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 چكيده
بر اين . آبخيز و در اولويت قرار دادن آنهاست ترين چراگاههاي حوزه ريزي مرتع يافتن بحراني هاي مهم در برنامه  يكي از گزينه
شيب، بارش، توليد مرتع يا واحد دامي در ماه، (رود در شرق دماوند الگوي تركيب عوامل مكاني مرتع  آبخيز حبله اساس براي حوزه

نزديكي به (، عوامل مكاني بحران كه تردد دام در نزديكي آنها بيشتر و فشار بر چراگاه زيادتر است )گرايش مرتع، وضعيت مرتع
شيب، رخساره ژئومرفولوژي توده يا برونزدسنگي، كاربري (و محدوديتهاي مكاني ) جاده، به روستا، به رودخانه، به چاه و به چشمه

 ILWISافزار سامانه اطالعات جغرافيايي  در محيط ارزيابي چندمعياره مكاني نرم) انه، محل روستازمين، محل جاده، محل رودخ
در ) هزينه(يا غيرمستقيم ) سود(ها با توابع هدفي يا بيشينه خطي مستقيم  استانداردسازي فازي عوامل و محدوديت. طراحي شد

 1با مقايسه زوجي عوامل با ارزشهاي ارجحيتي ) ه اعداد صفر تا يكدامن(وزن نرمال عوامل . محدوده ارزشي صفر تا يك انجام شد
. ها به صورت تحليل چندمعياره انجام شد  تلفيق اين اليه.  از روش تحليل سلسله مراتبي مشخص شد1/0 و ناسازگاري كمتر از 9تا 

هاي آن، محل   ارزش پيكسلطبق اين نقشه و نمودار ستوني. نقشه شاخص مركب در محدوده ارزشي صفر تا يك ساخته شد
استفاده از . ها به دقت تعيين شد بندي برنامه  هكتار در نقشه نهايي براي اولويت150آبخيز با مساحت  ترين چراگاههاي حوزه بحراني

 .جويي در زمان و هزينه است ها و صرفه اين الگوي در مناطق ديگر باعث استفاده بهينه از داده
 

 .ترين چراگاهها چندمعياره مكاني، تصميم، تحليل سلسله مراتبي، استانداردسازي فازي، بحراني تحليل :هاي كليدي  واژه
 

 مقدمه
هاي متعدد مكـاني در مراتـع بايـد           عوامل و محدوديت  

ريزي درست دخالت داده شوند و ايـن امـر بـا           براي برنامه 
ريـزي، قابـل      فنون سنتي به علت پيچيده شدن زياد برنامـه        

گيـري     سـنتي و معمـولي تـصميم       فنونني  يع. انجام نيست 
اند، آنها توابع ميانگين يـا        ه   اكثراً غير مكاني بود    1چندمعياره

شوند و به نظـر       مجموع را كه براي تمام منطقه مالحظه مي       

). Tkach and Simonovic, 1997(گيرند  كار مي مناسبند به
كه براي شـناختن مكانهـاي مناسـب و پيـشنهاد             صورتي  در

گيـري    ا روي يـك نقـشه از كـاربرد فنـون تـصميم            ه    برنامه
مهمتـــرين تفـــاوت . چنـــدمعياره مكـــاني ضروريـــست

 ، ارائـه  تحليل چندمعياره مكـاني  وگيري چندمعياره  تصميم
 

----------------------------- 
1- Conventional Multi Criteria Decision Making (MCDM) 
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صميم تجزيه و تحليلهاي ت. واضح اجزا مكاني است
هاي مكاني جغرافيايي بر مبناي   چندمعياره مكاني به داده

براي بدست آوردن . مقادير معيار يا گزينه نياز دارد
ها با استفاده از   گيري، داده اطّالعات در فرايند تصميم

هاي اطّالعات   سامانه فن و دانش و گيري چندمعياره تصميم
اي تصميم تجزيه و تحليله. شوند  پردازش ميجغرافيايي

هاي جغرافيايي   مكاني چندمعياره فراينديست كه داده
تغيير ) خروجي(را تركيب كرده، به يك تصميم ) ورودي(

هاي   برداري از داده اين فرايند شامل بهره. دهد مي
ها و   گير و دستكاري داده جغرافيايي، اولويتهاي تصميم

