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 :چکیده

گیر جمعیت، افزایش تعداد دام و عدم رعایت اصول  های اخیر رشد چشم در دهه. اند های دور تاکنون مورد استفاده قرار گرفته مراتع از زمان

ای به سمت تخریب  در نتیجه مراتع کشور با روند مایوس کننده. راتع موجب وارد آمدن فشار زیاد بر مراتع گردیده استبرداری از م صحیح بهره

این امر با انجام عملیات احیا پوشش گیاهی . باشد های مدیران مرتع می جلوگیری از تخریب مراتع بخش مهمی از فعالیت. روند و قهقرا پیش می

های آبخیز کشور صرف انجام  ساالنه هزینه های هنگفتی در حوزه .های بیولوژیکی و مکانیکی امکان پذیر است به صورت تلفیقی از روش

که تاثیر بسزایی در موفقیت   باشد، یابی صحیح آنها می های انجام عملیات، مکان ترین بخش یکی از مهمترین و ابتدایی. گردد عملیات مذکور می

مراتع گردنه قوشچی ارومیه از کاری میانو  کاریبذرهای مناسب اجرای عملیات  منظور اولویت بندی مکان در این پژوهش به. عملیات دارد

در مرحله . در مرحله اول پژوهش، نقشه واحدهای همگن منطقه تهیه گردید. استفاده شد Arc GISدر محیط نرم افزاری TOPSIS 5روش 

در مرحله بعد روش . در مرحله سوم معیارها وزن دهی شدند. تعیین گردیدکاری میانو  کاریربذیابی اجرای عملیات  مکان معیار موثر بر 6دوم، 

. تهیه شدکاری میانو  کاریبذرعملیات های مناسب اجرای  در نهایت، نقشه نهایی اولویت بندی مکان. تاپسیس بر روی معیارها پیاده گردید

 واحد 976/0با امتیاز  50مناسب بذرکاری و واحد همگن  واحد ،916/0ا امتیاز ب 66دهد که واحد همگن  هش نشان مینتایج حاصل از این پژو

در مکان مناسب خود د بود که زمانی اثر بخش خواه اصالحیعملیات  .باشد میآبخیز گردنه قوشچی میانکاری در حوزه اجرای عملیات مناسب 

های موثر و با  کاری بر اساس شرایط منطقه، معیارها و شاخصمیانو  ریکاهای مناسب عملیات بذر در این پژوهش مکانلذا  .دبه اجرا در آی
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 مقدمه. 1

