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برداری بیش از حد از مراتع کشور و  دلیل بهرهه های انسانی قرار دارد. ب زیاد با فعالیتبسیار که در تعامل  استمراتع از جمله منابع طبیعی 
د. این  ژنهوهش   شوتوجه ها  آن محیطیِ توان زیستبه   مراتعبرداری از  ها ضروری است در استفاده و بهره آن کنونیِ نامساعدبودن وضعیتِ

انجنا    ،گیری چندمعیاری مکنانی  های تصمیم بر اساس روش ،محیطی سرزمی  برای توسعة کاربری مرتعداری با هدف ارزیابی توان زیست
شد محیطی مورد نیاز تهیه  های زیست داده ،ای  تحقیق مطالعاتیِ ةمنطق ،سد قشالقحوزة آبخیز  Aاز ژارسل  نخست ،گرفت. بر ای  اساس

محیطی سرزمی  بنرای توسنعة کناربری     های مؤثر در ارزیابی توان زیست معیار ،ها صورت ژذیرفت. سپس سازی آن نقشه GISو در محیط 
هنای اطالعناتی    دهی معیارها، الیه های کارشناسی و وزن وتدهی شد. ژس از تحلیل قضا وزن AHPمرتعداری تعیی  و با استفاده از روش 

بنا   ،صورت گرفت. نتنای  تحقینق نشنان داد    GISها در محیط  تجزیه و تحلیل و همپوشانی آن ،TOPSISو بر اساس روش شد معیار تهیه 
ای از طبقات تناسب اراضی  ا در دامنهتوان سرزمی  ر می ،در فرایند ارزیابی محیط زیست مکانیگیری چندمعیاری  های تصمیم روشکاربردِ 

مشخص گردید که برای توسعة کاربری مرتعداری معیارهای فیزیکی سنرزمی  نسنبت بنه     ،د. همچنی کربندی  ها طبقه کاربری ةبرای توسع
 سنت ر شرق واقع شده اها د  تری  ژهنه دیگر عوامل اهمیت بیشتری دارد. ارزیابی منطقه برای توسعة کاربری مذکور نیز نشان داد که مناسب

 و غرب حوزه. ،هایی از مرکز، جنوب بخشها در  تری  آن و نامناسب
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 مقدمه
هنای   تری  اکوسیسنتم  تری  و وسیع یکی از مهم مراتع

 سنبب بنه   ،ینر هنای ا   که در دهه است طبیعی کشور
نبننود و  رویننه از جملننه چننرای بننی ،عوامننل متعنندد

بنرداری و   ریزی مناسب برای بهره ریزی و طرح برنامه
این   . اسنت وضعیت بحرانی شنده  دچار  ، آنمدیریت 

دلیننل ژسننتی و ه کننه بنن ،روننند در مراتننع کوهسننتانی
سنرعت در حنال    بنه های تنند   های زیاد و شیب بلندی

و کناهش   ،ها   ه، لغزشتغییر و به فرسایش تشدیدشوند
  نورد  ، بیشتر به چشم منی استتنوع زیستی حساس 

[3 ،1 ،33]. 
بننرداری ژاینندار از مراتننع کشننور   بننرای بهننره

 ن شناسننایی و ارزیننابی تننوان اکولوایننا و اقتصننادی 
اجتمنناعی در قالننب طننرح آمننایش سننرزمی  بننرای   

ریزی، تهیه و اجرای طنرح مندیریتی ضنروری     برنامه
هنای مختلفنی در    روشاز ینکنه  است. بنا توجنه بنه ا   

 بننابرای ،  ،ردکن توان اسنتفاده   ریزی سرزمی  می برنامه
یی اافزایش دقت و کار برایهای مناسب  روش کاربرد

گیری و مندیریت سنرزمی  حنااز اهمینت      در تصمیم
 3مکانیگیری چندمعیاری  های تصمیم . مدل[38] است
(MCDM) ةهستند که در محدود یهای از جمله روش 

ی از مسنناال منندیریتی منننابع طبیعننی کنناربرد  وسننیع
توان اشاره کنرد   ها می های ای  مدل اند. از ویهگی یافته

بنننه امکنننان تلفینننق معیارهنننای متعننندد و متضننناد، 
بننندی   گننذاری کم ننی معیارهننای کیفننی، دسننته  ارزش
ژنذیر و منطقنی در    و ایجاد تصمیمات توجیه ،معیارها

 .[19،  13، 39، 8]حل مشکالت مدیریتی 
( یکنی از  AHP) 1مراتبنی  روش تحلیل سلسنله 

کنه امکنان    استگیری چندمعیاری  های تصمیم روش

هنننای  گنننذاری کم نننی معیارهنننا و شنننا ص  ارزش
سازد. اسناس این  روش را    گیری را فراهم می تصمیم

دهد که بر اسناس   مقایسات زوجی معیارها تشکیل می
. از [31، 34]شنود   سناعتی انجنا  منی    ةگانن  همقیاس نُ
توان بنه   گیری چندمعیاری می های تصمیم روشدیگر 

