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) AHP(ارزیابی توان اکولوژیکی مراتع منطقه بلوچی شهرستان الر استان فارس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی برايتحقیق 
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مقدمه
است که از طریق تنظیم یندي افرارزیابی توان اکولوژیک 

با را اي درخور و هماهنگ رابطه انسان با طبیعت، توسعه
گامی مؤثر یند افردر واقع این .سازدطبیعت فراهم می

دستیابی به توسعه پایدار اطالق برايریزي منظور برنامهبه
شود، زیرا با شناسایی و ارزیابی خصوصیات اکولوژیک می

اي همگام با طبیعت هاي توسعهتوان برنامههر منطقه، می
منزله بر این اساس ارزیابی توان اکولوژیک به. تدوین کرد

زیستی براي ریزي محیطآمایش و طرحپایه و اساس 
کشورهایی که درصدد دستیابی به توسعه پایدار همراه با 

ناپذیر است اجتناب،هستندآیندههاي حفظ منافع نسل
)Rajayi, 2003.(

رعایت ضوابط اکولوژیکی از اصول بنیادي در شناخت 
صحیح از زمین منظور استفادهمحیطی بهتوانمندیهايصحیح 
,Saeidy & Hossaini(است  هاي در روش). 2009

هاي ی سرزمین به علت تفاوت در مدلبندي آمایشپهنه
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وتحلیل شده و تعداد منابع مؤثر در  تجزیهاکولوژیکی ساخته
هایی ها و تشکیل واحدهاي سرزمین تفاوتبندي دادهو جمع

مایش سرزمین شامل آیند افراقدامات جدید در . وجود دارد
هاي ریاضی در ارزیابی توان اکولوژیک و ز مدلاستفاده ا
عددي هايهاي ممکن، تهیه مدلویت بین کاربريتعیین اول

د ها و بکارگیري روشهاي چنارزیابی زیست محیطی کاربري
در ) AHP(مراتبی معیاري ازجمله روش تحلیل سلسله 

Onagh(هاست ین وزن و سنجش اولویت بین کاربريتعی et

al., 2006 .(Sicat و همکاران)در همین زمینه با ) 2005
، تناسب اراضی را GISاستفاده از منطق فازي در برنامه 

سازي اي در هند مدلهاي مختلف در منطقهبراي کاربري
Ahmadiهمچنین .کردند Mirghaed 2013(و همکاران (

اي به ارزیابی توان زیست محیطی سرزمین براي در مطالعه
داري با استفاده از روش تحلیل سلسله توسعه کاربري مرتع

.مراتبی پرداختند
ویژه در شرایطی ههاي آمایش سرزمین باستفاده از مدل

توانمندیهايبا استفاده از داريمرتعهاي طرحکه توسعه
زیرا ،نظر باشد به یک ضرورت تبدیل شده استمنطقه مد

بعاد توان اهاي اکولوژیکی مرتع میعالوه بر شناسایی ارزش
اقتصادي، اجتماعی و مدیریتی آن را نیز مورد بررسی قرار 

متفاوتی داري هم از الگوهاي هاي توسعه مرتعشیوهالبته . داد
ها بر مطالعات توصیفی و میدانی برخی شیوه. برخوردار است

,Kadivar & Saghayi(استوار است  و برخی دیگر ) 2006
ارزیابی چندعامله بندي آمایشی با استفاده ازنیز بر پهنه

اراضی تأکید دارند که در تحلیل توان اکولوژیکی نمایش 

دهد ان سرزمین در معرض قضاوت قرار میبهتري را از تو
)Makhdoom, 2006 .(

منطقه بلوچی درز و سایبان از توابع با توجه به آنکه در 
شدت وابسته به مراتع این افراد محلی بهشهرستان الرستان

منظور تأمین نیازها و امرار باشند و از منابع آن بهمنطقه می
ضروري است در راستاي رواز اینکنند، معاش استفاده می
این منطقه در جهت استفاده ریزي مناسبمدیریت و برنامه

