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  مجموعه مقاالت اولین  همایش ملّی مدیریت منابع طبیعی

  ، دانشگاه گنبد کاووس١٣٩٢اسفند،  ٨ 

  اولویت بندي معیارهاي گزینش مکانتحلیل سلسله مراتبی در  مدل فراینداستفاده از 
  )L.   Corylus avellana( براي حفاظت بیرونی فندق جنگلی

  
  4 وردي نوري اهللا و 3جابر شریفی ،2، اکبر نجفی*1یونس رستمی کی

، کز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان اردبیلمرپژوهش  دانشجوي دکتري جنگلداري دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس.  *1
مرکز تحقیقات کشاورزي عضو هیت علمی  .3، رسمد تربیت هنشگادا ،دریایی و علوم طبیعی منابع ةنشکددا ،اريجنگلد وهگر رنشیادا.2

شاورزي و منابع طبیعی مرکز تحقیقات ککارشناس پژوهش .4، )اکولوژي گیاهی دکتري دوره دانشجوي(و منابع طبیعی استان اردبیل
  .استان اردبیل

  
  

  چکیده 
در حال حاضر به . داراي رویشگاه هاي طبیعی محدودي در سطح کشور است )L.  Corylus avellana (جنگلی فندق

در این مطالعه با توجه به شرایط این گونه و در . است قرار گرفتهدلیل شرایط حاکم بر رویشگاه هاي طبیعی مورد تهدید 
فتن حفاظت بیرونی به عنوان راهکاري موثر در نجات آن، از فرایند تحلیل سلسله مراتبی به منظور اولویت بندي نظر گر

با توجه به مطالعات مشابه انجام گرفته در گذشته، شرایط . نمودن عوامل اکولوژیک موثر در استقرار گونه استفاده شد
سپس با توجه به  .معیار اصلی تدوین گردید هارچن در قالب آبیعی در استقرار گونه در رویشگاه ط بیولوژیک و اکولوژیک

د تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندي و ناین معیارها و زیر معیارها توسط فرای. این معیارها، زیر معیارها نیز مشخص شد
بیرونی فندق جنگلی  معیارهاي اصلی از لحاظ اهمیت در مکان یابی به منظور حفاظتنتایج نشان داد که  .وزن دهی شدند
بر این اساس اقلیم به عنوان مهمترین فاکتور در انتخاب . ، خاك، فیزیوگرافی و گیاهان همراه می باشداقلیمبه ترتیب شامل 

  .مشخص شدمکان جهت توسعه رویشگاه هاي این گونه 
  

  .تحلیل سلسله مراتبیند معیاري، مکان یابی و فرایند چفندق جنگلی، حفاظت بیرونی، ارزیابی : کلمات کلیدي

  

  مقدمه -1
مخدوم، ( ها در کره زمین استترین دلیل انقراض گونهها عمدهدرحال حاضر تخریب، نابودي و بر هم زدن زیستگاه     

با . ها ناگزیر به سوي انقراض کشیده خواهند شدهاي طبیعی بسیاري از گونهها و اکوسیستمبا ازبین رفتن زیستگاه). 1377
( اینکه اهمیت حفاظت از تنوع زیستی در سه سطح ژن، گونه و اکوسیستم مورد توجه جدي قرار می گیرد توجه به
بدون شک حفاظت یک گونه یا زیستگاه بدون انجام مطالعات ارزیابی از شرایط و نیاز رویشگاهی و زیستگاهی ) 1380اردکانی،

-اطالق می) Ex situ(رویشگاه اصلی که به آن حفاظت بیرونیحفاظت از گونه یا ژن در خارج  از . امکان پذیر نخواهد بود
هاي طبیعی و از دست دادن گردد، یکی از رویکردهاي حفاظتی است که در حال حاضر به دلیل وسعت تخریب اکوسیستم

                                                             
  .Y_rostamikia@yahoo.comنویسنده مسئول،  ١
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  مجموعه مقاالت اولین  همایش ملّی مدیریت منابع طبیعی

  ، دانشگاه گنبد کاووس١٣٩٢اسفند،  ٨ 

چک یا فندق درخت کو .گرفته است قرارجدي  هاي گیاهی و جانوري مورد توجهقابلیت آنها در تداوم بخشیدن به حیات گونه
نوك تیز کرکدار و     جوانه ها تخم مرغی . رسدمتر میسانتی 25آن حداکثر به   همتر و تن 4تا  6اي است با ارتفاع درختچه