ها  ددر اين فراين. اولويتها طبق قوانين ويژه تصميم است
تواند گرد هم  هاي چندبعدي جغرافيايي و اطّالعات مي  داده

در . ها تبديل شوند  بعدي براي گزينه آيند و به مقادير تك
توان به  گيري در مرتع، مي انتخاب عوامل براي تصميم

 در استراليا اشاره كرد كه et al.(1986)  Cocksپژوهش 
امل بيوفيزيكي ريزي مراتع با دخالت عو الگويي براي برنامه

خاك، پوشش گياهي، اقليم و دسترسي به مرتع را در نظر 
اي  دارند كه الگو در هيچ منطقه آنها اظهار مي. گرفتند

داري جاري  آزمايش نشد، ولي هماهنگ با فعاليتهاي مرتع
 .در آنجا بود

از مراتع مكزيك، نواحي ) Tabasco(در منطقه تاباسكو 
ي كه به سادگي در فرسوده مرتعي با بررسي عوامل

كشورهاي در حال توسعه نيز در دسترس باشند مشخص 
شناسي، خاك،  اين عوامل شامل تشكيالت سنگ. شد

 ,.Geissen et al(گياهي، كاربري اراضي و بارش بود پوشش

كه در انتخاب عوامل و محدوديتها در نظر گرفته ) 2007
امل شدند و عالوه بر آنها در تكميل و دقت محاسبات از عو

منطقي مثل توليد مرتع و نزديكي به محل هاي پررفت و 
 .آمد دامها مثل جاده، روستا يا آب نيز استفاده شد

ــه و     ــدمعياره و تجزي ــابي چن ــهاي ارزي ــب روش تركي
تحليل . ستتحليل چندمعياره مكاني  تحليلهاي مكاني همان    

ــاني  ــدمعياره مك ــي چن ــات     راه مهم ــه اطّالع ــراي تهي ب
ــاره سياســت ــذاري درب ــراي  گ ــاني ب ــصميم مك ــسائل ت  م
 تحليـل چنـدمعياره مكـاني     يك مسئله   . گيران است   تصميم

ها يا بـه عنـوان          تواند به عنوان يك جدول تحليل نقشه        مي
 نقـــشه اي از جـــدولهاي تحليـــل تنظـــيم شـــده باشـــد

(Sharifi and Herawijnen, 2003). 
هاي   به ابزارهاي اطّالعات جغرافيايي  سامانهتغيير شكل 

. شود يار در جهان واقع امروزه، ضرورتاً احساس مي تصميم
يار مكاني  هاي تصميم  هاي متعددي هم مدعي سامانه  برنامه

به هر حال يكپارچه شدن . اند ه به همراه جزئيات شد
 و روشهاي تحليلي هاي اطّالعات جغرافيايي  سامانه

 ).,.Laaribi et al 1996(شوند  چندمعياره پيشنهاد مي
ايست  ه  مبتني بر نظريه سادحليل سلسله مراتبيفرايند ت

 و 2اي ، قضاوت مقايسه1تجزيه: كه بر سه اصل شامل
ها استوار است   اولويت3تركيب يا سنتز سلسله مراتبي

.(Saaty, 1994) ازجمله پيشگامان معرفي و استفاده از 
 به دنبال ارائه راه 4(OR)تحقيقات اجرايي معروف به 

هاي پيچيده  به مردم عادي در تصميماي براي كمك  ه ساد
بود كه نتيجه آن منجر به مطرح شدن بحث فرايند تحليل 

  فرايند تحليل سلسله مراتبي.سلسله مراتبي شده است
هايي مشخص است كه با يك مقياس نسبي  متكي بر معيار
گيريها بايد  گيري است و در آن تصميم قابل اندازه

به . دو داشته باشند به ت دوها به صور اي براي معيار مقايسه
ها ابتدا به صورت كيفي بوده و سپس با  نحوي كه معيار

                                                 
1-Decomposition 
2-Comparative judgment 
3-Hierarchical composition 
4-Operation Research 
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. شوند  به صورت كمي ارائه مي9 تا 1گيري از اعداد  بهره
 مثالي در اين باره در قالب ارجحيت بياني 1در جدول 

 9 تا 1هاي نسبي در قالب اعداد  وزن. آورده شده است

ته نيز ضروريست كه در اين توجه به اين نك. شود بيان مي
روش اطّالعات مورد نياز از تصميم گير كسب شده و 

