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  چکیده 

باشد.  ها و مراتع در سطح کشور می سیر نزولی وضعیت کمی و کیفی جنگل بررسی منابع و نتایج مطالعات مختلف بیانگر

باشد. مراتع با  اي قابل مالحظه می هاي احیایی اصالحی و توسعه تخریب اراضی و منابع طبیعی بدلیل عدم وجود برنامه

رسد که  روند. به نظر می هایی طبیعی، به عنوان منبع مهم تولید محصوالت دامی و گیاهی به شمار می دارا بودن پتانسیل

اي براي قطع تخریب منابع طبیعی تنظیم و ارائه  ر اقدامی الزم است تخریب منابع طبیعی متوقف شود و برنامهقبل از ه

صحیح آنها  یابی مکان هاي منابع طبیعی، عملیات اصالحی و احیایی در عرصه انجام هاي بخش مهمترین از یکیگردد. 

هاي مناسب  بندي مکان در این پژوهش به منظور اولویتین، بنابرابسزایی در موفقیت عملیات دارد.  تاثیر که  باشد می

استفاده  AHPگیري شامل روش  پشتیبانی تصمیم  قوشچی ارومیه از سیستممراتع در  بذرپاشیاجراي عملیات بیولوژیک 

روش  هاي پایه، تهیه نقشه واحدهاي همگن، اجراي هاي مورد نیاز، تهیه نقشه شد. مراحل تحقیق شامل: جمع آوري داده

AHP 12واحد براي زراعت،  9واحد همگن،  76از مجموع  باشد. هاي مناسب عملیات مذکور می هاي مکان و تهیه نقشه 

واحد براي اعمال سیستم هاي چرایی و نهایتاً پنج واحد همگن نیز داراي اولویت مناسب  4اي،  واحد براي اراضی صخره

  .براي بذرپاشی هستند

  .اصالح مرتع، مراتع قوشچیگیري،  هاي پشتیبانی تصمیم سیستمابی، عملیات بیولوژیکی، ی مکانکلیدي:  گانواژ
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  مقدمه  - 1

هاي مهم در توسعه پایدار هر کشور به  اهمیت مراتع به عنوان بخشی از منابع طبیعی تجدید شونده، از جمله شاخص

با توجه به رشد جمعیت، افزایش نیاز غذایی به گوشت قرمز، تعداد واحد دامی در کل  ).1382آیند (باغستانی،  حساب می

). مراتع کشور ما در سه 1387(اسکندري و همکاران،  ستقیمی بر مراتع کشور خواهد داشتافزایش خواهد یافت که فشار م

هت بیش از سایر منابع نیازمند نگرش دهه اخیر در مقایسه با دیگر منابع به شدت در معرض تخریب قرار گرفته و بدین ج

باشند. بنابراین ارزیابی قابلیت و مدیریت  سیستمی و اکولوژیکی و انجام حفاظت، احیا، اصالح و توسعه و مدیریت کارآمد می

ایی طبیعی، ه ). مراتع با دارا بودن پتانسیل1387زاده و همکاران،  مراتع کشور به روشی توانا، پویا و کم هزینه نیاز دارد (نجیب

در جهت بدست  هاي مدیریتی عمدتاً روند. از این رو برنامه به عنوان منبع مهم تولید محصوالت دامی و گیاهی به شمار می

گردد. گزارشات موجود حاکی از آن است که مراتع کشور سیر قهقرایی را طی  آوردن حداکثر محصوالت تدوین و اجرا می

رسد که قبل از هر اقدامی الزم است  کند. به نظر می تر می کنونی روند تخریب مراتع را سریعبرداري  هاي بهره کنند و شیوه می

 هاي بخش مهمترین از یکی اي براي قطع تخریب منابع طبیعی تنظیم و ارائه گردد. تخریب منابع طبیعی متوقف شود و برنامه

بسزایی در موفقیت  تاثیر که  باشد صحیح آنها می بییا مکان هاي منابع طبیعی، عملیات اصالحی و احیایی در عرصه انجام

مراتع بذرپاشی در هاي مناسب اجراي عملیات بیولوژیک  بندي مکان در این پژوهش به منظور اولویتبنابراین، عملیات دارد. 

  شد.خواهد استفاده  AHPگیري شامل روش  پشتیبانی تصمیم  قوشچی ارومیه از سیستم

  ها   مواد و روش - 2

حوزه آبخیز قوشچی در استان آذربایجان غربی و در شهرستان ارومیه قرار دارد. محدوده مورد مطالعه در مختصات 

واقع  عرض شمالی 38و  53 ،00تا  37و  01 ،56طول شرقی و   44و  52 ،57تا  44و  10 ،51جغرافیایی 

  شده است. 