های طبیعی هستند که دارای  مراتع اکوسیستم

چرای دام  پوششی از گیاهان مرتعی بومی و مناسب

درصد از خشکی زمین  49باشند، این اراضی بالغ بر  می

درصد از سطح کشور ما را در بر گرفته  14و حدود 

با توجه به رشد  (.Azarnivand et al., 2007)است 

جمعیت، افزایش نیاز غذایی و گوشت قرمز تعداد واحد 

دامی در کل افزایش خواهد یافت که فشار مستقیمی بر 

به دلیل کاهش سطح مراتع . خواهد داشت مراتع کشور

خوب و همچنین کاهش تولید در واحد سطح و ظرفیت 

مجاز مراتع رسیدن به تعادل دام و مرتع به مراتب دست 

لذا (. Souri et al., 2014)شود تر می نیافتنی

برداری نادرست از مراتع تا زمان پایین بودن هزینه  بهره

ینه تعلیف دستی و تعلیف در مراتع در مقایسه با هز

کاهش بازدهی آن تداوم تخریب مراتع را موجب 

هرگاه به دالیل مختلف، تعادل بین تولید و  .گردد می

برداری مجاز رعایت نگردد، ابتدا پوشش گیاهی  بهره

شود و سرانجام از بین  ضعیف شده، ترکیب آن عوض می

های اصالح، احیا  بنابراین در چنین حالتی برنامه. رود می

قرن بیستم را قرن  .گردد توسعه مراتع توصیه می و

توسعه علوم و فنون و حاکمیت دانش و تکنولوژی لقب 

اند، اما از دیدگاه دیگر این قرن را باید قرن  داده

 مظلومیت منابع طبیعی و انهدام مراتع نام نهاد

(Azarnivand et al., 2008.) های  یابی برنامه مکان

5ه الر با استفاده از اصالح و احیا مراتع منطق
GIS 

های  بررسی گردید و نتایج نشان داد بعضی از برنامه

های مرتعداری مطابق شرایط  پیشنهادی در طرح

                                                 
1
 Geographic Information System 

 اکولوژیک منطقه نیست و باید بازنگری شوند

(Namjoyan, 2008 .)یابی  همچنین به منظور مکان

های اصالح و  صحیح مناطق مناسب جهت اجرای پروژه

ابط و معیارهایی برای هرکدام از عملیات احیا مراتع ضو

بیولوژیک بذرپاشی، بذرکاری، نهالکاری، میانکاری، 

کاری و کودپاشی به صورت یک دستورالعمل   کپه

 (.Ansari, 2009)پیشنهاد گردیده است

( DSS)6گیری  های پشتیبان تصمیم سیستم

های تحقیق در عملیات  ای از تکنیک شامل مجموعه

خاب یک گزینه مناسب از بین چند است که برای انت

گزینه و براساس تعدادی شاخص کمی و کیفی، توصیه 

( TOPSIS)9الگوریتم تاپسیس(. Tork, 2013)اند شده

یک روش تصمیم سازی بسیار تکنیکی و قوی برای 

ها از طریق شبیه نمودن به جواب  بندی گزینه اولویت

ده که های جبرانی بو تاپسیس از مدل. باشد آل می  ایده

در زیر گروه سازشی، )گیرد  در زیر گروه سازشی قرار می

ای ارجح خواهد بود که نزدیکترین گزینه به راه  گزینه

تاپسیس توسط هوانگ و یون در (. باشد آل می  حل ایده

این مدل یکی از بهترین . پیشنهاد شد 5695سال 

گیری چند شاخصه است و از آن  های تصمیم مدل

گزینه به وسیله  mدر این روش . شود استفاده زیادی می

n اساس این . گیرند شاخص، مورد ارزیابی قرار می

تکنیک، بر این مفهوم استوار است که گزینه انتخابی 

بهترین )باید کمترین فاصله را با راه حل ایده آل مثبت 

و بیشترین فاصله را با راه حل ایده آل ( حالت ممکن

از دیگر . باشد داشته( بدترین حالت ممکن)منفی 

های کمی و  محاسن این روش تلفیق و ترکیب شاخص

                                                 
2
 Decision Support System 
 
 Technique For Order Preference By 

Similarity To Ideal Solution 
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یکی دیگر از مزایای . باشد کیفی جهت تصمیم سازی می

بارز این منطق تصمیم سازی متمایز ساختن و اهمیت 

های هزینه و  ها براساس شاخص دادن به کلیه شاخص

های  از مهمترین مزیت(. Dastorani, 2012) سود است

معیارهای کمی و کیفی ( 5: بارتند ازروش تاپسیس ع

تعداد ( 6. در ارزیابی به صورت همزمان دخالت دارند

این روش ( 9. شود قابل توجهی معیار در نظر گرفته می

اگر ( 4. گردد به سادگی و با سرعت مناسب اعمال می

ای باشد و هدف کاهش آنها و  بعضی از معیارها هزینه

ف افزایش سود باشد، برخی دیگر از نوع سود بوده و هد

روش تاپسیس به آسانی جواب ایده آل را که ترکیبی از 

باشد، می  بهترین مقادیر قابل دستیابی همه معیارها می

 ,Malekzadeh)و ( Srdjevic et al., 2004)یابد

نتایج تحقیقی در ارزیابی توان اکولوژیک  (.2008

کاربری توسعه شهری شهرستان ساری با مدل 

دهد که این روش  چند معیاره نشان میگیری  تصمیم

ها برای  ابزاری مناسب در ارزیابی اکولوژیک کاربری

های توسعه نواحی شهری جهت نیل  گیری برنامه جهت

 Mirkatouli et)به توسعه پایدار نواحی شهری است

al., 2010 .) در تحقیقی که در حوزه آبخیز سد قشالق

5ی استان کردستان صورت پذیرفت، از روش ها
AHP  و

TOPSIS ها در  و تجزیه و تحلیل و همپوشانی آن

برای ارزیابی توان زیست محیطی سرزمین  GISمحیط 

برای توسعه کاربری مرتعداری در این حوزه استفاده 

های  نتایج نشان داد که با کاربرد روش. گردید

گیری چند معیاری مکانی در فرآیند ارزیابی  تصمیم

ای از طبقات  ین را در دامنهتوان سرزم محیط زیست، می

. ها طبقه بندی کرد تناسب اراضی برای توسعه کاربری

                                                 
 
