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  چكیده

با توجه به گونه با ارزش بادام کوهی که بیشتر عرصه را در برگرفته  و استهای طبیعی در زمره جنگل زاگرس جنوبی منطقه جنگلی
کوهی منظور شناسایی نیازهای اکولوژیکی بادامباشد. به برداری اصولی و توسعه و احیا آن ضروری میاست، پرداختن به بهره

در این پژوهش از مجموع اساتید دانشگاه قرار گرفت. طبیعی و نفر از کارشناسان منابع 40روش دلفی تهیه شد و در اختیار ای بهپرسشنامه
دهی به ارزیابی شرایط رویشگاهی گونه مطالعه شده با استفاده از وزن معیار به عنوان معیار قطعی انتخاب شدند. 23معیار تعیین شده  33

 این تحقیق با استفاده از روش در انجام شد. Expert Choice 2000 افزارمعیارها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در محیط نرم

AHP گذاری استفاده شد. ها از روش رویهمگیری از سامانه اطالعات جغرافیایی ارزشیابی معیارها صورت گرفته و برای ادغام الیهو بهره
 511این پژوهش نشان داد که در حدود نتایج  .نشان داده شد 1:25888روی نقشه با مقیاس  ارزیابی توان اکولوژیکی بر هایمطالعه نتایج

 00/34هکتار معادل  410درصد در وضعیت خوب و  13/23هکتار معادل  031درصد از منطقه در وضعیت عالی، 51/35هکتار معادل 
 باشد.درصد در وضعیت ضعیف می
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 سرآغاز
های اکولوژیکی و نظر گرفتن تفاوت استفاده از زمین بدون در

 فرسایش، همچون ناگواری پیامدهای سبب محیطی، هایپتانسیل

شود. این زیست میها و تخریب محیط، آلودگی زمینزاییبیابان
طبیعی را در معرض تهدید قرار داده و محیط نهایت منابع روند در

سازد. در چنین شرایطی، مدیریت غلط را از توسعه پایدار دور می
برداری، دست به دست هم داده، زمینه های نادرست بهرهو روش

کاهش منابع و استفاده غیرمنطقی انسان از سرزمین را فراهم 
ریزی صحیح و امروزه برنامه (.Safanian et al., 2008) کندمی

پایه شناخت استعدادها و  زیست برجانبه از محیطاستفاده همه
ارزیابی توان تولیدی سرزمین استوار است. آگاهی درباره توان 

ریزی و ها، برنامهبندی آنهای جنگلی و طبقهاکولوژیك رویشگاه
این منابع نحوه انجام اقدامات متناسب را در زمینه مدیریت بهینه 

بندی توان رویشگاه براساس سازد. طبقهنظیر هموار میکم
شود. های محیطی و اکولوژیك رویشگاه انجام میشناخت ویژگی
بندی سرزمین سیستمی است که مناطق دارای در واقع طبقه

 Adl)نماید همگنی نسبی از نظر منابع اکولوژیك را تفکیك می

et al., 2007)های جنگلی، راه را عی رویشگاه. آگاهی از توان واق
سازد. رویشگاه نظیر هموار میبرای مدیریت صحیح این منابع کم

ثیر عوامل محیطی بر روی میزان اجنگلی مفهوم خالصه شده از ت
رشد درختان، در یك فضای معین است. با این تعریف توان 

توان برآیندی از مجموعه عوامل محیطی شامل رویشگاه را می
های خاك در رتفاع از سطح دریا، جهت، دامنه و ویژگیاقلیم، ا

 دهدنظر گرفت، که میزان قابلیت تولید رویشگاه را نشان می

(Mashimo & Armitsu , 1981.) بندی با ارزیابی و طبقه
های موجود در مورد تنوع و میزان استفاده توان رویشگاه، دیدگاه

توان ناسب میهای ماز اراضی، تغییر یافته و با اعمال روش
های با توان مناسب و مدیریت مدیریت متمرکز را برای رویشگاه

های ضعیف پیشنهاد نمود غیرمتمرکز و گسترده را در رویشگاه
(Carmean, 1991.) های طبیعی یك منبع عظیم امروزه جنگل

شوند و از آنجا که از ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری محسوب می
هان و جانورانی است که حیات آنها به ای از گیاجنگل مجموعه

هم وابسته است، هر گونه تخریب و دگرگونی در اکوسیستم 
های جنگل موجب از دست رفتن و انقراض بسیاری از گونه

به این  (.Zobel & Tabert, 1984)شود گیاهی و جانوری می
 منظور ارزیابی شرایط رویشگاهی کمك شایانی به تعیین ظرفیت 

 نماید. گلی میبرد مناطق جن

 شود،یکی از گیاهانی که به منظور حفاظت آب و خاك کشت می
 درختچه نیاول عنوانهباین درختچه  است. درختچه بادام کوهی

با قطر  گرن دیسف و درشت ییهاگل با بهار فصل در دهندهگل
 تماشا به را عییبد مناظر ،رکشو خشك مهین میاقل درمیلیمتر 25

 آبی کم(طی یمح نامساعد طیشرا برابر در تچهدرخ نیا .گذاردمی

باشد. تحمل ی( و انواع اقلیم مقاوم میحرارت دیشد نوسانات و
چنین است و هم بردبار های فقیرسرمای شدید را دارد و در خاك

 های تند و هموار را داردشیب سازگاری زیست در
(Khajeabdolahi, 2007.)  بادام کوهی در مناطقی که دارای

های سرد و پاییز کوتاه های گرم و خشك و زمستانستانتاب
کوهی در  کند. مناطق پراکنش بادامباشد به خوبی رشد میمی

های زاگرس شروع و در ارتفاعات استان خوزستان در کوهپایه
متر از سطح دریا است. این درختچه در اطراف 1588الی  488

و هفتگل  های دزفول، ایذه، باغملك، مسجد سلیمانشهرستان
 ,.Akhondali et al) شودبه صورت پراکنده و گاه انبوه دیده می

