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  چکیده:

 اردبیل چایبالخلیآبخیز بازده و رهاشده در حوزه زارهای کمیابی دیممکانهدف تحقیق حاضر  هدف: 

 برایمناسب  گیاهانو تعیین چارچوب انتخاب  مرتعیزار به عرصه و تعیین منطقه مناسب تبدیل دیم

نانوذرات ی گرهاتسهیلاثر  بود. همچنین، در این راستا زار مستعد احیاکاری در دیممرتع

 مرتعی چند گونه رشد و استقرار بر موجودات مفید، کود دامی و ریزپتاسیم، پلیمر سوپرجاذبسیلیکات

 .و بومی مورد بررسی قرار گرفت سالهچند

یابی اراضی دیم مستعد احیا مکان( الف مطالعه حاضر در سه گام انجام شد: شناسی پژوهش:روش

در این اراضی و  کاریمرتع برایهای مناسب سازی انتخاب گونهچای، ب( مدلدر حوزه آبخیز بالخلی

 های کشت شده در این اراضی کمک نمایند.گرهایی که به استقرار و رشد گونهج( استفاده از تسهیل

( و AHPمراتبی ) روش تحلیل سلسلهدو مستعد احیا  زارهاییابی دیمعوامل مؤثر در مکان تعیینبرای 

زارهای حوزه در پنج کالس و در نهایت نقشه پتانسیل احیای دیم استفاده شد( ANPای )تحلیل شبکه

ارتفاعی )کمتر از طبقه  به سهبرداری چای از نظر بهرهیحوزه آبخیز بالخلدست آمد. در گام دوم؛ به

انتخاب مطالعات  پژوهشبراساس هدف تقسیم شدند. متر(  2500و بیشتر از  1500-2500، 1500

های گونهسازی انتخاب مدل شد.انجام سترش دارند، گزارها که دیم متر 2500ارتفاع کمتر از گونه در 

با استفاده از روش تحلیل متقارن انجام شد. سه سناریو برای این  زارهااحیای دیمبرای مرتعی مناسب 

بازده و رهاشده، ب( انتخاب گونه کم زارهایتعریف شد: الف( انتخاب گونه برای تولید علوفه در دیم امر

، برای اجرای دائمیگونه  135سپس  .این اراضی دارویی و ج( انتخاب گونه برای حفاظت خاک

ای که باالترین گونه 30بندی شدند. در مرحله بعد توسط کارشناسان رتبه ،سناریوهای مختلف احیا

 Thymus) ، دو گونه داروییشده های پیشنهاداز بین گونه. وارد مدل شدند، کسب کردندها را رتبه

kotschyanus  وPrangos ferulaceae) بقوالت، دو گونه از خانواده (sativa Onobrychis وMedicago 

sativa ) و دو گونه از خانواده گندمیان (Festuca ovina  وAlopecurus textilis برای کشت و بررسی )

ی گرهاتأثیر تسهیلمنظور بررسی بهدر گام سوم  ها انتخاب شدند.اثر تیمارها بر رشد و عملکرد آن

های کامل تصادفی بلوکآزمایشی در قالب طرح زار انتخاب شده، در دیم گیاهان هدفبر استقرار  موردنظر



 

 بوته سهتکرار انجام شد. آماربرداری از گیاهان در پایان دوره رویش هر یک از گیاهان انجام شد.  سهبا 

 ها بررسی شد.های گیاهی در آنصورت تصادفی انتخاب شده و شاخصاز هر کرت به

ترتیب ، اولویت معیارهای اصلی بهANP و AHPروش هر دو در اول نشان داد که  گامنتایج  :هایافته

 AHP . نتایج نشان داد که در روشبود ژئومورفولوژی و کاربری اراضیشناسی، ، اقلیم، خاکتوپوگرافی

 درحالیکه در روش شدندزارهای موردمطالعه را شامل بیشترین سطح دیماحیا اراضی با پتانسیل متوسط 

ANP  زارهای موردمطالعه نشان داد. نتایج بیشترین سطح را در دیماحیا اراضی با پتانسیل خیلی زیاد

. مقدار تولید گرفتاولویت اول را کالس خوشخوراکی معیار ، اولگام دوم نشان داد که در سناریوی 

ترتیب به، دومدر سناریوی . دست آوردندبهسوم را دوم و رتبه ترتیب بهعلوفه و طول دوره رویش مناسب 

و  طول دوره رویش مناسب، هاهای آنهای پیشنهادی و تولید مواد مؤثره در اندامدارویی بودن گونه

ترتیب به، سوم. در سناریوی کسب کردندسوم را  اول تا ها رتبهامکان زادآوری طبیعی و قدرت تکثیر گونه

ها و تولید مواد مؤثره و دارویی مناسب گونه ، طول دوره رویشهای منتخبقدرت حفاظت خاک گونه

همچنین اهمیت معیارهای اصلی در مجموع سه سناریو  سوم را شامل شدند. اول تا ها رتبهبودن گونه

و پس از آن  داردنشان داد که طول دوره رویش مناسب بیشترین اهمیت را در انتخاب گونه مناسب 

ها اهمیت دوم و سوم را داشتند. همچنین نتایج نشان داد دارویی بودن گونه و توان حفاظت خاک گونه

، Medicago sativa ،Onobrychis sativaهای ای، گونهگونه علوفه 19، از بین اولکه در سناریوی 

Festuca ovina ،Alopecurus textilis و Poterium sanguisorba ترتیب ترجیح اول تا پنجم را به به

ترتیب متعلق به به اولویت اول تا پنجمگونه دارویی،  21از بین دوم خود اختصاص دادند. در سناریوی 

Thymus kotchyanous ،Thymus daenensis ،Nepeta menthoides ،Prangos ferulaceae  وSalvia 

limbata معرفی شدند و اولویت  خاک دارای توان حفاظتگونه پیشنهادی  30هر در سناریوی سوم . بود

، Onobrychis cornuta،Acanthophyllum verticillatum ،Thymus kotchyanous اول تا پنجم شامل

Thymus daenensis   وFestuca ovina بر خصوصیات گرها اثر تسهیل . نتایج گام سوم نشان داد کهبود

 (،T. kotschyanus و O. sativa، M. sativa ،F. ovina، A. textilis)شده  کاریمرتعن رشد و استقرار گیاها

گرم در لیتر، میلی 1000نانوسیلیکات پتاسیم  داری داشتند.شد و با شاهد اختالف معنی دارمعنی

 . داشتگیاهان موردمطالعه  خصوصیات رشدبر بیشترین تاثیر را 
 یکارآمدترکار تواند راهمی آناستفاده از  ،AHPنسبت به  ANPتوجه به صحت بیشتر با گیری:نتیجه

های مناسب در مورد انتخاب گونههمچنین  .باشدبازده و رهاشده کم هایزاردر تعیین با استعدادترین دیم

بندی معیارها متفاوت بوده و مؤثرترین اولویت ،زار نیز در هر سناریوکشت در پروژه تبدیل دیم برای

طور بهبیشترین امتیازها را گرفتند.  با استفاده از روش تحلیل متقارن اهداف هر سناریو بر اساسمعیارها 

و  گیاهان هدف شد خصوصیات رشد و استقرارمثبت بر  تاثیرگرهای موردمطالعه باعث کلی تسهیل

 گردد.توصیه می زارهای تبدیل دیمها در اجرای پروژهاستفاده از سطوح مطلوب آن

، رشد گرای، تحلیل متقارن، تسهیلشبکهمراتبی، تحلیل سازی، تحلیل سلسلهمدل کلیدی:های واژه

 اردبیل ،چاییبالخل آبخیز ، حوزهدارای محدودیت زارتبدیل دیم
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 مقدمه -1-1

توجهی در حفاظت آب و خاک و اقتصادی، نقش قابل منابع ترینمهم از یکی عنوانبه مراتع،

 و دامداران کشاورزان از توجهیجمعیت قابل معیشت دارند. تأمین کره زمینحفظ تنوع ژنتیکی 

 آن تبعبه و انسانی جمعیت فزاینده است. رشد وابسته مراتع به غیرمستقیم یا مستقیم طوربه

 مراتع ویژهبه پایه منابع فشار به تشدید سبب درآمد اشتغال و غذا، به انسان نیاز روزافزون افزایش

 اراضی زراعی ویژهبه و زراعی به مرتعی اراضی تبدیل فشار این اشکال مهمترین از یکی شده که

ها، مراتع و آبخیزداری سازمان جنگل) از سطح مراتع کاسته شده است و به همین دلیل بوده دیم

توجه به وجود دام نسبتاً ثابت متکی به تغذیه از مراتع، با کاهش سطح، تعداد دام با(. 1387کشور، 

ترتیب چرای مفرط و تبدیل اراضی مرتعی به بیشتری در واحد سطح مرتع تغذیه نموده، بدین

باشند. در بعضی از دو عامل مهم کاهش توان تولید مراتع می زاردیمجمله های دیگر ازکاربری

