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 چكیده

ههای   کنند، بنابراین بازسهازی سهایت فعالیهت    های معدنی گسترۀ وسیعی از محیط را دستخوش تغییرات می های مختلف فعالیت بخش
مانهده از عملیهات    جهای  بهه ناپذیر است. کاهش مخاطرات  کاری اجتناب برداری از معدن یا در خاتمۀ عملیات معدن معدنی در زمان بهره

زیسهتی، ایجهاد ثبهات و     شده، کاهش آثار، اطمینان از حفظ منهابع محهیط   های تحت تأثیر و منابع آبی مصرف کاری، احیای زمین معدن
 های جدید و ترغیب در استفادۀ مناسب از های معدنی، ایجاد کاربری اقتصادی منطقه پس از پایان فعالیت -پایداری در محیط اجتماعی
برداری پایدار از معادن از جمله اهداف بازسازی است. با در نظر گرفتن ایهن اههداف و مطالعهۀ اکوسیسهتم      منابع انرژی و ضمانت بهره

توان معیارهای متعددی برای بازسازی معرفی کرد، اما از میان این معیارها، گروهی باید انتخاب شهوند تها هنگهام     قرارگیری معادن می
معیهار بازسهازی در سهه معهدن بهزرگ       40اهمیت و وزن بیشتر و اولویت باالتری برخوردار باشهند. بها ایهن فهرض      بازسازی معادن از

گهر، سنگان و چادرملو( و در سه محیط طبیعی، اجتماعی و اقتصادی تعیین و بررسی شدند. تنوع، تعدد و ویژگهی   آهن کشور )گل سنگ
دهی معیارهای مورد بحث استفاده شود. در نهایهت   فازی به منظور اولویت -ۀ دلفیگیری چندمعیار معیارها سبب شد تا از روش تصمیم

زیرمعیار که دارای باالترین اولویت در بازسهازی معهادن    16ها،  شده به هر معیار و مقایسۀ فازی آن داده با توجه به امتیازهای اختصاد
شده دارای بهاالترین و روش کاشهت و ارزش    وسعت محدودۀ تخریبشده، شیب و  دهی بودند، انتخاب شدند. از میان معیارهای اولویت

فهازی را در   -گیهری چنهدمعیاره بهه روش دلفهی     ترین اولویت بودند. این مقاله در نظر دارد کاربرد تصهمیم  دارویی گیاهان دارای پایین
ریهزی مناسهب و    نی و بودجهه، برنامهه  ههای زمها   دهی معیارهای بازسازی نشان دهد. به این ترتیب با در نظر گرفتن محهدودیت  اولویت

 تخصیص بهینۀ منابع مالی برای اجرای برنامۀ بازسازی این سه معدن تحقش خواهد یافت.

 واژه کلید

 بندی، بازسازی معادن، معیارهای بازسازی. اولویت

 . سرآغاز1

نیاسز ردا  اقتصاسدی و وان،تی در      هسی م، نی پی  ا،سلیت

ااازای  ه امنا     رونا    بسیسری از  شترهس باه دامسر مای   

هسی م، نی در دنیسا به منظتر ساأمین   سرعت ستس،ۀ ا،سلیت

المللای هماراک    متاد اولیۀ ونسیع و رقسبت در بسزارهسی باین 

است سس س، اد م،سدن ماترد   هسی پیشراته سبب د ک  انسوری

برداری اازای  یسب  و به همسن نسبت وس،ت بیشاتری   بهرک

از  نمااس  ااه  هااس دسااتختش سغییاار دااتد     از ا تسیسااتم
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داتن    م ش م ستد مای  هسی م، نی اراین ی  تسسک ا،سلیت

(ا بسی  برای  اسه   Li, 2005یسبن  ) و دیر یس زود پسیسن می

    ریزی  رد   هس از همسن ابت ای ا،سلیت برنسمه  ثسر  ن

مسن ک از ا،سلیات م،اسدن    جسی متضتع بسزسسزی سسیت به

بس ها ف مرمات    میالدی 70برای اولین بسر در دنیس در دهۀ 

م اا ودۀ عملیااسش م،اا نی از طریاا  حااذف مخااسطراشا  

م  ود ردن ستلی  و چرخۀ مصارف ماتاد مضار و احیاسی     

ایزیکیا دیمیسیی و زیستی م  ودک در امریکس ملار  دا    

(Marci et al., 2003   ) 

در  شترهسی پیشراتۀ دنیاس از جملاه امریکاسا  سناسدا و     

منزلاۀ بخا     بسزسسزی  ن باه استرالیسا برنسمۀ بستن م، ن و 

رود    سری به دمسر می هسی متا  م، ن نسد نی طر  سفکیک

هسی اجرایی  ن در این  امروزک احیسی سسیت م، نی و روش

زیست باه دلیال     شترهس قسنتنمن  د ک و حفسظت از م یو

هاسا باس    هسی پیشاراته در جلاتگیری از  لاتدگی    ریزی برنسمه

ای متارد ب ون ورف  پسرکهس و حتی در  ورف ح اقل هزینه

 Mummey et al., 2002داا نی اساات ) هزینااه انمااسم

MMSD, 2002; ) 