 ،یلیفس هایسوخت کمبود علتهب گذشته دهه چند در (.2003
 بادام درختان قطع از حاصل هایچوب از مردم بومی اکثر

 امر نیا که ،کنندمی استفاده ذغال و سوخت هیته برای کوهی،

 منطقه کوهی بادام هایشگاهیرو اکثر رفتن نیب از سبب جیتدرهب

 شده است. 
گیری مشارکتی تصمیم (Ananda, 2006)درگزارشی به نوشتة 

انجام رسیده به  AHPد برای مکانیابی جنگل در استرالیا با رویکر
های جنگل پایدار است. در این گزارش به تعیین کردن سیاست

 است تزیسکه شامل ایجاد تعادل بین اقتصاد، اجتماع و محیط
تهیه  فهرستی با استفاده از مشارکت عمومی. است شده پرداخته

گیری از شده و توسط تحلیل سلسله مراتبی، با بهره
و تلفیق کردن با سیستم اطالعات  Expert choiceرافزانرم

 (Chuanyan, 2006). جغرافیایی آنالیز صورت گرفته است
 نی نوئلبرای مطالعه پراکنش مکا GISسازی با پژوهش مدل

Picea Crassifolisa غربی چین در کوهستان کولیان در شمال
به  ایدر مقاله .انجام رساندندبر مبنای عوامل بیوفیزیکی به

های استراتژی Elfrengren, 2007) (Korpela & نوشته
در این . بررسی شده است AHPبا روش ارزیابی جنگلمختلف 

را های مربوطه وزن عوامل موفقیت وی هایمطالعه مقاله گروه
صنایع جنگلی  روند فعلیهای جایگزین و استراتژی تحلیل کرده
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در  (Song et al., 2010). تدوین شدی هایمطالعه منطقه
های شهر و ابع عمده خطر در محیطبندی منپژوهشی به پهنه

کاربرد آن در شهر شانگهای چین پرداخته است که براساس 
محیطی مناطق شهری رات زیستتجزیه و تحلیل و ارزیابی خط

 زیستیمحیطها و مخاطرات دهی شاخصبه وزن AHPبا روش 
 ، GISدر محیط  هایمطالعه پرداخته و سپس با تلفیق

 .یافتندبندی در مقیاس شهری چین دست نقشه منطقهبه 

Mohammadi, 2013) & (Mohammadi Limaei  به
روش  های شهری بامطالعه معیارهای مناسب جهت جنگل

نشان داد که  گیری چند معیاره در اصفهان پرداختند. نتایجتصمیم
داری شهری و زیست دارای باالترین وزن جنگلمعیار محیط

 (Piran مورد مطالعه بود. معیار زیبایی کمترین اولویت در منطقه

(et al., 2013  انتخاب مکان مناسب برای پارك جنگلی محلی
سلسله مراتبی و سیستم اطالعات  با استفاده از فرایند تحلیل

جغرافیایی در بدره انجام دادند. در این تحقیق سلسله مراتب 
فرایند ارزیابی ایجاد شده و معیارها و زیر معیارها وزن با استفاده 

برای  GISهایدست آمده، پس از آن، الیهاز نظرات خبرگان به
از مناطق در نهایت، نقشه نهایی  هر یك از زیر معیارها ایجاد و

 مناسب برای پارك جنگلی با استفاده از روش وزن ترکیب خطی

(WLC) در محیط GIS  .تهیه شده استSavari et al., ) 

ارزیابی توان اکولوژیك حوضه رکعت برای کاربری  2014)
و مخدوم را انجام دادند.  AHPداری، با استفاده از روش جنگل

وشش گیاهی، گونه شیب، ارتفاع، تاج پوشش، پ ها شاملشاخص
گیاهی، تراکم بافت گیاهی، ساختمان خاك، نوع خاك، دما و 
میزان بارندگی در نظر گرفته شد. در نهایت پتانسیل منطقه 

 ضعیف و مناسب خوب، بسیارمناسب، طبقه چهار در رکعت

 بندی شد.دسته

 هایویژگیبندی و ارزشیابی این تحقیق با هدف شناسایی، طبقه
های منظور تبیین ویژگیتحت بررسی بهاکولوژیك عرصه 

های توسعه و شناسایی عوامل تهدیدکننده شناختی، ظرفیتبوم
 دهی و تعیین اولویت بین عوامل انجام شد. نتایجآن ضمن وزن

این تحقیق کمك به احیا و بازسازی رویشگاه این گونه ارزشمند 
 کند.و در معرض خطر در اراضی مورد بررسی می

 

 ها مواد و روش

شمال شرقی شهرستان دزفول  در، منطقه جنگلی زاگرس جنوبی
 5325قرار گرفته است. منطقه جنگلی بوالحسن با مساحت 

عنوان مطالعه موردی از منطقه زاگرس جنوبی برای به رهکتا
از کیلومتری  38در فاصله انجام مطالعه انتخاب شد. این منطقه 

و بین  32ْ 02و َ 32ْ  33های جغرافیایی َ در طول این شهرستان و
نوع  واقع شده است. 00ْ  52و َ  00 05های جغرافیایی َعرض

درجه و  11/10اقلیم منطقه خشك بوده و حداقل درجه حرارت 
 5/00درجه و حداکثر درجه حرارت  23متوسط درجه حرارت 

 خاك بافتمیلیمتر بوده و  031متوسط بارندگی منطقه  .باشدمی
 منطقه مورد مطالعههای جنگلی تیپ. ستالومی  غالب منطقه

بادام  -و تیپ بلوط 1402/ 44شامل تیپ بادام به مساحت  بیشتر
های درختی موجود در گونه باشد.هکتار می 30/3103به مساحت 

 بنه ،Lindl. (Quercus branthi) بلوط عرصه شامل:

(Pistacia mutica)، کلخنگ  (Stocks Pistacia khinjuk)، 
های و گونه (Desf. Ziziphus spinachristi(.l)) کنار

 Spach Amygdalus) ای موجود شامل: بادامكدرختچه

scoparia)انجیر ، (Ficus.L) زالزالك ،(aronia (l.) Bosc. 