برگهاي آن تخم مرغی با نوکی کوتاه و قاعده اي نامتقارن و دندانه هاي نامنظم یا لوبدار و رنگ آن سبز . داراي فلس است
متر با میلی 5تا  15سانتیمتر و طول دمبرگ آن   6تا 13و رگبرگها کرکدار و ابعاد برگ  پشت برگ کرکدار. روشن است

درخت فندق داراي رویشگاهاي طبیعی محدودي در سطح کشور است که عمده ان در ). 1373ثابتی، ( اي استغده کرکهاي 
عی این گونه می تواند بخوبی نیاز مبرم آن محدود بودن دامنه پراکنش طبی. منتهی الیه مرز جنگل هاي گیالن ، اردبیل است

با توجه به ضرورت موجود جهت حفظ و توسعه گونه و اینکه محدود شدن هرگونه . را به اجراي برنامه هاي حفاظتی نشان دهد
در این مطالعه به حفاظت بیرونی به عنوان . اي به رویشگاههاي محدود و کم وسعت خطر انقراض گونه را تشدید می نماید

  . راهکاري موثر و قابل اجرا براي حفظ و توسعه فندق جنگلی توجه شده است
( یابد که بتواند به حیات خود ادامه دهدي هدف، از زیستگاه طبیعی خود به مکانی جدید انتقال می در این روش گونه    

Austin ،2004 .(تنوع و جامع در مطالعات محیط ارزیابی چند معیاره از جمله روشهایی است که با توجه به موضوعات م
  ).1387نیا، حدادي(کندشود و اغلب نتیجه قابل قبولی را ارائه میزیستی و پیچیدگی آنها بکار گرفته می

صنعتی در حوزه در یک بررسی تحت عنوان تعیین رویشگاه بالقوه سه گونه جنگلی صنعتی و نیمه) 1381( منافیپور      
هاي رویشگاه بالقوه از معیارهاي خاك، گونه هاي گیاهی و اقلیم در یافتن لکه  RS-GISز تکنیک آبخیز بازفت با استفاده ا

اي از خمرهبندي معیارهاي گزینش مکان براي حفاظت بیرونی گونه سروبراي اولویت) 1388(ذوالفقار و همکاران .استفاده نمود
اده از ضریب اهمیت معیارهاي اصلی، از شرایط حاکم بر رویشگاه استفاده کردند و با استف) AHP(فرایند تحلیل سلسله مراتبی

گونه مورد نظر یک مدل خطی ریاضی استخراج کردند و نشان دادند که از آن میتوان براي گزینش رویشگاهاي جایگزین 
گونه درختی  به منظور انتخاب) AHP(کاربرد فرایند سلسله مراتبی) 1388(آزادي نجات و همکاران . سرونوش استفاده کرد

نتایج نشان داد که این روش امکان فرموله . هاي شهري در مناطق خشک و نیمه خشک کشور ارزیابی کردنددر جنگلکاري
  .کردن مسئله را بصورت سلسله مراتبی فراهم نموده و امکان در نظر گرفتن معیارهاي مختلف کمی و کیفی را دارد

 روش به جغرافیایی اطالعات سیستم از استفاده با شهري را سبز فضاي و اركپ یابیمکان) 1390(صابري و همکاران      
 براي را منطقه زمینهاي اطالعاتی، هايالیه تلفیق از حاصل نتایج. شوشتر انجام دادند درشهرستان معیاري چند ارزیابی
 خالی، زمینهاي نظیر بري هاییکار مناطق داراي که نمود طبقه بندي کالس 5 به سبز فضاي براي مناسب هايمکان انتخاب
در تعیین مکان ) 1390(اجاق و همکاران .هستند اولویت باالتري داراي رودخانه اطراف زمینهاي همچنین و نخلستانها و باغات

تهران را از منطق فازي و روش تحلیل سلسله  10بهینه استقرار ایستگاه هاي امداد رسانی پس از وقوع بحران در منطقه 
 . تفاده کردندمراتبی اس

Mau- Crimmins  مرحله  4مراحل فرایند تحلیل سلسله مراتبی را با توجه به نظر ساعتی شامل ) 2005( و همکاران
انتخاب گزینه و قضاوت راجع به الویت هاي نسبی تصمیم  -2ساختار  بصورت سلسله مراتبی  - 1اي ن مراحل شامل . کردند