( اشاره کرد که TOPSIS) 1آل ایده ةروش مبتنی بر نقط
. در این   اسنت آل  ایده ةها از نقط انفکاک گزینه ةبر ژای

هنای ینا هندف بنر اسناس نقنا         روش محدودیت
گیری  آل مثبت و منفی هر گزینه در محیط تصمیم ایده

بندی و اطالعات  بهتوان رت می ،شود. همچنی  وارد می
 ةنسبی هر گزینه نسنبت بنه نقطن    ةفاصل بارةکاملی در

 .[19، 12، 14، 6]دست آورد  هآل ب ایده
گینری   هنای تصنمیم   مندل  ،در تحقیقات گذشته

 بنرای رینزی ریاضنی    چندمعیاری در تلفیق بنا برنامنه  
تعیی  ضریب ناسازگاری ریسا در امنور کشناورزی   

هنای   ای از روش در مطالعنه  .[30]کار گرفتنه شند   ه ب
هنای   گیری چنندمعیاری در تلفینق بنا سیسنتم     تصمیم
رینزی   ر تغیینر اقلنیم و طنرح   اثن آبرای ارزیابی  0 بره

طننی تحقیقننی دیگننر  . [12]محیطننی اسننتفاده شنند  
سازی مدیریت جنگل و منابع طبیعنی بنر اسناس     مدل
MCDAهای  روش

 ،. همچننی  [13]صورت ژذیرفت  2
گنذاری   ارزش ،بنی مرات روش تحلیل سلسنله  کاربردبا 

محیطی سنرزمی    های مؤثر در ارزیابی زیست شا ص
سنگ در غرب چنی    برای توسعة کاربری معدن زغال

 .[18]انجا  گرفت 
های تحلیل  روشکاربرد با هدف  ،ای  ژهوهش

گذاری  آل در ارزش ایده ةمراتبی و مبتنی بر نقط سلسله
 معیارهای مؤثر در ارزیابی توان اکولوایکی و تناسنب 

بننه منرننور  ،هننای اطالعنناتی سننرزمی  و تلفیننق الیننه

1. Multi Criteria Decision Making     2. Analytical Hierarchy Process 
3 .Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 4. expert system 
5. Multi Criteria Decision Analysis 
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بنندی مناسنب سننرزمی  بنرای توسنعة کنناربری      ژهننه 
 Aمرتعداری )چرای دا  و برداشت علوفه( در ژارسل 

 ژذیرفت. انجا حوزة آبخیز سد قشالق 

 شناسی روش

 مطالعاتی ةمنطق
بنا   ،سد قشنالق حوزة آبخیز  Aدر ای  ژهوهش ژارسل 

در اسننتان واقننع  ر هکتننارهننزا 19در حنندود مسنناحتی 
 ةو در محندود کردستان و شمال شنرقی شنهر سننند     

 09° 26' 32"تننا  09° 09' 33"مختصننات جغرافیننایی 
عنر    12° 19' 21"تنا   12° 10' 26"طول شنرقی و  

د. از دالینل انتخناب   شمطالعاتی انتخاب  ةمنطق ،شمالی
توان به تأثیرات زیناد آن بنر    ای  منطقه برای مطالعه می

بنه عننوان منبنع آب     ،سد قشالق اشاره کرد که ةدریاچ
راهبردی در منطقنه   یمکان ،دست ی یآشامیدنی مناطق ژا

 ،از نرنر مننابع آبنی    ،حنوزه  .(3آید )شنکل   شمار می به
 اسنت داامنی   ةدارای تعداد زیادی چشمه و دو رود ان
و بنه   نند ریگ منی که از شمال و غرب منطقه سرچشنمه  

 ةتوسط بارش سنالیان شوند. م جنوب شرقی آن  تم می
 1/30متر و مینانگی  دمنای سنالیانه     میلی 1/090منطقه 
. بر اساس روش دومارت ، اقلیم استگراد  سانتی ةدرج

تنری    شنمالی  گینرد.   شا قرار منی  نیمه ةمنطقه در رد
متنر و نقطنة  روجنی حنوزه بنا       1893نقطة منطقه با 

تنری    متر ارتفاع از سطح دریا بلندتری  و ژسنت  3294
دارای  ،از نرنر شنیب   ،. منطقنه انند  ا  ارتفاعی منطقهنق

که اغلنب مسناحت    طوریه ب است،های تند  سرازیری
درصد است. از نرر جهنت   14آن دارای شیب بیش از 

. اسنت های حوزه رو به سمت شرق  بیشتر دامنه ،شیب
با بافت غالب شننی   استعمیق  منطقه عمدتاً نیمهِ   اک

، رایننم Cو  Bکی لننومی و دارای گننروه هینندرولوای  
و در زینر  ؛ و راینم حرارتنی مزینا    ،رطوبتی زرینا 

گینرد.   سول قرار منی  های بزرگ  اک در گروه آنتی رده
 و آهکنی تشنکیل   ،های آندزیتی، شنیلی  حوزه از سنگ

بیشنتر سنطح منطقنه     ،رفولوایواز لحاظ ااوم ،شده و
شننکال مختلنن  بیشننتر اَ ،کوهسننتانی اسننت. در منطقننه