هاسی    سه  مخسطراش و اازای  ایمنیا احیاسی زماین  

هسی م، نی و مناسبع  بایا  اسه   ثاسر      س ت سأثیر ا،سلیت

زیستی و م ایو   زیستیا اطمینسن از حف  منسبع م یو م یو

هسی م، نیا  سن ا،سلیتاقتصسدی منلقه پس از پسی -اجتمسعی

هسی ج ی  و سرغیاب در اساتفسدۀ منسساب از     ایمسد  سربری

برداری پسی ار از م،سدن از جمله  منسبع انرژی و ضمسنت بهرک

(  بسزسسزی به عملیسسی Cao, 2007اه اف بسزسسزی است )

هااسی  سااسزی زمااین دااتد  ااه متجااب  مااسدک  اطااال  ماای

 ,Warhurst)داتد    د ک برای استفسدۀ مما د مای   استخرا 

سسزی به بسزگردان ن  (  لزومسً این  مسدک1380؛ اوسنلتا 2000

دااکل و حسلاات اولیااۀ زمااین )قباال از اسااتخرا ( منماار   

د ک به دارایو   دتد زمین سخریب دتدا بلکه سالش می نمی

زاد وری و ستلیاا  خااتد داابیه  نچااه قباال از عملیااسش     

 Bangianاستا برگردان ک دتد )  سری وجتد دادته  م، ن

& Osanloo, 2008   در واقااعا بسزسااسزی عملیااسش  )

ریزی و استخرا  م، ن  د ک و ممزا از طراحیا برنسمه منفک

 سری است  دتدا بلکه جزئی از عملیسش م، ن م ستد نمی

ریزی دروع و سس  خارین    ه از ابت ا هنگسم طراحی و برنسمه

(  در 1380یسباا  )اوااسنلتا  مرحلااه از اسااتخرا  ادامااه ماای

مسنا ک از یاک ا،سلیات م،ا نی ساه       جسی سسیت بهم یریت 

هسیی در مسهیت اولی ختد وجاتد دارنا     رویکرد بس سفسوش

هاس   هسی زیستی منلقاه از  ن   ه به اقتضسی درایو و ویژگی

 ا1انا  از: احیاس   دتد  ایان ساه رویکارد عباسرش     استفسدک می

مسنا ک از عملیاسش     جاسی  هاسی باه   بهباتد زماین   و 2بسزسسزی

 ,Norman et al., 1997 World Bank) 3 اسری  م،ا ن 

دا ک پاس از    (  سفسوش این سه در سغییاراش اعماس   ;1998

 بسزسسزی در ا تسیستم س ت سأثیر ا،سلیت م، نی است  

هاااسی م،ااا نی  مااا ش ا،سلیااات سسریخچاااۀ طااات نی

(Christophe, 2008 Zhang et al., 2008; و بسزسااسزی )

یا گسک  دها   اه از د   د ک نشسن می هسی سخریب متا  سسیت

 اردن سمهیازاشا بساتن و بسزساسزی      انی و م یریتی جمع

ریزی دقی  بس در نظر گراتن اولتیات انماسم    م، ن به برنسمه

 Mchaina, 2001ریزی نیسز دارد ) هر یک از مراحل برنسمه

Vrbova & Stys, 2008;    ) 

انتخسد م،یسرهاسی دارای باس سرین اولتیات و بهتارین     

اس تترهاس در طراحای م،اسدن    سارین   روش بسزسسزی از مهم

ریزی ستلی  است  از طارف دیگارا متق،یات     روبسز و برنسمه

قرارگیری پیات م،ا نا عما  و مالحظاسش اقتصاسدی نیاز       

 ,Bascetin ننا ۀ بهتارین روش بسزساسزی اسات )     س،یاین 

2007  ) 

پاژوه  در خصاتص    3در متضتع بسزساسزی م،اسدن   

قی  از است  اولین س  انتخسد پتد  گیسهی وترش گراته 

ستی بسنگیسن و اوسنلت دربسرۀ انتخسد پتد  گیسهی بارای  

هسی م، ن مس ساتنگتن    سدت مم د در م  ودۀ ا،سلیت

اساات  گیااری چناا م،یسرک انمااسم داا ک   بااه روش سصاامیم

(Bangian & Osanloo, 2008  در پااژوه  دیگاار  )

 TOP SISعلاتیا ا باری و علاسیی باس اساتفسدک از روش      

ی گیسهی منسسب بارای  سدات در   هس اسزی به انتخسد گتنه
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ان  )علتی و دیگرانا  م  ودۀ م، ن مس سرچشمه پرداخته

زادک  (  در ملسل،ااۀ ب،اا ی علااتیا ر ناای و وااسد    1392

هسی گیسهی در م، ن چغسرش را به روش  دهی گتنه اولتیت

AHP اسزی بررسی  ردک (  انAlavi et al., 2011 ) 

