین در شـرایطی کـه میـزان    کاهش میبراي گوزن کاریبو  HSIیابد، مقادیر الوار افزایش می

 HSIسال باشد، مقـادیر   140هاي کمتر از برداشت الوار برابر باشد، اگر برداشت الوار منحصر به توده
توانـد در ایجـاد   مـدل جـامعی را توسـعه دادنـد کـه مـی       )2004(سـیلی و همکـاران    .یابدافزایش می
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مدیریت چند منظوره جنگل به مـدیران آن کمـک کنـد. ایـن مـدل جـامع شـامل         هاي پیچیده تصمیم
ریـزي برداشـت)،   سـازي در سـطح جنگـل، برنامـه    (شـبیه  FORECAST, FPS-ATLASهاي  مدل

SIMFOR سازي (یک مدل زیستگاه) و سیستم بصريCALP  هـا و  اي از نمایـه شـود. مجموعـه  مـی
معیارها براي شناسایی عوامل اقتصادي، اکولوژیکی و اجتماعی کلیدي مورد استفاده قرار گرفت. سپس 

ها نیـز  زیابی شد. نمایههاي برداشت ارتغییرات مکانی و زمانی در هر نمایه نشان داده و براي استراتژي
سـازگان، توزیـع طبقـات    شامل حجم برداشت شده، سود ناخالص، تراکم جاده فعال، ذخیره کربن بوم

شـود. سـپس   شـناختی بصـري و منـاطق تفرجـی مـی     دار، زیباییسنی، توزیع اندازه لکه، تراکم خشکه
  .برداشت ارزیابی شدندهاي تغییرات مکانی و زمانی در هر نمایه نشان داده و براي استراتژي

داري و سناریوهاي مدیریتی هاي جنگلارزیابی اثرات فعالیتانجام شده در زمینه  بررسی مطالعات  
زیستی جنگل ناگزیر به حفظ زیستگاه و دهد که جهت حفظ تنوعوحش نشان می بر زیستگاه حیات

در  SIMFOR اي نظیررایانههاي هوشمند مدل اززیستگاه هستیم. همچنین استفاده  -روابط گونه
افزار این نرم دهد کههاي جنگلی نشان می بینی اثرات مدیریت جنگل بر زیستگاهارزیابی و پیش

هاي گونهبر زیستگاه  سناریوهاي مدیریتی مختلفسازي اثرات منظور بررسی و مدل تواند به می
  افزار و کاربردهاي آن است.نرم هدف از این تحقیق، معرفی این .مفید واقع شودجنگل جانوري ساکن 

  
  ها روش مواد و

گیري است که براي کمک به یک ابزار تصمیم SIMFORافزار نرم: SIMFORافزار معرفی نرم
شده است تا اثرات سناریوهاي برداشت از جنگل را بر سیماي مدیران جنگل و محققان طراحی

تواند براي ارزیابی واکنش پوشش گیاهی می SIMFORهاي زیستگاهی ارزیابی کنند. سرزمین و نمایه
شرایط سیماي سرزمین و زیستگاه  بینیپیشجنگل نسبت به تیمارهاي برداشت یا حوادث طبیعی و 

هاي افزار نخستین مدلی است که فعالیتاین نرم). 2002(ولز و موي،  کار رود وحش نیز بهاتحی
طور همزمان بررسی  وحش بههاي حیاتونههاي تناسب زیستگاهی را براي گداري و ارزشجنگل

  ).1997(داوست و ساترلند،  کند می
داري دانشکده جنگل يشناسی حفاظت کاربرددر مرکز زیست 1991افزار در سال طراحی این نرم  

هاي نشان دادن تغییرات کلی نمایه SIMFORهدف اولیه مدل شد.  انجامدانشگاه بریتیش کلمبیا 
 GISهاي از نقشه SIMFORاست.  عملکرد آن در طول زمان و مکانمنتخب از ساختار جنگل و 
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هاي هاي خصوصیات توده از قبیل سن و نوع گونه درختان و روش برداشت همراه با دادهشامل نقشه
تگاه در طول بینی الگوي سیماي سرزمین و تغییرات زیسمنظور پیش هاي ساختاري جنگل بهویژگی

هاي برداشت الوار تواند با استفاده از برنامهافزار میاین نرم). 2002(ولز و موي،  کندزمان استفاده می
دو ماژول اصلی  SIMFORهاي مختلف برداشت دست یابد. در مدل شفاف مکانی به نتایج روش