ننابع آبنی فنراوان، توژنوگرافی     م ه سببفرسایش آبی ب
و نبود ژوشش گیاهی مناسب در منطقه وجود  ،متفاوت

است دارد. ژوشش گیاهی منطقه کالً به صورت مرتعی 
ای. در حنوزه ژنن     های در تی و در تچه و فاقد گونه

 Astragalus spp.  ،Bromus ن  غالننب تیننگ گینناهی 

tomentellus ،Ferula haussknechtii  ، Psathyrostachys 

fragilis  ،  وGundelia tournefortii  - شود.  مشاهده می
 ،نسبت به جننوب حنوزه   ،ژوشش گیاهی مناطق شمالی

از تراکم بیشتری بر وردار اسنت. وضنعیت مراتنع در    
جننوب حنوزه از شنرایط مناسنبی بر نودار نیسننت و      

های رای  در منطقنه   . کاربریاستدارای گرایش منفی 
کاری و کشناورزی آبنی    دیمترتیب شامل مرتعداری،  به

صورت سننتی و بنا کنارایی بسنیار     ه هم ب است که آن
 991روسنتا بنا    30 ،ژنذیرد. در کنل   محدود انجنا  منی  

نفر در حوزه وجود  0324 انوار و جمعیتی در حدود 
 طوریه ب است،ی  یدارد. میزان سواد در منطقه بسیار ژا

و  انند  دینپلم  نفر از کل جمعینت حنوزه زینرِ    1861که 
 سوادند. رصد باالیی از ای  تعداد نیز بید
 

 روش مقایسات زوجی
مراتبنی در   یند تحلیل سلسلهاای  روش در مت  یا فر

توسننط سنناعتی ارااننه شنند کننه در آن    3684سننال 
صننورت مقایسننات دو بننه دو انجننا  ه هننا بنن قضنناوت

دهی معیارها در سنه گنا     وزن شود. طی ای  روشْ می
 ژذیرد: انجا  می

ژس از  :گیری یل ماتریس تصمیمتشک ،گام اول
مقایسنات زوجنی    ،تشکیل نمنودار در تنی معیارهنا   
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 شود. انجا  می ،(3متغیر است )جدول  6تا  3که مقادیر آن از  ،ای بر اساس یا مقیاس ژایه ،معیارها
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

حوزةآبخیزسدقشالقAموقعیتجغرافیاییپارسل.1شکل

 
[62]هایزبانیرگذاریمتغیارزش.1جدول

دو معیار نسبت  ةوضعیت مقایس
 به همدیگر

اهمیت 
 برابر

اهمیت 
 متوسط

 اهمیت قوی
اهمیت  یلی 

 قوی
اهمیت 

 العاده قوی فوق
 های بینابی  اهمیت

 8و  9، 0، 1 6 9 2 1 3 وزن یا ارزش

 
این  مرحلنه    :وزن متغیرهنا  ةمحاسنب  ،گام دوم

 :استشامل عملیات زیر 
ر ستون از مناتریس بنا هنم    های ه  ال ( ارزش

 شوند. جمع می
 ب( هر عنصر از ماتریس بر مجموع کل ستون

عننوان   باد )از ماتریس حاصل شو آن تقسیم می
 شود(. ماتریس استاندارد یاد می
( عناصر در هنر  3)فرمول  3 ( میانگی  هندسی

شنود. عندد    ردی  از ماتریس استاندارد محاسنبه منی  
 است.معیار  آمده وزن نسبی دست هب

 

         (3)                √        
  {             }   میانگی  هندسی               

3 
 
 

                                                                                                                                                                                          
1. Geometric mean 
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1. Weighted Sum Vector     2. Inconsistency Index 
3. Inconsistency Ratio     4. Inconsistency Index of Random Matrix  
5. Geographical Information System 

 :برآورد نسبت ژایندگی یا سنازگاری  ،گام سوم
در ای  مرحله برای تخمی  میزان درستی و همچننی   

هننای    تبننه حننداقل رسنناندن میننزان  طننای قضنناو 
  یرد:ژذ کارشناسی عملیات زیر انجا  می

هنر معینار در سنتون    نسنبی  ضرب وزن ال ( 
 .مربوطه از ماتریس اولیه

هننای  هننا در طننول ردینن    شتجمیننع ارزب( 
 .3بردار مجموع وزنی ماتریس و ایجاد

 بنرای تقسیم بردار وزننی بنر وزن معیارهنا     ( 
 .بردار ژایندگیایجاد 

گیننری از  میننانگی بننا  کننه λتعیننی  میننزان د( 
 آید. دست می هب های بردار ژایندگی ارزش

 (.1)فرمول  1سازگاریناشا ص  ةمحاسبه( 
با ای  شنر  کنه    1ناسازگاری میزان ةو( محاسب

I.R.<0.1 هننا  صننورت قضنناوت در غیننر اینن  ،باشنند
گذاری باید مجدداً انجا   نادرست است و روند ارزش

 (.1شود )فرمول 

      
 - 

 - 
  

تعنداد معینار موجنود در مناتریس      nکه در آن 
 .تاس

     
    

      
  

ناسننازگاری شننا ص  دهننندة نشننان .0I.I.R کننه
به ده مورد  1و در جدول  تصادفی استهای  سماتری
 .[10، 31]ها اشاره شده است  از آن

[11هایتصادفی].شاخصناسازگاریماتریس6جدول

 بعدی nماتریس  3 1 1 0 2 9 9 8 6 34

02/3 02/3 03/3 11/3 10/3 31/3 6/4 28/4 4 4 I.I.R. 