گونه اراضی و یا نامناسب بودن زمین، این کاریدیمهای مناطق به لحاظ عدم رعایت صحیح شیوه

اند. یکی از یافته در آمدهصورت اراضی مخروبه و یا فرسایشسیستم کشت و کار خارج شده و به از

بازده های افزایش تولید علوفه، کاهش فشار بر مراتع و جلوگیری از فرسایش، تبدیل اراضی کمراه

 حسطو در زاردیم به مرتعی اراضی (. تبدیل1377باشد )قادری، کاشت میدیم به مراتع دست

 و از یکسو زارهادیم این در زراعی عملیات اصول رعایت عدم و نسبتاً کوتاه زمانی در و وسیع

 رواناب رفتهدر تشدید و بروز سبب دیگر، سوی از ادافیکی اقلیمی و فیزیوگرافی، هایحساسیت

 اقتصادی توجیه کاهش با نهایتاً و تخریبی اراضی تولید توان افت و خاک و فرسایش سطحی

 امروزه آثار طوریکهبه قرار گیرند. شدن رها شرف یا در و رها اراضی شده این سبب زراعی، عملیات



 16 مقدمه و هدف

 

 با گیاهی از پوشش فقیر هایعرصه ظهور زارها،دیم این ناآگاهانه مدیریت نیز و تبدیل این سوء

 و آبی فرسایش معرض در شدتبه که باشدمی پایین حاصلخیزی و تولید توان و عمقکم خاکی

 ویژهبه اراضی این بر پایدار مدیریت اعمال لزوم و اصولی ریزیبرنامه مقطع، این که در بوده بادی

ها، سازمان جنگلاست ) نموده ناپذیراجتناب برداران را امریجانبه بهرههمه و آگاهانه مشارکت با

برخوردار بوده و در سطوح کاری در ایران از قدمتی طوالنی (. دیم1387مراتع و آبخیزداری کشور، 

های خشک توسعه استپی و جنگلویژه از نوار شمال تا غرب کشـور باالخص منـاطق نیمهوسیعی به

میلیون هکتار اراضی زراعی دیم وجود دارد که  6/12طوریکه امروز در سطح کشور یافته است. به

برداری علت بهرهلیون هکتار آن بهمی 5تا  4میلیون هکتار آن مناسب زراعت دیم بوده و بین  8تا  7

بازده یا اراضی رها شده در آمده که یا از نظر توان تولید و یا زارهای کمصورت دیماصولی بهغیر

درصد است، برای این منظور مناسب  12دلیل شیب بیشتر از حد مجاز آن کـه حداکثر حدود به

ها براساس دستورالعمل تبدیل زاردیمزارها قرار گیرند. نبوده و باید زیر پوشش پروژه تبدیل دیم

که در آنها ارزش  بازده؛های کمزاردیم الف(باشند: بازده و پر شیب در سه طبقه میهای کمزاردیم

ها متوسط هایی که در آنزاردیمتولیدات ساالنه غالت پایین و هزینه تولید بیشتر از درآمد است یا 

های کشور است. زاردیممدت غالت در درصد متوسط تولید دراز 75کمتر از تولیدات ساالنه غالت 

ویژه از لحاظ کاربرد درصد که به 15هایی با شیب عمومی باالتر از زاردیمهای پرشیب؛ زاردیم ب(

های متروکه؛ مزارع زاردیم ج(آالت کشاورزی و عملیات زراعی با محدودیت مواجه هستند. ماشین

دیم که به دالیل متعدد رها و خاک سطحی آن در معرض فرسایش آبی و بادی  غالت یا حبوبات

بر اساس طرح  طرفی از (.1387ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان جنگلقرار گرفته است )

ای و کل نیاز علوفه TDN1میلیون تن  25تعادل دام و مرتع، کل علوفه تولیدی کشور در سال، 

 TDNمیلیون تن  3/9است. بنابر همین منابع، کسری علوفه معادل  TDNمیلیون تن  3/34

باشد. بنابراین، باتوجه به اهمیت موضوع، در طرح ملی تعادل دام و مرتع نیز تأکید بر تبدیل می

تنها موجب حفظ پایداری بازده به استقرار و حفظ پوشش گیاهی شده است که نههای کمزاردیم

تواند با تولید علوفه بخش لکه در کنار سایر اثرات مطلوب میمنابع پایه آب و خاک شده ب

نتیجه بهبود کاهش فشار دام بر مراتع کشور و درتوجهی از این کمبود را جبران نماید و سبب قابل

 (. 1380ها، مراتع و آبخیزداری کشور، وضعیت، ظرفیت و گرایش مراتع کشور گردد )سازمان جنگل

                                                      
1- Total Digestible Nutrient  
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های گیری و انتخاب یک گزینه از بین گزینهخود بارها با مسأله تصمیمانسان در زندگی روزمره 

ها، عموماً اهداف و عوامل متعددی مطرح هستند گیریشود. در اکثر این تصمیمموجود روبرو می

کند که بین چند گزینه موجود )محدود یا نامحدود( بهترین و گیرنده سعی میو فرد تصمیم

اب نماید. با این حال، هزینه بسیار سنگین خطا در برخی از این گزینه را انتخ ترینمناسب

های روشن های دقیق و مدون موجود برای اتخاذ تصمیمها، بر لزوم استفاده از روشگیریتصمیم

(. 1392زاده، زاده و مهدیاهللنماید )فتحو منطقی با در نظر گرفتن تمامی عوامل دخیل تأکید می

دهند. گیرندگان یک سری معیار یا شاخص را مدنظر قرار میهر تصمیمی، تصمیممعموالً برای اتخاذ 

های متنوع ها را در قالب اعداد و ارقام بیان کرد، روشچنانچه این معیارها کمّی باشند و بتوان آن

توان از سادگی نمیها وجود دارد ولی اگر این معیارها کیفی باشند، دیگر بهریاضی برای حل آن

، کاریمناسب مرتعیابی اراضی دیم ها استفاده نمود. در رابطه با مکانریاضی برای حل آن ایهروش

عالوه باشند و بهگیری هم کمّی و هم کیفی میذکر این نکته ضروری است که معیارهای تصمیم

ای باید باشند. بنابراین، در برخورد با چنین مسألهدر بسیاری از موارد واحد معیارها نیز یکسان نمی

ها، گونه روشای بود که بیشترین مزیت را برای معیارها داشته باشند. امروزه به ایندنبال گزینهبه

توانایی حل مسائل  واسطهلحاظ تنوع تکنیک و نیز بهشود که بهگیری چندمعیاره گفته میتصمیم

 نچنی(. 1386جمالی، اند )فرد، از کاربرد وسیعی نیز برخوردار گردیدهبهموردنظر و منحصر

گیران در افزار به تصمیمو نرم فناوریاطالعات،  انسان، هوش قبیل از ترکیب عواملی با هاییروش

پذیری انعطاف امانهچنین س. کندمی کمک ائل پیچیدهحل مس ها برایها و مدلبکارگیری داده

، 1مایا و اسچوماناند )رسمی از بین چندین راهکار یاریتصمیم  بهترین انتخاب در را مدیران

2007) . 

، کاریجهت مرتع انتخاب شده و تعیین مناطق مناسب حوزه دیمیابی اراضی پس از مکان

های گیاهی مرتعی مناسب جهت کشت یکی از اولین اقدامات الزم در این راستا، انتخاب گونه

ای، گیاهان دارویی و گیاهانی از تیره توان کشت گیاهان علوفهباشد که ازجمله این گیاهان میمی

بقوالت را که همگی از خصوصیات باارزشی مانند حفاظت آب و خاک مراتع، تولید علوفه، خواص 

های که تعداد زیادی از گونهاز آنجاییباشند، در نظر گرفت. برخوردار می خواص مشابهدارویی و 

علت عوارض جانبی باشند و امروزه بهمی گیاهان دارویی و معطری که وجود دارد انحصاری ایران

ناشی از مصرف داروهای شیمیایی، استفاده از گیاهان دارویی را مورد توجه قرار داده است، شاهد 

                                                      
1- Maia and Schumann  



 18 مقدمه و هدف

 

باشیم که جهت ممانعت از تخریب طبیعت و انقراض روند رو به رشد مصرف گیاهان دارویی می

یریت صحیح در مطالعات لحاظ گردد )باهر های مناسب کاشت و مدها باید با توسعه روشاین گونه

ها و مراتع (. طبق گزارش برنامه راهبردی گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگل1381نیک، 

های دارویی و معطـر عبارت از کشت و پرورش گونه ،گیاهان دارویی 1ناهلی کرد(، 1387کشور )

هکتار از اراضی کشاورزی در هزار  66در حال حاضر حدود  است.زراعی  خـودرو در شـرایط

همچنین اختصاص دارد. و اهلی کردن آنها گیاهان دارویی  های مختلـف کشـور، بـه کشـتاستان

تحقیق و بررسی در زمینه ساله جمهوری اسالمی ایران،  20انداز های تحقیقاتی در چشماز برنامه