سرزمین به ماژول سیماي ). 1998(شارپ،  وجود دارد: ماژول سیماي سرزمین و ماژول زیستگاه
  کند. ساخت رسیدگی میتغییرات ساختار جنگل در نتیجه وقوع حوادث طبیعی و انسان

هاي موجودي متغیر در موجودي متغیرهاي زیستگاهی جنگل در طول زمان (که به نام منحنی  
SIMFOR هاي ها (منحنی) و استفاده از این متغیرها توسط گونه یا گروهی از گونهشوندشناخته می

از موجودي متغیرهاي زیستگاهی  SIMFORکنند. سخ گونه) ورودي ماژول زیستگاه را فراهم میپا
هاي داراي الوار و فاقد الوار نشان دهد و از کند تا ساختار جنگل را در طول زمان در تودهاستفاده می

تري و مناطق هاي رسکند تا تناسب سلولپاسخ گونه به تغییر این متغیرها در طول زمان استفاده می
ساختار توده از طریق ). 1998(شارپ،  هاي موردنظر مشخص کندبراي گونهتر را زیستگاهی بزرگ

شود. از طریق مطابقت دادن ها و یا متغیرهاي زیستگاهی انتخاب شده نشان داده میفراوانی ویژگی
زیستگاهی را تناسب  SIMFORوحش با این متغیرهاي زیستگاهی، هاي حیاتهاي گونهنیازمندي

افزار از روابط مکانی براي به تصویر کشیدن پارامترهاي بر این، نرم کند. عالوهبراي هر گونه برآورد می
کند. استفاده می جنگل حاشیه هايویژگیو  پهنهاحل پویایی، اندازه ساده سیماي سرزمین شامل مر

SIMFOR داشت از توده را نیز توده و تیمار برچنین امکان نشان دادن پویایی توده ناشی از رشد هم
  ).2002(ولز و موي،  کندممکن می

هکتار براي  1هایی با وسعت ها در فرمت رستري (که سیماي سرزمین را به سلولنقشه  
SIMFOR ریز برداشت مانند افزار برنامهیک نرمشوند. کنند) توسط کاربر تولید میتقسیم می

ATLAS1 شوند را براي ه را که مطابق با یک سناریوي برداشت تیمار میفهرستی از واحدهاي تود
SIMFOR ریزي برداشت از جنگل وارد  کند. این فایل به عنوان فایل برنامهتهیه میSIMFOR 

ریزي برداشت فهرستی از واحدهاي توده که مطابق با فایل برنامه). 1996و همکاران،  شود (نلسون می
فهرست این تیمارها را با  SIMFORکند. شوند را فراهم میتیمار مییک سناریوي برداشت ویژه 

                                                   
1- A Tactical Landscape Analysis Software 
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هاي ) و ارزشتوالی ها (مراحلکند تا سن آینده تودهجریان عادي مسن شدن درختان ترکیب می
همچنین قابلیت این را دارد که حوادث  SIMFOR. را مشخص کندجنگل ساختاري مورد انتظار 

   رد مدل کند.سوزي را نیز واطبیعی مانند آتش
هاي تناسب زیستگاهی و پارامترهاي یک برنامه رستري است که نمایه SIMFORدر حقیقت،  

از افزار کند. این نرمرستري مشخص می هاي هر سلولسیماي سرزمین را از طریق محاسبه ویژگی
زمانی ) براي تصویرسازي مکانی و ESRI ArcInfo 1دودویی هايههاي مکانی رستري (دادداده

با  SIMFORکند. وحش استفاده میپارامترهاي ساده سیماي سرزمین و شرایط زیستگاهی حیات
هایی را تولید کند اي را ذخیره و نقشهتواند اطالعات نقشه، میArc View افزارکمک نسخه سوم نرم

 تا عناصر سیماي سرزمین، تناسب زیستگاهی و متغیرهاي موردنظر در منطقه را نشان دهد
)www.atlas-simfor.com .( مفهوم چارچوب تجزیه و تحلیل زیستگاه توسطSIMFOR  شکل در
  ).2002(ولز و موي،  داده شده استنشان ) 1(

  SIMFOR اي و از نسخه سوم براي ذخیره تمامی اطالعات غیرنقشه 2از مایکروسافت اکسس
هاي داده در مایکروسافت کند. پایگاهاي استفاده میجهت نمایش اطالعات نقشه Arc Viewافزار  نرم