  هان  شاتر   در این س قیا  ساه م،ا ن بازر  سانگ     

گهاارا ساانگسن و چااسدرملت بااه علاات قرارگیااری در    گاال

بیسباسنی باه منظاتر س،یاین م،یسرهاسی       ا تسیستم مشسبه نیمه

ان   همچنینا بس ستجه به نق  ون،ت  بسزسسزی انتخسد د ک

منزلۀ ون،ت مسدر در اقتصسد ملای و رااسک جسم،اها     ات د به

ا ااازای   1404ان از ستسا،ه ساس ساس      یکی از اه اف چشم

میلیتن سن ختاه  بتد  اه   55ستلی  ات د  شتر به ظرایت 

سه م، ن مترد ملسل،ه در برنسمۀ ستسا،ها از جملاه م،اسدن    

انا  و چرخاۀ ا،سلیات      نن ۀ مسدۀ اولیاۀ ایان وان،ت    سأمین

 سری در این سه م، ن به طتر  سمل انمسم ختاه  د   م، ن

(Ministry of industry, mine and trade, 2004 )   

 

 ت جغرافیایی معادن مورد مطالعه. موقعی2

 هان ایاران باه سرسیاب ساه م،ا ن        سرین م،سدن سنگ بزر 

گهرا سنگسن و چاسدرملت از ساه زون م،ا نی سایرجسنا      گل

هس  ختاف و بسا  انتخسد د ن  سس م،یسرهسی بسزسسزی در  ن

(  ایان ساه ممتماع بازر      1س،یین و بررسی دتن  )دکل 

حیۀ گرم و خشک ایران ون،تی از نظر اقلیمی در نس -م، نی

 هسی دبیه یک یگرن     ان  و دارای ا تسیستم قرار گراته

 
 . موقعیت قرارگیری سه معدن مورد مطالعه1شکل 

 

 گهر . معدن گل1. 2
در طت    (2گهر در استسن  رمسن )دکل   هن گل م، ن سنگ

 29° 7´داارقیا عاارض جغراایااسیی  55° 19´جغراایااسیی 

دمسلی واقع د ک است  این ستدۀ م، نی در ددت مرسف،ای  

متاار از ساالص دریااس در نسحیااۀ   1750بااس ارسفااسع متتسااو  

متار و   2500هسیی به ارسفسع   تیری واقع است و بس  تک نیمه

اسات    در  احسطه د ک  جنتد -غرد بیشتر بس امت اد دمس 

 پتد  گیسهی این نسحیه بسیسر ان ک و پرا ن ک و بیشتر باه 

وترش بتسه و گیسهسن وحشی مقاسوم در مقسبال خشاکی و    
گرمسست  در ایان نسحیاه رود دائمای جریاسن نا ارد و  د      

مترد دستر  در بسیسری از اوقسش سس  متکی به مق ار  د 

 Golgohar mining andاسات ) هاسی پرا نا ک    چشامه 

industrial Co. 2009 )   

 
گهر برداشت از  آهن گل ای معدن سنگ . تصویر ماهواره2شکل 

Google Earth 

 

 . معدن سنگان2. 2
 هن سنگسن در استسن خراساسن رضاتی )داکل     م، ن سنگ

درقی و  60° 16´(ا دهرستسن ختاف به طت  جغراایسیی 3

دامسلی قارار دارد  م،ا ن در     34° 24´عرض جغراایاسیی  

بیسبسنی واقع است و  د و هاتای عما سسً گارم و     نسحیۀ نیمه
خشکی دارد  میسنگین درجۀ حرارش سس نه در سسیت م، ن 

 1/19گراد اسات  میاسنگین سارعت باسد      درجۀ سسنتی 3/16

 یلتمتر بر ساسعت اسات  اه باه طاتر غسلاب از دامس  و        

هسی جاتی   گین ریزشوزد  میسن در  طی سسبستسن می دمس 

ااتا     متر  ه بین ا تبر سس جاتن اسفاس  مای    میلی 147سس نه 

متر  میلی 3990سبخیر از سشت به طتر میسنگین در سس  برابر 
  (AMEC, 2007)است 

http://www.golgohar.com/
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آهن سنگان برداشت از  ای معدن سنگ . تصویر ماهواره3شکل 

Google Earth 

 . معدن چادرملو3. 2

باس مشخصاسش     (4د )داکل  م، ن چاسدرملت در اساتسن یاز   

طات  دارقی    55° 30´عرض دمسلی و 32° 17´جغراایسیی

 هان باس    زدگی سنگ واقع د ک است   سنسسر از چهسر بیرون

متر بس سر از منسط  اطراف سشکیل دا ک   250سس  150ارسفسع 

زدگای دامسلی  اه در عما  باه هام متصال         و سه بیارون 

 80د دهنا  و حا و   دتن ا ستدۀ دامسلی را سشاکیل مای    می

گیرن   باس ستجاه باه مماسورش باس       درو  ذخیرک را دربر می

 تیرهسی مر زی و لتشا منلقه دارای  د و هتای گارم و  

 8/20متتسو درجاۀ حارارش  ن ساس    خشک بیسبسنی است و 

 National)اساات  گااراد گاازارش داا ک   درجااۀ سااسنتی

geosciences database of Iran. 2009)   

 