ترکیب و تلفیق نتایج براي  -4حاسبه الویت هاي هر معیار و زیر معیار در سلسله مراتبی استفاده از اعداد براي م -3گیرندگان 
  .تعیین بهترین گزینه می باشد

  
  مواد و روش ها  -2
  موقعیت جغرافیایی -2-1

کیلومتري شمال  5سو در منطقه مورد مطالعه در قسمت شرقی شهرستان اردبیل از مناطق جنگلی حوضه آبخیز قره      
طول  36º 48 ΄18˜  عرض شمالی 26º 38 ΄55˜متري از سطح دریا با  1340-  1644قی شهرستان نمین و در ارتفاع شر

چهار کاربري شامل . باشدسهم جهت هاي شمالی و جنوبی بیشتر از سایر جهت ها می). 1385بی نام، ( شرقی واقع شده است
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  ، دانشگاه گنبد کاووس١٣٩٢اسفند،  ٨ 

موقعیت  رویشگاه مورد مطالعه را در استان  -1شکل. باشدفکیک میزار و علفزار در منطقه قابل تزار، بوتهجنگل، درختچه
  .اردبیل نشان می دهد

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  موقعیت  رویشگاه فندق در استان اردبیل   - 1شکل 

هدف این بود که در پایان بتوان این . در این مطالعه به منظورارزیابی رویشگاه باید عوامل متعدد محیطی مطالعه می شدند   
گذاري آنها در استقرار و تداوم حیات فندق جنگلی اولویت بندي و وزن مناسبی را با توجه رها را با توجه به میزان تاثیرفاکتو

به منظور گزینش معیارها براي الویت بندي آنها با مرور منابع و بازدید . به میزان اهمیت هر یک نسبت به سایرین تعیین نمود
ت محیطی مرتبط با بقاي فندق جنگلی در نظر گرفته شد و در واقع گزینش معیارها براي این از رویشگاه کلیه فاکتورهاي زیس

مطالعه بر اساس منابع اکولوژیک مرتبط با استقرار رویشگاه هاي جنگلی در چارچوب داده هاي قابل جمع آوري و با توجه به 
در . ر ارزیابی یا به عبارت دیگر الویت بندي تدوین شدمعیارهاي الزم براي کا بعد .مطالعات مشابه صورت گرفته تعیین گردید

رابطه با مکان گزینی براي حفاظت بیرونی و یافتن رویشگاه هاي توسعه اي گونه مورد نظر چهار معیار اصلی شامل اقلیم،  
زیر  11( ط سپس بر اساس این معیارها زیر معیاري مرتب. وضعیت خاك، فیزیوگرافی و گونه هاي همراه در نظر گرفته شد

  . در ذیل معیارها و زیر معیارها توضیح داده می شوند. نیز تدوین شدند) معیار
  اقلیم

آب و هوا یکی از فاکتورهاي بسیار مهم در پراکنش انواع مختلف گیاهان در نقاط مختلف است و می توان پوشش گیاهی      
ی مانند دما و رطوبت بر روي پراکنش پوشش گیاهی اثر می عوامل آب و هوای. هر منطقه اي را حاصل اقلیم ان منطقه دانست

در این مطالعه شاخص هاي میانگین سالیانه بارندگی، دما و درصد رطوبت نسبی به عنوان زیر معیار ). 1384مصداقی، ( گذارند
  .  هاي اقلیم در نظر گرفته شدند

  وضعیت خاك
که نمی توان یکی را جدا از دیگري انجام داد و نتیجه گیري رابطه متقابل خاك و پوشش گیاهی به حدي نزدیک است     

در رابطه با مشخصه هاي فیزیکی خاك در پراکنش یک گونه می ). 1380زرین کفش، ( مثبت، منطقی و علمی بدست آورد
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فراوانی عناصر . دتوان بیان نمود که یک درخت براي رشد ئو نمو خود عالوه بر نور، گرما فب و هوا به مواد معدنی نیز نیاز دار
در این ). 1371حبیبی کاسب، ( معدنی که در اختیار گیاه قرار می گیرد بطور کلی بستگی به خواص شیمیایی خاك دارد

  .راستا زیر معیارهاي در نظر گرفته شده در این بخش شامل خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك است
  فیزیوگرافی