 .ها نيز به صورت ناپيوسته هستند  اندازه
 

 (Saaty, 1980) هاي توصيفي ترجيح و اولويت   اندازه-1جدول 
 شده  تعيين شماره اهميت نسبي عضوي از مقايسه زوجي يكي با ديگري به صورت توصيفي

 1  برابر يا نامتفاوتهاي ارجحيت
 3 هاي ضعيف ارجحيت
 5 هاي قوي ارجحيت
 7 )بارز(هاي آشكار  ارجحيت
 9 هاي مطلق ارجحيت

 2 و4 و6 و8 مقادير مياني
 

ها  ها يا اولويت با استفاده از فرايند مقايسه زوجي، وزن
هاي بياني، عددي يا گرافيكي مشتق  از يك دسته قضاوت

تعيين  ها كه تصادفي وجيه وزنكه ت حالي در. شوند مي
يها  اند مشكل است ولي توجيه داوريها و مباني داور ه شد

اين وزنها يا . نسبتاً آسان است) ها، دانش، تجربه  داده(
نسبت . اند نه شمارشي هاي نسبي  ها، اندازه اولويت

 Ir > 1/0شود كه اگر اي تعيين مي بگونه) Ir(ناسازگاري 
نسبت داللت بر سطح قابل قبول باشد، در آن صورت اين 

دو دارد؛ با وجود اين اگر  به هاي دو  سازگاري در مقايسه
1/0 > Ir باشد، در آن صورت ارزشهاي نسبت بيانگر 

در چنين حالتهايي بايد . هاي ناسازگار هستند قضاوت
دو را  به اي دو ارزشهاي اوليه مطرح در ماتريس مقايسه

 .(Saaty, 1980)نظر كرد  بازبيني و تجديد
گيري براي   و تصميمGISكاربرد روشهاي جديد 

هاي مكاني  ريزي سريع در مرتع با انبوه داده برنامه
. دهد ضرورت هرچه بيشتر اين پژوهش را نشان مي

ريزي در مرتع با يافتن مناطق بحراني با شدتهاي  برنامه

از طرفي يافتن اين مناطق و . شود تر مي متفاوت ساده
ران از نظر شدت چرا با در نظر گرفتن بندي بح طبقه

پذير است كه  هاي متعدد مكاني امكان عوامل و محدوديت
افزارها و رايانه در  ها و نرم گيري از روشهاي نو، نقشه بهره

اين باره يك ضرورت است كه در اين تحقيق به آن 
طور كه از عنوان نيز مشخص  همان. پرداخته شده است

فنون تحليل چندمعياره مكاني، شود هدف نيز كاربرد  مي
تصميم، تحليل سلسله مراتبي و استانداردسازي فازي در 

آبخيز است تا در  ترين چراگاههاي حوزه تعيين بحراني
هاي  نهايت بتوان اين مناطق بحراني را در اولويت تصميم

 .مديريت مرتع قرار داد
 

 مواد و روشها
 شرايط منطقه مورد مطالعه

محل اجراي اين تحقيق است، رود كه  حوضه حبله
 درجه، 35 كيلومتر مربع مساحت دارد و در موقعيت 6109

 ثانيه عرض 31 دقيقه، 57 درجه، 35 ثانيه و 55 دقيقه، 13
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  درجه،53 ثانيه و 39 دقيقه، 51 درجه، 51و  شمالي
 ثانيه طول شرقي، در شرق دماوند و شمال 46 دقيقه، 8

مورد نياز به صورت برخي اطالعات . گرمسار قرار دارد
هايي از سازمانها و شركتها گرفته شده كه با استفاده از   نقشه
هاي زميني  اي و بازديد ه هاي توپوگرافي، تصاوير ماهوار  نقشه

در اين بررسي اطالعات مكاني حوضه . شدند تدقيق 
اين حوضه به دشت كوير . شود رود بررسي و تحليل مي حبله

ميانگين . شود وب زهكش ميدر جهت عمومي شمال به جن
 8/7 ميليمتر، ميانگين دماي ساالنه 318بارندگي ساالنه منطقه 

گراد و اقليم منطقه با روش آمبرژه به سه ناحيه  درجه سانتي
خشك سرد، نيمه خشك سرد و ارتفاعات كوهستاني تقسيم 