 
آهن چادرملو برداشت از  ای معدن سنگ . تصویر ماهواره4شکل 

Google Earth 

 . روش تحقیق3

ایا  پس از گرد وری اطالعسش و انماسم ملسل،اسش  تسبخسناه   

بسزدی هسی و رایی از وض،یت ا تسیستم قرارگیاری ایان   

دو سس  متتالی در بهسر و پاسییز انماسم دا  و    سه م، ن در 

م،یسرهااسی بسزسااسزی در سااه م اایو طبی،اایا اجتمااسعی و  

 اقتصسدی به در  زیر بررسی د ن  

ستپاتگراای و داکل زماینا پتدا          م یو طبی،ی:1

گیسهیا  دا اقلیما خسک و متق،یت م، ن  ه هر یک از این 

 ان   م،یسرهس به زیرم،یسرهسیی سقسیم د ک

سس نسن بتمی منلقاها مهاسجرش باه      م یو اجتمسعی:  2

هاسی ساس نسن    خسر ا مسلکیت اراضیا ادتغس ا ارزش دارایی

 م لی و ایمنیا به ادت و سالمت 

از دست دادن دغلا میازان در ما ا       م یو اقتصسدی:3

 هسی اردی و هزینه   ستس،ۀ مهسرش

سر این م،یسرهس مشخص د   ه اراوانیا  بس بررسی دقی 

هس س،یین اولتیت را بس مشکل متاجه  ع و ع م قل،یت  نسنت

داتد  اه باس وجاتد       ن   همچنین این سؤا  ملر  مای   می

ستان در خصاتص   م،یسرهسی مت، د در بسزسسزی چگتنه می

گیاری  ارد ساس از بتدجاۀ      ای سصمیم هس به گتنه م یریت  ن

یساته در هر پروژک استفسدۀ بهینه و این بتدجاه در   اختصسص

سر و دارای اولتیت بس سر به  سر گراته داتد    ضروری متارد

همین متضتع سبب د  ساس ایا ۀ اساتفسدک از روش س لیال     

از پر اسربردسرین   4(FDAHPااسزی )  -مراسبی دلفی سلسله

( از ;Guo et al., 2010 Incea et al., 1991هاس )  روش

گیری چن م،یسرک ماترد ستجاه قارار     هسی سصمیم میسن روش

دا ک بارای    گذاری انمسم اسزی ارزش -دلفی گیرد  در روش

داتد  ایان روش در    م،یسرهس در قسلب اع اد قل،ی بیسن مای 

هاسی   رود  ه نیسز است نظرهس و قضاسوش  متاردی به  سر می

  وری دتن    ااراد خبرک در یک حیلۀ سخصصی جمع

داا ک در قسلااب  م،یااسر و زیرم،یااسر دنسسااسیی 40س،اا اد 

سی سیم ملسل،سسی سنظیم دا    نسمه برای دریسات نظره پرس 

هاسی دانا     گیاری چنا م،یسرک حاتزک    هسی سصامیم  سیستم

( و سمربه Huang et al., 2011گیرن  ) مختلفی را دربر می

و دان  انی گروک  سردنسسی به اثربخشی روش و وا ت  

(  Rowe & Wright, 1999 نا  )  نتسیج حسوله  مک می

تسدان دانشگسک بنسبراینا سیم  سردنسسی ه ف در سه گروک اس

file:///C:/Documents%20and%20Settings/nhajkazemiha/Desktop/National
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 & Okoliهااسی ماارسبوا  سردنسسااسنی )   بااس سخصااص 

Pawlowski, 2004 Linstone, 2002; ه در خصتص  )