یایی ، ارتفاع از سطح دریا، جهت هاي جغرافیایی  و درصد شیب دامنه باعث جغراف ضعوامل جغرافیایی از قبیل عر     
ت است و وبا توجه به اینکه با افزایش و کاهش ارتفاع از سطح دریا استقرار گونه ها متفا. ها می شودمحدودیت پراکنش گونه

دیگر وضعیت تغییرات شیب بروضعیت  جهت دامنه ها در تعیین میزان رطوبت منطقه و دریافت نور بسیار مهم است و از طرف
  .استقرار خاك بسیار تاثیر گذار است از این سه عامل در کل به نام زیر معیارهاي فیزیوگرافی استفاده شد

  گیاهان همراه
رشد و استقرار گیاه تنها تحت تاثیر عوامل محیطی نمی باشد، بلکه بسیاري از عوامل بیولوژیک  و زنده نیز مانند روابط    
حضور چنین ). 1380اردکانی، ( تاقبل گونه ها با یکدیگر می توانند باعث محدودیت رشد و استقرار یک گونه گیاهی شودم

( ها با یکدیگر و با محیط می باشدهاي پراکنش مکانی گیاهان مفید است و نشان دهنده ارتباط گونهروابطی در تعیین الگو
  ) .1380مقدم، 

در گام بعدي با توجه به . اکم گیاهان همراه به عنوان زیر معیار در این بخش در نظر گرفته شدندفرم رویشی، تنوع و تر     
ساختار سلسله مراتبی ایجاد شده پرسشنامه مناسب تهیه و در اختیار کارشناسان قرار گرفت تا نظرات خود را در رابطه با 

کارشناس  12در این مطالعه از نظر . ی ساعتی بیان نمایندکمیت 9ارجحیت معیارها و زیر معیارها نسبت بهم بر اساس جدول 
 Expoertپس از جمع آوري پرسشنامه هاي تکمیل شده، نرم افزار. جهت الویت بندي معیارها و تدوین مدل ایتفاده گردید

choice 11  ار گرفته شدکه نرم افزار تخصصی مرتبط با فرایند تحلیل سلسله مراتبی است، جهت انجام محاسبات الزم به ک .
  .نظرات تک تک کارشناسان با استفاده از قابلیت این نرم افزار در تلفیق نظرات کارشناسان به محیط رایانه وارد گردید

 
  ساختن ساختار سلسله مراتبی -2-2
با تجزیه زیرا در این قسمت . گرددنمودار ساختار سلسله مراتبی مهمترین قسمت فرایند تحلیل سلسله مراتبی محسوب می    

مسائل مشکل و پیچیده، فرایند سلسله مراتبی آنها را به شکلی ساده که با ذهن و طبیعت انسان مطابقت داشته باشد تبدیل 
درخت سلسله مراتبی شامل سه سطح هدف، معیار و گزینه می باشد که سطح زیر معیار آن قابل ). 1380زبردست،( کندمی

پپس از تدوین معیارها و زیر معیارها و با توجه به هدف مطالعه ) 1385پور، قدسی( باشد تقسیم به زیر معیارهاي متعدد می
  ).    2شکل(مراتبی تشکیل گردید جنگلی است، درخت سلسلهبابی حفاظت بیرونی فندقبندي معیارهاي گزینش مکانکه الویت
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  مکان یابی ارزیابی  در رها از هدف ، معیارها و زیر معیاساختار سلسله مراتبی   -2شکل 

  

AHP روش محاسباتی مراحل 
  زوجی مقایسات انجام : اول مرحله

کلیه  به نسبت باال به پایین سطوح از ترتیب به سطح هر موجود عناصر تصمیم، مراتبی سلسله درخت تشکیل از پس    
 ارزیابی بصورت ، باشد کیفی بصورت زیابیار مبناي چنانچه روش این در .شوند می ارزیابی باالتر سطوح در مرتبط عناصر

استاندارد شده  جدول طبق و مقایسه یکدیگر با دو به دو گیرنده تصمیم توسط ها گزینه که گیرد می انجام زوجی مقایسات
 نسبت معیارها زیر نیز مراتبی سلسله باالتر سطوح در. گیرد  می صورت عددي دهی امتیازبه آنها )  1جدول شماره (ساعتی 