از نظر .  متر است2053ارتفاع ميانگين حوضه . شود مي
اي توده سنگي، برونزد سنگي، دامنه ه  ژئومرفولوژي رخساره

هاي  اي، دشت هاي وسيع دامنه منظم، واريزه، تپه، دشت
اي جوان و  هاي رودخانه  افكنه و پادگانه كوهي، مخروط ميان
كاربريها در حوضه به صورت . شوند ها مشاهده مي مسيل

مرتع، رخنمون سنگي با و بدون درخت، مسكوني، باير و 
د دارد كه در اين مطالعه فقط مرتع در زراعي ديم و آبي وجو

اداره كل منابع طبيعي استان تهران، مطالعات . (الگو وارد شد
 ).1385رود،  يكپارچه حبله

 
 روش تحقيق

به طور خالصه روش كار شامل مراحل زير است كه 
 :هاي بعد آمده است  به تفصيل در صفحه

ها و   نقشه(ها و اطالعات منطقه   گردآوري داده-
براي ( سازي آنها و آماده) ولهاي اطالعاتي مورد نيازجد

ها با   سازي و رستري كردن نقشه مثال حاشيه يا حريم
 ؛ILWIS1 افزار كاربرد نرم

                                                 
1- Integrated Land and Water Information System 
 

 طراحي الگوي تحليل چندمعياره مكاني به شكل -
 كه انتخاب ILWISافزار  نرمSMCEها در  درخت معيار

 سابقه عوامل و معيارها با توجه به آنچه در مقدمه و
 ؛)1شكل (تحقيق ذكر شده است انجام شد 

دهي با مقايسه زوجي از  سازي فازي، وزن  استاندارد-
 و تلفيق اطالعات آماده شده با كاربرد AHPروش 

 ؛)2شكل  (ILWISافزار نرم
و نمودار ) 3شكل( با استفاده از نقشه شاخص مركب -

ترين  ، محل بحراني)4شكل (هاي آن  ستوني ارزش پيكسل
آبخيز در نقشه نهايي براي اولويت  چراگاههاي حوزه

 ).5شكل (ريزيها تعيين شد برنامه
هاي خام اوليه    هاي عاملها و محدوديتها از نقشه  نقشه

هاي عوامل    با توجه به هدف اصلي، نقشه. بدست آمد
، DEMشيب به صورت درصد از نقشه (مكاني مرتع 

يرات آن با ارتفاع اي كه تغي اي شبكه بارش به صورت نقشه
متر، توليد مرتع يا واحد دامي  مطابق بوده و بر حسب ميلي

در ماه، گرايش مرتع، وضعيت مرتع كه به صورت 
گوني كه توسط تيم متخصصان  هاي سطحي يا پلي نقشه

، بررسي و )رود بدست آمده است مرتع در مطالعات حبله
ان كه عوامل مكاني بحر. اي آنها ساخته شد هاي شبكه نقشه

تردد دام در نزديكي آنها بيشتر و فشار بر چراگاه نيز در 
با [   كيلومتر 3نزديكي به جاده تا (اطراف آنها زيادتر است 

توجه به منطقه طرح اين مسافت ها را با فشار بيشتر چرا 
 كيلومتر، به 5، به روستا تا ]توانستيم ببينيم عموماً مي

 كيلومتر و به چشمه تا 3 كيلومتر، به چاه تا 3رودخانه تا 
اي آنها با تشكيل  هاي شبكه ، نيز بررسي و نقشه) كيلومتر3

منطقه حريم در اطراف اين عوارض براي ورود به برنامه 
شيب خيلي زياد كه دام (محدوديتهاي مكاني . آماده شدند

 45 درصد يا 100كمتر دسترسي دارد يعني باالتر از 
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زدسنگي،  ا بروندرجه، رخساره ژئومرفولوژي توده ي
كاربري زمين بجز مرتع، محل جاده، محل رودخانه، محل 

هاي  كه قابل استفاده دام نبودند نيز بررسي و نقشه) روستا
در محيط ارزيابي چندمعياره . اي آنها ساخته شدند شبكه

افزار سامانه اطالعات جغرافيايي  نرم) SMCE(مكاني 
ILWISالگوي تركيبي شاخه درختي عوامل و ، 

عوامل و محدوديتها به . محدوديتها، طراحي و ساخته شد
با زمين ) 2 و1شكل(اي يا رستري  هاي شبكه  صورت نقشه