 Analytic Hierarchy Process 

در بررسی روش تاپسیس و کاربرد آن در ارزیابی توان 

ها به منظور مدیریت جامع آبخیزها و  اکولوژیک حوزه

تعیین کاربری اراضی، محققین بر این نظرند که 

 های مذکور کارایی باالیی در مدیریت جامع روش

( Bakhtiari Far et al., 2008)های آبخیز دارند حوزه

در تحقیقی که در (. Dastorani et al., 2012) و

های چند  قم، با استفاده از روش –حاشیه بزرگراه تهران

فازی صورت پذیرفت،  AHPو TOPSIS   معیاره

های بومی برای منطقه مورد مطالعه  بهترین درختچه

در پژوهشی با هدف (. Rasouli, 2004)پیشنهاد گردید

انتخاب گونه گیاهی مناسب برای بازسازی زمین معدن 

مس سرچشمه، حفظ محیط زیست و زیباسازی مناطق 

اطراف معدن از روش تاپسیس و تحلیل سلسله مراتبی 

در تحلیل و (. Alavi et al., 2010)بهره جستند 

بندی توسعه پایدار مناطق شهری اصفهان از  اولویت

استفاده کردند، برابر تحلیل صورت  TOPSISتکنیک 

گرفته، مناطق سیزده گانه شهرداری اصفهان از نظر 

( متوسط)توسعه در سه سطح برخوردار، نیمه برخوردار 

برای شناخت . اند یا فرو برخوردار جای گرفته( محروم)و 

شاخص  65سطوح برخوردار مناطق شهری اصفهان، 

دهی  انون وزنمورد بررسی و از طریق مدل آنتروپی ش

به عنوان روش  TOPSISشدند، در این راستا 

ای استفاده شد و در نهایت  گیری چند شاخصه تصمیم

نقشه سطوح برخورداری  GISگیری از نرم افزار  با بهره

(. Nastaran et al., 2010)مناطق شهر ترسیم گردید

نتایج پژوهشی در پارک جنگلی بلوران کوهدشت جهت 

دی اکوتوریسم با استفاده از مدل ریزی راهبر برنامه

TOPSIS - SWOTترکیبی 
نشان داد که تهدیدات  6

                                                 
 
 Strength Weakness Opportunity Threat 
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بیرونی تاثیر بیشتری در مقایسه با سایر عوامل در 

گردشگری پارک دارند، و از این رو برای توسعه 

های تدافعی در  اکوتوریسم در این منطقه استراتژی

(. Hajinzhad et al., 2012) گیرند اولویت قرار می

های عمومی به منظور برای تعیین اولویتپیشتر 

در . ه شده استبکار برد AHPروش حفاظت از زمین 

معیارهای زیست محیطی، گردشگری و  مطالعه مذکور

معیار مشخص شد که و  بررسی شدندکشاورزی 

کشاورزی دارای اولویت بیشتری نسبت به سایر معیارها 

لسله تحلیل س  تکنیک .(Duk et al., 2002)است

یابی نقاط مناسب ذخیره آب در  مکانجهت مراتبی 

بکاربرده  لبنان نیز های آبخیز در مقیاس کوچک حوزه

 ،در تحقیقی در ایتالیا .(Jabr et al., 2004) شده است

یابی یک پارک محلی، از سیستم  به منظور مکان

گیری و ایجاد مدل شاخه درختی و  پشتیبانی تصمیم

و تحلیل حساسیت برای طراحی  ها تجزیه و تحلیل داده

شده ها استفاده  عناصر پارک و تلفیق الیه

در مطالعه ای دیگر . (Antonella et al., 2008)است

طی تحقیقی در ناحیه پکن چین برای انتخاب جایگاه 

دفن پسماند از تکنیک های سیستم پشتیبانی تصمیم 

از روش تاپسیس  .(Guiqin, 2009) شده استاستفاده 

شده  استفاده آب منابع مدیریت هایطرح بندی هرتب در

به منظور مدل  .(Simonovic et al., 2008)است

های  بندی اراضی برای کاربری تناسب اولویتسازی 

از سیستم  ،هند 5مختلف در منطقه آندراپرادش

 GISگیری در محیط نرم افزاری  پشتیبانی تصمیم

با ین همچن(. Sicat et al., 2005) استفاده شده است

گیری چند معیاره فازی، به  بکارگیری منطق تصمیم

                                                 
1
 Andhra Pradesh 

مناطق شهری جنوب تگزاس  انتخاب مکان دفن زباله در

  TOPSISروش . (Chang, 2008)ه شده استپرداخت

 بندیاولویت و منابع آب مدیریتی سناریوهای ارزیابی در

 Srdjevic et)ه شده استبه کار گرفتنیز سناریو ها 

al., 2004). یابی محل دفن  وهشی با عنوان مکاندر پژ

ضایعات جامد، با استفاده از فرایند تحلیل سلسله 

یک متدولوژی  ،تحت محیط فازی TOPSISمراتبی و 

برای حل مسئله انتخاب مکان ضایعات جامد در 

 .(Onut et al., 2008) شده استاستانبول ترکیه ارایه 

از  نیز در زمینه مدیریت و کنترل سیل به کمک مخازن

ها استفاده  بندی گزینه  روش تاپسیس جهت اولویت

های  در حال حاضر از طرح .(FU, 2006)شده است

ترین شیوه مدیریت مرتع مرتعداری به عنوان مناسب

ها اقدامات الزم به در اینگونه طرح. شودنامبرده می

منظور افزایش پوشش گیاهی و حفظ آب و خاک مد 

له عملیات مذکور زمانی اثر سلس. گیردنظر قرار می

بخش و کارآمد خواهند بود که عملیات مذکور با مد 

نظر قرار دادن خصوصیات فیزیکی مرتع و شرایط 

بررسی . اقلیمی در مکان مناسب خود به اجرا در آیند

های اجرا شده حکایت از این دارد که در بسیاری از  طرح

موفق موارد اینگونه عملیات آنچنان که باید و شاید 

نبوده است چرا که در طراحی آنها معیارها و 

اند و مهمتر آنکه از های موثر مد نظر قرار نگرفته شاخص

های اصالح،  یابی پروژهیک دستورالعمل واحد برای مکان

احیا و توسعه مراتع در کلیه مناطق آب و هوایی کشور 

این امر در شرایطی است که باید برای . شوداستفاده می

قه آب و هوایی کشور ضوابط و معیارهای هر منط

ها مد نظر قرار یابی پروژهمنحصر به آن ناحیه در مکان

های گیرد و باید متناسب با آن شرح خدمات طرح
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بر همین اساس در این پژوهش  .مرتعداری اصالح گردد