Crataegus ) و رملیك(Burm. F. Ziziphus 

nummaloria) منطقه مورد مطالعه توزیع تیپ در کل  .باشدمی

درصد  1/40بادام  –و تیپ بلوط  درصد 0/21شامل تیپ بادام 
 ( موقعیت منطقه1در شکل ) (.Akhondali et al., 2003)بود 

 ی در کشور نشان داده شده است. هایمطالعه
 

های منابع اكولوژیك با استفاده از سامانه تهیه نقشه

 اطالعات جغرافیایی

ابع های الزم، ابتدا کار شناسایی، تهیه و تولید منبرای تهیه نقشه 
نظر برای انجام و معیارها و متغیرهای موردپایدار و ناپایدار 

های تولید ارزیابی منطقه جنگلی مشخص شد. در ادامه نقشه
افزاری اتوکد رقومی شده و ای و برنامه نرمشده در سامانه رایانه

افزار با قالب برداری به محیط سامانه اطالعات جغرافیایی و نرم
ArcGIS 9.2 های توپولوژیك . در این نرم افزار رابطهمنتقل شد

برای هرالیه نقشه تهیه و یك پایگاه اطالعات جغرافیایی 
های منابع پایه منطقه به شکل ریزی شد و تمامی نقشهطرح
مقیاس تهیه شد. مقیاس مورد استفاده در این تحقیق هم

منظور تحلیل ارزیابی چندمعیاره از قالب انتخاب شد. به 1:25888
ها سامانه مختصات یکسان تری استفاده و برای کلیه نقشهرس

UTM بینی شد. پیش 
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 ی در شهرستان دزفولهایمطالعه (: موقعیت منطقه1شكل )
 

 AHP فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
ز طریق بررسی منابع امنزله پیش آزمون ابتدا معیارهای اولیه به
منظور آوری شد. بهجمع نگرگذشته هایپایه و تحلیل مطالعه

صورت پرسشنامه تهیه آوری شده بهتعیین معیارها فهرست جمع
یید درستی آنها، این پرسشنامه در اختیار گروهی از اشده و برای ت

داری، باغبانی زیست، جنگلهای مرتبط با محیطنخبگان در رشته
نفر از میان اساتید دانشگاه و  40شونده گروه پرسش .قرار گرفت

ها و اعضای دلفی تعداد پرسشنامه ناسان خبره انتخاب شدند.کارش
  (.Asafou-Ajaee, 2002) ( محاسبه شد1از معادله )
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این راستا با تشکیل ساختار سلسله مراتبی و تعیین معیارها و  در
زیرمعیارها مهمترین عوامل در دو محیط بیولوژیکی و 

 تعیین شدند.فیزیکوشیمیایی 

 

 تشكیل ساختار سلسله مراتبی
ساختار سلسله مراتبی با هدف  ،در این مرحله در گام نخست
کوهی در منطقه تشکیل شد. در ارزیابی شرایط رویشگاهی بادام

این ساختار محیط بیولوژیکی و فیزیکوشیمیایی به عنوان 
معیارهای اصلی در سطح دوم ساختار سلسله مراتبی انتخاب 

در سطح سوم نیز زیر معیارهای هر دو محیط و در سطح  شدند.

در گام  آخر نیز عوامل زیر معیارهای انتخاب شده قرار گرفتند.
دوم، دو محیط بیولوژیکی و فیزیکوشیمیایی به عنوان معیارهای 
اصلی تعیین توان اکولوژیکی منطقه انتخاب شدند. سپس زیر 

زیکوشیمیایی به معیارهای ساختار سلسله مراتبی در محیط فی
شناسی، فیزیوگرافی، شناسی، خاكعوامل اقلیمی، سازند زمین

منابع آبی و محیط بیولوژیکی به تعداد گونه گیاهی، تراکم 
های گیاهی، الگوی بندی رویشگاه، بیماریپوشش گیاهی، پهنه

بندی شده و حفاظت طبقههای تحتهای غذایی و منطقهزنجیره
با یکدیگر مقایسه زوجی شدند. در نسبت به معیارهای اصلی 

ساعات آفتابی،  محیط فیزیکوشیمیایی پارامترهای اقلیمی شامل
متوسط بارش سالیانه، رطوبت نسبی، حداکثر مطلق درجه 
حرارت، روزهای یخبندان، متوسط درجه حرارت سالیانه، طول 

شناسی شامل رنگ فصل خشك )دوره خشکی(، پارامترهای خاك
اختمان خاك، خلل و فرج خاك، ماده آلی بافت خاك، س خاك،

خاك، نوع  خاك، هدایت الکتریکی pH خاك، رطوبت خاك،
فرسایش و عوامل فیزیوگرافی شامل شیب، جهت جغرافیایی، 

دهی شده و با یکدیگر شکل زمین و ارتفاع از سطح دریا، وزن
بندی بین معیارهای مختلف به مقایسه زوجی شدند. برای اولویت

منتخب وزن داده شد تا درجه اهمیت هر عامل یا معیار معیارهای 
سیستم در تعیین توان با ظرفیت برد منطقه قابل محاسبه باشد. 