توانند درون جداولی در محیط هاي ورودي میشوند. با وجود این، بیشتر دادهاکسس ایجاد می
SIMFOR دلیل  بهطور مستقیم درون همین جداول انجام شود.  ها نیز به جاي گیرند و ویرایش آن

هاي مرتبط نیز رسانی شود دیگر جدولبه روزها وجود دارد، زمانی که یک جدول اي که بین دادهرابطه
محیطی ساده براي مدیریت پایگاه داده و تغییر پارامترهاي مدل فراهم  SIMFORکنند. محیط تغییر می

  ).2002کند (ولز و موي، می
  
  

                                                   
1- Binary Grids 
2- Microsoft Access 
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  دهدهاي مدل را نشان میو خروجی هاهاي معمول وروديکه گروه SIMFORنمودار مراحل جریانی  -1 شکل

  ).2002(ولز و موي، 
  

مورد  SIMFORسازي با سه نوع داده اصلی براي انجام شبیه: SIMFORهاي موردنیاز مدل داده
ریزي برداشت از هاي برنامههاي مربوط به گونه و زیستگاه آن و دادههاي پایه، دادهنقشه ،نیاز است

شوند (ولز توسط کاربر تهیه می جنگل. تمامی این سه نوع داده مخصوص منطقه مورد مطالعه هستند و
  ).2002و موي، 

هاي پایه متغیرهاي مختلف را در سطح سیماي سرزمین در شرایط حال حاضر نقشههاي پایه: نقشه
هاي پایه شامل هاي خروجی هستند. نقشهاي از نقشههاي اولیهها در حقیقت دادهکنند. این نقشهبیان می
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اي که مناطقی که نباید (نقشه calcوك برداشت، نوع برداشت و نقشه هاي سن توده، نوع توده، بلنقشه
هر ها باید قبل از این نقشه. تمامی شوند) میGISدر  maskمشابه نقشه  ،دهدتحلیل شوند را نشان می

باشند و رستري  Arc/Info دوییگریدهاي دوصورت  بهها باید د. تمامی این نقشهنتهیه شو سازيشبیه
ها همگی باید در یک بگذارند. نقشه نمایشرا به از منطقه مورد مطالعه  یکسانیوسعت مکانی باید و 

  ).2002(ولز و موي،  داده شوند ارجاع افزارنرمتوسط  به راحتی قرار داده شوند تا پوشه
این نقشه براي نمایش سن اولیه هر سلول رستري در سیماي سرزمین مورد استفاده : توده نقشه سن

گیرد. ارزش سنی هر سلول براي مشخص کردن یک متغیر بر مبناي منحنی، مشخص کردن می قرار
افتد و مشخص کردن مراحل پویایی بندي اتفاق میاینکه که چه زمانی یک حادثه طبیعی در فایل زمان

بندي تغییر شود. مقدار سن براي هر دوره مطالعه متفاوت است و از طریق فایل زماناستفاده می
  ).2002کنند (ولز و موي،  می

هر سلول رستري در سیماي سرزمین در  در برداشتنوع  این نقشه جهت نشان دادن: نوع برداشتشه قن
 توسط فایلافتند اتفاق می که در منطقه بعدي هايآشفتگی. شودسازي استفاده میشبیه شروعزمان 
عرفی ریزي برداشت) مهمافزار برنانرم(فایل حاصل از  schedule.out ریزي برداشت با نام برنامه

مورد نیاز  منحنی موجوديهمراه با مقدار سلول نوع توده براي تعیین  برداشتشوند. مقدار سلول نوع  می
، سازي شبیهدوره  برداشت در طولنوع  ارزش سلولیشود. استفاده می متغیربراي محاسبه موجودي یک 

  ).2002(ولز و موي،  تغییر خواهد کرد انجام گیردسلول در آن دیگر برداشت که یک نوع  زمانی
. مقادیر نوع شوداین نقشه براي نشان دادن آخرین نوع توده در هر سلول استفاده می: تودهنوع نقشه 

 يریزهطبیعی تغییر کنند. پویایی برنام پویایییا  ي برداشت وریزبرنامه پویاییتوانند از طریق توده می
اتفاق ) schedule.out(فایل  ریزي برداشتبرنامهدر فایل  ریزي برداشتتغییر در برنامه یککه  زمانی