 

 آل ایده ةروش مبتنی بر نقط
 ةهنننای چندشا صنننن  ایننن  روش یکننننی از روش 

GISکه روند اجرای آن در محیط  استگیری  تصمیم
2 

 :استشامل مراحل زیر 
 های معیار. نقشه ةال ( تعری  معیارها و تهی
هنا بنر اسناس روش     ب( استانداردسازی نقشه

 مبتنی بر ارزش حداکثر.
یافته به هر معیار  ( ا تصاصWj)  ( تعیی  وزن

به شرطی که مجموع اوزان باید به صورتی باشند کنه   
0≤Wj≤   و∑jWj=1. 

اسنتاندارد   ةد( ضرب اوزان هنر معینار در الین   

استاندارد وزنی. در ای  مرحلنه   ةمربوطه و ایجاد نقش
ایجادشنده دارای ارزش   ةهر سلول یا ژلی گون از الی

 هد بود.(  واVijوزنی ) ةاستانداردشد
( V-j( و حنداقل ) V+jه( تعیی  ارزش حنداکثر ) 

 ةاستانداردشند  ةهنای نقشن   در رابطه با هر یا از الیه
آل مثبت و منفی تعیی   وزنی تا از ای  طریق نقا  ایده

 ند.شو
آل مثبنت و   بنی  نقنا  اینده    ةفاصل ةو( محاسب

 ة( بنر اسناس مترینا فاصنل    Siمنفی بنا هنر گزیننه )   
( که برای ای  مرحله از روابنط  الخط اقلیدسی )مستقیم

 استفاده شد. 2و  0

    [∑ (   -   )
 

 ]
0  

 آل مثبت ایده ةبرای تعیی  فاصل   
 
 

(1) 

(1) 

(0) 
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    [∑ (   - - )
 

 ]
0  

 آل منفی ایده ةبرای تعیی  فاصل   
 

 ةنزدیکی نسبی هنر گزیننه بنه نقطن     ة( محاسبا
 :(9)بق با فرمول ( مطا+Ciآل ) ایده

     
   

       -
   

باشد. هنر انندازه ینا     Ci+<1 >0به شرطی که 
 3بنه سنمت    +Ciتر باشد  آل نزدیا ایده ةگزینه به نقط

 کند. میل می

 +Ciها بر حسب یا ترتیب نزولنی از   ر( گزینه
باالتری  ارزش دارایِ ای که  گزینه ؛شوند بندی می رتبه

 .[14 ،9]گزینه است  باشد بهتری 
 

 های اطالعاتی  سازی الیه تهیه و آماده ةنحو
)شنکل  هنای مننابع اکولنوایکی     در ای  ژنهوهش داده 

شناسننی، هینندرولوای،  شناسننی، زمننی  زمننی ،  نناک
 ةمنطقن فرسایش، اقلیم و آب و هوا و ژوشش گیاهی( 

مطالعاتی طی بازدیدهای میدانی و همچنی  استفاده از 
های دولتی استان کردستان  در ارگاناطالعات موجود 

)ادارات کل منابع طبیعنی، حفاتنت محنیط زیسنت،     
هواشناسننی، جهنناد کشنناورزی و مرکننز تحقیقننات    

 ،سننپس شنند،کشنناورزی و منننابع طبیعننی( تهیننه    
 Arc GIS 9.2افنزاری   ها در محیط نر  سازی آن رقومی

مننابع   هایِ صورت ژذیرفت. داده 3:12444در مقیاس 
هنا،   ماعی منطقنه )اراضنی، زیرسنا ت   اجت - اقتصادی

و  ،منننابع انننرای و سودرسننانی، جمعیننت، اشننتغال  
ای حضوری از  نامه آگاهی( با استفاده از روش ژرسش

درمانی و شوراهای محلی روستاهای  - مراکز بهداشتی
و ژنس از تجزینه و تحلینل در    شد آوری  منطقه جمع
 ةو تعمنننیم نتنننای  بنننه نقشننن Excel 2007محنننیط 

گذاری  هم ای هیدرولوایکی حاصل از رویه زیرحوزه
هنای   های توژوگرافی و هیدروگرافی منطقه الینه  نقشه

منورد   GISتری  توابنع   د. از مهمشها تولید  رقومی آن
توان  ها در ای  مطالعه می سازی داده استفاده برای نقشه

، 1بنندی  ، بناز طبقنه  3سنازی  اشاره کرد به توابع رقومی
و ، 2گذاری هم ، روی0حاشیه، ایجاد 1سازی زمی  مرجع