هسی م، نی دارای سمربه  سای بتدن  و  سردنسساسنا   ا،سلیت

 ممریسن و م یران سه م، ن مترد ملسل،ه انتخسد د ن   

هسا از سیم  سردنسسای ختاساته    پس از ارسس  پرسشنسمه

ستجه به ستان علمی و سمربی ختد به هار یاک از    د  سس بس

 5) اام(ا  3 )بساایسر  اام(ا 1م،یسرهااسی پیشاانهسدی امتیااسز  

)بسیسر زیسد( را اختصسص دهن   از  9)زیسد( و  7)متتسو(ا 

نسمه  ه برای سیم ملسل،سسی ارساس  دا ک    پرس  30مممتع 

هاسی   دا کا دریساات دا   دادک    نسماۀ سکمیال   پرس  20بتدا 

هسی ورودی  منزلۀ دادک هس به نسمه از طری  پرس د ک  دریسات

ااسزی اساتفسدک دا   باه      -مراسبی دلفی روش س لیل سلسله

منظتر سهتلت در انمسم  سر برای هر یاک از م،یسرهاس  ا     

 است  ارائه د ک  1دنسسسیی انتخسد د   ه در ج و  
 

 . کد شناسایی معیارها1جدول 

    م،یسر     م،یسر

 Pc ختاص ایزیکی و دیمیسیی خسک  Sl دیب

 Fe قسبلیت بسروری خسک  Rf هس نسهمتاری

 Sm متاد قسبل ان ال  در خسک  De سرا م پتد  گیسهی

 Er ارسسی  خسک  Cm سر یب پتد  گیسهی

 Re دوری از مرا ز مسکتنی  Mv ارزش دارویی گیسهسن

 Ev ارزش اقتصسدی گیسهسن

دوری از منسط  چهسرگسنه و  

 حسس 
Ve 

 Mh دوری از  ثسر سسریخی  Pm روش  سدت گیسهسن

 Fl هسی قبلی  سربری  Pl  سربری نهسیی

 Ar هسی دسترسی جسدک  Dp الگتی زهکشی

 Da د ک م  ودۀ سخریبوس،ت   Qu  میت  د

 Nr سس نسن بتمی منلقه  Qa  یفیت  د

 Em مهسجرش به خسر   Pr میزان بسرن گی

 Lo مسلکیت اراضی  Te درجۀ حرارش هتا

 Ep ادتغس   Wi وزش بسد

 Vn هسی سس نسن م لی ارزش دارایی  Hu رطتبت هتا

 Sh ایمنیا به ادت و سالمت  Tx بسات خسک

 Di از دست دادن دغل  Wr ظرایت نگه اری  د 

pH خسک pH   میزان در م In 

 Is هسی اردی ستس،ۀ مهسرش  Om درو  متاد  لی در خسک

 Co هزینۀ بسزسسزی  Nm درو  متاد مغذی در خسک
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م،یسرهس س،یین اولتیت  9سس  1در نهسیت بر اسس  روابو 

 ( 1389د ن  )علسییا 

 αij = (aij, δij, γij) (1)رابله 

 αij = Min(βijk), k = 1, …, n (2)رابله 

𝛿𝑖𝑗 (3)رابله  = (∏ 𝛽𝑖𝑗
𝑛
𝑘=1 )

1

n, k = 1, … , n 

𝛾𝑖𝑗 (4)رابله  = Max(𝛽𝑖𝑗𝑘), 𝑘 = 1, … , 𝑛 

Ã (5)رابله  = [�̃�𝑖𝑗] �̃�𝑖𝑗 × �̃�𝑖𝑗  ∀𝑖, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 

𝑍𝑖 (6)رابله  = [�̃�𝑖𝑗… �̃�𝑖𝑛]
1

𝑛 

�̃�𝑖 (7)رابله  = 𝑍𝑖 (𝑍𝑖… 𝑍𝑛)
−1

 

  ه در  ن:

 (8)رابله 

 �̃�1�̃�2 = (𝛼1 × 𝛼2, 𝛿1 × 𝛿2, 𝛾
1

× 𝛾
2
)�̃�𝑖 

𝑊𝑖 (9)رابله  = (∏ 𝑤𝑖𝑗
3
𝑗=1 )

1/3 

 

بار   iدهن ۀ اهمیت نسبی پسرامتر  نشسن ijkβدر روابو بس  

به سرسیب ح  بس   αijا ijγاما  kاز دی گسک متخصص  jپسرامتر 

میسنگین هن سی نظرهسی  ijδدتن گسن و  و پسیین نظر پرس 

هاسی عا د    دتن گسن است  ب یهی اسات  اه مؤلفاه    پرس 

در ضامن   ijγ≥ijδ ≥ijαان   ه:  ای س،ریف د ک اسزی به گتنه

  نن   { سغییر می9/1ا 9هس در بسزۀ } مقسدیر این مؤلفه

 

 . نتایج4

د ک از ستی هر متخصاص بارای هار     دادک امتیسز اختصسص

م،یسر در ج ولی سنظیم د   سوسا مسسریس مقسیسۀ زوجای  

متنسظر بس هر یک از م،یسرهسا به وترش ج اگسنه بارای هار   

 متخصص سنظیم د   

پس از م سسبه و سهیۀ مسسریس مقسیساۀ زوجایا نتیماۀ    

لاف  امتیسز هر م،یسر در این ماسسریس باین متخصصاسن مخت   

مقسیسه و ح اقل امتیسزا میسنگین هن سی و ح ا  ر امتیسز هر 

 40م،یسر م سسبه د   به این سرسیب مسسریس دیگاری باین   

د کا سشکیل و در این مرحله وزن نسابی   پسرامتر نظرسنمی

بااه ازای  Ziو  Zپسرامترهااسا بااه وااترش اعاا اد اااسزی    

 ( 2پسرامترهسی مختلف م سسبه د  )ج و  

هاس انماسم    دهای  ن  و اولتیت Wiیسرهس وزن غیراسزی م،

 است  ارائه د ک  4و  3گرات  ه در ج او  

 

 Ziو  Z. بخشی از جدول محاسبۀ اعداد فازی 2جدول 

   

 دنسسه
Z (Min) Z (Ave) Z (Max) 

Zi 

(Min) 
Zi 

(Ave) 
Zi 

(Max) 