تایی ساعتی صورت 1دهی در این روش بر اساس طیف نمره
  .(Saaty, 1980)گیرد می
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در این پژوهش طبق جدول مورگان تعداد پرسشنامه های 
AHP ،54  پایه دلفی( انتخاب شد. عدد )با توجه به جمعیت

ها توسط افراد متخصص و کارشناسان آشنا به نیازهای پرسشنامه
منطقه جنگلی دزفول و با توجه  اکولوژیکی بادام کوهی و شرایط

قبلی تهیه شد. با استفاده از میانگین هندسی  هایبه مطالعه
رت گرفت. میانگین ای اعضای گروه صوترکیب جداول مقایسه

( محاسبه شد. 2) ای از رابطهمقایسه هایولجدهندسی ترکیب 

ام برای مقایسه  kمولفه مربوط به شخص  kaij)(فرض کنید؛ 
است؛ بنابراین میانگین هندسی برای  jبه سیستم  iسیستم 

 .های متناظر به این صورت محاسبه می شودتمامی مولفه
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 Expert (EC) 2000افزار بعد با استفاده از نرم در مرحله

choice های سطح ها نسبت به شاخصوزن هر یك از شاخص
باالتر )وزن نسبی( به روش بردار ویژه محاسبه گردیده و با تلفیق 
وزن نسبی، وزن نهایی هر گزینه مشخص شد. در نهایت یك 

رین تدست آمد که اثر و اهمیت پایینه بردار ارجحیت کلی ب
ای که وزن بیشتری را کسب دهد. گزینهعناصر را نشان می

ها نموده، دارای درجه اهمیت بیشتری نسبت به سایر گزینه
میزان  AHPهای به هنگام تهیه ماتریسشود. محسوب می

پس از  .(Saaty, 1988)بینی شد پیش 1/8ناسازگاری کمتر از 
ها ی، ادغام الیهرقومی شدن و ورود به سامانه اطالعات جغرافیای

های تعیین وزن برایگذاری انجام شد. با استفاده از روش رویهم
چنین تعیین میزان ها نسبت به هم( و همثیرگذاری الیهامعیار )ت

 افزارای( از نرماهمیت طبقات هر الیه اطالعاتی )وزن درون الیه

Expert Choice 2000 ها استفاده شد. پس از تعیین وزن
Attribute Table ها فیلدی به نام به کلیه الیهweight  افزوده

 برایشد و وزن هر طبقه از الیه اطالعاتی در آن وارد شد. سپس 
 Arc GIS 9.2افزاردر نرم Queryفراخوانی الیه نهایی از دستور 

ها )مقادیر( در منظور تعیین ارزشاستفاده شد. در ادامه به
بندی شدند. این امر با سهای کالهای رقومی اطالعات نقشهالیه

انجام پذیرفت. در این  Raster Calculatorاستفاده از تکنیك 
ها در اطالعات آن الیه ضرب شد و روش وزن هر یك از الیه

 .های دیگر جمع شدسپس با الیه

iW  وزن هر الیه است که با استفاده از تکنیك =AHP  محاسبه 

 شده است.

iS باشد.ه میسازی شدهای نرمال= الیه 
 در نتیجه رابطه:

 iS i+ … + W 2S 2W + 1S1 W Result: تولید و با استفاده از
های نقشه تلفیقی نهایی، وضعیت توان اکولوژیکی و مکان

 مناسب برای رشد بادام کوهی در منطقه نشان داده شد. 
 

 هایافته
به منظور تعیین پتانسیل و توان اکولوژیکی منطقه جنگلی 

های جغرافیایی رتفاع از سطح دریا، شیب و جهتهای انقشه
خطوط منحنی میزان نقشه  تولید شد. ArcGIS 9.2تحت برنامه 

توپوگرافی نوسانات ارتفاعی منطقه مورد مطالعه را در اختیار 
گذارند اما با تهیه نقشه طبقات ارتفاعی براساس مدل رقومی می

تر تر و سریعانهای ارتفاع را آستوان نوسانمی ((DEMارتفاعی 
 تشخیص داد.

دلیل ارتفاع از سطح دریا معرف تغییر نوسانات اقلیمی است. به
اختالف ارتفاع میزان انرژی که هر نقطه از زمین، از خورشید 

گیرد متفاوت است. با افزایش فشار و کاهش ارتفاع نیز میزان می
ی کند. بنابراین تغییرهای ارتفاعدرصد رطوبت و بارش تغییر می

ثیر بسیار زیادی برروی سه پارامتر دما، بارش و رطوبت اتواند تمی
-1258با ارتفاع برجای گذارد. بیشترین مساحت در کل عرصه

متر برای رویش بادام بسیار  1858تا  458باشد. ارتفاع می 1858
 قابل قبول است. متر 1058تا  1858مناسب و ارتفاع

 در یهای جنگلكخیزی خایك عامل مهم در حاصلنیز شیب 
عمق خاك بیشتر و  های کم اصوالمنطقه است. در شیب

 که درختان موجود در آن  طوریه ن باالست بآحاصلخیزی 

بیشترین شیب در این عرصه شیب  .قطور و ارتفاع بیشتری دارند

برای رویش بادام  % 8-0باشد. شیب می % 28-38و  2-8%
متوسط و  % 15-38مناسب، شیب% 0-15بسیار مناسب، شیب 

 از توان اندکی برخوردار است. % 38باالی 
خیزی عامل مهم دیگری است که در حاصل جغرافیایی جهت

 ثیر مستقیم وانگلی در منطقه مورد مطالعه تجرویشگاه 
که در جهت غربی در شرایط یکسان  طوریهب غیرمستقیم دارد.

تان و تراکم، اندازه تاج و بلندی درخ ،در مقایسه با جهت جنوبی
ثیر اترین ت. مهممیزان علوفه کف جنگل بیشتر و بهتر است

های جغرافیایی بر ساختار طبیعی منطقه در میزان دریافت جهت
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گیری باشد که در شکلنور خورشید و اثرات ناشی از آن می
برای تهیه ثری دارد. ومیکروکلیما و پوشش گیاهی عرصه نقش م

های خطوط منحنی گیهای جغرافیایی نیز از ویژنقشه جهت
های این میزان بر روی نقشه توپوگرافی به اضافه سایر ویژگی

ها و غیره استفاده شد. گونه نقشه ها مانند رودخانه، نهرها، آبراهه
ها تر دیدن جهت دامنهعلت آسانهای جغرافیایی بهنقشه جهت

ای دارد. در این توان اکولوژیك کاربرد گسترده هایمطالعه در
های جغرافیایی در نه طبقه استخراج گردید. ق نقشه جهتتحقی

های است. بعد از آن جهتفاقد جهت درصد این واحد  33حدود 
شرقی بیشترین مساحت را دارا شرقی، شرق و جنوبشمال

غربی برای رویش بادام عالی، های شمالی و شمالجهت هستند.
های شرقی و شرقی و غربی خوب، جهتهای شمالجهت

شرقی و جنوبی برای های جنوبغربی متوسط و جهتوبجن
 رویش بادام کوهی ضعیف هستند. 