تری  ابزار و مواد مورد اسنتفاده   . مهم9توابع محاسبات
 بود:  رها شامل موارد ذی  داده ةتهی برای
سنازمان   ةمنطقن  3:12444های توژوگرافی  نقشه -
سننند  و   I 5360هنای   شنماره به  برداری کشور نقشه

5361 II ؛باینچوب 
هنننای توصنننیفی  هنننای کاغنننذی و داده نقشنننه -
اجرایننی طننرح  - مطالعننات تفصننیلی هننای زارشگنن

 ؛حوزة آبخیز سد قشالق Aآبخیزداری ژارسل 
هنای قابلینت کناربری اراضنی و ژوشنش       نقشه -
 ؛استان کردستان 3:124444گیاهی 
 ؛کشور 3:344444شناسی  زمی  ةنقش -
 ؛های هواشناسی منطقه های آماری ایستگاه داده -
آماری استان اجتماعی مراکز  -های اقتصادی داده -

 کردستان.

 تحقیق روشِ
حوزة آبخیز  Aژس از انتخاب ژارسل  ،در ای  ژهوهش
هنا و    مطالعناتی، داده  ةعننوان منطقن  ه بن  ،سد قشنالق 

سنازی و   رقنومی  ،سپس شد،اطالعات مورد نیاز تهیه 
انجننا   GISهننا در محننیط  تصننحیحات الز  روی آن

معیارهنای منؤثر در ارزینابی     ،بعند  ةگرفت. در مرحل
تننوان اکولوایننا و تناسننب سننرزمی  بننرای توسننعة 

(2) 

(9) 

1. digitizer      2. reclassification 
3. geocoding      4. buffer 
5. overlay      6. scaler 
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های فیزیکی، بیولوایکی،  کاربری مرتعداری در بخش
کارشناسنی و   آرایبنر اسناس    ،و اجتماعی ،اقتصادی

، 38، 32، 31، 9، 2، 0، 1]د شتعیی   ،ای منابع کتابخانه
 ،مراتبننی . بننر اسنناس روش تحلیننل سلسننله [11، 36

در چهار سنطح   مراتبی معیارها سا تار سلسله نخست
هدف، معیارهای  اند از عبارتترتیب  تشکیل شد که به
گینری.   هنای تصنمیم   و شنا ص  ،اصلی، زیرمعیارهنا 

هنای   شنده مناتریس   بر اسناس سنا تار تعینی     ،سپس
و طننی شنند مقایسننات زوجننی معیارهننا مشننخص   

دوازده کارشنناس   آرایهنایی بنر اسناس     نامنه  ژرسش
در  کارشناسنننان دانشنننگاه کردسنننتان و تادان)اسننن

های مختل  مرتبط با موضوع تحقیق( و بنر   تخصص
سناعتی تکمینل شند. ژنس از      ةگانن  همبنای مقیناس نُن  

هنا و سنالیق    و تعدیل قضناوت  ،آوری، تصحیح جمع
بنر اسناس    ،دهی معیارهنا  شخصی کارشناسان در وزن

مینانگی    ،(3/4ها )کمتنر از   ناسازگاری قضاوت میزان
رد توجنه قنرار   دهی مو ن برای وزنناآ اهِگدیدهندسی 

شنده در محنیط    هنای تکمینل   مناتریس  ،گرفت. سپس
برای تعیی  اوزان نسنبی   Expert Choice 11افزاری  نر 

 مراتبنی تحلینل   معیارها در چهار سطح سا تار سلسله
های  گیری بر اساس اوزان نهایی شا ص و تصمیم شد

مراتبنی معیارهنا انجنا      سطح چهار  سنا تار سلسنله  
هنر شنا ص بنا ضنرب اوزان     گرفت که وزن نهنایی  

دسنت   هنسبی سطوح دو  و سو  در سنطح چهنار  بن   
هننای  بننرای همپوشننانی الیننه ،بعنند ةآمنند. در مرحلنن
مدنرر قرار گرفت که بر ای   TOPSISاطالعاتی روش 

 ةاوزان طبقنات هنر شنا ص بنه الین      نخسنت اساس 
های معینار تعمنیم    ایجاد نقشه برایاطالعاتی مربوطه 

هننای اطالعنناتی  سننازی الیننهداده شنند. بننا استاندارد
مربوطه ضرب  ةشده، وزن هر شا ص در الی دهی وزن
های حداکثر و حداقل هنر الینه    د و با تعیی  ارزشش

بنا   ،آل محاسنبه شند. سنپس    ایده ةها از نقط آن ةفاصل
هنای   هنای اطالعناتی و تحلینل ارزش    همپوشانی الیه

 آلْ ای مثبننت و منفننی معیارهننا از نقطننة ایننده  فاصننله
دست آمد و  هآل ب ایده ةنسبی هر گزینه به نقط نزدیکی

ها در   بندی ژهنه آمده طبقه دست ههای ب بر اساس ارزش
ژهوهش  اجرایژن  کالس صورت گرفت. روند کلی 

 .است 1مطابق با شکل 

 نتایج
ژننس از تعیننی  معیارهننای مننؤثر در ارزیننابی تننوان   

محیطننی سننرزمی  بننرای توسننعة کنناربری     زیسننت
فیزیکنی، بیولنوایکی،    ن عیار اصنلی مرتعداری، چهار م