Sl 0000000093/0 3613477435/44603 908736700083248000000000000 63/0 31/1 72/4 

Rf 0000000000/0 9483581994/280 48292731634326300000000000 44/0 15/1 39/4 

De 0000000000/0 2834850345/2949 8762233227732170000000000 51/0 22/1 20/4 

Cm 0000000000/0 9798744238/3 43960052007050500000 42/0 04/1 10/3 

Mv 0000000000/0 0000000006/0 262598709277 14/0 59/0 93/1 

Ev 0000000000/0 0055945946/0 3193493081918960000 29/0 88/0 90/2 

Pm 0000000000/0 0000003070/0 7266675780525 15/0 69/0 10/2 

Pl 0000000000/0 8777610196/2 5340142372090690000 40/0 03/1 94/2 

Dp 0000000000/0 0359939670/1 5214634665190180000000 39/0 00/1 49/3 

Qu 0000000000/0 1929413285/167 77268370614922000000000 30/0 14/1 73/3 

Qa 0000000000/0 5630271490/2132 772766674641266000000000 50/0 21/1 96/3 

Pr 0000000000/0 2457081679/8059 635996122787190000000000 32/0 25/1 94/3 

 هسی س قی  مأخذ: یساته
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 معیار بازسازی 40بندی  . اولویت3جدول 

رسبۀ 

 اولتیت
 م،یسر

 

 
رسبۀ 

 اولتیت
 م،یسر

 

 0242/0 دوری از منسط  چهسرگسنه  21  0378/0 دیب 1

 0243/0 دوری از مرا ز مسکتنی 22  0343/0 د ک وس،ت م  ودۀ سخریب 2

 0330/0 سرا م پتد  گیسهی 3
 

23 
ختاص ایزیکی و دیمیسیی 

 خسک
0232/0 

 0227/0 قسبلیت بسروری خسک 24  0328/0 هزینۀ بسزسسزی 4

 0221/0 از دست دادن دغل 25  0325/0 هسی دسترسی جسدک 5

 0216/0 متاد قسبل ان ال  در خسک 26  0322/0  یفیت  د 6

 0216/0 ارزش اقتصسدی گیسهسن 27  0322/0 ارسسی  خسک 7

 0213/0 رطتبت هتا 28  0312/0 هس نسهمتاری 8

 0213/0 هسی قبلی  سربری 29  0293/0 سس نسن بتمی منلقه 9

 0207/0 ظرایت نگه اری  د در خسک 30  0287/0 وزش بسد 10

 0203/0 سسریخیدوری از  ثسر  31  0281/0 ایمنیا به ادت و سالمت 11

 0202/0 مهسجرش به خسر  32  0279/0 میزان بسرن گی 12

 0200/0 بسات خسک 33  0275/0 میزان در م  13

 0189/0 درو  متاد  لی در خسک 34  0266/0 الگتی زهکشی 14

 0188/0 هسی اردی ستس،ۀ مهسرش 35  0265/0 سر یب پتد  گیسهی 15

 0261/0  میت  د 16
 

36 
هسی سس نسن  داراییارزش 

 م لی
0183/0 

 0181/0 مسلکیت اراضی 37  0255/0  سربری نهسیی 17

 0180/0 درو  متاد مغذی در خسک 38  0244/0 ادتغس  18

 0144/0 روش  سدت گیسهسن 39  0244/0 درجۀ حرارش هتا 19

20 pH 0130/0 ارزش دارویی گیسهسن 40  0242/0 خسک 

 هسی س قی  مأخذ: یساته

 

باااس ستجاااه باااه اراوانااای و گساااتردگی م،یسرهاااس و  

بنا ی دیگاری    هاس دساته    ن  بتدن م یریت سمسمی غیرممکن

انمسم د  سس مشخص دتد در م  ودۀ هر م،یسر به سنهاسییا  

  ام زیرم،یسرهس اولتیت بس سری دارن   در نهسیات از میاسن   

دارای باس سرین اولتیات در   زیرم،یسر  اه   16زیرم،یسرا  40

زیرم،یاسر   16م،سدن بتدنا ا انتخاسد دا ن   ایان      بسزسسزی

 ان  از:  عبسرش 10براسس  ج و  

دیبا نسهمتاریا سرا م گیسهسنا سر یب  سدت گیسهسنا 

 یفیت  دا الگتی زهکشایا وزش باسدا میازان بسرنا گیا     

دا کا   خسکا وس،ت م ا ودۀ سخریاب   pHارسسی  خسکا 

هسی دسترسیا سس نسن بتمی منلقها ایمنیا به ادت و  جسدک

 سالمتا هزینۀ بسزسسزی و میزان در م  
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 بندی زیرمعیارها در سه گروه محیط طبیعی، اجتماعی و اقتصادی . اولویت4جدول 