، فرعی جنگل و مرتع ـوالتشناخت و معرفی توان کشور از نظر گیاهان دارویی، معطـر و محص

 منظور جلـوگیری از برداشـت گیاهـان از عرصـهکشت، اهلی کردن و تولید انبوه گیاهان دارویی به

منظور کاربرد در ثره گیاهان دارویی و معطر بهؤتجزیه و شناسایی مواد م و استخراج، منابع طبیعی

)مؤسسه  است برداریت وسیع و بهرهارزش بومی برای کش معرفی گیاهان دارویی با، صنایع مختلف

توان با کشت بقوالت همراه (. همچنین در این راستا می1387ها و مراتع کشور، تحقیقات جنگل

های دیگر به تثبیت ازت در خاک و حاصلخیزی آن و تولید محصوالت پربارتر کمک نمود. گونه

تواند زارها میدیم در دارند، که باالیی اهمیت دلیلبه اسپرس و یونجه مانند باارزش گیاهان کشت

 انتخاب با نمود. ایجاد دائمی گیاهی پوشش مخلوط تا کشت و یاخالص باشد،  کشت صورتبه هم

 ضمن توانمی ها نیزگراس و خصوص بقوالتبه ای،علوفه مرتعی و هایگونه از مناسبی ترکیب

 هم نیز را توجهیعلوفه قابل بازده،کم و پرشیب زارهایدیم عرصه در خاک فرسایش از جلوگیری

ها، مراتع و سازمان جنگلنمود ) تولید هادام استفاده جهت کیفیت لحاظ از هم و کمیّت حیث از

شده و رسد با وجود ضرورت توجه به اراضی رهانظر می(. بنابراین، به1387آبخیزداری کشور، 

توان برای استفاده از پتانسیل اراضی دارویی میهای ها و گونهگیاهان مرتعی شامل بقوالت و گراس

 شده، کشت این گیاهان را در این اراضی توصیه کرد.   دیم رها

ها و منابع آب موجود، در توان از بارندگیامروزه با مدیریت صحیح و استفاده از فنون نوین می

های نانو و اده از فناوریجمله این اقدامات، استفامر حفظ و ذخیره آب در خاک استفاده نمود. از

های مختلف است. کاربرد این مواد در کنندهتغییر در خصوصیات فیزیکی خاک با استفاده از اصالح

های آبیاری و کوددهی، تواند با افزایش ظرفیت نگهداری رطوبت خاک، کاهش هزینهخاک می

هش اثرات تنش خشکی گردد کاری و کاهای آبیاری و نهالباعث احیاء بیولوژیک و موفقیت برنامه

                                                      
1- Domestication 
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های سطحی در ایران، جهت جلوگیری از اولین استفاده از پوشش(. 1391نیا و همکاران، )قائمی

 (.1390زاده و همکاران، صورت گرفت )غنی 1377های نفتی در سال فرسایش بادی، توسط مالچ

عنوان های نفتی بهالچای در زمینه یافتن جایگزین برای مدر نقاط مختلف جهان تحقیقات گسترده

گیرند که برخی از ها مورداستفاده قرار میپوشپوش صورت گرفته و انواع مختلفی از خاکخاک

(. برخی 1388آنها از پلیمرهایی با منشاء طبیعی و با قابلیت برگشت به طبیعت هستند )رضایی، 

توانند ری سوپرجاذب میهای پلیمها و هیدروژلمواد مانند بقایای گیاهی، کود دامی، کمپوست

سازی آب را در خاک مقادیر متفاوتی آب را در خود ذخیره نموده و قابلیت نگهداری و ذخیره

گیرد کم آزاد شده و مورد استفاده ریشه گیاه قرار میافزایش دهند. آب ذخیره شده در این مواد کم

توانند برای هستند که می خطریهای بی(. کودهای آلی فرآورده2000، 1)چاتزوپلوس و همکاران

 مواد(. کود دامی نیز یکی از منابع 2002مقدم، پایداری کشاورزی مناسب باشند )نجفی و رضوانی

گردی و همکاران، )چهل استمدیریت پایدار خاک مرسوم  امانهآلی است که استفاده از آن در س

جویی در مصرف آب، صرفه (. مزایای استفاده از پلیمرهای مصنوعی، نسبت به مالچ نفتی،1393

ها در برابر هزینه کمتر، آلودگی کمتر محیط زیست و نسبت به پلیمرهای طبیعی، مقاومت آن

توان با استفاده از نانوذرات خواص در این میان می (.2004 ، 2ریچاردتجزیه بیولوژیک است )

های نانو و استفاده از تکنولوژی(. 2010، 3لیو و اللفیزیکی و مکانیکی پلیمرها را بهبود بخشید )

های اخیر سبب ارتقاء سطح کیفیت محصوالت پلیمری در های پلیمری در سالنانوکامپوزیت

(. از 1393های پوشش سطحی خاک گردیده است )کمالی، جمله سیستمهای مختلف اززمینه

د کلوئیدهای آب زیست خود شامل بسیاری از ذرات طبیعی در مقیاس نانو ماننطرفی دیگر، محیط

و خاک، گردوغبارهای آتشفشانی در اتمسفر و ذرات نانومقیاس حاصل از فرسایش خاک است، این 

اند و موجودات زنده به این مواد سازگار ها سال در محیط زیست وجود داشتهمواد برای میلیون

که با آن طراحی  دلیل خصوصیاتی( اما نانوذرات مصنوعی ممکن است به2006  ،4اند )کاشیواداشده

دهند )الم و شوند، وضعیت متفاوتی را نشان اند و احتماالً در ذرات طبیعی کمتر یافت میشده

امروزه ، استنانوذرات بسیار زیاد بوده و هنوز در حال کشف شدن  زایای(. م2004، 5همکاران

دلیل داشتن کود، به عنوانبه محلول غذایی گیاهان به)مانند نانوسیلیس(  مختلفافزودن نانوذرات 

                                                      
1- Chatzopoulos 
2- Richard 

3- Liu and Lal 

4- Kashiwada  
5- Lam 
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افزایش مقاومت بذور گیاهان  تر به درون غشای سلولی،تر و راحتنظیر مانند نفوذ سریعاثرهای بی

توجه زیادی را افزایش فتوسنتز و عملکرد گیاهان،  زنی،های محیطی، افزایش جوانهدر مقابل تنش

رغم این فواید، علی (.1393در بین تولیدکنندگان به خود جلب کرده است )حقیقی و مظفریان، 

ورد ها نیز توجه گردد. در ممحیطی آندر استفاده از نانوذرات باید به خواص سمّی و اثرات زیست

مهرگان گزارش شده ها و بیها، جلبکاثرات سمیّت نانوذرات بر روی پستانداران، آبزیان، باکتری

نانوذرات مصنوعی رویارویی  است که چون موجودات زنده در طی مسیرهای تکامل زیستی با

خوبی تکامل نیافته و از سویی ساختار ها بههای دفاعی و حفاظتی آناند، بنابراین مکانیزمنداشته

ها را افزایش داده است پذیری شیمیایی و قابلیت نفوذپذیری آناین مواد، اندازه خیلی ریز، واکنش

مورد سمیّت نانوذرات از آن جهت است که با (. از طرفی، نگرانی در 2006، 1)آیتکن و همکاران

یابد. لذا پذیری ذرات افزایش میکوچک شدن ذرات در حد نانو نسبت سطح به حجم و واکنش

برگ گیاهان و کودهای دامی خاکشود. استفاده از کنش ذرات با موجودات زنده نیز زیاد میبرهم

، زیرا این مواد عالوه بر تعدیل نوسانات دمای گر انتخاب شودعنوان یک ماده تسهیلتواند بهنیز می

خاک، کاهش رواناب، افزایش نفوذپذیری و بهبود وضعیت ساختمان خاک باعث افزایش فعالیت 

تواند باعث کاهش گردند و با خواص آللوپاتی باال میو افزایش عملکرد گیاهان می ریزموجودات

اد پوششی بر سطح خاک باعث کاهش تبخیر های هرز شوند از طرفی این مواد با ایجخسارت علف

، 3؛ دیما و همکاران2003، 2گردد )بیاللیس و همکاراناز سطح خاک و افزایش رطوبت خاک می

یکی دیگر از موارد . (2014، 6لی و همکاران ؛2009، 5؛ تروپ و آرچر2007، 4و ماچادو 2005

که  در ترکیب طبیعی خاک است 7(EMموجودات مفید )افزایش عملکرد محصوالت گیاهی، ریز

 ریزموجوداتمخلوطی از   EMتواند سبب افزایش فعالیت زیستی خاک و گیاه شود. ترکیبمی

ها نشان داده که شود، بررسیمفید طبیعی است که سبب افزایش فعالیت زیستی خاک و گیاه می

صورت تواند روی کیفیت خاک، رشد گیاه، کیفیت و عملکرد محصول مؤثر باشد و بهاین ترکیب می