بر . انجام شودصحیح و منطقی از مراتع آن اقدامات الزم 
ارزیابی توان اکولوژیکیاین پژوهش با هدف،همین اساس
هاي داري بر اساس دادهمرتعطرح توسعه براياین منطقه 

.شدانجام محیطی و متکی بر رویکرد ارزیابی چندعامله 

هامواد و روش
منطقه مورد مطالعه

منطقه بلوچی درز و سایبان از توابع شهرستان الرستان 
20َ32ْ49در جنوب استان فارس و در موقعیت جغرافیایی

عرض 30َ00ْ28تا50َ55ْ27طول شرقی و3649'تا
حداکثر ارتفاع منطقه ). 1شکل شماره(شمالی قرار دارد 

این حوزه . متر است4/729متر و حداقل آن 5/1817
هکتار 1920هکتار مساحت است که 2097داراي 

. دهندها تشکیل میها و تپهآن را اراضی کوه%) 56/91(
2/233وسط بارندگی سالیانه متو داراياقلیم منطقه خشک 

69/41متر، متوسط حداکثر درجه حرارت سالیانه هوا میلی
درجه 38/3و متوسط حداقل درجه حرارت سالیانه 

. باشدگراد میسانتی

موقعیت منطقه مطالعاتی-1شکل
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روش بررسی
شکل (اکولوژیکیدر این پژوهش، با تعیین معیارهاي 

)شناسی، اقلیم، فرسایش و پوشش گیاهیزمین، خاك، زمین
بر )کاري و چراي دامعلوفه(داريهاي مرتعدر توسعه طرح

آوري اي، جمعاساس نظرات کارشناسی و مطالعات کتابخانه
ها و اطالعات طی بازدیدهاي میدانی وو آماده سازي داده

هاي نقشه.انجام شدو مستندات موجودهاگزارشاستفاده از 
بر اساس مدل رقومی ) شیب، جهت، ارتفاع(شکل زمین 

، EC ،pHبافت، عمق، (هاي خاك نقشه، )DEM(ارتفاع 
بر اساس ) هاي هیدرولوژیکی خاك، نفوذپذیري خاكگروه

سنگ بستر، (شناسی طرح آبخیزداري منطقه و زمین
هاي با استفاده از نقشه) به فرسایشا هحساسیت سنگ

با توجه به ) دما، بارش(طقه کشور، نقشه اقلیم من1:100000
هاي هاي هواشناسی و همچنین نقشههاي ایستگاهداده

و پوشش ) نوع فرسایش و شدت فرسایش(فرسایش خاك 
پس از آماربرداري ) تیپ، وضعیت و گرایش مرتع(گیاهی 
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مشخص و طی ي ارزیابیمقایسات زوجی معیارها
کارشناسان و (کارشناس 7هایی بر اساس نظرات پرسشنامه

هاي مختلف مرتبط با دانشگاه گرگان در تخصصتاداناس
کمیل گانه تو بر مبناي مقیاس عددي نه) موضوع تحقیق

دهی هاي کارشناسان در وزنپس از تعدیل قضاوت. شدند
میانگین ) 1/0کمتر از (معیارها، بر اساس میزان ناسازگاري 

دهی معیارها مورد توجه قرار هندسی نظرات آنها براي وزن
هاي تکمیل شده در محیط سپس تحلیل ماتریس. گرفت

Expert Choiceافزاري نرم براي تعیین اوزان نسبی 11
هاي موجود در منطقه همچنین محدودیت.انجام شدمعیارها 

مغایر با هدف ارزیابی، شناسایی و با استفاده از منطق بولین 
مشخص 1و 0به صورت یک الیه اطالعاتی با ارزشهاي 

دهی در مرحله بعد بر اساس معیارهاي ارزیابی و وزن.شدند
ایجاد برايیه و عمل استانداردسازي هاي معیار تهآنها، نقشه

. هاي معیار استاندارد شده بر روي آنها ایجاد گردیدنقشه
سپس وزن نهایی هر معیار در الیه استاندارد مربوط به آن 