در سنننطح دو ، چهنننارده  ن و اجتمننناعی ،اقتصنننادی
شنش شنا ص در    و و سنی  ،زیرمعیار در سطح سنو  

مراتبی قرار گرفت. اوزان  سطح چهار  سا تار سلسله
آمده برای معیارهای اصلی و زیرمعیارها  دست هنسبی ب

اوزان  ،شان داده شنده اسنت. همچننی    ن 1در جدول 
که بنا ضنرب اوزان    ،گیری های تصمیم ا صنهایی ش

نسنننبی معیارهنننای سنننطح دو  و سنننو  نمنننودار   
در جدول  ،آمد  دست همراتبی در سطح چهار  ب سلسله

ناسنازگاری کلنی برابنر     میزانشخص شده است. م 0
 ،با توجه به مقدار اسنتاندارد آن  ،دست آمد که هب 40/4

و  اسننت ژننذیرفتنیمیزانننی  ،اسننت 3/4کننه کمتننر از 
درستی مقایسات زوجی معیارها و تعندیل   ةدهند ننشا

ژس  ،های شخصی کارشناسان است. همچنی  قضاوت
بنر   ،شنده  دهنی  های اطالعناتی وزن  از همپوشانی الیه
نهننننایی تننننوان  ةنقشنننن ،TOPSISاسنننناس روش 

محیطی منطقه برای توسعة کاربری مرتعنداری   زیست
د )شنکل  شن بندی  دست آمد که در ژن  کالس طبقه هب
یافته بنه   ا تصاص ة(. مساحت و اوزان استانداردشد1

شنخص شنده اسنت. بنر     م 2هر طبقه نیز در جندول  
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د که بیشتر سطح شآمده مشخص  دست هب ةاساس نقش
و غننرب  ،از جملننه مننناطق مرکننزی، جنننوب ،منطقننه
دارای تنوان نامناسنبی بنرای توسنعة کناربری       ،حوزه

دارای کنه منناطق شنرقی     در حنالی است، مرتعداری 
 .اند تری  توان برای توسعة کاربری مرتعداری مطلوب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پژوهشاجرایروند.6شکل

 

 

 

 

 تعیین معیارهای ارزیابی هاآوری دادهشناسایی منطقه و جمع

تشکیل ساختار 

 دسازی رهای معیار و استاندانقشه ةتهی مراتبی معیارهاسلسله

 های استاندارد وزنینقشه ةتهی

 تعیین ارزش حداکثر و حداقل برای هر نقشه

 آل ایده ةهر گزینه از نقط ةفاصل ةمحاسب

تعیین نزدیکی نسبی از نقطة 

 آل برای هر گزینهایده

 هابندی پهنهطبقه

 هاپوشانی نقشههم

محیطی نهایی توان زیست ةنقش ةتهی

 کاربری مرتعداری منطقه

ی هاتهیه و تکمیل ماتریس

 ها زوجی معیارها مقایسه

ها در محیط تحلیل ماتریس
Expert choice 11  

تعیین اوزان معیارها با 

 AHPاستفاده از روش 

 GISها در محیط سازی نقشهآماده

ش 
رو

A
H

P
 

ش
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AHPبراساسروششدهبرایمعیارهاوزیرمعیارهااوزاننسبیتعیین.1جدول

 ناسازگاریمیزان  نسبی وزن زیرمعیار ناسازگاری میزان وزن نسبی معیار

 022/4 فیزیکی

41/4 

 349/4 شکل زمی 

40/4 

 492/4 شناسی  اک

 418/4 شناسی زمی 

 136/4 هیدرولوای

 426/4 فرسایش

 041/4 اقلیم و آب و هوا

 4 3 ژوشش گیاهی 11/4 بیولوایکی

 316/4 اقتصادی

 292/4 اراضی

40/4 
 133/4 ها زیرسا ت

 311/4 منابع انرای

 483/4 منابع سودرسانی

 489/4 اجتماعی

 391/4 جمعیت

 169/4 اشتغال 448/4

 20/4 آگاهی

 
AHPگیریبراساسروشهایتصمیمشدهبرایشاخص.اوزانتعیین4جدول

 ناسازگاری میزان وزن نهایی وزن نسبی گیری شاخص تصمیم زیرمعیار

 شکل زمی 

 4499/4 319/4 ارتفاع

 4140/4 912/4 شیب 41/4

 4339/4 118/4 جهت شیب

 شناسی  اک

 4312/4 162/4 بافت  اک

41/4 
 4498/4 368/4 عمق  اک

 4429/4 398/4 گروه هیدرولوایکی  اک

 4481/4 116/4 رطوبت  اک
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AHPبراساسروشگیریهایتصمیمشدهبرایشاخصاوزانتعیین.4جدولةادام