تا پيكسلهاي نظير هم بر (مرجع و اندازه پيكسل يكسان 
آماده شده و در اين الگوي شاخه ) هم منطبق شوند

 .درختي قرار گرفتند
بندي رسوبدهي بدست آمده از روش  نقشه پهنه

MPSIAC1شيب از الگوي رقومي .  به كار برده شد
نزديكي به روستا، جاده، . بدست آمد) DEM2(ارتفاعي 

اي يا حريم در اطراف  چاه، رودخانه با ايجاد منطقه حاشيه
ها و كالً   ها، جاده سطح روستا. افزار بدست آمد آنها در نرم

زدگي  عوامل محدوديت مثل نواحي توده سنگي و برون
هاي ژئومرفولوژي، هم كه دخالتي در   ه رخسارهسنگي نقش

از برنامه ) صحيح و غلط(3 برنامه ندارند در حالت بولين
 .حذف شدند
هاي  ها براي تحليل الگوي درخت معيار 1شكل 

 را كه چندمعياره از عوامل و محدوديتهاي مختلف مكاني
 .دهد ، نشان مي طراحي شدSMCEدر محيط نرم افزاري 

ن فازي عوامل در محدوده ارزشي صفر تا استاندارد كرد
اي  ها براي ارائه نقشه  اين كار بر روي نقشه. يك انجام شد

براي مقايسه . جديد با مقادير استاندارد صفر تا يك است

                                                 
1- Modified Pacific southwest inter agency committee 
2- Digital elevation model 
3-Boolean   

 
 

هاي   درست عوامل مختلف الزم است ارزشهاي در محدوده
 مختلف و كم و زياد در محدوده بين صفر و يك استاندارد

استاندارد كردن با تقسيم كردن (روشهاي بيشينه كردن . شوند
و هدفي ) ارزشهاي نقشه به بزرگترين ارزش در نقشه

اي از  استاندارد كردن با تقسيم كردن ارزشهاي نقشه به بازه(
) ارزشها بين يك ارزش حداقل و حداكثر خاص در نقشه

يا ) سود(از توابع خطي مستقيم ). 2شكل(استفاده شد 
با زياد ). 2شكل (باره استفاده شد  در اين) هزينه(رمستقيم غي

يابد كه رابطه  شدن ارزشها در يك عامل مطلوبيت افزايش مي
مستقيم يا سودمندي برقرار است يا حالت عكس و رابطه 

اي در  مثالً شيب رابطه عكس يا هزينه. اي برقرار است هزينه
 .گيرد استاندارد شدن ارزشها مي

يم و مقايسه زوجي از تحليل سلسله روشهاي مستق
در . در وزن دادن عوامل به كار برده شد) AHP(مراتبي 

تحليل سلسله مراتبي، عوامل به صورت جفتي مقايسه 
شوند و اهميت نسبي عوامل در تعيين مناسب بودن يك  مي

گيرنده  پيكسل براي نوع خاصي از تصميم براي تصميم
در يك زمان مقايسه شود و فقط دو معيار،  ارزيابي مي

 9 تا 1اي از شود كه البته ارزشهاي نسبي در مقياس پيوسته مي
بنديها در يك ماتريس مربعي متقابل قرار  دسته. است
شود و  افزار انجام مي تحليلها و بررسيها در نرم. گيرند مي

آيد و  بيشترين وزنها از ماتريس با باالترين ثبات بدست مي
بايد دقت كرد كه ناسازگاري در . شود بندي انجام مي گروه
 تغييرات داشته 1/0دهي تا حد امكان از صفر تا  وزن
دهي عوامل مرتعي مقدار  كه در وزن) Saaty, 1994(باشد

 بدست آمد و ناچيز 041/0صفر و در عوامل مكاني بحران 
دهنده سازگاري و منطقي بودن  بودن اين مقادير نشان

عوامل با مقايسه زوجي وزن . دهي زوجي در اينجاست وزن
ها و در  در زير گروه) AHP(روش تحليل سلسله مراتبي 
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 1شكل(شود  دوگروه اصلي با روش مستقيم مشخص مي
كه در يك ) دامنه اعداد صفر تا يك(وزن نرمال عوامل ). 2و

ها نيز بايد يك باشد محاسبه شده  گروه عوامل مجموع وزن
ن مستقيماً حذف محدوديتها چو. گردند در تلفيق وارد مي