ماتریس هندسی معیارهای اصلی که شامل فاکتورهای 
 AHPهای فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی با توجه به پرسشنامه

تر هر دهنده وزن سنگیننشان 1تا  1تهیه شد. این نمرات از 
افزار با دیگری است. با استفاده از نرم مقایسهکدام از معیارها در 

EC  معیارهای اصلی با یکدیگر مقایسه شده و وزن هر معیار
و محیط  25/8تعیین شد. در این ساختار محیط بیولوژیکی وزن 

تجزیه و را به خود اختصاص دادند.  35/8فیزیکوشیمیایی وزن 
آمده دست کوهی و نتایج بهبندی رویشگاه بادامتحلیل و اولویت

حاکی از آن است که معیارهای فیزیکو شیمیایی در مقایسه با 
علت شکننده بودن این معیارهای بیولوژیکی وزن بیشتری را به

  اند.جنگل به خود اختصاص داده
ماتریس هندسی معیارهای بیولوژیکی که شامل تعدادگونه 

های بندی رویشگاه، بیماریگیاهی، تراکم پوشش گیاهی، پهنه
حفاظت است با های غذایی و مناطق تحت، الگوی زنجیرهگیاهی

تهیه شد. زیر معیار تعدادگونه  AHPهای توجه به پرسشنامه
، 115/8گیاهی با وزن ، تراکم پوشش844/8گیاهی با وزن

های گیاهی با وزن ، بیماری121/8بندی رویشگاه با وزن پهنه
ناطق و م 853/8های غذایی با وزن ، الگوی زنجیره830/8
 می باشد.  522/8حفاظت با وزن تحت

 ماتریس هندسی معیارهای فیزیکو شیمیایی که شامل اقلیم،
شناسی، فیزیوگرافی و منابع آبی است با ، خاكشناسیسازند زمین

تهیه شد. در این میان اقلیم با  AHPهای توجه به پرسشنامه
ا شناسی ب، خاك803/8شناسی با وزنسازند زمین ،021/8وزن 

و منابع آبی با وزن  234/8، فیزیوگرافی با وزن841/8 وزن
بندی معیارهای فیزیکوشیمیایی اولویت باشد.می 110/8
دهنده این مطلب است که فاکتورهای اقلیمی نسبت به بقیه نشان

فاکتورها از اهمیت باالتری برخوردارند. پس از عوامل اقلیمی، 
ر دارند. خاکشناسی و فاکتورهای فیزیوگرافی و منابع آبی قرا

کوهی در گیاه بادام شناسی نیز با توجه به این کهسازندهای زمین
های کمتری را به کند وزننیز رویش می شرایط نامساعد خاك

کوهی در اند. با توجه به این که کشت بادامخود اختصاص داده
شناسی منابع آبی نسبت به خاك استاین منطقه به صورت دیم 

ثیرگذار بودن ادلیل ت. فیزیوگرافی بههستندتر سی مهمشناو زمین
شناسی و منابع آبی شناسی و زمینبر میکرواقلیم نسبت به خاك

 شوند. ارزش برآورد میهم تر و نسبت به اقلیم تقریباموجود مهم
 ،های آفتابیساعت ماتریس هندسی زیرمعیارهای اقلیم که شامل

حداکثر مطلق درجه ، رطوبت نسبی ،متوسط بارش سالیانه
طول و  متوسط درجه حرارت سالیانه ،روزهای یخبندان، حرارت

های که با توجه به پرسشنامه هستندفصل خشك )دوره خشکی( 
AHP افزارتوسط نرم های هر الیهتهیه شد. پس از تعیین وزن 
2000 Expert Choice استخراج  زیرها به شکل وزن الیه

متوسط بارش ، 842/8با وزن  آفتابیهای ساعتشدند. زیرمعیار 
حداکثر ، 113/8با وزن  رطوبت نسبی ،021/8 سالیانه با وزن

روزهای یخبندان با وزن ، 100/8مطلق درجه حرارت با وزن 
طول فصل و  184/8متوسط درجه حرارت سالیانه با وزن  ،831/8

بندی اولویت باشند.می 820/8خشك )دوره خشکی( با وزن 
اقلیمی حاکی از آن است که میزان بارندگی سالیانه زیرمعیارهای 

کوهی از اهمیت زیادی برخوردار توجه به دیم بودن کشت بادام با
است. بعد از آن به ترتیب فاکتورهای رطوبت نسبی، حداکثر 

های مطلق درجه حرارت، متوسط درجه حرارت سالیانه، ساعت
گیرند. آفتابی، روزهای یخبندان و طول فصل خشك قرار می

که گیاه بادام برودت هوا را تا روزهای یخبندان با توجه به این
تحمل سرمای شدید و سرمای ارتفاعات کند تحمل می -28

چنین در منطقه تعداد روزهای و هم داراستمتر  2888باالتر از 
افتد این دو ندرت اتفاق مییخبندان و دوره خشکی در منطقه به

به سایر زیرمعیارهای اقلیم به خود  معیاراهمیت کمتری را نسبت
 اند. اختصاص داده

خلل و فرج  شناسی که شاملماتریس هندسی زیرمعیارهای خاك
 ،ماده آلی خاك ،نوع فرسایش ،ساختمان خاك ،بافت خاك ،خاك

 E.C و خاك pH رنگ خاك، سنگالخی بودن، رطوبت خاك،
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ن تهیه شد. در ای AHPهای خاك است با توجه به پرسشنامه
 2000افزارتوسط نرم خصوص نیز پس از تعیین وزن هر الیه