در  شود می ذکر ادامه در که همانطور ها دهی وزن این البته .شوند می وزندهی هدف به نسبت معیارها و همچنین معیارها به
 در و آماري داده هیچ بودن کمی صورت در اینکه یا و باشند کیفی بصورت که شود می اعمال مراتبی سلسله از عناصري مورد

 روش مربعات، حداقل روش شامل عمده روش 4 معیارها اهمیت ضریب محاسبه براي .باشیم نداشته اختیار در آن مورد

 ایجاد مراتبی سلسله ساختار به توجه با بعدي گام در .دارد وجود تقریبی روش و ویژه بردار لگاریتمی، روش مربعات حداقل

 و کارشناسان نظرات آنها توسط که گردید تدوین هایی پرسشنامه آن با مرتبط معیارهاي زیر و هر معیار گرفتن نظر در و شده
 در .گرفت قرار پرسش مورد داشتند، آگاهی رویشگاه شرایط با رابطه در هم و نظر مورد گونه اکولوژي در زمینه هم که افرادي
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 مقایسه به مطالعه هدف و نظر مورد گونه داشتن نظر در با و ساعتی کمیتی 9 جدول از استفاده با کارشناسان این پرسشنامه
 از محاسبه معیارها اهمیت ضریب محاسبه منظور به مطالعه این در .پرداختند آنها به دهی وزن و معیارها زیر و معیارها نمودن

  .گردید استفاده است تقریبی روش هاي شیوه از یکی که هندسی میانگین

  )AHP Saaty) ،1990 روش در استفاده منظور به اولویت 9 براي دهی نمره استاندارد سیستم  -1 جدول
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بررسی سازگاري در قضاوت ها 

هاي صورت گرفته توسط افراد مختلف براي مکان بررسی سازگاري در قضاوتهاي فرایند سلسله مراتبی ایکی از مزیت    
هاي مقایسه دو به دویی چقدر توان محاسبه نمود که در ماتریسدر واقع می. تعیین ضریب اهمیت معیارها و زیر معیار است

. د احتمال ناهماهنگی وجود داردشووقتی اهمیت معیارها نسبت به یکدیگر برآورد می. ها رعایت شده استسازگاري در قضاوت
 می Ai از Aj و باشد تر مهم Aj از Ak باید قاعدتا باشد، مهمتر Ai از Ak برآورد  یکدیگر به نسبت معیارها اهمیت وقتی

مکانیزمی . دارد وجود ها ناسازگاري قضاوت در اینصورت غیر در و باشد اگر مهمتر یعنی دارد وجود ناهماهنگی احتمال شود
است که ) IR( ها در نظر گرفته است، محاسبه ضریبی به نام ضریب ناسازگاري تی یراي بررسی ناسازگاري در قضاوتکه ساع

 1/0چنانچه این ضریب کوچکتر و یا مساوي . شودحاصل می )RI(به شاخص تصادفی بودن ) II(از تقسیم شاخص ناسازگاري
پور، قدسی( نصورت باید در قضاوت ها تجدیدنظر صورت گیردباشد سازگاري در قضاوت ها مورد قبول است و در غیر ای

1385.(  

  
 نتایج  -3

پس از ). 3شکل ( پس از تلفیق نظرات کارشناسان ضریب اهمیت معیارها و زیر معیارها بصورت جداگانه محاسبه گردید     
ننده در این نظر سنجی محاسبه شد تعیین وزن نسبی معیارها و زیر معیارهاف نرخ ناسازگاري در قضاوت هاي افراد شرکت ک

  . بدست آمد که نشان دهنده وجود سازگاري در بین نظرات افراد شرکت کننده است 01/0که این نرخ معادل
  
  
  
 
 
  
  

  اولویت  ترجیهات
  9  مطلوب کامال

  7  قوي خیلی مطلوبیت یا اهمیت
  5  قوي مطلوبیت یا اهمیت

  3  تر مطلوب یا تر مهم کمی
  1  یکسان مطلوبیت یا اهمیت

  ٢،۴،۶،٨  فوق فواصل بین ترجیحات
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  )421/0( بارندگی                 

  ) 376/0( دما                   )341/0( اقلیم  - 1

  )203/0(رطوبت نسبی                                           

 )561/0( مشخصه هاي شیمیایی                                                      

  )439/0(مشخصه هاي فیزیکی                    )266/0(خاك  - 2

  )471/0( ارتفاع از سطح دریا  .                                                        