 ).2002(ولز و موي،  دهدبیفتد رخ می

یک بلوك  شود.این نقشه براي تنظیم شناسه بلوك براي هر سلول استفاده می: نقشه بلوك برداشت
یابد. به آن اختصاص می داشت خاصبریک نوع ریز برداشت توسط فایل برنامهاست که  ايمنطقه

  ).2002(ولز و موي،  کندتغییر نمیسازي در طول شبیهنقشه بلوك پایدار است و 
گیرد یا این نقشه براي بررسی این که روي یک سلول خاص تجزیه و تحلیل انجام : نقشه بولین منطقه
در  maskشود (مشابه نقشه عریف میشود. نقشه بولین با استفاده از مقادیر دوتایی، تخیر، استفاده می
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GIS و در (SIMFOR  نقشه با نامcalc این معنی  شود. در این نقشه ارزش سلولی یک بهخوانده می
افتد. ارزش سلولی صفر هم به این معنی است که در است که در آن سلول تجزیه و تحلیل اتفاق می

  ).2002ثابت است (ولز و موي،  دهد. نقشه بولین منطقهآن سلول تجزیه و تحلیل رخ نمی
توانند براي تولید مدل زیستگاهی شماري میمتغیرهاي بی: هاي مربوط به گونه و زیستگاه آنداده

در بخش گونه وارد  SIMFORهاي مربوط به گونه در دادهکار روند.  دار بهبراي یک گونه مهره
  شود.شوند و شامل نام گونه و رابطه زیستگاهی آن می می
هاي مورد مطالعه با اختصاص یک نام گونه SIMFORافزار ) در نرم2در فرم گونه (شکل : ونهگ

  شود. شناسه وارد می
  

  در این فرم چند بخش وجود دارد:
 شود. هاي مورد مطالعه میبخش نخست شامل نام گونه یا گونه .1

تعریف  -1شامل: شود و بخش دوم مربوط به نمایه تناسب زیستگاهی گونه مورد مطالعه می .2
صورت چند معادله  هاي زیستگاهی را بهسازنده این تعریف که نیازمندي -2تناسب زیستگاهی 

 کند.ها رابطه برقرار می درآورده و بین آن

 کند رابطه گونه با هر متغیر زیستگاهی خاص چگونه است. فهرست تعریف گونه که بیان می .3
 

 
  .SIMFORافزار فرم مربوط به اطالعات گونه در نرم -2 شکل
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معرفی  SIMFORعنوان نمایه تناسب زیستگاه به  رابطه زیستگاهی گونه هدف به: رابطه زیستگاهی
متغیرهاي  -1دو بخش دارد:  SIMFORافزار ي زیستگاهی در نرممتغیرهامربوط به  بخشگردد. می

  ).map( يامتغیرهاي نقشه -2 )curvesمنحنی (
شود. متغیرهاي منحنی شامل دو نوع داده منحنی موجودي متغیر و منحنی پاسخ گونه می  

عبارت  به .دهندنشان میدر طول زمان را  زیستگاهی تغییرات یک متغیرمتغیر،  ي موجوديها منحنی
تخمین هاي موجودي تعریف شده توسط کاربر رابطه بین مقدار متغیر و سن توده را منحنیدیگر، 

  شود. نشان داده میy و فراوانی متغیر روي محور  xزمان روي محور  هادر این منحنیزنند.  می
نشان  دهدرخ میفراوانی یک متغیر  یک گونه را به تغییراتی که در، پاسخ هاي پاسخمنحنی  
قرار  yمحور  رويعنوان پاسخ گونه)  (بهزیستگاه  نمایه تناسبو  xد. فراوانی متغیر روي محور دهن می
پیوند هاي پاسخ به کل مدل زیستگاه گونه منحنی SIMFORبا استفاده از سازنده توضیح در . گیردمی

از  SIMFORشود تا کیفیت زیستگاه را براي هر سلول در منطقه مورد مطالعه محاسبه کند. داده می
ي برداشت شده و برداشت هابینی ساختار جنگل در طول زمان در تودههاي موجودي براي پیشمنحنی

هاي هاي زیستگاهی براي گونههاي پاسخ براي تعیین تناسب هر سلول رستري و لکهنشده و از منحنی
تعریف و افزار نرم گر منحنیر بخش ویرایشو پاسخ دهاي موجودي منحنیکند. موردنظر استفاده می

   شوند.ویرایش می
دهند و ممکن است را در سطح سیماي سرزمین شرح می اي، متغیرهاي پویا و ثابتمتغیرهاي نقشه  