و  کاریعملیات بذرهای مناسب  بر آن شدیم که مکان

بر اساس شرایط در حوزه مورد مطالعه را کاری میان

و با استفاده از  های موثر معیارها و شاخصمنطقه، 

 .اولویت بندی نماییم TOPSISتکنیک 

 هاو روشمواد . 2

 منطقه مورد مطالعهمعرفی .2.1

حوزه آبخیز گردنه قوشچی در استان آذربایجان 

محدوده . غربی و در محدوده شهرستان ارومیه قرار دارد

 44و  50  ،15فیایی مورد مطالعه در مختصات جغرا

  97و  05  ،19طول شرقی و   44و  16  ،17تا  

. عرض شمالی واقع شده است 99و  19  ،00تا  

هکتار می  66/9440مساحت محدوده مورد مطالعه 

های  از زیرحوزه حوزه مطالعاتی گردنه قوشچی. باشد 

میانگین بارش ساالنه کل . باشد حوزه دریاچه ارومیه می

 اقلیم. باشد میلیمتر می 9/909حوزه مورد مطالعه 

 خشک نیمه آمبرژه روش براساس مطالعه منطقه مورد

گردنه  موقعیت حوزه .است شده بندی سرد طبقه

قوشچی در کشور و استان در شکل زیر نشان داده شده 

 .است

 

 
 موقعیت حوزه در کشور و استان .5شکل

 

 روش تحقیق. 2.1

 :ند ازمراحل تحقیق عبارت

آوری اطالعات پایه و تهیه نقشه  جمع( الف

در این مرحله از تحقیق برخی از  :واحدهای همگن

خصوصیات حوزه مورد مطالعه از جمله خصوصیات 

جمع ... اقلیمی، فیزیوگرافی، خاک، پوشش گیاهی و 

در ادامه به منظور تهیه نقشه واحدهای . آوری گردید

زه مورد مطالعه همگن، نقشه شیب، جهت و ارتفاع حو

ها، نقشه واحدهای همگن برای  تهیه و از تلفیق این الیه

 .حوزه تهیه گردید

برای اجرای عملیات  :تعیین معیارها( ب

کاری بر اساس سوابق مطالعات میاناصالحی بذرکاری و 

های اصالح و احیا مراتع، نه معیار شامل  یابی پروژه مکان

، pH ،ECشامل شاخصهای )خاکشناسی : معیارهای
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، گرایش مرتع، بارش، مرتع، وضعیت (عمق و بافت خاک

ارتفاع، شیب، فاصله از روستا، فاصله از جاده و کاربری 

 . اراضی تعیین شدند

زیرا شناسایی معیارهای مذکور در تعیین 

های حوزه مورد مطالعه، و در  ها و محدودیت قابلیت

ریزی صحیح در مدیریت حوزه نقش به  نتیجه برنامه

 Azizi et)و ( Ansari, 2009)ایی ایفا می کنند سز

al., 2011) . 

الیه معیارهای ارتفاع و شیب با استفاده از نقشه 

DEM  منطقه، الیه معیارهای فاصله از روستا و فاصله از

، الیه 5:61000جاده با استفاده از نقشه توپوگرافی 

کاربری اراضی با استفاده از داده های تصاویر ماهواره ای 

و الیه معیار بارش با  Google Earthو داده های 

استفاده از نقشه همباران تهیه شده توسط اداره کل 

منابع طبیعی استان آذربایجان غربی و براساس رابطه 

 .تعیین شد (5)