 درصد منطقه 100مثالً شيب باالي . گيرند شود، وزن نمي مي
با (و كمتر از آن منطقه عبور يا مجاز ) با ارزش صفر(حذف 

هاي طيفي بين صفر و يك در   است و درجه) ارزش يك
 .محدوديتها نيست كه بخواهد وزني بگيرد

 

 
 اي چندمعياره از عوامل و محدوديتهاه ها براي تحليل  طراحي الگوي درخت معيار-1شكل 

 

 
 دهي و استانداردسازي عوامل هايي از وزن   نمونه-2شكل 
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 نتايج
هـا، نقـشة شـاخص        در بررسي عوامل و محـدوديت     

بنديهاي آن يعني نقـشه       و سپس تقسيم  ) 5شكل  (مركب  
رود   آبخيـز حبلـه     هاي بحران در چراگاههاي حوزه      درجه

ارزشهاي نقشه  ) 6شكل  (به كمك هيستوگرام    ) 5شكل  (
هـاي محـدوديت        نقـشه . شاخص مركـب مـشخص شـد      

 هـم سـفيد     5باعث حذف قسمتهايي شده كـه در شـكل        
 .نشان داده شده است

محدوديت مكاني شيب، باعث حذف شيبهاي بـاالتر        
محـدوديت مكـاني    ). 3شكل  ( درصد شده است     100از  

رخساره ژئومرفولوژي باعث حذف مناطق تـوده سـنگي         

ــرون ــا ب ــيش از و ب .  درصــد شــده اســت50زدگيهــاي ب
محدوديت مكاني جاده، محدوده جـاده را حـذف كـرده           

ــه     ــدوده رودخان ــشابه مح ــور م ــه ط ــت و ب ــا از   اس ه
محـدوديت مكـاني كـاربري      . اند  ه  ريزي خارج شد    برنامه

زمين، با حذف كردن نواحي كشت آبـي كـه در تملـك             
روســتاييان اســت و همــين طــور نــواحي مــسكوني در  

ندي دخالت داده نشده اسـت و فقـط مراتـع در    ب  اولويت
ــته اســت     ــازه ورود در محاســبات را داش ــه اج . برنام

دهي الزم را     شوند و وزن    محدوديتها، استاندارد بولين مي   
 .ندارند

 

  
  هيستوگرام  ارزشهاي نقشه شاخص مركب-4شكل   نقشه شاخص مركب از تحليل چندمعياره-3شكل 

 
 بـه عاملهـاي طبيعـي و        5/0به طور مستقيم وزن كلي    

 AHPبـه روش    .  به عاملهاي بحـران داده شـد       5/0وزن  
 نمونـه آن ديـده      2همه عاملها وزن گرفت كه در شـكل         

 .شود مي
بعضي عاملها با زياد شدن ارزش آنها، اثـر مثبـت در            
 انتخاب اولويت مكاني دارند، مثـل بـارش، يـا بـرعكس            

كـاني  دور شدن از جاده باعث كمرنگ شـدن اولويـت م          
.  نـشان داده شـده انـد       –و  +  هم با    3است كه در شكل     

  ILWISافـزار  ، در نـرم )SMCE1(با تحليـل چنـدمعياره   
 )3شكل (نقشه شاخص مركب بدست آمد 

                                                 
1- Spatial multi criteria evaluation 
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 رود آبخيز حبله هاي بحران در چراگاههاي حوزه  نقشه درجه-5شكل 

 
 بحث

نقشه شاخص مركب نيز در محدوده ارزشي فازي 
طبق اين نقشه و نمودار ستوني . ج شدصفر تا يك استخرا

ترين چراگاههاي  هاي آن، محل بحراني ارزش پيكسل
» واحد دامي در ماه«. آبخيز در نقشه نهايي تعيين شد حوزه

در يك مرتع، متناسب با توليد آن است كه به همراه روند 
وارد شدند، يعني ) -(و گرايش مرتع به عنوان عامل هزينه 

بهتري داشتند در بحران كمتري قرار هرچه ارزش بيشتر و 
در اين مطالعه به روش بهينه، محل ). 1شكل (گرفتند  مي

 150آبخيز با مساحت  ترين چراگاههاي حوزه بحراني
 هكتار و 178مناطق متوسط بحران با مساحت , هكتار