. هاي معیار استاندارد شده وزنی ایجاد شدضرب شده و نقشه
هاي تهیه شده بندي، نقشهدر نهایت براي حصول به اولویت

ده از عملیات همپوشی جمعی با یکدیگر ترکیب شده با استفا
.تعیین گردیدبرترو با استانداردسازي آنها گزینه 

نتایج
این مطالعه با هدف ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه 

راي علوفه کاري و چ(داري سعه طرح مرتعتوبرايبلوچی 
. انجام شد) AHP(بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی ) دام

گذاري معیارهاي ارزیابی نشان داد که ارزشاز نتایج حاصل 
عنوان مهمترین و هب%2/38پوشش گیاهی با وزن نهایی 

عنوان به%3/4شناسی با وزن نهایی پذیري و زمینفرسایش
برايترین شاخص در بین معیارهاي ارزیابی اهمیتکم

نتایج . خته شدندداري در منطقه مورد مطالعه شناتوسعه مرتع
و شکل1جدولگذاري معیارهاي ارزیابی درنهایی ارزش

مطالعات میدانی نشان داد با توجه به . مشخص شده است2
هاي گیاهی مختلف خشک منطقه، گونهشرایط خشک و نیمه

و چهار تیپ گیاهی در منطقه مورد مطالعه وجود دارد که 
جینتا. استنشان داده شده3و 2جدولهاينتایج آن در 

برايی اراضی منطقه مطالعاتیکیاکولوژبندياز طبقهحاصل
یکمها،تیپس از حذف محدودداريطرح مرتعتوسعه 

، نقشه توان ارهایبه معدهیو وزنیفیکهايکردن ارزش
). 3شکل(در پنج طبقه حاصل شد یبلوچمنطقهاکولوژیکی 

از کل ) %76/3(هکتار5/78نتایج بیانگر آن است که حدود 
داري توسعه طرح مرتعمنطقه داراي توان خیلی مناسب براي 

داراي توان )%4/15(هکتار 5/231، حدود )چراي دام(
مطلوبیت متوسط، ) %4/3(هکتار 25/71مناسب، حدود 

4/1445مطلوبیت کم و حدود ) %2/69(هکتار172حدود 
برخوردار از مطلوبیت خیلی کم یا نامناسب ) %2/69(هکتار
محدود قابلیتدهد که در مناطق با این نتایج نشان می. است

داري با هدف نیاز است طرح توسعه مرتع،براي چراي دام
علوفه کاري انجام شود تا اقدامی مهم در جهت احیاء و 

). 4و 3و شکل 4ولجد(بازسازي مراتع این منطقه باشد 



3639شماره 23فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران جلد 

)مقایسه زوجی(و روش تحلیل سلسله مراتبی ECافزاراتریس اولیه و وزن هر شاخص با استفاده از نرمم-1جدول 
وزن 

هاالیه
6 5 4 3 2 1

معیار
فرسایش اقلیم پوشش گیاهی شناسیزمین خاك شکل زمین

074/0 1 6 4 4 3 شکل زمین 1
149/0 5 3 5 5 خاك 2
043/0 2 7 6 شناسیزمین 3
382/0 5 2 پوشش گیاهی 4
309/0 8 اقلیم 5
043/0 فرسایش 6

AHPهاي نسبی اختصاص یافته به معیارهاي ارزیابی بر اساس روشوزن-2شکل

هاي گیاهی موجود در منطقه بلوچیلیست فلورستیک گونه-2جدول
نام فارسی یا محلی نام علمی گیاه