 EMکه زمانی (.1991، 8)هیگاداری سبب افزایش کارایی سایر عملیات انجام شده گردد معنی

عیت شود، سبب گسترش جمپاشی روی گیـاه اسـتفاده میصورت محلولهمراه با خاک یا به

                                                      
1- Aitken  
2- Bilalis  

3- Dhima  

4- Machado 
5- Throop  

6- Lee  

7- Effective Microorganism (EM) 
8- Higa 
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کننده ازت شده، این پدیده سبب رشد بیشتر گیاه و عملکرد و های فتوسنتزی و تثبیتباکتری

گردد کیفیت باالتر از طریق افزایش سطح کـارایی فتوسـنتز و افـزایش سـطح تثبیـت ازت می

موجوداتی است که جمعیت های انتخابی از ریزحاوی گونه EM (.1392)شکوهیان و همکاران، 

، و 3های فتوسنتزیو با تعداد از باکتری 2و مخمرها 1های اسید الکتیکها باکتریآنغالب 

صورت همزیست در ترکیب فعال باشد. همه این موجودات با هم سازگار و بهمی 4هاآکتنومیست

دنبال آن افزایش کمّی و کیفـی داری در حاصلخیزی خاک و بهباشند. این ترکیـب اثـر معنـیمی

 (.1998، 5ارد )پاسچول و همکارانمحصـول د

 

  های پژوهشسؤال -1-2

های طبیعی ه عرصهببازده( دار و کم)رها شده، شیب زاردیمهای یابی تبدیل عرصهآیا مکانالف( 

 باشد؟پذیر میهای مرتعی امکانبا کشت گونه

و  مرتعیهای به عرصه زاردیمتوان چارچوبی برای انتخاب گونه در برنامه تبدیل آیا میب( 

 تعریف نمود؟  کاریرتعم

انند پلیمر پتاسیم و سایر مواد مگرهایی مانند نانوذرات سیلیکاتآیا استفاده از تسهیلج( 

شده )مانند  کاریمرتعهای ر خصوصیات گونهموجودات مفید ب، کود دامی و ریزسوپرجاذب

ثر فیزیکی و شیمیایی خاک مؤ( و همچنین بر خصوصیات و عملکردی خصوصیات مورفولوژیکی

 گرها متفاوت است؟هستند؟ و آیا اثرات این تسهیل

 

 های پژوهشفرضیه -1-3

های مرتعی( ونهعی )با کشت گمرتهای به عرصه زاردیمهای مناسب تبدیل یابی عرصهمکانالف( 

 باشد.پذیر میامکان

 کاریمرتع وعی مرتهای به عرصه زاردیماستخراج چارچوب انتخاب گونه در برنامه تبدیل ب( 

 باشد.پذیر میامکان

                                                      
1- Lactic Acid Bacteria 
2- Yeasts 

3- Photosynthetic Bacteria 

4- Actinomycetes 
5- Paschoal  
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 Thymus kotschyanus، Prangos ferulaceae ،sativa)ساله چند مرتعیگیاهان  استقرارج( 

Onobrychis ،Medicago sativa ،Festuca ovina ،Alopecurus textilis در منطقه )

 باشد.پذیر میموردمطالعه امکان

، کود دامی و مانند نانوذرات سیلیکات پتاسیم و پلیمر سوپرجاذبگرهایی تسهیلد( 

شده و همچنین بر خصوصیات فیزیکی  کاریمرتعهای موجودات مفید بر خصوصیات گونهریز

 باشد.و شیمیایی خاک مؤثر می

 

  اهداف پژوهش -1-4 
های رها شده در سطح حوزه موردمطالعه و تعیین منطقه مناسب تبدیل زاردیمیابی مکانالف( 

 .زاردیم

 زاردیمدر  کاریرتعمهای مرتعی مناسب جهت کشت و تعیین چارچوب انتخاب گونهب( 

 رهاشده. 

، Thymus kotschyanus، Prangos ferulaceae)ساله چند مرتعیگیاهان  بررسی استقرارج( 

sativa Onobrychis ،Medicago sativa ،Festuca ovina ،Alopecurus textilis در منطقه )

  .مطالعهمورد

گرها شامل پلیمر پتاسیم و سایر تسهیلنانوذرات سیلیکاتبررسی اثرات برخی از مواد مانند د( 

شده و خاک و  کاریمرتعگیاهان خصوصیات بر موجودات مفید ، کود دامی و ریزسوپرجاذب

 استفاده این مواد.تعیین بهترین تیمار و غلظت مورد

 

  ضرورت و اهمّیت پژوهش -1-5

جمله استان اردبیل تبدیل به ح وسیعی از اراضی مرتعی ایران ازسط ،در طی گذشت زمان

اند و از آنجا که بازدهی مناسبی نداشتند، این اراضی شده زاردیمخصوص های کشاورزی بهزمین

های مرتعی را در پی مرور رها شدند و مشکالتی ازجمله جاری شدن سیالب و فرسایش عرصه به

های مناسب برای استفاده رسد که یکی از راهنظر می(. بنابراین، به1390داشتند )احمدآبادی، 

های طبیعی به عرصه زاردیمبهینه از این اراضی، اجرای عملیات بیولوژیک باشد که پروژه تبدیل 

توان هم از پتانسیل اراضی رهاشده استفاده نمود باشد. با کشت گیاهان مرتعی مییز جزو آن مین

ای و هم موجبات افزایش درآمد روستائیان و مرتعداران را از طریق کشت گیاهان دارویی و علوفه

 فراهم کرد. همچنین باعث حفاظت بیشتر منابع پایه مراتع از جمله آب و خاک شد.
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شده، انتخاب های رهازاردیمدر  های بیولوژیکی، ازجملههای اجرای کلیه پروژهدغهیکی از دغ

های یابی صحیح، طرحدلیل عدم مکانباشد که اغلب بهو تعیین مکان مناسب برای اجرای پروژه می

یابی عملیات بیولوژیکی و اصالحی مراتع در زمینه مکان گردند.اجرا شده با شکست مواجه می

(، آذرنیوند و همکاران 1384کفایی )قاسمی و بابایی(، ملک1381به مطالعات نامجویان ) توانمی

(، 1391(، شیدای کرکج و همکاران )1390(، احمدآبادی )1389آریان )(، قاسمی1386)

 زاردیمکه در مورد پروژه تبدیل ( اشاره نمود، درصورتی1394( و قریشی )1392پور )محمدحسن

این امر با تمرکز صورت نگرفته است، بنابراین ضرورت دارد  سازیمدل مطالعه تاکنونبه مرتع، 

صورت یک مدل علمی ارائه گردد تا منجر به ابطال صرف زمان و هزینه و شکست پروژه بیشتر و به

 نگردد. 

های مرتعداری و آبخیزداری حائز اهمیت انتخاب گونه مناسب برای هر یک از پروژه

باشد که این امر عمدتاً متکی به مرتع می زاردیمها، تبدیل باشد و یکی از این پروژهای میالعادهفوق

البته  گیری فردی)تصمیم باشدبر نظر کارشناسی بوده و از کارشناسی به کارشناس دیگر متغیر می

معرفی جهت . بنابراین، ضرورت دارد که در این راستا و به(انجام شده با انجام مرور تحقیقات مشابه

ورت گرفته و یک چارچوب تعریف شده ها، تحقیقات علمی بیشتری صترین گونهو انتخاب مناسب

جهت انتخاب گونه در شرایط اقلیمی و خاکی صورت برآیندی از علم جمعی( گیری به)و یا تصمیم

 مشخص، تعیین و استفاده گردد.

طبیعی در کشور، عدم استقرار های منابع یکی از مشکالت عدم گرایش و عدم توجه به پروژه

باشد که پس از انتخاب مکان مناسب و گونه مناسب، های طبیعی میهای کشت شده در عرصهگونه

 زاردیمشود که تبدیل داری و آبخیزداری محسوب میهای مرتعههای پروژها از چالشاستقرار گونه

مختلف مانند نانوذرات،  رشد گرهاییلاز تسهنیز از این امر مستثنی نیست. بنابراین، با استفاده 

 ها، کود دامی و ریزموجودات مفید میزان موفقیت پروژه اجرا شده را افزایش داد. سوپرجاذب

صورت گرفته و پس از شناسایی و تفکیک  اراضی دیم رهاشدهیابی مکاندر این رساله ابتدا  

شود. برای موفقیّت تعریف میهای مرتعی مناسب جهت کشت این اراضی، چارچوب انتخاب گونه

شده به اصل استقرار گیاهان کشت شده و رسیدن به اهداف مدنظر که بازگرداندن اراضی دیم رها

های طبیعی، تکثیر گیاهان ای و ایجاد چراگاههای مرتعی، تولید گیاهان علوفهخود یعنی عرصه

به توسعه پایدار در این دارویی، حفاظت خاک و جلوگیری از فرسایش آن و در نهایت رسیدن 
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های جدید مانند استفاده از مواد نانو و سوپرجاذب پلیمری و اراضی، از کود دامی و فناوری

 ریزموجودات مفید بهره گرفته شد.