  هاي تحقیق گام

  واحدهاي همگن)هاي پایه (نقشه  تهیه نقشه .1

   زیرمعیارها و تعیین معیارها .2

  
  معیارها و زیرمعیارها -1شکل

  دهی به معیار و زیرمعیارها از طریق پرسشنامه و طبق جدول مقایسه زوجی ساعتی وزن .3

 EXPERT CHOICEوارد کردن نتایج پرسشنامه در نرم افزار  .4

  تعیین نرخ ناسازگاري .5

  GISهاي مناسب بذرپاشی در محیط نرم افزاري  تهیه نقشه مکان .6

  ایجنت - 3

  دهی زیرمعیارها براي عملیات بذرپاشی وزن -
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  زیرمعیارهاي اقلیم -2 شکل

  
  زیرمعیارهاي فیزیوگرافی -3 شکل

  
  زیرمعیارهاي خاك - .Error! No text of specified style in document شکل

  
  زیرمعیارهاي پوشش -5 شکل

  
  زیرمعیارهاي عوامل مکانی -6 شکل

  
 زیرمعیارهاي کاربري اراضی -7 شکل

بیشترین اهمیت، زیرمعیار ارتفاع از بین  667/0در عملیات بذرپاشی از بین زیرمعیارهاي اقلیم، بارش با وزن 

از  667/0زیرمعیارهاي خاك، گرایش مرتع با وزن از بین  344/0، بافت خاك با وزن 649/0زیرمعیارهاي فیزیوگرافی، با وزن 

از بین زیرمعیارهاي عوامل مکانی، کاربري مرتع از بین زیرمعیارهاي  55/0بین زیرمعیارهاي پوشش، فاصله از روستا با وزن 

و  اهمیتمعیارهاي مذکور به عنوان معیارهاي با  بیشترین اهمیت را به خود اختصاص دادند. 804/0کاربري اراضی با وزن 

سوري و همکاران،  ;1389آذرنیوند و زارع چاهوکی،  ;1388 ،يانصار( ندا در تحقیقات محققان دیگر نیز بیان شده تاثیرگذار

1391(.  
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 وزن دهی معیارها براي عملیات بذرپاشی -

  :باشد یم 8به شرح شکل  AHP بر اساس یبذرپاش اتیعمل يبرا ارهایمع یحاصل از وزن ده جینتا

  
  ECنمودار وزن دهی به معیارها حاصل از نرم افزار  -8شکل

  

و  345/0 به ترتیب معیار مد نظر با وزن 6از بین  و معیار اقلیم کاربري اراضی هايمعیاردر بین معیارهاي مورد بررسی، 

  .بیشترین اهمیت را به خود اختصاص دادند 323/0

  گیري یجهنت - 3

استخراج گردیده و در محیط  EXPERT CHOICEبا توجه به وزن هریک از زیرمعیارها و معیارها که از نرم افزار 

 12واحد براي زراعت،  9واحد همگن،  76اعمال شدند، وزن نهایی براي هر واحد همگن تعیین شد. از مجموع  GISافزاري  نرم

هاي چرایی و نهایتاً پنج واحد همگن نیز داراي اولویت مناسب براي  مواحد براي اعمال سیست 4اي،  واحد براي اراضی صخره

 AHPمحققان دیگر نیز از روش  هستند. نتایج طبق نقشه نهایی زیر ارایه گردید. AHPبر اساس روش مرتع بذرپاشی خاك 

طوالبی  ;1392،ترك  ;1391،امیري و ارزانی  ;1391سوري و همکاران، به عنوان روش کارا در تحقیقات خود بهره جستند (

  .)1392، و همکاران

  
  کاري درخاك مراتع گردنه قوشچیبذرنقشه اولویت بندي نهایی  - 2شکل
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Abstract  
Evaluation of the results of various studies indicate a decline in the quantity and quality 
of Ranges of the Iran. Reducing land degradation and natural resource programs 
because of the lack of reform and development is considerable. It seems that before any 
action is necessary to stop the destruction of natural resources and a plan to discontinue 
the degradation of natural resources and the setting should be presented. One of the 
most important practices of corrective and reducing in the fields of natural resources, 
correct Site selection, which has a great impact on the success of the practices. 
Therefore, in this study, in order to prioritize sites suitable for biological Seeding 
practices, on Ranges decision support systems consisting of col Gushchi Urmia AHP 
was used. Research process including data collection needed provide base maps, maps 
of homogeneous units, implement and AHP method mapping practices is places 
suitable. The results indicate Homogeneous units suitable for seeding practices units are 
15,17,18, 22, 41.  
Keywords: : Site selection, biological practices, Decision Support Systems, 
rangeland improvement, gushchi. 

 