  )257/0( جهت جغرافیایی                )231/0(زیوگرافی فی - 3

   )272/0( شیب                                          

   )329/0( تنوع گیاهان همراه  .                                             

   )247/0( تراکم گیاهان همراه                    )162/0( گیاهان همراه - 4

   )424/0( فرم رویشی گیاهان همراه                                                

  

  

  نمودار اولویت بندي معیارها و زیر معیارها و وزن نسبی هر یک از آنها - 3شکل 

ترتیب شامل  با توجه به نمودار معیارهاي اصلی از لحاظ اهمیت در مکان یابی به منظور حفاظت بیرونی فندق جنگلی به    
بر این اساس اقلیم به عنوان مهمترین فاکتور در انتخاب مکان جهت . و گیاهان همراه می باشد فیزیوگرافیآب و هوا، خاك، 

   .توسعه رویشگاه هاي این گونه باید مورد توجه قرار گیرد
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  معیارهاي اولویت بندي شده و ضریب سازگاري محاسبه شده  -4شکل 
  

در این  .باشد یتوجه به وزن نسبی محاسبه شده در باال، مدل خطی بدست آمده براي رویشگاه فندق جنگلی به شرح زیر م با
  . معیار گیاهان همراه است Pمعیار فیزیوگرافی و  phمعیار خاك ،  Sمعیار اقلیم،  Cرابطه 

P)  162/0 Ph)+( 231/0) + (S 266/0  (C)+  341 /0 :  ( رویشگاه براي حفاظت بیرونی فندق جنگلیمدل مکان یابی  
  
  و نتیجه گیري  بحث  -4

در حال حاضر مهمترین رویشگاه این گونه در . هاي طبیعی محدودي در سطح کشور استفندق داراي رویشگاه يگونه    
کتار تحت ه 913گاه ژنتیکی فندق جنگلی با مساحت باشد که در حال حاضر بعنوان ذخیره جنگل فندقلوي اردبیل می

- با توجه به ضرورت موجود جهت حفظ و توسعه گونه و اینکه محدود شدن هرگونه ).1378جوانشیر،(حفاظت قرار گرفته است
در این مطالعه به حفاظت بیرونی به عنوان . هاي محدود و کم وسعت خطر انقراض گونه را تشدید می نمایداي به رویشگاه

با توجه به اینکه در مسائل مرتبط با علوم محیط  .و توسعه فندق جنگلی توجه شده استراهکاري موثر و قابل اجرا براي حفظ 
زیست تصمیم گیرندگان الزم است در یک زمان فاکتورها و عوامل مختلف و گاه متضاد را به هم مقایسه کنند، که عمال چنین 

استفاده از امکان اولویت بندي نمودن این . دهدرا مشکل و گاه در مسیري اشتباه قرار می گیر وضعیتی می تواند کار تصمیم
در واقع . ها باشدتواند یک راه حل براي رفع بسیاري از ابهامات در تصمیم گیريآنها می بهو وزن دادن  )معیارها( فاکتورها

، آنها را در امعیارهتوان بر اساس ارجحیت و میزان اهمیت امکان سنجیدن ضریب اهمیت معیارها در یک مطالعه به راحتی می
  ).1385پور،قدسی( کاهدمواجه با عوامل متعدد در زمان تصمیم گیري پیش بیاید، می

فندق این تحقیق به روشنی معیارها و زیر معیارهاي ضروري براي مکان یابی عرصه هاي مناسب براي حفاظت بیرونی      
ي از اهم مسائلی است که در موفقیت یا شکست طرح اهمیت انتخاب محل در یک طرح جنگلکار .جنگلی را فراهم آورده است

با توجه به نتایج از لحاظ اهمیت در مکان یابی به منظور حفاظت بیرونی فندق جنگلی به ترتیب  .کندنقش اساسی را بازي می
انتخاب مکان بر این اساس اقلیم به عنوان مهمترین فاکتور در . همواري و گیاهان همراه می باشدشامل آب و هوا، خاك، نا

بندي معیارهاي نیز براي اولویت) 1388(ذوالفقار و همکاران. جهت توسعه رویشگاه هاي این گونه باید مورد توجه قرار گیرد
استفاده کردند و با استفاده از ) AHP(اي از فرایند تحلیل سلسله مراتبیخمرهگزینش مکان براي حفاظت بیرونی گونه سرو