کالسفرم رویشیگیاه
خوراکیخوش نام خانوادهگونهنام جنس و

Acantholimun  scorpiusPlumbaginaceaeچند سالهايبوتهکاله میرحسنIII

Amygdalus  eburneanRosaceaeچند سالهدرختچهبادام عاجیIII

Amygdalus scopariaRosaceaeچند سالهدرختچهارژنIII

Anvillea  garciniCompositaeچند سالهايبوتهسندائی-قره گزIII

Astragalus arabusculinuspapilionaceaeچند سالهبوتهآنزروتIII

Astragalus glaucacanthuspapilionaceaeچند سالهبوتهگون اسبیIII

Calendula persicaCompositaeچند سالهفوربهمیشه بهارII

Centeaurea briguieranaCompositaeچند سالهايبوتهگل گندمIII

Centeaurea virgataCompositaeچند سالهايبوتهگل گندمIII

Convolvolus fargyrachathumConvolvulaceaeچند سالهبوتهپیچک صحراییIII

Cynodon  dactylonGramineaچند سالهگراسمرغII

Ephedra larestanicaEphedraceaeچند سالهدرختچهارمکIII
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نام فارسی یا محلی نام علمی گیاه
کالسفرم رویشیگیاه

خوراکیخوش نام خانوادهگونهنام جنس و
Gymnocarpus decanderCaryophyllaceaeچند سالهايبوتهکاروچII

Hammada salicornicaChenopodiaceaeچند سالهايبوتهتراتIII

Lycium depressumSolanaceaeچند سالهدرختچهدیو خارIII

Noea mucronataCompositaeچند سالهبوتهخارگونیIII

Otostegia persicaLabiataeچند سالهبوتهکاسه گلIII

Phragmites australisGramineaچند سالهعلفینیIII

Platychaete aucheriCompositaeچند سالهبوتهساري سولمازII

Salvia aremopholiaLabiataeچند سالهبوتهمریم گلیII

Salvia macrosiphonLabiataeچند سالهبوتهمریم گلیII

Zataria multifloraLabiataeچند سالهدرختچهآویشن شیرازيIII

Ziziphus spina -chirstiRhamnaceaeچند سالهدرختچهکنارIII

هاي گیاهی موجود در منطقهلیست تیپ-3جدول
هاي گیاهیتیپخانوادهوضعیت تیپگرایش تیپ

papilionaceaeAstragalus glaucacanthusخیلی ضعیفمنفی

ConvolvulaceaeConvolvolus fargyrachathumخیلی ضعیفثابت

Labiataeخیلی ضعیفمثبت CaryophyllaceaeSalvia aremopholia- Gymnocarpus decander

Rhamnaceae-Ziziphus spinaضعیفمثبت –chirsti

)چراي دام(داريتوسعه طرح مرتعبراي مطلوبیت اکولوژیکی رویشگاه بلوچی -3شکل 
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رویشگاه بلوچی و مساحت هریک از طبقات آنقابلیت خصوصیات -4جدول
طبقاتقابلیتوضعیت مساحتخصوصیات

اکولوژیکی رویشگاهقابلیت 

1خیلی زیاد5/78
2زیاد5/321

3متوسط25/71
4کم172

5)نامناسب(خیلی کم 4/1445

داريمیزان مطلوبیت هریک از طبقات نقشه نهایی براي توسعه مرتع-4شکل

بحث 
داري نتایج این تحقیق نشان داد که توسعه کاربري مرتع

از . باشدنسبتاً باالیی مواجه میهايدر منطقه با محدودیت
توانهاي خروجی، میبا توجه به نقشهزا عوامل محدودیت

همراه و، کوهستانی بودن منطقه، بارش کمعمق کم خاكبه
به عبارتی دیگر، با توجه به .کردبا اقلیم خشک منطقه اشاره 

، تیپ(وشش گیاهی، پ)دما و بارش(رهاي اقلیمیتپارام
سنگ بستر و (شناسیزمین،)وضعیت مرتع و گرایش

شدت و (، فرسایش خاك)سایشها به فرحساسیت سنگ
، EC ،pHبافت، عمق، (، فاکتورهاي خاکی)نوع فرسایش

و شکل زمین)خاكهاي هیدرولوژیکی نفوذپذیري و گروه
4/1445(از کل منطقه مورد مطالعه ،)شیب، جهت و ارتفاع(