اي شامل عناصر پایدار زیستگاه نظیر ارتفاع سازي موردنیاز باشند یا نباشند. متغیرهاي نقشهدر یک شبیه
  شوند.دار میو شیب و عناصر پویا مانند تعداد درختان خشکه

سرزمین را از طریق ترکیب تیمارهاي الگوي سیماي  SIMFOR: هاي مربوط به سیماي سرزمینداده
ها و اثرات اي از مراحل پویایی جنگل، لکهها و خالصهمنظور تهیه نقشه داري با پویایی جنگل بهجنگل
شامل پارامترهاي  SIMFORمربوط به سیماي سرزمین در  دهد. بخشها نشان می اي بین آنحاشیه
 هر تحلیلشود. این پارامترها باید قبل از شیه میپویایی، لکه و حا مراحل توده، نوع آشفتگی،نوع 

   زیستگاهی تعریف شوند.
توده باید با شناسه شوند. وارد می فهرستهاي مختلف وارد شده به مدل در این توده: تودهنوع 

و یا نام یک توده عوض  شناسهکه  باشد. زمانییکسان توده وجود دارد نوع مقادیري که در نقشه پایه 
 د شد.نهاي مربوطه که توده را دارا باشند اعمال خواهطور همزمان در تمامی فرم تغییرات بهشود، می
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 اولین ، در غیر این صورت، مقادیر نقشه توده ازهستندمقادیر در نقشه خروجی توده وابسته به پویایی 
  . ماندسال اجرا به بعد مشابه و یکسان باقی خواهد 

مانند طبیعی  حوادثیا  الوار وبرداشت هاي حاصل از آشفتگیآشفتگی شامل : نوع برداشت
ها باید مرتبط با مقادیر هر کدام از آشفتگی د.نافتاست که در سیماي سرزمین اتفاق میسوزي  آتش

مقادیر نقشه خروجی آشفتگی  برداشت باشد. ریزيو فایل برنامهنوع برداشت موجود در نقشه پایه 
است. در غیر این صورت، مقادیر نقشه  ریزي برداشتبرنامهبا فایل  وابسته به نوع آشفتگی تنظیم شده

  مشابه اولین سال اجرا باقی خواهد ماند. هاي بعد در سالخروجی 
ریز برداشت نیاز دارد تا هاي ورودي از یک برنامهبه داده SIMFOR: ریزي برداشتهاي برنامهداده

بینی کند. سیماي سرزمین و تناسب زیستگاهی پیشبتواند اثرات سناریوهاي برداشت را بر عناصر 
(نلسون و  ATLASریزي برداشت نظیر افزار برنامهطور کلی از یک نرم  هاي برداشت بهریزيبرنامه

منظور یافتن نتایج بالقوه  به ATLASتواند در کنار می SIMFORشوند. ) فراهم می1996همکاران، 
دهنده تغییرات جنگل طبیعی مورد استفاده نوان یک ابزار نشانع هاي برداشت و یا به تنهایی بهروش

ها را در فرمت صحیح شکل دهد ریز برداشتی که خروجیها را از هر برنامهدادهSIMFOR قرار گیرد. 
نیز مشابه  ATLASشوند. با یکدیگر استفاده می ATLASو  SIMFOR پذیرد، اما معموالًمی

SIMFOR  داري بریتیش کلمبیا توسط تیمی به که در دانشکده جنگلیک مدل شفاف مکانی است
ریزي برداشت الوار مطابق با اهداف مکانی و زمانی سناریوهاي منظور برنامه رهبري جان نلسون به

  مدیریتی جنگل طراحی شده است. 
یک فایل متنی است که از فرمت زیر پیروي  SIMFORریزي برداشت استفاده شده در فایل برنامه  
  کند:می

  

  ).2002(ولز و موي،  ریزي برداشتهاي موجود در فایل برنامهداده -1 جدول
  سن بازیابی  نوع برداشت  شناسه پلیگون  سال
5  
5  
10  
15  

3  
5  

146  
857  

2  
2  
3  
5  

0  
0  
0  
0  

هر نوع شود. شناسه پلیگون، نشان دهنده پلیگونی است که دهد که برداشت الوار چه زمانی انجام میردیف سال نشان می
  یابد.برداشت در طول دوره برداشت الوار به آن پلیگون اختصاص می
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این است  SIMFORایده اصلی تحلیل کیفیت زیستگاه در : SIMFORتحلیل کیفیت زیستگاه در 
وحش به یک یا چند عنصر ساختاري براي رفع نیازهاي زندگی خود وابسته است. که هر گونه حیات