 

 های پژوهشنوآوری  -1-6

سازی صورت مدلبه، مطالعه جامع و دقیقی یابی پروژه تبدیل اراضی دیمتاکنون برای مکان

یابی این اراضی به مکان و جامع صورت علمیهشود باست. در این تحقیق تالش میصورت نگرفته 

 پرداخته شود.

های آبخیز و مراتع، انتخاب های منابع طبیعی و احیای بیولوژیک حوزهکه در پروژهاز آنجایی

گیرد و سلیقه کارشناسی بسیار تأثیرگذار بوده های کشت شده تحت نظر کارشناس صورت میگونه

شود، لذا در این مطالعه سعی بر آن است که یک و نظرات مختلف برای یک منطقه اعمال می

چارچوب واحد و علمی برای انتخاب گونه تعریف گردد تا کمک شود که کارشناسان مختلف به 

 یک نظر واحد در این زمینه برسند.

و حتی منابع طبیعی  استفاده از مدل تحلیل متقارن تاکنون در ایران در مورد مطالعات مرتع

 شود.استفاده می سازی انتخاب گونهبرده جهت مدلنام از روش در این تحقیقصورت نگرفته و 

باشند و های باارزش مرتعی و اغلب بومی استان اردبیل میهای انتخاب شده جزو گونهگونه

 است. بوده محدود هاکشت و استقرار این گونهات تاکنون مطالع

د جزو کودهای زیستی هستند که در چند سال اخیر بر روی گیاهان زراعی ریزموجودات مفی

شده در عرصه کاری اند و در این تحقیق در مورد گیاهان مرتعو درختی مورد مطالعه قرار گرفته

 گردد.استفاده می

خشک و اغلب در مورد گیاهان پلیمرهای سوپرجاذب نیز با اینکه در مناطق خشک و نیمه

اند، ولی در مورد گیاهان انتخاب شده در این مطالعه و اقلیم شده بررسیای کشت شده، بسیار بوته

تا  شده استدر این مطالعه سعی . بنابراین بسیار محدود بوده است اتمشابه استان اردبیل، تحقیق

 های موردمطالعه، بررسی گردد.اثر سوپرجاذب مدنظر بر استقرار گونه

طبیعی استفاده نشده  های منابعدر عرصههت استقرار گیاهان مرتعی تاکنون از نانوذرات ج

در این مطالعه مطالعات صورت گرفته اغلب در سطح آزمایشگاه و گلخانه بوده است، بنابراین است و 

 شود.پرداخته می شده در عرصه و خاک کاریمرتعاثر این مواد بر خصوصیات رشد گیاهان به 





 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 
 کلیاتمبانی و  -2-1

 تعریف مرتع -2-1-1

دامنه و یا زمین مسطح با پوششی از نباتات طبیعی خودرو مرتع زمینی است اعم از کوه و 

ورت پراکنده دارای درخت بوده و صهای و یا بای، درختچهعلفی، بوته پوشش گیاهی آن غالباً  که

عنوان منبع تولید غذا برای دام اهلی و حیات وحش و یا سایر مواهب طبیعی مورد استفاده قرار به

  .(1384مقدم، )د گیر

 

 تخریب مرتع -2-1-2

مراتع در مقایسه با گذشته با مشکالت بیشتری روبروست، افزایش تعداد دام، کاهش امروزه 

جمله این مشکالت برداری مشاع ازیتی به حالت بهرهسطح مراتع و تغییر مالکیت از نظام ارباب رع

های مرتعی در (. این مشکالت سبب تخریب اکوسیستم1384مقدم، ؛ 1382،باشند )مصداقیمی

های در معرض یافته و گونههای تخریبتر تعیین عرصهمهممسئله است.  شده ایراندنیا ازجمله 

های مورد تهدید است تا بتوان با شناخت حاصل از تجزیه تهدید و انقراض و همچنین اکوسیستم

ها ین اکوسیستمو تحلیل منابع، اقدامات مناسب حفاظتی، حمایتی، اصالحی و احیایی را در سطح ا

بدین . های طبیعی برگرداندتا اکوسیستم را به حالت پایدار اکولوژیکی و کلیماکس عرصه داد انجام

بیش از سایر منابع، نیازمند نگرش سیستمی و اکولوژیکی و همچنین انجام حفاظت،  مراتع جهت

  (.1387، چاهوکی باشد )آذرنیوند و زارعاحیاء، اصالح، توسعه و مدیریت کارآمد می
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 بری اراضیتغییر کار -2-1-3

بع استفاده از این منهای انسانی بر روی آن انجام شده و زمین مکانی است که تمامی فعالیت

نیازهای انسان رو کاربری زمین تحت تأثیر دو مؤلفه نیرومند از این ،شودکاربری زمین نامیده می

افزایش شدت  (.1389گیرد )رفیعیان و محمودی، شکل میمحیطی ها و فرآیندهای زیستو ویژگی

برداری از مراتع و عدم شناخت دقیق و کافی از وضعیت موجود در مراتع و مدیریت غلط باعث بهره

(. بسیاری از اراضی شخم خورده 1387عباسی، تخریب و نابودی مراتع شده است )ذوالفقاری و حاج

وری، فرسایش دلیل از دست دادن بهرهکه عمدتاً به شوند،فقط چند سال پس از کشت اولیه رها می

های رهاشده پس از چند سال از گیاهان مهاجم ( و زمین1388زیاد و خشکسالی است )جنگجو، 

خورده (. باتوجه به وسعت بسیار زیاد اراضی مرتعی شخم2001، 22شود )کنت و کوکرپوشیده می

های مناسب ها و یافتن شاخصش گیاهی آنو رهاشده، شناسایی آثار تخریب اکوسیستم در پوش

منظور احیا و مدیریت این مناطق ضروری است )مقدم، محیطی برای ارزیابی شدت و اثر تخریب به

1384.) 

 

 یابی اراضی دیم مستعد احیاسازی و مکانمدل -4-1-2

گیری و ازهتوان بدون اندای از واقعیت است که بعد از ایجاد آن، مییک مدل شکل ساده شده

رک دسازی کمک به (. هدف از مدل1387بینی کرد )امیری، آزمایش، رفتار یک پدیده را پیش

و نشان  وسیله تشریح کردن، محاسبهمشکل، حالت و نحوه عمل موضوع موردنظر است که آن را به

قع جهان وا تواند تخمینی از عملکرد سیستم درسازیم. مدل میدادن به هر نحو ممکن برآورده می

العه است ای از سیستم مورد مطتوان گفت که مدل شکل خالصه شدهرا آشکار سازد و باالخره می

 (. 1385)ایوبی و جاللیان، 

 

 یابیو کاربرد آن در مکان  23(GIS)سیستم اطالعات جغرافیایی  -2-1-4-1

های مرتعی سازی برای اکوسیستمبرای ارزیابی توان و مقایسه با نیازها در مدل زمینشناخت 

دارای سیستم مختصات بوده و محل  کهبسیار مهم است. اطالعات مربوط به زمین را بر روی نقشه 

)امیری، دهند نشان می ،وسیله طول و عرض جغرافیایی مشخص استعوارض بر روی نقشه به

د آمد و عماًل در سال وجوبه 1960برای اولین بار سیستم اطالعات جغرافیایی در دهه  (.1387

                                                      
1- Kent and Cocker 
23- Geographic Information System 
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حسینی و همکاران، کار گرفته شد )عظیمیتوسط سیستم اطالعات جغرافیایی کانادا به 1964

1390 .) 

 

 های مستعد احیازاردیمیابی در مکان  24(MCDMگیری چندمعیاری )تصمیم -2-1-4-2

شتر بی دهد کههای اکولوژیک سرزمین نشان میبررسی روابط بین انواع کاربری و ویژگی

ی برخوردار های اصالح و احیاء مراتع از اهمیت یکسانیابی برنامهکار برده در مکانعوامل به

اهمیت نسبی هر کدام از عوامل مشخص شود.  تر، الزم است تاباشند، لذا برای ارزیابی دقیقنمی

گان در ندگیرهای تحلیلی است که به تصمیمای از روشگیری چندمعیاری مجموعهآنالیز تصمیم

کمک  های مختلف نیازهای انسانی مانند کشاورزی و منابع طبیعیدر حوزهحل مسائل پیچیده 

غرپور، گیرد )اصگیرندگان و معیارهای مؤثر در حل این مسائل کمک میکرده و از دانش تصمیم

1392.) 