 Wi زیرم،یسرهس م،یسرهس  Wi زیرم،یسرهس م،یسرهس

 ستپتگراای و دکل زمین
  0378/0 دیب

 خسک

 0207/0 ظرایت نگه اری  د

 0200/0 بسات  0312/0 هس نسهمتاری

 پتد  گیسهی

 0189/0 درو  متاد  لی  0330/0 سرا م

 0180/0 درو  متاد مغذی  0265/0 سر یب

  0255/0  سربری نهسیی

 متق،یت م، ن

 0343/0 د ک وس،ت م  ودۀ سخریب

 0325/0 هسی دسترسی جسدک  0216/0 ارزش اقتصسدی

 0242/0 دوری از منسط  چهسرگسنه و      0144/0 روش  سدت

 0243/0 دوری از مرا ز مسکتنی  0130/0 ارزش دارویی

  د

 0213/0 هسی قبلی  سربری  0322/0  یفیت

 0203/0 دوری از  ثسر سسریخی  0266/0 الگتی زهکشی

  0261/0  میت

 اجتمسعی

 0293/0 سس نسن بتمی منلقه

 اقلیم

 0281/0 ایمنیا به ادت و سالمت  0287/0 وزش بسد

 0244/0 ادتغس   0279/0 میزان بسرن گی

 0202/0 مهسجرش به خسر   0244/0 درجۀ حرارش

 0183/0 هسی سس نسن م لی ارزش دارایی  0213/0 رطتبت

 خسک

 0181/0 مسلکیت اراضی  0322/0 ارسسی 

pH 0242/0  

 اقتصسدی

 0328/0 هزینه

 0275/0 میزان در م   0232/0 ختاص ایزیکی و دیمیسیی

 0221/0 از دست دادن دغل  0227/0 قسبلیت بسروری

 0188/0 هسی اردی ستس،ۀ مهسرش  0216/0 متاد قسبل ان ال 

 هسی س قی  مأخذ: یساته

 

 . بحث5

هسیی  اه مرباتط باه م ایو      زیرم،یسر نهسییا  ن 16از میسن 

انا  وابساتگی  متاری باه ا تسیساتم       اجتمسعی و اقتصسدی

ستان برای   هن سنگسن دارن  و می قرارگیری سه م، ن سنگ

هس الگتی م یریتی یکسسنی س وین  ردا امس در خصاتص    ن

 ایو طبی،ای دارایو متفاسوش اسات  ایان       زیرم،یسرهسی م

زیرم،یسرهس در واقع اجازای مختلاف ا تسیساتم باه دامسر      

 رون  و در یک یگر اثرگذارن    می

جهت دیب و میزان سن ی  ن از جمله اس تترهاسیی باه   

روناا   ااه در  سداات پتداا  گیااسهی و ستلیاا   داامسر ماای

بااه منظااتر گااذارد  از طاارف دیگاارا  رسااتبسش سااأثیر ماای

هس را سسلیص  ارد و باس  سدات     بسی   نهس  دیب پسی ار ردن

هس ماسنع از ارساسی  سال ی دا       پتد  گیسهی روی  ن

(Indian & Northern Affairs, Canada, 2006  )

سار و سنا سر    هسی طات نی  سل ی روی دیبد ش روانسد 

بیشتر استا پس در طر  بسزساسزی ایان م،اسدن از ایماسد     

یاز و در طراحای   هسی یکنتاخت و طات نی بسیا  پره   دیب

هاس سب،یات  ارد      هس از دکل طبی،ی ناسهمتاری  مم د دیب

درایو نسمللتد اقلیمای از جملاه  مای میازان بسرنا گیا      

سبخیر بسیسر بس ا  مباتد مناسبع  د از نظار  مای و  یفایا      

وزش بسدهسی متسمیا نبتد پتد  گیسهی  سای بس سناتع و  

در است میزان ارساسی  خاسک    سرا م بسیسر  م سبب د ک 
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منسط  مترد ملسل،ه به بس سرین سلص ختد برس   در نتیماه  

خسک سل ی  ه بسرورسرین بخ  خسک از نظر متاد مغذیا 

 Norman etهسا بذر و ریشه گیسهسن است ) میکروارگسنیسم

al., 1997 و در  ن اراین هسی بیتلتژیکیا  (1384؛ عصریا

( Haney et al., 2007دها  )  دیمیسیی و ایزیکی بسی  رخ 

عمالً بردادات  وجتد ن ارد  به دلیل اقر بی  از ح  خسکا 

 سری باه منظاتر بهباتد     و انبسدت  ن قبل از عملیسش م، ن

در ایان   (Mummey et al., 2002هسی زیساتی )  دسخص

خااسک نیااز در م اا ودۀ    pHم،ااسدن غیاارممکن اساات    

گهرا سنگسن و چسدرملت باه دلیال    هسی سه م، ن گل ا،سلیت

اقلایم گارم و خشاک قلیاسیی اسات  در       مبتد بسرن گی و 

 pHهسی م، نی در م، ن سانگسن   منسط  س ت سأثیر ا،سلیت

(  غسلب Toseh nirou, 2007است ) 8/7سس  8/6خسک بین 

خن اای رداا   pHهااسی دارای  گیسهااسن م،مااتلی در خااسک

خسک  نتار  حاللیات عنسوار     pHسرین نق    نن   مهم می

بلیات جاذد   غذایی در خسک اسات  باه عباسرش دیگارا قس    

خسک دارد  بر اسس   pHعنسور غذایی وابستگی زیسدی به 

و همکااسران   Bakerداا ک از سااتی   ملسل،ااسش انمااسم 

 1/5خسک برای  سدت مم د گیسهسن باین   pHسرین  منسسب

  ارزدایسبی  یفیات   (Baker, et al., 2000) اسات  1/6ساس  

خسک  ه بستر اراین هسی بیتلتژیکیا دیمیسیی و ایزیکی را 

گیاری در خصاتص بسزساسزی      ن ا برای سصامیم  اراهم می

 Haney et)هسی م، نی حسئز اهمیت اسات   سسیت ا،سلیت

al., 2007)   