Expert Choice استخراج شدند.  زیرها به شکل وزن الیه
 بافت خاك با وزن ،831/8 خلل و فرج خاك با وزن زیرمعیار

نوع فرسایش با  ،844/8ساختمان خاك با وزن  ،103/8
 رنگ خاك با وزن ،144/8ماده آلی خاك با وزن  ،808/8وزن
، رطوبت خاك با وزن 811/8بودن با وزن ، سنگالخی845/8
330/8، pH  و 811/8خاك با وزن  EC 800/8خاك با وزن 
دهنده این شناسی نشانبندی زیرمعیارهای خاكاولویتباشد. می

کوهی علت دیم بودن کشت باداممطلب است که رطوبت خاك به
وبت خاك العاده زیادی دارد. بعد از فاکتور رطاهمیت فوق

دلیل فراهم بودن عناصر غذایی در ترتیب ماده آلی خاك بهبه
 pHخاك، بافت خاك به واسطه اثر بر آب و هوادهی در خاك، 

با اثر بر جذب عناصر غذایی توسط گیاه، ساختمان خاك  خاك
دلیل نوع ماده آلی بهاثر بر آب و هوادهی در خاك، رنگ خاك 

تأثیرگذار  خاك EC جود،نوع فرسایش و وضعیت خاك مو خاك،
بر آب و آن  بر جذب آب و عناصر غذایی، خلل و فرج خاك و اثر

بودن به واسطه اثر بر شدت نفوذ  هوادهی در خاك و سنگالخی
  گیرند.آب در خاك قرار می

ارتفاع از  ماتریس هندسی زیرمعیارهای فیزیوگرافی که شامل
با توجه است  شیب وجهت جغرافیایی  ،شکل زمین ،سطح دریا

ارتفاع از سطح دریا با تهیه شد. زیرمعیار  AHPهای به پرسشنامه
جهت جغرافیایی با  ،843/8شکل زمین با وزن  ،503/8وزن 
بندی باشد. اولویتمی 121/8شیب با وزن  و 213/8وزن

دهنده آن است که ارتفاع نقش زیرمعیارهای فیزیوگرافی نشان
کند تا جایی که در ایفا می کوهیبسیار زیادی را در رویش بادام

کوهی ارتفاع مناسب در هر جهت و با شیب بسیار زیاد بادام

ترتیب، جهت کند. بعد از فاکتور ارتفاع بهرویش پیدا می
جغرافیایی، شیب و شکل زمین با توجه به اثر بر میکرو اقلیم قرار 

  گیرند.می
ار ارزیابی عنوان معیهای منابع بههای نقشهدر این مطالعه الیه

شناخته شدند. بدین منظور اطالعات پس از رقومی شدن و ورود 
های معیار تبدیل شدند. به سامانه اطالعات جغرافیایی به نقشه

های رستری از یك منطقه معین ورودی این برنامه تعدادی نقشه
شوند و واجد جدول نامیده می Effect یا Criteriaاست که 

م این برنامه یك درخت معیار است باشند. بخش مهتوصیفی می
دهی و تجمیع معیارها که قسمتی برای استاندارد کردن، وزن

های متعدد ورودی و یا اطالعات باشد. در درخت معیارها نقشهمی
شوند که این عمل مطابق با قوانین و توصیفی ترکیب می

های خروجی باشد. نقشهمعیارهای تعریف شده مشخص می
های شوند. بدین ترتیب نقشهمیده میشاخص ترکیبی نا

زیرمعیارها در حالی که هم دارای وزن و هم از لحاط درجه بهینه 
چنین رابطه ارزیابی بودن مشخص بودند به دست آمدند. هم

صورت معادله خطی کوهی در منطقه بهچندمعیاره رویشگاه بادام
ن ضریب ه شد. که در این معادله، زیرمعیار ارتفاع بیشتریزیر ارای

( نیز مقایسه ضریب زیر معیارها نشان 2را داراست. در شکل )
 داده شده است.

Evaluation of Ecological Capability of Amygdalus 

Scoparia Habitat = ([structure of soil] * 0.066) + 

([soil texture] * 0.143) + ([kind of erosion] * 0.4) + 

([EC of soil] * 0.044) + ([stony soil] * 0.019) + 

([pH of soil] * 0.091) + ([elevation] * 0.587) 

+([slope] * 0.129) + ([aspect] *0.217) + ([water 

sources] * 0.198) + ([soil organic material] * 

0.166) +([vegetation types] * 0.066) + ([land cover 

density] *0.195) + ([geological structure] * 0.043) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 (: مقایسه ضریب زیرمعیارها در معادله خطی2) شكل
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دست آوردن نقشه معیارهای ها برای بهبعد از آن به تلفیق نقشه
دست آمد که اصلی اقدام شد. در نهایت نقشه تلفیقی نهایی به

( 3) کوهی را نشان داد. شکلهای مناسب برای رشد باداممکان
توان اکولوژیکی و مناطق مناسب برای رویشگاه  تلفیق نهایی

بندی منظور اولویتدهد. بهکوهی منطقه جنگلی را نشان میبادام
بندی طبقه عالی، خوب و ضعیف گروه 3ها به مناطق کل پیکسل

 .شد

 

 
 تلفیق نهایی توان اكولوژیكی و مناطق مناسب برای رویشگاه بادام كوهی (:3شكل )

 

هکتار  413هترین وضعیت اکولوژیکی با مساحت در این منطقه ب
درصد، وضعیت توان اکولوژیکی خوب با مساحت  51/35معادل 

درصد، وضعیت اکولوژیکی ضعیف با  13/23هکتار معادل  031
درصد را به خود اختصاص  00/34هکتار معادل  511مساحت 

اند. با در نظر گرفتن مجموع دو طبقه عالی و خوب به عنوان داده
درصد  40توان بیان کرد حدود وان اکولوژیکی مناسب میت