(                              5)رابطه

=∑(Ai*Pi)/AT¯Pi 
¯Pi  :بارش متوسط هر واحد همگن 

Ai: ه بین دو خط همباران مساحت محصور شد

 متوالی

Pi  :میانگین بارش دو خط همباران متوالی 

AT: مساحت کل هر واحد همگن 

برای تهیه الیه های معیارهای خاکشناسی و 

پوشش گیاهی، عملیات صحرایی به شرح زیر صورت 

 :پذیرفت

تهیه الیه های معیارهای خاکشناسی و به منظور 

ی پوشش گیاهی بند از نقشه پایه تیپ پوشش گیاهی

 آذربایجان غربیکه توسط اداره کل منابع طبیعی استان 

فیزیونومیک تهیه گردیده بود،  –و با روش فلورستیک 

به منظور تدقیق و بروزسازی اطالعات و   .استفاده شد

 و خاک اندازه گیری برخی از پارامترهای پوشش گیاهی

هر اقدام به بازدید از منطقه مورد مطالعه گردید و در 

، گردنه قوشچیحوضه آبخیز  تیپ های گیاهییک از 

. ندمناطق معرف برای نمونه برداری تشخیص داده شد

در هر منطقه شش ترانسکت انداخته شد و وضعیت 

روش چهار عاملی سازمان جنگلبانی مرتع بر اساس 

. و گرایش مرتع بر اساس روش ترازو تعیین شدند امریکا

وفیل خاک حفر و سپس در طول هر ترانسکت دو پر

. نمونه های خاک برداشت و به آزمایشگاه منتقل شدند

محلول حاصل از عصاره گیری برای تعیین اسیدیته از 

با استفاده از میزان اسیدیته  واستفاده شد  گل اشباع

 هدایت الکتریکی .متر اندازه گیری گردید pHدستگاه 

به  و بافت خاک متر دیجیتالی ECاستفاده از دستگاه  با

 (.Souri et al., 2012)تعیین شدند روش دانسیمتری

یکی از معیارهای مهمی که در اجرای عملیات 

-اصالحی باید درنظر گرفته شود، معیارهای اجتماعی

به همین منظور در این پژوهش دو . اقتصادی هستند

معیار فاصله از روستا و فاصله از جاده تعیین و اندازه 

ز روستا و جاده کمتر باشد، هر چه فاصله ا. گیری شدند

مشارکت نیروهای بومی و دسترسی به مناطق عملیاتی 

 .آسانتر صورت می پذیرد

همچنین با توجه به اینکه عملیات بذرکاری و 

کاری در مناطقی که کاربری مرتعی دارند اجرا می میان

شوند، لذا اقدام به تهیه نقشه کاربری اراضی و تعیین 

 .مطالعه گردید اراضی مرتعی منطقه مورد

در این مرحله، اقدام  :وزن دهی به معیارها( ج

به تعیین وزن هریک از معیارهای مورد نظر از طریق 
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پرسشنامه با استفاده از روش خط کش مقیاس فازی 

 .گردید

بدین منظور بعد از تعیین معیارهای مناسب 

یابی مناطق مناسب عملیات بیولوژیک  جهت مکان

نظرات کارشناسان از طریق اصالح مراتع به کمک 

تعداد نمونه پرسشنامه مورد نیاز هم طبق )پرسشنامه 

مورگان و هم طبق جدول مورگان  –فرمول کرجسی 

و با استفاده از روش خط ( پرسشنامه تعیین شد 56

 Naderi et)کش مقیاس فازی، معیارها وزن دهی شدند

al., 2012.) 

 :مورگان  -فرمول کرجسی

 (6)رابطه 

 

S :داد نمونه مورد نیاز استتع. 

N  : تعداد کل اعضای جامعه آماری که در این

 .نفر بود 60تحقیق 

P  : باشد  1/0این نسبت وقتی )نسبت جمعیت

که در این . دهد حداکثر نمونه مورد نیاز را به دست می

 (.استفاده شده است 1/0پژوهش نیز از نسبت 

d  : که معموال )درجه دقت نسبت بیان شده است

1/0 d=شود در نظر گرفته می.) 
6
χ  : مقدار کای اسکور با درجه آزادی یک در

 .باشد می 945/9است که برابر % 61سطح اطمینان 

 : اجرای روش تاپسیس( د

معیارهای کمی : نرمالیزه کردن ماتریس: گام اول

های متفاوت هستند، در این  و کیفی دارای مقیاس

معیارها بی بعد گردد تا  مرحله ماتریس نرمالیزه می

  .شوند

 در این روش ابتدا ماتریس تصمیمی ارزیابی می

است که در اینجا   Amتا   A1گزینه mشود که شامل 

که  Xn تا X1شاخص  nباشند و  واحدهای همگن می

 .باشد در اینجا معیارهای پژوهش هستند، می

 (9)رابطه  

 
Ai : گزینهi ام 

Xij : مقدار عددی به دست آمده گزینهi  ام با

 ام jشاخص 

معیارهای کمی و کیفی : نرمالیزه کردن ماتریس

های متفاوت هستند در این مرحله  دارای مقیاس

 . گردد تا بی بعد شودماتریس نرمالیزه می

 (4)رابطه 

 

 
ماتریس معیارهای حاصله وزن دهی : گام دوم

 .شود می

راه حل ایده آل مثبت و راه حل ایده : گام سوم

 . شود یین میآل منفی تع

 (1)رابطه 
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اندازه فاصله براساس نُرم اقلیدسی به : گام چهارم

ازا راه حل ایده آل منفی و گزینه مثبت و همین اندازه 

به ازا راه حل ایده آل مثبت و گزینه منفی تعیین 

 . شود می

 (9)رابطه 

 

 

 

 

نزدیکی نسبی به راه حل ایده آل : گام پنجم

 . محاسبه می گردد

 (7)رابطه 

 

 
 ها رتبه بندی گزینه: گام ششم

ها بر اساس ترتیب نزولی رتبه بندی  نهایتا گزینه

 . شوندمی

به راه حل ایده آل به صورت Ai نزدیکی نسبی 

به راه حل ایده آل Ai هرگزینه . گرددزیر محاسبه می

. آن به یک نزدیکتر خواهد بود  Ciنزدیکتر باشد، مقدار

های موجود  توان گزینه ها می Ciنزولی بر اساس ترتیب 

 Azar et) را بر اساس بیشترین اهمیت رتبه بندی نمود

al., 2002.) 