 نرخ ناسازگاری وزن نهایی وزن نسبی شاخص تصمیم گیری زیر معیار

 شناسی زمی 
 441/4 396/4 نوع سنگ بستر

 4499/4 188/4 ها به فرسایش حساسیت سنگ 41/4
 4499/4 001/4 لغزش زمی 

 هیدرولوای
 3393/4 8/4 دبی زیرحوزه

4 
 416/4 1/4 آلودگی میزان گل

 آب و هوا اقلیم و

 4291/4 148/4 نوع اقلیم

 3312/4 932/4 میانگی  بارش سالیانه 4
 4303/4 499/4 میانگی  دمای سالیانه

 فرسایش
 4396/4 999/4 نوع فرسایش

4 
 4486/4 111/4 شدت فرسایش

 ژوشش گیاهی

 4148/4 492/4 تیگ گیاهی

49/4 
 319/4 016/4 تراکم گیاهی
 4910/4 362/4 وضعیت مراتع
 4910/4 362/4 گرایش مراتع
 4193/4 339/4 های مرتعی وضعیت زادآوری گونه

 اراضی
 4 4211/4 999/4 کاربری فعلی اراضی

 4199/4 111/4 تیگ اراضی

 ها زیرسا ت
 4 4369/4 999/4 حریم راه

 4468/4 111/4 حریم اماک  مسکونی

 منابع انرای
 4 430/4 92/4 حریم منابع آبی

 4409/4 12/4 دسترسی به امکانات رفاهی

 منابع سودرسانی
 4 4480/4 92/4 میزان درآمد

 4418/4 12/4 ژراکندگی دا  در هکتار

 جمعیت
 4412/4 12/4 تراکم جمعیت در هکتار

4 
 4342/4 92/4 سال 92تا  32جمعیت سنی 

 آگاهی
 4490/4 12/4 نتعداد شاغال

4 
 4361/4 92/4 بیکاری میزان

 اشتغال
 4191/4 8/4 میزان باسوادی

4 
 4461/4 1/4 سوادی میزان بی
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TOPSISکاربریمرتعداریبراساسروشةحوزةآبخیزسدقشالقبرایتوسعAمحیطیپارسلتوانزیستةنقش.1شکل


اربریمرتعداریمحیطیمنطقهبرایتوسعةکیافتهبهطبقاتتوانزیست.مساحتواوزاناختصاص5جدول

 مساحت محیطی توان زیست
 اوزان استانداردشده ةمحدود

 )%( هکتار طبقات کد
 89/4-3 8/1 3418 مناسب 3
 92/4-89/4 8/9 1331 نسبتاً مناسب 1
 91/4-92/4 33 1616 متوسط 1
 06/4-91/4 0/30 1861 کم 0
 <06/4 91 39680 نامناسب 2

 

 گیری بحث و نتیجه
د که توسعة کاربری مرتعداری در منطقنه  نتای  نشان دا

در منناطق مرکنزی،    وینهه  هب ،با محدودیت نسبتاً باالیی

در مناطق مرکزی  است؛مواجه  ،و غرب حوزه ،جنوب
وجود گسل و لغزش که  ود عاملی در جهت افزایش 

هنای   و حساسیت اکوسیسنتم  ،فرسایش، تخریب  اک
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 رود و همچنننی  تننراکم بنناالی شننمار مننی هسننرزمی  بنن
جمعیت انسانی در منناطق جننوبی و غربنی از جملنه     

ننوع   ،. همچننی  اسنت عوامل ایجناد این  محندودیت    
 ،ژوشش گیاهی و وضعیت ضعی  مراتع در ای  مناطق

 یعامنل دیگنر   ،های مرتعی مهاجم دلیل هجو  گونهه ب
. استدر افزایش محدودیت توسعة کاربری مرتعداری 

ی از چنرای  توسعة کاربری حفاتت، جلنوگیر  ،بنابرای 
افنزایش   برایهای آموزشی  ها، اجرای طرح دا  ةروی بی

وران محلی، تروی  فرهنگ استفاده از مننابع   دانش بهره
طبیعی، مدیریت بهتنر مندیران مننابع طبیعنی و محنیط      

کنوددهی و بذرژاشنی    ةوسنیل ه مراتع بن  یاحیا ،زیست
و جلوگیری از تخریب  ،بازسازی منابع ای  مناطق برای

در  .اسننتضننروری و حننااز اهمیننت  محننیط زیسننت
دشت لرسنتان صنورت    تحقیقی که در حوزة آبخیز کوه

ژذیرفت، بنه راهکارهنای منذکور بنرای جلنوگیری از      
. در [39]تخریننب محننیط زیسننت اشنناره شننده اسننت 

ای دیگر نیز نتای  نشان داد کنه ضنروری اسنت     مطالعه
مناطق با ژوشش گیاهی کم یا ضنعی  بنه حفاتنت ینا     

 .[11]ش ا تصاص داده شود چرای حیات وح
دهنی نینز معلنو  شند کنه       بر اساس نتای  وزن
از جملنه شنیب، بافنت     ،ژارامترهای فیزیکی سرزمی 

و همچننی    ، اک و مینزان آب موجنود در سنرزمی    
معیار بیولنوایکی تنراکم ژوشنش گیناهی در توسنعة      