 

 25(AHPفرآیند تحلیل سلسه مراتبی ) -4-2-1 -2-1

گیری چندمعیاری است که توسط ترین فنون تصمیممعروفروش تحلیل سلسه مراتبی یکی از 

گیری با چند که عمل تصمیمابداع گردید. این روش هنگامی 1980در سال  26توماس.ال.ساعتی

یک روش  AHP(. 1381تواند مفید باشد )آذر و فرجی، روست، میگزینه و شاخص روبه

وابسته به معیارهای مختلف و یا هایی که توان تصمیموسیله آن میگیری است که بهتصمیم

بر سه اصل زیر استوار است: الف( برپایی  AHPهای چندمعیاری است را اتخاذ نمود. کاربرد تصمیم

های زوجی؛ ج( ها از طریق مقایسهای برای مسئله؛ ب( برقراری اولویتیک ساختار و قالب رده

امروزه تحلیل  (.2004همکاران،  و 27هارایگسوها )گیریبرقراری سازگاری منطقی از اندازه

باشد که برای حل مسائل چندمعیاری دهی میهای خوب برای وزنتکنیک مراتبی یکی ازسلسله

 (.1395)محمدی و همکاران،  شودو استفاده میپیچیده طراحی 

شامل سه  AHPگیری بر مقایسات زوجی بنا نهاده شده است. فرآیند اساس این روش تصمیم

الف( ایجاد درخت سلسله مراتب  شاملتحلیل این هاست. مراحل اصلی معیار و گزینهعنصر هدف، 

                                                      
1- Multi Criteria Decision Making 

25- Analytical Hierarchy Process 
26- Thomas L. Saaty 
27- Sugihara 
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ها و وزن و تعیین اولویت 29سازیج( نرمال ،28ب( مقایسات زوجی، مراتبی(تصمیم )ماتریس سلسله

 (.1392 موسوی،؛ 1380صالحی صدقیانی، باشد )مید( محاسبه نرخ ناسازگاری و  هاگزینه

 

 30(ANPای )فرآیند تحلیل شبکه -4-2-2 -2-1

فرآیند هر این (. 1996)ساعتی، د ارائـه شـساعتی توسـط  1976در سـال  ANPشیوه 

هایی جمع ها که با یکدیگر در خوشهای از معیارها، زیرمعیارها و گزینهموضوع را به شکل شبکه

پذیر ها امکانمیان خوشهگیرد. در یک شبکه بازخورد و ارتباط متقابل بین و اند، در نظر میشده

و ارتباط  31توان متشکل از دو قسمت دانست: سلسله مراتب کنترلیرا می ANPاست. بنابراین 

. سلسله مراتب کنترلی ارتباط بین هدف، معیارها و زیرمعیارها را شامل شده و بر ارتباط 32ایشبکه

شود ها را شامل میو خوشه ای وابستگی بین عناصردرونی سیستم تأثیرگذار است و ارتباط شبکه

 (.2010و همکاران،   33ملون-)گارسیا

ساخت مدل و ایجاد یک ساختار  شامل الف(ای شامل چندین مرحله فرآیند تحلیل شبکه

، 34تشکیل سوپرماتریس اولیه و ناموزون ، ج(دودویی و تعیین بردارهای اولویت مقایسه ، ب(ایشبکه

ردار وزن آن ب، که با تشکیل 36سوپرماتریس حد تشکیل( حو   35سوپرماتریس موزونتشکیل د( 

 .(2009و همکاران،   38ی؛ ل2006  ،37ارداگموس) آیددست میعمومی به

 

 های مستعد زاردیمسازی انتخاب گونه مرتعی مناسب احیای مدل -5-1-2

مله جای برخوردار است که از آن های یک منطقه از اهمیت ویژهشناسایی و معرفی رستنی

یین پتانسیل های گیاهی در محل و زمان معین، تعتوان به امکان دسترسی آسان و سریع به گونهمی

های مقاوم و های منطقه از نظر تراکم، شناسایی گونهو قابلیت رویشی منطقه، امکان افزایش گونه

اران، و همک ها و تعیین نقشه پوشش گیاهی اشاره نمود )قربانیدر حال انقراض، کمک به حفظ گونه

1394 .) 

                                                      
28- Pairwise Comparison 
29- Normalizing 
30- Analytic Network Process 

31- Control Hierarchical 
32- Network Relationship 

33- Garcia-Melon 
34- Unweighted Super Matrix 
35- Weighted Super Matrix 

36- Limit Super Matrix 

10-  Erdogmus  
11-  Lee 
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  39معرفی روش تحلیل یا آنالیز متقارن -2-1-5-1

تحت عنوان  40توسط لوس و توکی 1964اولین بار در سال  گیری متقارنایده اندازه

 1978ارائه شد. پس از آن در سال  "پایههای گیریگیری متقارن: یک نوع جدید از اندازهاندازه"

کننده عنوان برنامه کاربردی در تحقیقات مصرفتجزیه و تحلیل متقارن را به 41گرین و سرینیواسان

 هایی بر روی یک محصول مهم هستندکه چه ویژگیاین معرفی کردند. هدف انجام این روش دانستن

عنوان به متقارنتجزیه وش ر (.2010، 42باشد )تبی و آمبالردطور مشترک میها بهو ارزیابی ویژگی

یک تکنیک آماری است برای تعیین اینکه افراد  و شودانتخاب شناخته می سازیمدلیک روش 

گذاری یا ارزش شوند راکه منجر به نتیجه مطلوب یک مطالعه میهای مختلفی چگونه ویژگی

گذاری عنوان بهترین رویکرد، به لحاظ نظری و عملی، برای ارزشبهاین روش کنند. دهی میوزن

طور به حالبااین(. 2011، 43)گالن و همکاران بهداشتی توصیه شده است هایمراقبت مزایای

استفاده  نیز های طبیعیو مطالعات اکوسیستمو زراعت  لهنیز ازجمهای دیگر ای در زمینهیندهآفز

  .(2009  ،44)اسمیت شده است

 

 تحلیل متقارن سازی به روش انجام مدل حلامر -2-5-1-2

معیارهای های مطلوب تعیین ویژگیشامل الف( مرحله  ششتحلیل متقارن  مدل اجرایبرای 

تعریف ترکیبی از انتخاب  ، ج(برای هر ویژگی سطوح زیرمعیارهاها یا ارزش انتخاب ، ب(اصلی

، دهندگانها برای پاسخهائی از ویژگیقالبی جهت نمایش ترکیب تعیین، د( محصوالت یهاویژگی

تکنیک مورد استفاده جهت  انتخابو ی( گیری تصمیمبرای ها ی پاسخبندآوری و دستهجمع( ه

 (.2010)تبی و آمبالرد،   45یبخش -شمدل ارز مانند آوری شدههای جمعتحلیل داده

 

 (زاردیمتبدیل  پروژهمستعد احیا ) دیمکشت گیاهان مرتعی در اراضی  -6-1-2

ست که برای صول ا شت مح شت دیم، نوعی ک شت یا ک شت آن عمل آبیاری  مرحله کا دا

ستفاده گیاهپیش ست و آب موردا شده ا سمانی یا آب تحت بینی ن ستقیماً از نزوالت آ ضی م االر

                                                      
39- Conjoint Analysis 
40- Luce and Tukey 
41- Green and Srinivasan 
42- Tebby and Amblard 

43- Golan 
44- Smith 
45- Part-worth 
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تبدیل بخش وسیعی از مراتع به  .(1386)دستورالعمل کشت دیم گیاهان دارویی،  شودتأمین می

شت دیم غالت و رهایی  صت را پدید م زاردیمک ستفاده، این فر سال ا آورد تا از این یپس از چند 

های بنابراین اســـتفاده از گونه. مین کردأتنیز از کمبود علوفه در ایران را  اراضـــی بتوان بخشـــی

شت در  ضی دیم رهاارگیاهی با عملکرد مطلوب علوفه جهت ک ضروری میا شدشده  )ابطحی و  با

  (.1393باقرزاده، 

كاري شامل عملياتي جهت احياء پوشش گياهي و يا مرتع

اصالح تركيب نباتي مراتع فرسوده و فقير است. هدف 

ي و كيفي علوفه و توليدات كاري افزايش كم  اصلي از مرتع

دامي و ايجاد پوشش كافي در سطح خاك جهت مقابله با 

هاي مختلف انجام مراتع به روش فرسايش آن است. اصالح

طريق انجام عمليات  ها اصالح ازگيرد كه يكي از آنمي

هاي بيولوژيك، بذركاري باشد. در بين روشك ميبيولوژي

 اصالح مراتع است هایترين و آشناترين روشمتداول کارینهال و

  (.1384)مقدم، 
 

 مستعد احیا زاردیمهای مرتعی کشت شده در گونه -7-1-2

 گندمیان در مراتع(ره یتگندمیان )اهمیت  -1-7-1-2

دهند و تاکنون مطالعات زیادی در ای را تشکیل میگندمیان، گروه باارزشی از نباتات علوفه

ها انجام شده است. راسته گندمیان دارای یک تیره به نام تیره گندمیان است. این تیره از مورد آن

گونه بوده و در تمام دنیا گسترش یافته  7950جنس و  737ها است که شامل ایلپهرده تک

 ،و دری آباد)حیدری شریف نس شناسایی شده استج 118ونه از گ 392است. در ایران تاکنون 

ها موازی، ها کشیده و رگبرگگندمیان گیاهانی هستند با ساقه بندبند و توخالی، برگ .(1382