کوهی دارای توان اکولوژیکی مناسب و منطقه تیپ خالص بادام
 درصد از توان اکولوژیك پایینی برخوردار است.  34حدود 

 

 گیریو نتیجه بحث
کوهی در هدف از انجام این مطالعه ارزیابی شرایط رویشگاه بادام

باشد. برای دستیابی به این هدف پس منطقه زاگرس جنوبی می
عنوان به AHP فرآیندهای مختلف، شواز مطالعه در زمینه ر

روش کار انتخاب شد. ساختار سلسله مراتبی این تحقیق باکمك 
نگر های محیط تحت بررسی و اطالعات گذشتهگرفتن از ویژگی

ها، معیارها و های نسبی و نهایی گزینهترسیم شد. محاسبه وزن
زوجی به  هایهرمعیارها از طریق وارد کردن نتایج مقایسزی

نهایت به  انجام پذیرفت. در Expert Choice 2000افزار نرم
تحلیل هر یك از عوامل و دالیل اولویت آنها پرداخته شد. پس از 

ی ابتدا اطالعات ها برای الگوسازی فضایتعیین معیارها و وزن
های تی تبدیل شدند و الیههای اطالعامکانی و توصیفی به الیه

اطالعاتی مختلف که مبین معیارهای مورد استفاده هستند، 
ها، براساس تشکیل شد. پس از تشکیل پایگاه اطالعات داده

های وزنی تولید شد و برای معیارهای مربوطه و وزن آنها، الیه
ها و تعیین ارزش مناطق مختلف با استفاده توابع ترکیب الیه

مع و الیه نهایی تولید شد. ها باهم جالیه GISیط ترکیبی در مح
 GISهای ارزیابی توان اکولوژیکی با تلفیق در برنامه روش اصوال

های محیطی یك منطقه در اختیار نمایش بهتری از واقعیت
ها عامل مختلف و چندگانه را به سهولت گذارد چرا که الیهمی

دهد. در ی قرار میپوشاندهی و همبندی، وزنمورد ترسیم، دسته
نقشه  GISهای عامل در محیط این مقاله نیز با تلفیق نقشه

رویش گونه  برایسنجی محدوده مورد مطالعه نهایی توان
( از نظر گذشت. این نقشه 3) کوهی تهیه شد. که در شکلبادام

کاری های جنگلامکان کاشت این گونه را از طریق توسعه طرح
یاره مورد بررسی قرار داد. نتایج نیز در با رویکرد ارزیابی چندمع

بندی شد و نشان داد سه طبقه کیفی عالی، خوب و ضعیف گروه
درصد حوضه فاقد قابلیت برای توسعه رویش این  34که تنها 

های ناشی از عدم منظور کاهش خسارتگونه است از این رو به
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 باید از اجرایکاری و هدررفت هزینه و زمان میموفقیت جنگل
کاری با استفاده از این گونه در مناطقی که از های جنگلطرح

 شوند اجتناب کرد.لحاظ رویشگاهی ضعیف شناحته می
، در بررسی (Song et al., 2010) هامقایسه با سایر پژوهش در

های گیریدر تصمیم AHPد که نکنخود به این نکته اشاره می
دهد که این ان میهای هر معیار را نشاولویت چندمعیـاره وزن

به این نتیجه  همچنینکند. مورد نمره هر بخش را مشخص می
نظرهای عمومی یا فرآیندهای مشارکت که اظهار تنددست یاف

برای کارایی بیشتر و الگوی  AHPگیرنده در گروه تصمیم
 AHPهایی مانند عالوه تکنیكه تر بسیار مفید است. بشفاف
نفعان را ترکیب از مشارکت ذیهای مختلف و درصد باالیی جنبه
های نیز وزن هر معیار در بخش در پژوهش حاضر .کنندمی

اظهارنظرهای خبرگان و کارشناسان  مختلف دقیقا مشخص و از
 ( ;Ananda, 2006 در این خصوص استفاده گردید.

Mohammadi Limaei & Mohammadi, 2013; Savari 

(et al., 2014  های ه کارگیری مقایسهبا ببه این نتیجه رسید که
ها بر روی یکدیگر که ممکن زوجی اثر تداخلی متغیرها و شاخص

ها باشد سنجیده و انفرادی آن یتر از مجموع اثرهااست بیش
در بررسی خود به این نکته اشاره  شود. همچنینارزشیابی می 

های چندمعیاره وزن گیریدر تصمیم AHPکند که می
دهد که این مورد نمره هر نشان می های هر معیار رااولویت

 (Chuanyan et al., 2006; Piranکند. بخش را مشخص می

(et al., 2013 با کمك کنند که بیان میخود  هایمطالعه نیز در
GIS ها ناشی از حجم ها و پیچیدگیتا اندازه زیادی محدودیت

 های ناشی از تنوع ماهیت معیارها راخوانیزیاد اطالعات، ناهم
ها را نیز کاهش و تحلیل هاهکاهش داده و مدت زمان محاسب

خوبی برخوردار  نسبتبه ها از دقت که خروجی دهد. ضمن آنمی
بودند. در این تحقیق نیز با تلفیق نتایج متدها در سامانه اطالعات 
جغرافیایی، پیچیدگی ناشی از تعدد پارامترها و معیارها کاسته شد 

نه کار ارزیابی اکولوژیکی ار این سامها دسازی عرصهو نقشه
های ارزیابی منطقه را تسهیل نمود و بررسی بسیاری از پیچیدگی

 سببکاهش یافت و  AHPکارگیری ه و ب GISتوان منطقه با 

 (Elfrengren & Korpela, 2007) سرعت در ارزیابی گردید.
تواند نظر افراد مختلف را می AHPبه این نتیجه رسید که نیز 
گیرد و زیستی را در نظر مید کند مثال شخصی جنبه محیطوار

 هایکند و نظرفرد دیگری با دیدگاه اقتصادی پرسشنامه را پر می
 نسبتبه  هایههمچنین مقایس شوند.تلفیق می افراد مختلف