شایان ذکر است که روش تاپسیس به کمک نرم 

 .اجرا گردید TOPSISافزار 

نتایج حاصل از تاپسیس  :تهیه نقشه نهایی( و

وارد و نقشه نهایی  GISدر محیط نرم افزاری 

 .شود رای واحدهای همگن تهیه میبندی ب اولویت

 .مدل مفهومی تحقیق ارایه شده است 6در شکل 
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فلوچارت کلی تحقیق -9شکل

 نتایج. 3

نتایج حاصل از بخش مواد و روشها در قالب 

 .اشکال زیر ارایه گردیده است

واحدهای همگن در   نتایج حاصل از تهیه نقشه -

رقومی  از ترکیب نقشه های. زیر آمده است 9شکل

، نقشه GISارتفاع، شیب و جهت در محیط نرم افزار 

. واحدهای همگن منطقه مورد مطالعه تشکیل گردید

 9واحد همگن است که در شکل  79این نقشه شامل 

بررسی و وزن آنها معیارهای مورد  .مشاهده می شود

کاری  میانو  کاریهای عملیات بذر یابی پروژه برای مکان

بر اساس نتایج بدست . مده استآ 1و  4در شکل های 

بیشترین  وضعیت مرتعآمده معیارهای کاربری اراضی و 

سی کمترین وزن را در انتخاب خاکشناو معیار 

. ی دارندکارواحدهای همگن مناسب برای عملیات بذر

بیشترین، و بارش  بطور مشابه، معیارهای وضعیت مرتع

رین کمت فاصله از جاده و فاصله از روستا و معیارهای

وزن را در انتخاب واحدهای همگن مناسب برای انجام 

نتایج حاصل  .دادند کاری را بخود اختصاصمیانعملیات 

 ی وکاراز اجرای روش تاپسیس برای عملیات بذر

. آمده است 7و  9کاری در قالب شکل های  میان

در اجرایی نهایی برای هریک از عملیات   های نقشه

 .آمده است 6و  9های  شکل
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 ، و وضعیت مرتعجهت ،های ارتفاع، شیب نقشه واحدهای همگن حاصل از نقشه  -9شکل
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 یکاربذرمعیارهای موردبررسی و وزن آنها برای مکانیابی پروژه  -4شکل 

 

 
 کاری میانمعیارهای موردبررسی و وزن آنها برای مکانیابی پروژه  -1شکل

 

 

  
روش  بااولویت بندی واحدهای همگن   -9شکل

 یکارتاپسیس برای اجرای عملیات بذر

 بااولویت بندی واحدهای همگن  -9شکل

 کاریمیانروش تاپسیس برای اجرای عملیات 
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 رتبه بندی واحدهای همگن برای عملیات بذرکاری .5جدول

 شماره واحد همگن وزن رتبه

9 969/0 51 

9 969/0 59 

4 907/0 69 

9 911/0 67 

5 916/0 66 

 

 

 رتبه بندی واحدهای همگن برای عملیات میانکاری .9جدول

 شماره واحد همگن وزن رتبه

1 954/0 6 

4 945/0 4 

9 990/0 6 

5 976/0 50 

9 914/0 41 

 

 

 
 نقشه نهایی اولویت بندی واحدهای مناسب برای عملیات بذرکاری .9شکل
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 ویت بندی واحدهای مناسب برای عملیات میانکارینقشه نهایی اول .6شکل

 