کالیتون و باشد )ها دارای ریزوم و استولون میدارای ریشه افشان و سطحی و بعضی گونه معموالً

ها تشکیل های سطح کره زمین را به نام گراسگندمیان بهترین گروه رستنی .(1986 ،46همکاران

  (.1974 ،47اسپراگودهند )می
 

 )علف بره( Festuca ovina گونه -1 -1-7-1-2

                                                      
1-  Clayton  
2-  Sprague  
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نخی  و خطی نوک کند یهابرگ متر باسانتی 60پایا به ارتفاع عموماً تا  است علف بره گیاهی

ای و فصلی رویش سرد است که با پراکندگی و شکل از گندمیان پاکوتاه با فرم بیولوژیک دسته

های مرتعی وسیعی صورت گونه غالب، تیپگستره بسیار وسیع در مناطق کوهستانی کشور، اکثراً به

ان، خشکی دهد. گیاهی است با سازگاری و تطابق زیاد با محیط، مقاوم به سرما، یخبندرا تشکیل می

نیازترین ترین و کمتوقعو اراضی سنگالخی با مواد آلی کم که این خصوصیات آن را در زمره کم

گیاهان مرتعی قرار داده است. سیستم ریشه بسیار فشرده و کالفی و منشعب از زیر یقه است که 

متر سانتی 45متر و گستره افقی تا سانتی 72های با خاک مناسب به عمق تا در بعضی از رویشگاه

گیری شده است. این سیستم ریشه همانند یک شبکه توری تمام ذرات ریز و درشت خاک را اندازه

بره های پرشیب بسیار مؤثر است. علفویژه در عرصهدر خود حفظ کرده و در مهار فرسایش، به

دام سوزی بسیار حساس است اما درمقابل، نسبت به چرا و لگدکوب شدن توسط نسبت به آتش

ای گیاهی است خوشخوراک که علیرغم تولید نسبتاً کم، از منابع مهم علوفه. باشدنسبتاً مقاوم می

شود. )مقیمی، ویژه گوسفند چرا میخوبی توسط انواع دام بهآید و بهشمار میدر مراتع کوهستانی به

 (.1390؛ عصری، 1389؛ جوری و مهدوی، 1384
 

 روباهی پاکوتاه()دم Alopecurus textilisگونه  -2 -1-7-1-2

با فرم بیولوژیک چمنی و فصل متر، سانتی 85تا  30گیاهی است پایا به ارتفاع دم روباهی پاکوتاه 

های مرتفع کشور سری بسیاری از کوهستانترین گندمیان کوهترین و باارزشرشد سرد، از فراوان

عمق و های کمشود که روی خاکیده میهای مرتعی دصورت گونه غالب در تیپاست که عمدتاً به

شدت کند. گیاهی است بهها ایفا میدار استقرار یافته و نقش مهمی را در حفاظت این خاکشیب

مقاوم به سرما و یخبندان که با ریزوم فیبری و ضخیم خود نسبت به چرا، لگدکوب شدن و فشردگی 

های البرز مرکزی عمق در بعضی از رویشگاه باشد. ریشه نسبتاً فشرده بوده وخاک بسیار مقاوم می

متر گزارش شده است. این گونه از خوشخوراکی بسیار زیادی برای انواع سانتی 35تا  15آن 

شود. این گیاه با های دام برخوردار است ولی در مرحله بذردهی از خوشخوراکی آن کاسته میگونه

ند و تجدید حیات طبیعی آسان، استقرار در کدهنده فراوان، بذر زیادی تولید میهای گلساقه

های پر شیب، از خصوص در عرصهدار و نقش حفاظتی، بهویژه اراضی شیبعمق بههای کمخاک

توان از آن استفاده باشد که در اصالح و توسعه مراتع کوهستانی میهای آن میها و ارزشویژگی

 (.1390؛ عصری، 1379نیا، نمود )قلیچ
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 بقوالت در مراتع(ره یتبقوالت )اهمیت  -2-7-1-2

اری یاند. بسن پراکندهیگونه است که در سراسر زم 12000جنس و  650دارای  ره بقوالتیت

، 48این تیره ارزش غذایی باالیی دارند و برخی دیگر منبع تأمین رنگ، فیبر، صمغ هایاز گونه

را یکت ،های گوناز برخی گونه شوند.کود سبز مصرف می عنواناری بهیروغن بوده و بس و 49رزین

گونه  170جنس اسپرس با داشتن  .نتی دارندیارزش ز نیز رهین تیاهانی از ایگ و دگرداستخراج می

 شود.ای مرتعی و زراعی تیره بقوالت محسوب میترین گیاهان علوفهساله یکی از مهمیکساله و چند

 

 ای(علوفه)اسپرس  sativa Onobrychis گونه -1 -2-7-1-2

های عمیق با زمین در مقابل خشکی مقاوم بوده و متر،سانتی 80 تا 40 ارتفاع اب پایااین گیاه 

د فر)پیمانی تسال اس 4تا  3برداری اقتصادی آن بهره دوره .های گرم سازگاری داردو گچی و محل

طح ی، نسبت سهای اصلی و فرعی عمیق و قودلیل داشتن ریشه(. اسپرس به1373ران، همکاو 

خشک  هایای باال در محیطبرگ به وزن خشک پائین و درنتیجه سطح تبخیر کم، مقاومت روزنه

میق و های عها در زمان رسیدن کامل، در مقابل خشکی مقاوم بوده و با خاکو عدم ریزش برگ

از ی متری خاک رطوبت جذب نماید که حاکسانتی 180گچی سازگاری دارد و قادر است از عمق 

ای . اسپرس هم بر(1391قنواتی و همکاران، های این گیاه در این عمق است )گسترش ریشه

ی هاگوسفند و هم برای گاو بسیار خوشخوراک است. در مقابل نسبت به یونجه دارای ساقه

اک و عمق علت عمل تثبیت ازت خکند. بهتری بوده و چرای آزاد آن در دام ایجاد نفخ نمیمغذی

بازده، اراضی های کمزاردیممتر(، جهت احیاء و اصالح مراتع فرسوده، تبدیل  5ی باال )تا دوانریشه

 (.1389کاشت مناسب است )جوری و مهدوی، های دسترهاشده و چراگاه

 

 یونجه(قره ) Medicago sativaگونه  -2 -2-7-1-2

ای دنیا گیاهان علوفهملکه  که ترمسانتی 120 تا 60 ارتفاع چندساله به است گیاهی یونجه

 زارهایدیم تبدیل پروژه برای مناسب گیاه یک هایویژگی تمامی تقریباًیونجه  شود.خوانده می

. همچنین نماید محقق تواندمی را این پروژه اهداف تمامی به یابیدست و دارد را بپرشی و بازدهکم

                                                      
1- Gum 
2- Resin   
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 50خاک محافظ گیاهان ترینمعروف از یکی عمیق، و فراوان وسیع، ایریشه سیستم علتبه

 ارتفاع خاک، بارندگی، حرارت، درجه نظر زا .دارد را خاک کمترین فرسایش و شودمی محسوب

توجه بوده و پروتئین قابل هضم آن تقریباً ارزش غذایی آن قابل .است سازگاری وسیع دامنه دارای

سیلو شده است و سرشار از  دو برابر پروتئین قابل هضم شبدر و در حدود چهار برابر شبدر و ذرت

 مقدار بیشترین که است گیاهانی شمار در عملکرد نظر از های مختلف است.مواد معدنی و ویتامین

 خاصیت دارای 52ریزوبیوم باکتری با آن ریشه 51همزیستی دلیلبهو  کنندمی تولید را خشک ماده

 رقابت قدرت هرز هایعلف با مقایسه در .آن است حاصلخیزی افزایش و خاک در هوا ازت تثبیت

 کشت با مقایسه در شدهرها و متروکه دیم اراضی بازده،کم زارهایدیم در یونجه کشت .دارد باالیی

 از تقریباً .است برخوردار بیشتری اقتصادی درآمد و افزوده ارزش اقتصادی، بهره از جو و گندم

 در ویژهبه مربوطه هایحرط تمامی در بازده،کم زارهایدیم تبدیل موضوع طرح ابتدای

 طراحی، مطالعه، اصلی مبنای اسپرس و یونجه امروز، تا سازندگی جهاد و کشاورزی هایخانهوزارت

؛ 1389جوری و مهدوی، ) شودمی و شده محسوب پروژه ارزیابی این و نظارت اجرا، ریزی،برنامه

 (.2001، 53کافا

 

 ر مراتع(دارویی دگیاهان دارویی )اهمیت کشت گیاهان  -3-7-1-2

ها در شرایط باشد. این گونهیهای دارویی باارزش مایران رویشگاه اصلی بسیاری از گونه

ا کشت اصولی بتواند کنند که میباالیی تولید می نسبتاً هثرؤم طبیعی و با بارندگی مختصر، مواد