بر اساس توضیحات ساختاري که در سطح توده قرار دارند و  SIMFORهاي تناسب زیستگاه در نقشه
شوند. موجودي هر متغیر ممکن است پویا (متغیر همزمان با تغییر شود، تولید میها متغیر گفته می به آن

ماند) باشد. کند) و یا ثابت (متغیر در طول زمان ثابت بداري تغییر مینوع توده، سن و تیمار جنگل
بینی شود و نتیجه آن پیشعنوان عملکردي از یک یا چند از این متغیرها محاسبه می پاسخ زیستگاه به

  دار ساکن جنگل است.گونه مهرهکیفیت زیستگاه براي یک 
  SIMFOR یا ارتفاع را نیز وارد  1اي زیستگاه از قبیل مناطق کنارروديهمچنین اطالعات نقشه

توانند از نظر زمانی پویا باشند مانند حاشیه جنگل و نیز می SIMFORاي رهاي نقشهکند. متغیمدل می
بینی تغییرات متغیرهاي زیستگاهی و تناسب زیستگاهی براي پیش یا ثابت باشند مانند شیب یا ارتفاع.

هاي پاسخ هاي موجودي متغیرهاي زیستگاهی و دادهدهاز دا SIMFORخاص هر گونه در طول زمان، 
سازي توانند براي مدلهاي موجودي متغیر تعریف شده توسط کاربر میکند. دادهنه استفاده میگو

اي تحت دار و پوشش بوتهعنوان ارتفاع درخت، تراکم خشکه هاي درازمدت این متغیرها بهبینیپیش
خاص که یک رابطه شفاف زیستگاهی براي یک گونه  کار روند. زمانی سناریوهاي مختلف برداشت به

ین طریق، تغییر ا هعنوان یک جانشین مورد استفاده قرار گیرد. ب وجود ندارد، یک متغیر ممکن است به
زیستگاهی خاص یک گونه محسوب  عنوان نمایه تناسب یک متغیر معین در طول زمان ممکن است به

سازي سناریوي شبیه 50نقشه تناسب زیستگاه براي دارکوب سیاه در سال  ).2002(ولز و موي، شود 
عنوان نمونه   به 2013ارشد نیکوي در سال   نامه کارشناسی کالته برگرفته از پایانمدیریتی جنگل شصت

  ) نشان داده شده است.3در شکل (
  

                                                   
1- Riparian 
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 .)2013(نیکوي،  SIMFORنقشه تناسب زیستگاه خروجی از مدل  -3 شکل

  
  گیرينتیجهبحث و 

هاي جنگلی و اي بر زیستگاههاي انسانی اثرات بالقوهتوسعهعنوان یکی از انواع  داري بهجنگل  
هاي مختلفی براي ارزیابی این اثرات در سرتاسر جهان وحش ساکن در آن دارد. روشهاي حیاتگونه

هاي هوشمند با استفاده از الگوریتم ايرایانههاي روش ،مورد استفاده قرار گرفته است. در این بین
کنند. مدل بینی این اثرات را در مقیاس بزرگ مکانی و زمانی فراهم میامکان ارزیابی و پیش

SIMFOR هاي الگوریتم هوشمند پاسخ ویژگی یک است که با استفاده از ايرایانههاي یکی از روش
وحش را به سناریوهاي مدیریتی جنگل هاي حیاتمختلف سیماي سرزمین و تناسب زیستگاه گونه

عنوان یکی از  این مدل به ،کند. بنابراینبینی میساله پیش 200مدت براي یک دوره طوالنی 
در درازمدت هاي جنگلی داري بر زیستگاههاي جنگلها در ارزیابی اثرات برنامهکارآمدترین مدل

  شود.شناخته می
در سیماهاي را هاي مدیریتی سرزمین روشاز  ايجموعه گستردهنجام مبسیاري از محققان، ا  

حوادث طبیعی از قبیل . کنندها پیشنهاد میراي بهتر نشان دادن نیازهاي تمامی گونهجنگلی ب
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کنند و برخی از متغیرهاي طور کامل مصرف نمی سوزي و هجوم حشرات به جنگل درختان را به آتش
گذارند. بنابراین، اگر مدیران جنگل موردنیاز پرندگان جنگلی و پوشش گیاهی را در منطقه باقی می