 و نتیجه گیری بحث. 4

انتخاب روش مدیریت و نووع عملیوات اصوالحی     

بایسووتی براسوواس وضووعیت مرتووع و شوورایط     

مراتعوی کوه    بنابراین باشد، میاکولوژیکی منطقه 

باشووند،  مووی دارای وضووعیت فقیوور و خیلووی فقیوور

. اسوت  مدیریت مناسب برای این مراتع، مصنوعی

هوای مصونوعی    در این صورت با استفاده از روش

اصالحی و احیایی ضومن حفوظ شورایط موجوود     

 Azizi et)بایستی وضعیت مرتع را ارتقا بخشید 

al,. 2011 .)   در ایون راسوتا(Azarnivand et 

al., 2007)  بر این باورنود کوه انتخواب روش    نیز

مدیریتی و نوع عملیات اصالحی بایستی براساس 

. مرتع و شرایط اکولوژیکی منطقوه باشود   وضعیت

هوای   کنند که با اسوتفاده از روش  ایشان بیان می

اصالحی و احیایی ضمن حفوظ شورایط موجوود،    

با شناسایی . بایستی وضعیت مرتع را ارتقا بخشید

 79های اکولوژیک حوزه، از  ها و محدودیت قابلیت

واحد همگن در حوزه مورد مطالعه، پونج اولویوت   

ی، کاربرتر برای هر کدام از عملیات بذر مناسب و

در این راسوتا محققوین   . کاری تعیین گردید میان

بر این باورند کوه انتخواب روش مودیریتی و نووع     

عملیات اصالحی بایستی براساس وضعیت مرتع و 

پژوهشگران بیوان  . شرایط اکولوژیکی منطقه باشد

هوای اصوالحی و    کنند که با اسوتفاده از روش  می

ضوومن حفووظ شوورایط موجووود، بایسووتی احیووایی 

 Azarnivand et)وضعیت مرتع را ارتقا بخشوید 

al., 2007 ) و(Azarnivand et al., 2008 .)

همچنین نوع برنامه اصالحی و محل آن بایسوتی  

صحیح و با دقت در نظر گرفتوه شوود توا نتیجوه     

بنووابراین بوورای . انجووام آن رضووایت بخووش باشوود

اکولوژیک منطقوه  تعیین نوع عملیات باید شرایط 

در  (.Ansari, 2007)در نظووور گرفتوووه شوووود 
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بوارش، ارتفواع، شویب،    )معیوار   6حاضر پژوهش 

وضعیت، گورایش، خاکشناسوی، کواربری اراضوی،     

 یوابی  مکانبرای ( فاصله از روستا و فاصله از جاده

ظور  در نعملیات اصوالحی بوذرکاری و میانکواری    

یووابی  در سوووابق مطالعووات مکووان . گرفتووه شوود 

: نظیور های اصالح و احیا مراتع، معیارهوایی   هپروژ

هوای   شیب، جهت، ارتفاع، وضعیت و گرایش تیپ

استفاده می شوند ... مرتعی، عمق و بافت خاک و 

زیوورا شناسووایی معیارهووای مووذکور در تعیووین    

های حوزه مورد مطالعوه، و   ها و محدودیت قابلیت

ریزی صوحیح در مودیریت حووزه     در نتیجه برنامه

 .,Azizi et al)زایی ایفوا موی کننود   نقش به سو 

در موارد دیگری نیوز معیارهوایی مشوابه    (. 2011

در تحقیووق حاضوور، مووورد معیارهووای بکووار رفتووه 

 (Ansari, 2009) بررسی و مطالعه قرار گرفتنود 

(Azarnivand et al., 2007) (Azarnivand 

et al., 2008) (Souri et al., 2012).  

لویوت مناسوب و   پونج او  با اعمال روش تاپسویس 

برتوور بوورای هوور کوودام از عملیووات بووذرکاری و    

، 51واحودهای همگون    .میانکاری تعیین گردیود 

مناسب عملیات بذرکاری، این  66و  67، 69، 59

و 5100-5700واحوودها دارای طبقووه ارتفوواعی   

، وضووعیت ضووعیف و 1-56، شوویب 5600-5700

، بوا نتوایج  ایون نتوایج   . باشوند  گرایش منفوی موی  

(Ansari, 2007 ) و(Jabari et al., 2011) 