ها به ها و اولویتساده زوجی این اجازه خواهد داد که حق تقدم
در این گزارش اشاره  گیرنده مشخص شود.وسیله گروه تصمیم

بودن مصاحبه با گروه  گیرشده که زمانبربودن و وقت
  .باشدگیرنده از معایب این روش میتصمیم

ها مشخص شده وزن اولویت AHPنیز باکمك حاضر در بررسی 
های با اولویت باال نشان داده شده است. با توجه به این و قسمت

پژوهش یاری رساندند  نفعان با کمك پرسشنامه در انجام اینذی
های ها نیز با دیدگاهمیزان خطا کاهش یافته است. پرسشنامه

با هم تلفیق شد که این  هامختلف پر شد و در انتها همه نظر
مورد از نقاط قوت این روش است. همچنین زمان زیادی صرف 

د که این مورد از معایب این روش در شمصاحبه با افراد مختلف 
یك روش مناسب برای حل چند AHP روش .شودنظر گرفته می

 افزارنرم .کندگیری را فراهم میمعیاری مشکالت پیچیده تصمیم
Expert Choice طور قابل توجهی به روشبه AHP  کمك

 تواند بهاست که می گیریتصمیم یك روش AHP کرده است.

 اف چندگانه واهد گیری باحمایت از تصمیم تجزیه و تحلیل و

عنوان یك ابزار به AHP مورد استفاده قرار گیرد. رقابت حتی
پذیر و عملی برای تعیین توان اکولوژیکی ثابت شده است. انعطاف

تواند مورد استفاده برای حمایت فضایی می GISعالوه بر این، 
برای برخورد دارای قابلیت بسیار عالی  گیری قرار بگیرد وتصمیم

تواند یك مطالعه می این بنابراین، ل فضایی است.با مسای
 AHP و GIS ریزی با استفاده ازچارچوب برای فرایند برنامه

منطقه مورد  ریزی استفاده از زمین، دربرنامه ه و نتایج آن درارای
در ادامه راهکارهای برای افزایش سطح توان  .مطالعه مفید است

 ( آورده شده است.2زیست در منطقه در جدول )محیط
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 اقدامات پیشنهادی برای حفاظت و افزایش سطح توان محیط زیست در منطقه (:2) جدول
 مالحظات فعالیت

 بندهای چپری
های کوچك آبراهه های فلزی و تورسیمی جهت کنترل فرسایش و رسوب دراین بندها توسط چوب، سرشاخه درختان و یا پایه

 ساخته می شود.

 شود.های کوچك ساخته میکنترل فرسایش و رسوب در آبراهه برایهای کوچك اههاین بندها توسط سنگ در آبر چینخشکه بندهای

 بندهای گابیونی
توری گابیونی  شود. مصالح مورد استفاده سنگ وتر در جهت کنترل و مهار سیالب ساخته میهای بزرگاین بندها در آبراهه

 باشد.می

 بندهای خاکی
غیر تراکمی با  بندهای خاکی بیشترهای فصلی شوند. در آبراههها ساخته میآبراهه ها و تغذیه مصنوعی درکنترل هرزآب برای

 شود.های بزرگتر بندهای خاکی تراکمی با ارتفاع موردنیاز احداث میمتر و در آبراهه 3-5ارتفاع مفید 

 و سیمان بندهای سنگ
مصالح مورد شوند. ها ساخته میسوب در انواع آبراههها، کنترل سیل و فرسایش و رهرزآب انحراف آب، کنترل برایاین بندها 

 باشد.استفاده شامل سنگ و سیمان می

 بندیبانکت
روی خطوط  بر شوند. شیارهای بانکتکنترل فرسایش و هرزآب اجرا می برایدار که دارای عمق کافی خاك باشند، در اراضی شیب

 شوند.تراز با فاصله و عمق مناسب احداث می

 شود.برای جلوگیری از فرسایش خاك و سهولت در امر زراعت و آبیاری انجام می دیبنتراس

 لیاحداث دیواره حا
 حاشیه رودخانه

شامل عملیات خاکی  شود ومنظور حفاظت از اراضی کشاورزی حاشیه رودخانه و کنترل فرسایش و رسوب انجام میاین عملیات به
 باشد.و سنگی می

 شود.انجام می ای زراعی و مرتعیهای علوفهمنظور افزایش تولید علوفه در انواع اراضی آبی و دیم توسط انواع گونهبه این عملیات کاریعلوفه

 کارینهال

های خصوص گونهه ب هاهای آبخیز توسط انواع گونههای احداثی در حوزهمنظور کنترل فرسایش و تثبیت انواع سازهاین عملیات به
های درختی به دو کاشت گونه باشد.زایی میشود. از اهداف دیگر این پروژه افزایش درآمد و اشتغالانجام میبادام  مانندمثمر 

 کاری انجام خواهد شد.صورت بذرکاری و نهال

 پخش سیالب
ود. از می ش های فصلی تغذیه سفره های آب زیرزمینی انجاماستفاده از هرزآب برایدر قالب عملیات خاکی  این پروژه عموما

 باشد.اهداف دیگر آن جلوگیری از خسارت ناشی از سیل و تقویت پوشش گیاهی می

 موکاری
مناطق مستعد  های آبخیز و درزایی در سطح حوزهحفظ و ذخیره نزوالت، کنترل فرسایش، افزایش درآمد و اشتغال برایاین پروژه 
 باشد.پروژه می حفظ و نگهداری از مراحل اجرای اینشود. حفر کانال با ابعاد مناسب، کاشت قلمه مو و انجام می

اصالح  عملیات احیاء و
 مراتع

شود. انجام می منظور تقویت پوشش گیاهی و افزایش علوفه مراتع، کنترل فرسایش و رسوب در سطح اراضی مرتعیاین عملیات به
 ن پروژه هستند.های مختلف اجرای ایکاری از روشکاری و بوتهحفاظت و قرق، بذرپاشی، کپه
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