در رتبنة   ،نسبت به دیگر معیارهنا  ،کاربری مرتعداری
وضعیت ای  ژارامترها  ،. همچنی گیرد باالتری قرار می

توسنعة کناربری    ةدر افزایش یا کاهش سنود و هزینن  
مرتعداری تأثیر زیادی دارد. نتای  مطالعات قبلنی نینز   

ست که در مناطق کوهستانی ژارامترهای احاکی از آن 
و در مناطق دشتی و  ،از جمله شیب ،فیزیکی سرزمی 

ک و ها بافنت و عمنق  نا     های اطراف رود انه تراس
. بنا  [11]گنذارد   ر ژوشش گیاهی تأثیر میدمیزان آب 

توجه به اینکه در توسعة کناربری مرتعنداری ننوع و    
بنه عننوان ینا جنز       ،هنای ژوشنش گیناهی    ویهگی

نسنبت بنه     ،حااز اهمینت اسنت   ،بیولوایکی سرزمی 
ارزش بیشنتری را بنه    ،معیارهای اقتصادی و اجتماعی

ای اقتصادی ه . از محدودیتاست ود ا تصاص داده 
توان اشاره کرد به مینزان درآمند    اجتماعی منطقه میو 

 شننمار زیننادِهننای مناسننب دسترسننی،  کننم، نبننود راه
 سوادی. و درصد باالی کم ،جمعیت

روش تحلیننل  کنناربرداینن  تحقیننق نشننان داد  
گذاری معیارهای کیفی بسنیار   ارزش برایمراتبی  سلسله
جنی  زو ةینند مقایسن  ابه شنرطی کنه فر   است،سودمند 

 ،کارشناسی انجا  شود. همچنی  آرایمعیارها بر اساس 
توان تحلیل سیستمی و جز  به جنز    طی ای  روش می

آسانی و با  گیری را به طی  وسیعی از معیارهای تصمیم
هنای   محدودیت ،انعطاف زیاد انجا  داد. از سوی دیگر

در   TOPSISتوان با استفاده از روش  گیری را می تصمیم
تنوان از   وارد کرد که طی این  روش منی   گیری تصمیم
بنندی   آل رتبه ایده ةنسبی هر گزینه نسبت به نقط ةفاصل

بر مینزان صنحت و    تیب،ردی  تب ؛دست آورد هکاملی ب
دقت تصنمیمات نهنایی در ارزینابی سنرزمی  افنزوده      

هنای   مشنخص شند کنه مندل     ،در نهاینت  واهد شد. 
MCDM  رینزی و   طنرح  ةگینری در زمینن   برای تصنمیم

محیطننی چننارچوب  دیریت منننابع طبیعننی و زیسننتمنن
 ای هها ذاتناً قاعند   زیرا ای  مدل ،ندساز مناسبی فراهم می

مناسب برای ارتبا  بی  معیارهای کیفی و کم نی اراانه   
دهند که بر اساس آن ارزش و جایگاه هر معینار در   می

 شود.   گیری مشخص می تصمیم
ی ها نتای  تحقیقات گذشته نیز نشان داد که مدل

MCDM  در تلفیننق بنناGIS و  ،ابننزاری مناسننب، سنناده
گینری در مندیریت سنرزمی      تصمیم برایژذیر  انعطاف

هنای چنندمعیاری    مدل ،. همچنی [34]سازند  فراهم می
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بننندی مسنناال و معیارهننای   کنناربرد وسننیعی در رتبننه
تنوان در   ها می آنکاربرد با  ،بنابرای  ،گیری دارند تصمیم

هننای  آبخیننز محنندودیت آمننایش سننرزمی  و منندیریت
ضننم  آنکننه  [،8]توسننعة کنناربری را مشننخص نمننود 

امکننان تلفیننق  چننندمعیاری گیننریِ هننای تصننمیم روش
گیری  و ناسازگار در تصمیم ،متغیرهای ناهمگ ، متضاد

هنا بنا    سازند و تلفیق این  روش  سادگی فراهم می را به
( ژتانسیل زیادی را در GISاطالعات جغرافیایی ) ةسامان
بنودن   و منطقنی  کردنهنا، هدفمنند   و تحلیل دادهتجزیه 

تصمیمات نهایی در مدیریت منابع فراهم  واهند آورد  
گینری کاسنته    و تا حدود زینادی از  طاهنای تصنمیم   

هنای ورودی بنه سیسنتم از     به شرطی که داده ،شود می
 .[12، 13]دقت و صحت قابل قبول بر وردار باشد 

 سپاسگزاری

 تقدیر و تشکر  ود را از نویسندگان ای  مقاله مراتب
و کارشناسننان محتننر  دانشننگاه کردسننتان و  اسننتادان

ادارات کنل  ن و کارشناسنان محتنر    همچنی  مسنئوال 
منابع طبیعنی، حفاتنت محنیط زیسنت، هواشناسنی،      

و مرکز تحقیقات کشاورزی و مننابع   ،جهاد کشاورزی
 ةدلینل مسناعدت در تهین   ه شهرستان سنند  ب طبیعی

 دارند. ی  تحقیق ابراز میاطالعات و تدوی  ا
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