هاي فاقد قابلیت توسعه طرح%) 2/69(حدود)هکتار
از کل %) 8/3(هکتار 5/78از طرفی. باشدداري میمرتع

براي را ترین شرایط مناسب0-%25منطقه با شیبی حدود 
با توجه به شرایط اقلیمی، ) علوفه کاري(داري مرتعتوسعه

.شناسی داردادافیکی، توپوگرافی و زمین
مراتع این همچنین نوع پوشش گیاهی و وضعیت ضعیف 

چندساله از هاي اغلب خاردار و مناطق بدلیل پوشش گونه
داريعوامل مؤثر در افزایش محدودیت توسعه کاربري مرتع

برايبنابراین . روندشمار میبه)چراي دام و علوفه کاري(
رویه توسعه منطقه، عالوه بر حفاظت، جلوگیري از چراي بی

برداران، ترویج فرهنگ استفاده ها، آموزش و ترویج بهرهدام
زیست منابع طبیعی و محیطاز منابع طبیعی، مدیریت کارآمد

کاري با و همچنین احیاء و اصالح مراتع بوسیله نهال
برايها بومی و قرق عرصه تا استقرار نهالهاي گونه

بازسازي منابع این مناطق و جلوگیري از تخریب 
جزء اصول اساسی و کارآمد مدیریت تواندزیست میمحیط

کاران و همKarimian.مراتع این منطقه بحساب آید
عنوان اي به راهکارهاي مذکور بهنیز در مطالعه) 2008(

. اندهبخشی از اصول احیاء و اصالح مراتع اشاره کرد
Mirdavoodi نیز بر لزوم حفاظت ) 2008(و همکاران
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مناطق با پوشش گیاهی کم و یا اختصاص آن به حیات 
. وحش تأکید کردند

سلسله دهی معیارها بر اساس روش تحلیل نتایج وزن
گرایش و ،گیاهیتیپ(پوشش گیاهینشان داد کهمراتبی

شدت و نوع (بیشترین و فرسایش خاك)وضعیت مرتع
حساسیت سنگها به (شناسیو فاکتورهاي زمین)فرسایش
کمترین تأثیر را در روند ارزیابی )سنگ بسترو فرسایش

تأثیرالبته .لوژیکی مرتع دارندعوامل تأثیرگذار بر توان اکو
تواند ناشی شناسی میکم فرسایش خاك و فاکتورهاي زمین

. منطقه باشدسنگها و اقلیم شناسی، جنساز سازندهاي زمین
Moradzadeh)2009( نیز بر نقش پایین عامل فرسایش در

به . ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه لرستان تأکید داشتند
مورد مطالعه نشان يدهی معیارهانتایج وزن،ارتی دیگرعب

داد که پارامترهاي پوشش گیاهی ازجمله وضعیت و گرایش 
و پارامترهاي خاکی ) بارندگی(مرتع همراه با پارامتر اقلیمی 

نسبت به داريدر توسعه کاربري مرتع) عمق و بافت خاك(
گیري شده، از اهمیت بیشتري دیگر پارامترهاي اندازه

ها در همچنین وضعیت هریک از این پارامتر. ندبرخوردار
. کنداي را ایفا میکنندهوري از مراتع، نقش تعیینمیزان بهره

Mohamadi Golrand بر پارامترهاي ) 2007(و همکاران
خاکی ازجمله بافت، عمق خاك و میزان آب و تأثیرگذاري 

از طرفی در توسعه . آن بر پوشش گیاهی تأکید داشتند
عنوان هاي پوشش گیاهی بهداري، نوع و ویژگیرتعکاربري م

یک جزء بیولوژیکی سرزمین، نسبت به معیارهاي اقتصادي 
بنابراین با توجه . و اجتماعی، در اولویت باالتري قراردارد

مورد عالوه بر داري، هاي منطقه در توسعه مرتعمحدودیتبه 
ي هالزوم توجه به محدودیتقراردادن پوشش گیاهی، توجه