وحش را در توده برداشت نکنند هاي حیاتند حوادث طبیعی برخی متغیرهاي موردنیاز گونهمان
هاي مدیران جنگل براي تالش). 1998زیستی زیستگاه جنگلی را حفظ کنند (شارپ، توانند تنوع می

هاي جبران حوادث پس از برداشت الوار در جنگل و باقی گذاشتن برخی از متغیرهاي زیستگاهی توده
کند ر دارکوب سیاه کمک شایانی میهاي جوان به جبران اثرات ناشی از برداشت الوار بتر در تودهمسن

هاي مختلف کند تا گزینهسازي این امکان را فراهم میدر مجموع، مدل). 1998(رولستاد و همکاران، 
تی در جنگل در طول در ارتباط با میزان زیستگاه با کیفیت باالي تولید شده تحت هر سناریوي مدیری

یک ابزار ارزشمند براي  SIMFORهاي مبتنی بر زیستگاه از قبیل زمان مورد آزمون قرار گیرند. مدل
عنوان بخش مهمی از  هاي زیستگاهی را نیز بهمقایسه نتایج کمی هستند و پراکنش و نظم لکه

  کنند. سازگان مقایسه می بوم
). محققان و 1986چوب مدیریت انطباقی انجام شود (والترز، تواند در چارها مییید و بهبود مدلأت  

کنند تا سناریوهاي مختلف مدیریتی را از نظر تئوري روي زمین اجرا مدیران با یکدیگر همکاري می
سازي امکان آزمایش سریع نتایج مورد انتظار از سناریوهاي مدیریتی پیشنهادي را فراهم کنند. مدل

همراه نتایج مورد استفاده براي  توانند بهریزي شود این سناریوها مینامهکند. اگر به درستی بر می
). در این راه، مدیران و محققان باید 1998ها مورد آزمون قرار گیرند (شارپ، تصحیح و بهبود مدل

 SIMFOR کار گیرند. سازگان جنگل بههاي یکدیگر را براي بهبود درك خود و استفاده از بومتالش
). 1997سازي مکانی پویایی سیماي سرزمین در طول زمان است (داوست و ساترلند، بیهیک مدل ش

کند و موجودیت افزار متغیرهاي زیستگاهی خاص را در طول یک دوره زمانی معین دنبال میاین نرم
هاي معرفی شده توسط هاي جانوران بر اساس الگوریتمها را به شکل کیفیت زیستگاه براي گونه آن

   ). 1998دهد (شارپ، ر نشان میکارب
  

  هاي ترویجیرهیافت
- عنوان بخشی اساسی در حفظ یکپارچگی و سالمت بوم ها باید بهحفاظت از تنوع زیستی جنگل

 SIMFORافزار سازي تناسب زیستگاه با استفاده از نرممدل. هاي جنگلی در نظر گرفته شودسازگان
در . هاي جنگلی باشدداري بر زیستگاه گونههاي جنگلفعالیت بینی اثراتتواند رهیافتی براي پیشمی
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هاي حفظ برخی از متغیرهاي زیستگاهی موردنیاز گونههاي جنگلی، کنار مطالعه تغییرات زیستگاه
بین  ثر باشد.ؤهاي جانوري مها و گونهتواند در حفظ زیستگاهمیها جانوري ساکن در جنگل

هاي منظور حفاظت از تنوع زیستی جنگل ها بهو مدیران جنگلزیست  کارشناسان حفاظت از محیط
  . باید همکاري دوجانبه وجود داشته باشدتحت برداشت 
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Abstract 

In the recent decades, numerous strategies and models have been developed 
aiming to evaluate the impacts of forest management scenarios on the animal 
species habitat. Some of these models investigate habitat suitability indices such as 
SIMFOR. SIMFOR has been developed to help the forest managers with 
assessment the forestry activities such as timber harvest. This model indicates the 
habitat changes against timber harvest through modeling forest attributes and 
preparing habitat suitability maps. Needed Initial data including base maps showed 
the current status of study region and harvest schedule data and habitat attributes 
affecting target species. Habitat simulation in SIMFOR is done for a long 200-year 
period. The results of this model are used in editing forest management programs 
and harvest scenarios in order to preserve wildlife habitat dwelling in the forests. 
Therefore, this model could be as a solution aiming to solve the conflicts between 
conservation experts and forest managers.  
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