ده   ه در یک  نگسک اجمسلی به این زیرم،یسرهس نشسن می

هر   ام از م،یسرهس ب ون در  برنسمۀ بسزسسزی امکسن ن ارد  ه

نظر گراتن اثرگذاری  ن م،یاسر روی ساسیر عتامالا س ات     

م یریت قارار گیارد   نتار  و ما یریت هار یاک از ایان        

 نا   احیاس و بهباتد      م،یسرهس به بهبتد م،یسر دیگر  مک مای 

متتازن ا تسیستم هر یاک از ایان م،اسدن در گارو برنسماۀ      

 ی است م یریت جسمع همۀ م،یسرهسی بسزسسز

 

 . خالصۀ نتایج و پیشنهادها6

هس نشسن داد  اه باه دلیال سناتع و س،ا د م،یسرهاسی        بررسی

مراسبای   گیاری سلساله   ساتان از روش سصامیم   بسزسسزی مای 

هس اساتفسدک  ارد  در ایان     اسزی در س،یین اولتیت  ن -دلفی

زیرم،یاسر  اه دارای    16د کا  زیرم،یسر س،یین 40پژوه  از 

مسناا ک از  جااسی بسزسااسزی عروااۀ بااه بااس سرین اولتیاات در

گهرا سنگسن و چسدرملت  هسی م، نی در سه م، ن گل ا،سلیت

دار  بتدناا ا انتخااسد داا ن   ایاان زیرم،یسرهااسی اولتیاات  

چسرچتد منسسبی را برای س وین برنسماۀ بسزساسزی ااراهم    

گیااری در س،یاین اولتیاات    ننا   از ایاان روش سصامیم   مای 

ستان اساتفسدک  اردا    ن میم،یسرهسی بسزسسزی برای سمسم م،سد

هاسی زماسنا هزیناها     امس بسی  ستجه دادات  اه م ا ودیت   

ا تسیستم منلقۀ قرارگیاری  امکسنسش و سمهیزاش متجتد و 

 نن    ام یک از م،یسرهس بسی  نسبت به بقیه   م،سدن س،یین می

هسی بسزساسزی قارار گیرنا   در واقاع در      در اولتیت برنسمه

و به متازاش یکا یگر بسیا     قسلب یک برنسمۀ م یریت جسمع

نسبت به سا وین برنسماه و طار  بسزساسزی و بهباتد سماسم       

 م،یسرهس به وترش متتازن اق ام  رد  

همچنینا از  نمس  ه م،سدن بزر   شتر هنتز به پسیاسن  

انا ا عماالً    دا ک نرسای ک   بینی عمر ختد و اسمسم ذخیرۀ پی 

طات    ستان در طت  عمر م،سدن  ه م،مت ً چن ین دهه نمی

هسی م، نی را به حاس    ختاه   شی ا م یو متأثر از ا،سلیت

ختد گذاردا ساس عملیاسش م،ا نی خسسماه یسبا  و عملیاسش       

بسزسااسزی را دااروع  اارد  بنااسبراین احیااسی همزمااسن  لیااۀ 

 اسری   م،یسرهسی ا تسیستم طبی،ای منلقاه متاأثر از م،ا ن    

منزلاۀ   باه   هنگسم عملیسش م، نی در د،سع سأثیر ایان مناسط   

هتاارین روش بسزسااسزی و بهبااتد ا تسیسااتم منلقااه و    ب

 دتد  جلتگیری از رون  رو به اازای  ارسسی  پیشنهسد می

بنااسبراینا متضااتع بسزسااسزی در م،ااسدن  شااتر باارای  

گذاران و مسئت ن  شتر به دلیل استفسدۀ گستردک از  سیسست

هسی م، نی حسئز اهمیات اسات  از    منسبع طبی،ی در ا،سلیت

ران قاتانین و ضاتابو مرباتط باه بسزساسزی       نمس  ه در ایا 

هااسی م،اا نی در ساالت  مختلااف اداری م اا ودۀ ا،سلیاات
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بارداران از   من  و وظسیف و س،ها اش مسلکاسن و بهارک   ضسبله

اساتا بسیا  در خصاتص      م، ن به درستی س،ریاف نشا ک  

ریازی   ستس،ۀ  می و  یفی برنسمۀ بسزساسزی م،اسدن برنسماه   

 منسسب وترش گیرد 

 

 ها یادداشت
1. Restoration 

2. Reclamation 
3. Rehabilitation 
4. FDAHP, Fuzzy Delphi Analytical Hierarchy 

Process 
 

 منابع
 وف ه  230  بسزسسزی م،سدنا دانشگسک سهرانا 1380اوسنلتا م  

 وف ه  214نترا    ا تلتژی گیسهیا دانشگسک پیسم1384عصریا ی  

 وف ه  184دانشگسک ون،تی دسهرودا   گیری چن م،یسرۀ اسزیا سصمیم  1389علسییا م  

نشاریۀ    اسزیا TOP SISا انتخسد گتنۀ گیسهی منسسب برای بسزسسزی م، ن مس سرچشمها به روش 1392علتیا اا ا بریا اا و علسییا ما 
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