اقتصادي اجتماعی منطقه ازجمله پایین بودن میزان درآمد، 
سوادي افراد هاي مناسب دسترسی و درصد باالي کمنبود راه

.قرار گیردمورد توجهنیز باید بومی
) AHP(تحلیل سلسله مراتبی یند افراین تحقیق نشان داد 

ها و انتخاب گزینه بهینه با اي منطقی براي مقایسه گزینهشیوه
هاي تأثیرگذار است و در نظر گرفتن تمامی مشخصه

گیري چارچوب مناسبی براي مشارکت گروهی در تصمیم

پذیر بودن، کم هزینه دلیل انعطافهمچنین به. کندایجاد می
سبی روش بسیار منا،بودن، دسترسی سریع به نتیجه و غیره

از . شودبراي انجام ارزیابی توان اکولوژیک محسوب می
ابی، یدر مکانGISتحقیق توانایی سودمندي این ،طرفی

گذاري معیارهاي مختلف اکولوژیکی را با ترکیب و رویهم
,Babayi Kafayi(توجه به تحقیقات گذشته  ؛ 2001

Moradzadeh, ,Foladvand؛2009 مورد تأکید ) 2008
. دهدمیبیشتري قرار
با توجه به گستردگی منطقه، نتایج حاصل بیانگر بنابراین 

توسعه طرح برايبلوچی مراتع منطقهبسیار پایین قابلیت
سازي عرصه هاي غنیداري و همچنین اجراي برنامهمرتع
همچنین با توجه به ارزیابی توان اکولوژیکی . باشدمی

توجه به اینکه ولوژیک و با اساس عوامل اکبرفقطرویشگاه 
هاي موجود در زیر حوزه بلوچی در یکی از مناطق سامان

محروم کشور چه از لحاظ  فقر فرهنگی و معیشتی و چه از 
شود که مطالعه یط اقلیمی قرار دارد، پیشنهاد میلحاظ شرا

منطقه از دیدگاه اقتصادي و اجتماعی نیز مورد ارزیابی دقیق 
دیگر زیستی از محیطاز طرفی ارزیابی آثار. قرار گیرد

تواند پس از ارزیابی توان توسعه هایی است که میبرنامه
زیست و حفظ منابع جلوگیري از تخریب محیطبرايمنطقه 

. قرار گیردطبیعی مورد توجه 
طورکلی با توجه به اینکه ارزیابی توان اکولوژیکی به

ریزي استفاده از سرزمین عنوان یک ضرورت در برنامهبه
مطرح شده است و این موضوع در ) یش سرزمینآما(

از اي نیز منعکس شده، هاي در دست تدوین توسعهبرنامه
اي ارزیابی توان اکولوژیک نیاز است که در هر منطقهرو این

، سپس برمبناي نتایج کاربري بهینه در منطقه اجرا انجام شود
.شود
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Abstract
The use of nature in a way that is least harmful to the environment and the best
efficiency is achieved for humans is possible when all factors and phenomena involved
in environment are considered in the planning of land.For this purpose, this research
was aimed to assess the ecological capability for the rangelands of Lar city in the
Baluch region using the Analytic Hierarchy Process (AHP) based on the principles of
land use planning. Initially, the information layers including vegetation, climate,
geology, landform, soil, and erosion were prepared in Arc GIS. Then, the weighting of
evaluation criteria was performed in the Expert Choice software based on the Analytic
Hierarchy Process (AHP). In the next step, the weights of evaluation criteria were
extended to the layers and analysis was performed in Idrisi. According to the obtained
results, the ecological capability of the study rangelands for range management
development was classified into five classes, namely high suitable (78.5 ha), suitable
(321ha), moderately suitable (71.25 ha), low suitable (172 ha), and not suitable (1445.4
ha), respectively. In addition, our results showed that attention to climatic and edaphic
conditions as well as socio-economic issues are important and necessary for the
implementation of any range management plan in this region.

Keywords: Analytical hierarchy process (AHP), Baluchi region, ecological capability
evaluation, range management.