مبنی بر اینکه در مراتعی با وضعیت فقیر و خیلی 

درصود بوذرکاری    61های صفر تا  شیب فقیر و در

واحدهای همگون  . مطابقت دارد ،گیرد صورت می

واحودهای بووا اولویووت مناسووب   41و  6،50، 4، 6

، ایون  در نظر گرفته شدند برای عملیات میانکاری

و  5100 -5700رتفوواعی واحوودها دارای طبقووه ا

، وضووعیت 1-56، کووالس شوویب  5600-5700

ایون نتوایج    .باشوند  ضعیف و گورایش منفوی موی   

 (Ansari, 2009)مطابقت دارد با دستور العمول  

هوای حوداکثر    مبنی بر اینکه میانکاری در شویب 

  گیرد میصد صورت در 60

در این پژوهش پنج اولویت مناسب و برتور بورای   

کوواری بووا  ذرپاشووی، کپووههوور کوودام از عملیووات ب

در این . تعیین گردید TOPSISاستفاده از روش 

ر تحقیقوی بوا   د (Kyani et al., 2011)راسوتا،  

عنوان بررسی و اولویت سنجی مخاطرات طبیعوی  

بوورای تعیووین   TOPSISشووهر زابوول، از موودل  

ایشوان بوه   . های مناسوب اسوتفاده کردنود    اولویت

 کارایی این مودل در اولویوت سونجی مخواطرات    

 ,.Abrishamchi et al). طبیعی اذعان داشتند

گیوری   نیز در تحقیقی به کموک تصومیم   (2001

چند معیاره، نحوه مدیریت آب شهری و انتخواب  

بهترین گزینه توزیوع آب شوهر زاهودان را موورد     

 59ایشان بوا در نظور گورفتن    . بررسی قرار دادند

هایشووان  بنودی گزینوه   معیوار بوه مقایسوه و رتبوه    

همچنووین نتووایج اسووتفاده از موودل    .پرداختنوود

نیز مناسوب بوودن    TOPSIS- SWOTترکیبی 

کاربرد این روش برای برنامه ریزی های عملیواتی  

 Hajinzhad et) داده اسوت و راهبردی را نشان 

al., 2012) (Halil et al., 2009)  و(Tirband 

et al., 2012 .)   عملکرد مثبوت مودلTOPSIS 
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یوز شواهد دیگوری    یابی اراضی مسکونی ن در مکان

بر قابلیتهای مدل مورد استفاده در تحقیق حاضر 

همچنووین  (.Mahdavi et al., 2011)اسووت

گیری چند معیاره فوازی گروهوی توسوط     تصمیم

(Razavye tosi et al., 2007)  جهوووت

ای  های انتقوال آب بوین حووزه    بندی پروژه اولویت

در طرح انتقال آب بوین  . مورد بررسی قرار گرفت

. معیار در نظر گرفته شد 9کارون بزرگ  ای حوزه

طوورح  50بووا اسووتفاده از روش تاپسوویس، ایشووان

ایشوان در  . بنودی کردنود   پروژه مذکور را اولویوت 

نهایت بر کارایی این روش در اولویت بندی تاکید 

 (Halili et al., 2009) طبق نتایج تحقیق.کردند

گیری چند معیاره فازی توانایی ایجاد یک  تصمیم

تصووومیم گیوووری مناسوووب و بررسوووی محووویط 

. آورد سناریوهای مختلف مودیریتی را فوراهم موی   

عالوه بر این روش کنند که  ایشان چنین بیان می

TOPSIS     قووادر بووه اولویووت بنوودی و تعیووین

های مناسب و برتور مودیریتی را بوا تلفیوق      مکان

اثرات معیارها و در نظر گرفتن راه حل ایوده آل و  

در ضمن روش موورد  . شدبا عکس ایده آل دارا می

بوا در نظور    دتوان بررسی یک فرآیند پویاست و می

هوای   گورفتن یکپارچوه سیسوتم بوه اراروه برناموه      

 .بپردازدمدیریتی در زمان 

شووود کووه بوورای تعیووین  در نهایوت پیشوونهاد مووی 

ترین واحدهای همگن برای انجام عملیات  مناسب

هووای دیگووری نظیوور روش  بیولوژیووک از تکنیووک

AHP همچنووین پیشوونهاد . تفاده گوورددنیووز اسوو

شود که نتایج حاصل از این تحقیوق بوا دیگور     می

سیستمهای پشتیبانی تصمیم نیز کنترل شود توا  

 .ترین روش مشخص گردد مناسب

یابی منواطق   بر اساس نتایج این تحقیق، در مکان

هوای اصوالحی منوابع     مناسب برای اجرای پوروژه 

 تووان از روشوهای مودیریت تصومیم     طبیعی موی 

مکووان . اسووتفاده کوورد TOPSISگیووری نظیوور 

هوا بورای هور منطقوه آب و      مناسب اجرای پوروژه 

هوایی از کشور باید بر اساس شرایط اکولوژیکی و 

اقلیمی و سایر شرایط حاکم بر منطقه مورد نظور  

شایان ذکر است که توجه به شرایط . تعیین گردد

منطقه در کنار استفاده از تکنیک هوای مناسوب،   

به مدیران درتصمیم گیری صحیح یواری   میتواند

 .رساند و از اتالف سرمایه کشور جلوگیری نماید
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Abstract: 

 

Ranges have long been used so far. In recent decades, population growth, increasing livestock numbers 

and lack of proper principles of pasture utilization has caused great pressure on pastures. As a result of the 

degradation of rangelands and regress to the disappointing stacks go. Degradation of pasture management is an 

important part of the activities. This applies to vegetation restoration operations through a combination of 

biological and mechanical methods possible. Enormous annual cost of these operations is the only country in the 

watershed. One of the most important and most top performing sectors, positioning them correctly is an 

important contribution to the success of the operation. Therefore, in this research to prioritize the proper places 

of pasture biological practice pass seeding operation Ghushchi Urmia TOPSIS method was used in ARC-GIS 

software environment. This map was produced in the first stage of the regional homogeneity. Secondly, the 9 

criteria that influence the location and biological practice seeding operations were determined. Thirdly, the 

criteria were weighted. Then the TOPSIS method over measures was implemented. Finally, the final map of 

prioritize the right places and biological practice seeding operations were prepared. The results of this study 

indicate that homogeneous units 29 with 0.659 suitable for seeding operations, homogeneous units 10 with 

0.679 suitable for biological practice operations. 
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