 هكتار مشخص شد، 193مناطق كم بحران با مساحت 
جديد تحليل چون عوامل و محدوديتهاي مختلف با فنون 

. گرفته شدند چندمعياره به دور از خطاي انساني به كار
اند، چون از تلفيق  دقت بدست آمده هاي نهايي نيز به  نقشه

ها و  محل خود روستا. اطالعات خام پرهيز شده است
اند،  ه ها هم از برنامه خارج شد  ها و رودخانه  سطح جاده

 .شوند ا يافت ميترين چراگاهه ولي در نزديكي آنها بحراني
طور كه اشاره شد در منطقه تاباسكو از مراتع  همان

مكزيك، نواحي فرسوده مرتعي با بررسي عواملي كه به 
سادگي در كشورهاي درحال توسعه نيز در دسترس باشند 

شناسي،  اين عوامل شامل تشكيالت سنگ. مشخص شد
با روش . گياهي، كاربري اراضي و بارش بود خاك، پوشش

بيني  بندي درختي بخوبي مناطق فرسوده مرتعي پيش طبقه
ها و  اين روش ابزاري براي ارزيابي اوليه داده. شده بود

ساخت فرضيه در مناطق با كمبود كارشناس و داده براي 
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بندي مناطق حساس و فرسوده مرتعي پيشنهاد  پهنه
كه در ايران هم در مناطقي كه ) Geissen et al., 2007(شد

هاي مكاني  ه روبرو هستيم با دستيابي به نقشهبا كمبود داد
هاي اوليه مناطق  در ارزيابي سريع مراتع و تهيه نقشه

بذرپاشي . توان بخوبي بهره برد دار از اين روش مي مشكل
ترين چراگاههاي  و قرق از راههاي احياي بحراني

 ,Morgan(آبخيز و زمينهاي فرسوده مرتعي است  حوزه

ها اين نوع عمليات نيز  ين محلبنابراين در ا). 1986
اين سؤال كه چطور تراكم گياهي در . شود پيشنهاد مي

خشك افزايش يابد به مدت يكصد  مراتع ملي مناطق نيمه
گذاري مرتع در استراليا بوده  سال در فهرست سياست

است؛ با ديدگاهي سيستمي درصدد پاسخ به اين سؤال 
بندي مناطق  هنهيك جزء كليدي در اين ديدگاه پ. برآمدند
با استفاده از ديد سيستمي بود كه مالكان به . دار بود مشكل

در . بردند چگونگي برهم اثرگذاري عوامل مختلف پي
بررسي عوامل و محدوديتها به دياگرامي رسيدند كه به 

اين الگو . عنوان الگو براي مديريت منطقه انتخاب شد
با استفاده . گرفت  اكولوژيكي را در بر مي-مسائل اقتصادي

هاي مديريتي در شرايط  توانستند اثر پاسخ گزينه از الگو مي
). Noble and Walker, 2006(سازي كنند  متفاوت را شبيه

بندي مراتع با استفاده از  در مراتع ايران نيز براي پهنه
ها و  الگوي ارائه شده بدين منظور استفاده بهينه از داده

 .ودش جويي در زمان و پول مي صرفه
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Abstract 

One of vital choices in rangeland planning is finding the most critical pastures set those 
places in priority. Thus for Hable Roud watershed was located east of Damavand (Iran), model 
of range spatial factors composition (slope, rainfall, AUM, range trend, range condition), spatial 
critical factors which domestic traffic is high near them and subsequently grazing pressure is 
high around those places (proximity to road, to village, to river, to well and to spring) and 
spatial constraints (slope, geomorphology, land use, road, river, village) was designed. Fuzzy 
standardization for factors and constraints in value range 0 to 1 by goal or maximum and linear 
benefit or cost functions was done. Normal weights of factors with pairwise with prefer values 
in 1 to 9 and inconsistency ratio less than 0.1 from analytic hierarchy process (AHP) method 
was determined. Compositing of these layers was done by multi criteria analysis (MCA). 
Composite index map (CIM) in value range 0 to 1 was made. Considering this CIM and its pixel 
value histogram is determining the most critical rangelands in watershed with 150 ha area for 
priority plans accuracy. Using this model in other districts cause to optimum data exploitation 
and can saving time and money. 

 
Key words: Multicriteria, decision, analytic hierarchy process, fuzzy standardization, critical 
rangeland. 

 