افزایش یابد.  صادرات آن آنها افزایش یابد و از این رهگذر تولیدات گیاهان دارویی، مصرف داخلی و

د نتوانحیط میممقایسه با گیاهان دیم دیگر مثل گندم، جو و حبوبات، گیاهان دارویی سازگار با  در

صرفه باشد. ضمن اینکه بهوند که از نظر درآمد و اشتغال مقرنای تولید نمایمالحظهعملکرد قابل

م مختلف، سمو ود از کودهای شیمیایی وعلت عدم استفاده یا استفاده محدهگیاهان دارویی دیم ب

  .(1386)دستورالعمل کشت دیم گیاهان دارویی،  د بودنیک محصول سالم خواه

  

                                                      
3- Cover Crop  

1- Symbiotic 

2- Rhyzobium Meliloti 
3- Cafa 
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 )آویشن کوهی( Thymus kotschyanusگونه  -1 -3-7-1-2

 5-30به ارتفاع ( Laminaceaeیا  Labiataeتیره نعناع )از ای پایا بوتهآویشن گیاهی است 

های فراوان، نسبتاً کوتاه این گیاه با ساقهیا بیشتر.  مترسانتی 40تاج عموماً به قطر تا  با مترسانتی

های قوی و فشرده، نقش مهمی در تثبیت خاک و و خشبی و بالشتکی با تاج پهن و نیز ریشه

علت دارا بودن اسانس، جلوگیری از فرسایش آبی در مناطق کوهستانی و پرشیب به عهده دارد. به

ها و در صنایع داروسازی، بهداشتی و د معطر، تانن و مواد شیمیایی مختلف در درمان بیماریموا

وجود ها بهعلت معطر بودن در ابتدای مرحله رویشی، رغبتی برای تعلیف دامبه رود.کار میآرایشی به

برای گوسفند آورد، اما با پیشرفت مرحله فنولوژی و کاهش مواد معطره، با ارزش رجحانی باال نمی

از دو آن روش کشت  (.1391؛ عصری، 1389کند )جوری و مهدوی، خوبی از آن استفاده میبه

)دستورالعمل کشت دیم  گیردطریق جنسی )بذر( و غیرجنسی )قلمه یا تقسیم بوته( انجام می

 .(1386گیاهان دارویی، 

 

 (دامی )جاشیر Prangos ferulaceaeگونه  -2 -3-7-1-2

 -Apiaceaeاز تیره چتریان )ای، حفاظتی و دارویی گیاهان علفی بسیار باارزش علوفهجاشیر از 

Umbeliferae )صورت گونه غالب )اصطالحاً جاشیرزار( در ترکیب گیاهی مراتع است که بیشتر به

های رسد، و نیز برگشود. تاج گسترده که گاهی قطر آن به بیش از یک متر میییالقی دیده می

توانند اثرات تخریبی رگبارهای شدید بهاره را کاهش نمایند، میسرعت رشد میرگ که بهوسیع و بز

های خانواده چتریان داده و از فرسایش خاک جلوگیری نمایند. برگ جاشیر نیز همانند سایر گونه

باشد، درحالیکه در هنگام خشک شدن، صورت سبز و تر مورد میل و رغبت دام نمیمعموالً به

ها گیرند ولی گلخوبی مورد مصرف دام قرار میکنند، بهه به زردی و قرمزی گرایش پیدا میکزمانی

گیرند. باتوجه توجه و مصرف انواع دام قرار می شدت موردصورت خشک بهصورت تر و چه بهچه به

های گوناگون جاشیر و نیز سازگاری و تطابق شدید آن به شرایط محیطی سخت نظیر به ارزش

نظیر به حساب آورد و از توان آن را گیاهی کمو شیب تند میهای طوالنی سرمای شدید، یخبندان

بازده زارهای کمآن در اصالح مراتع مخروبه کوهستانی و جاشیرزارهای تخریب شده و نیز تبدیل دیم

 (.1391؛ عصری، 1389به مراتع دست کاشت استفاده نمود )جوری و مهدوی، 
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Abstract 
Research Aim: The aimed of this research was locating low-yield and abandoned dry-

farming lands in Balekhlichae watershed and determine the appropriate area for the 

conversion of farmland to rangeland and definition the framework for selecting the 

suitable plants for planting in capable to restoration dry-farming lands. Moreover, in 

this regard was investigated effects facilitators of Nano Silicat Potassium (NSP), 

hyper-absorption polymer, animal manure and effective microorganisms (EM) on 

growth and establishment of several perennial and native rangeland plants. 
Research method: This study was performed in three steps: A) locating low-yield and 

abandoned dry-farming lands B) Modeling the selection of suitable species for 

cultivation in these lands and C) The use of facilitators to assist in the establishment 

and growth of species cultivated in these lands. To determine the effective factors 

on locating the capable to restoration dry-farming lands, were used ANP and AHP 

methods. Finally, it was obtained the potential map of dry-farming lands restoration 

in five classes. I 2 step, Balekhlichae watershed based on exploitation was divided 

to three levels of altitude (<1500, 1500-2500 and >2500m). Based on the research 

goal, species selection study was carried out at altitudes below 2500 meters that 

extend the dry farming lands. Modeling the selection of suitable species for the 

restoration dry-farming lands was done by conjoint analysis. For this three scenario 

were defined: A) the species selecting for forage production in low-yield and 

abandoned dry-farming lands, B) the selecting medicinal species and C) the species 

selecting for soil conservation. Then, 135 species were ranked for implementing the 

restoration scenarios by experts. In the next step, entered the model 30 species got 

the highest rank. From the suggested species, two medicinal species (Thymus 

kotschyanus and Prangos ferulaceae), two species of Legominoseae (Medicago 

sativa and Onobrychis sativa) and two species of Poaceae (Festuca ovina and 
Alopecurus textilis) were selected for cultivation and studying effect of treatments 

on their growth and function. In three steps, for investigation effect of the intended 

facilitators on establishment of the aimed species in the selected dry-farming was 

performed an experiment in a randomized complete block design with three 

replications. Sampling of plants was done in the end of growing period each plant. 

Three plants from each plot were randomly selected and vegetation indices were 

measured. 
Findings: The results of first step showed that the main criteria priority in both 

methods AHP and ANP include: physiography, climate, soil, geomorphology and 

land use respectively. The results indicated in AHP method lands that have a 

moderate potential were included the highest amount of the study dry farming for 

restoration. While, in ANP method lands that have a very much potential was 

included the highest amount of the study dry farming. The results of two step showed 

in the first scenario criteria of palatability class was taken first priority. Forage 

production and appropriate growth period were obtained second priority and third 
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priority, respectively. In the second scenario criteria of the pharmacological nature 

of the proposed species and producing essential oil in their organs, appropriate 

growth period and the possibility of natural regeneration and reproduction ability 

were get first, second and third priority, respectively. In the third scenario criteria of 

the ability of the soil conservation of the selected species, appropriate growth period 

and production of essential oil and medicinal being of species were included first, 

second and third priority, respectively. In addition, the importance of the main 

criteria in three scenarios showed that for selecting of proper species the appropriate 

growth period has the most important and then, the pharmacological nature and the 

soil conservation of the species had the importance of the second and third, 

respectively. Moreover, results revealed in the first scenario from 19 forage species, 

Medicago sativa, Onobrychis sativa, Festuca ovina, Alopecurus textilis and 

Poterium Sanguisorba were achieved preference of first to fifth, respectively. In the 

second scenario from 21 medicinal species, Thymus Kotchyanous, Thymus 

daenensis, Nepeta menthoides, Prangos ferulaceae and Salvia limbata were 

obtained preference of first to fifth, respectively. In the third scenario all 30 proposed 

species have soil conservation potential and Onobrychis cornuta, Acanthophyllum 

verticillatum, Thymus Kotchyanous, Thymus daenensis and Festuca ovina were 

gained preference of first to fifth, respectively. Results of third step demonstrated 

that the effects of facilitators on growth properties and establishment of the 

cultivated plants (O. sativa, M. sativa, F. ovina, A. textilis and T. kotschyanus) was 

significance and there was a significant difference with the control. NSP 1000 mgkg-

1 had the greatest impact on the growth characteristics of the study plants. 
Conclusion: With regard to the more accurate ANP than AHP, using it can be a more 

efficient method in determining the most capable low-yield and abandoned dry-

farming lands. In addition, on the selection of suitable species for cultivation in the 

dry land conversion to pasture project, for each scenario was varied prioritization of 

criteria and the most effective criteria based on the goals of each scenario were 

obtained the most rank using the conjoint analysis method. In general, study 

facilitators had positive effect on growth properties and establishment of the target 

plants and the use of their suitable levels in the implementation of the conversion 

project of dry-farming lands was recommended. 

Keywords: Modelling, AHP, ANP, Conjoint Analysis, Growth Facilitators, 

Conversion of Restricted Dry-farming Lands, Balekhlichae Watershed, Ardabil 

Province. 
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