لی، از شرایط حاکم بر رویشگاه گونه مورد نظر نشان دادند که از آن میتوان براي گزینش ضریب اهمیت معیارهاي اص
نها آ به طور کلی هر چند حفاظت از زیستمندان در زیستگاه و رویشگاه اصلی. رویشگاهاي جایگزین سرونوش استفاده کرد

رسایش ژنتیکی این گونه را از نظر دور ترین مناطق براي توسعه و حفاظت از فگزینش مناسبضرورت دارد از طرف دیگر 
  .داشت
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  منابع -5

 مکان تعیین در مراتبی سلسله تحلیل روش و فازي منطق از استفاده. 1390. ر .ملک ، مو  ،.آل شیخ، ع ،.اجاق، س .1
. انشریه هنر هاي زیب). تهران 10 منطقه موردي مطالعه(بحران  وقوع از پس رسانی امداد هاي ایستگاه بهینه استقرار

  .  فحهص12
  .فحهص325. انتشارات دانشگاه تهران. اکولوژي. 1380. ر .اردکانی، م .2
 کاربرد (AHP) به شهري جنگلکاریهاي ارزیابی در. 1388. ح.قدسی پور، س  ، ع.غ.جاللی، س ، .س، نجات، آزادي .3

 انجمن جنگلبانی. نیمه خشک و خشک مناطق در مناسب درختی گونه انتخاب مراتبی منظور سلسله تحلیل یندآفر
  .اسفند، کرج، ایران 17 .جنگل ملی همایش سومینمجموعه مقاالت   ایران،

معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه بودجه استان  .آمارنامه استان اردبیل . 1385. نام،بی .4
  .غحهص205.اردبیل

  .صفحه 810.گاه یزدانتشارات دانش. جنگلها درختان ودرختچه هاي ایران. 1373. ثابتی، ح، .5
تعیین رویشگاه بالقوه سه گونه درختی صنعتی یا نیمه صنعتی مدیترانه اي در حوزه آبخیز . 1381پور منافی سعید،  .6

 198. دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد.  RSو  GISبازفت با استفاده از 
  .فحهص

 470.انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي . لوم منابع طبیعی ایرانتاریخ ع. 1378. جوانشیر، ك، .7
  . فحهص

  .فحهص421. انتشارات دانشگاه تهران. مبانی خاکشناسی. 1371. ،حبیبی کاسب، ح .8
دانشکده . ارشدسمینار کارشناسی. ن در محیط زیستآتصمیم گیري چند معیاره و کاربرد . 1387. ،حدادي نیا، س .9

  .فحهص 45. ع طبیعی دانشگاه تهرانمناب
اولویت بندي معیارهاي گزینش مکان براي حفاظت بیرونی . 1388. دانه کار، افشین و شریفی، نغمه. ذوالفقار، سپیده .10

  . تهران. کرج. سومین همایش جنگلبانی ملی جنگلمجموعه مقاالت . سرو خمره اي
. هنرهاي زیبا. راتبی در برنامه ریزي شهري و منطقه ايکاربرد فرایند تحلیل سلسله م. 138.زبردست، اسفندیار .11

  . 13-21صفحه  .10شماره
  . فحهص360. انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور. خاك شناسی جنگل. 1380. ،کفش، مزرین .12
 AHP سیستم از استفاده با شهري سبز فضاي و پارك مکانیابی. 1390 .، م.قنبري، ا و حسین زاده ،.صابري، ع .13

همایش ملی مجموعه مقاالت اولین  ). شوشتر شهر  :موردي نمونه(معیاري  چند ارزیابی روش به جغرافیایی اطالعات
  . ص15. ژئوماتیک

  . فحهص 222انتشارات صنعتی امیر کبیر. فرایند تحلیل سلسله مراتبی. 1385. ،ح.قدسی پور، س  .14
  .فحهص351. شگاه تهراندان انتشارات. زیستن در محیط زیست. 1377. ،مخدوم، م .15
  .فحهص286. انتشارات دانشگاه تهران. اکولوژي توصیفی و آماري پوشش گیاهی. 1380.،ر .مقدم، م .16

17. Auston,J. 2004. Ex situ conservation and translocation in species recovery, prepared by Canadian 
Wildlife Society, 79 p. 

18. Mau- Crimmins, T,. Steiguer D. and Donald , D,. 2005. AHP as a means for improving public 
participation: a pre- post experiment with university students, Forest Policy and Economics. 501-514. 

19. Saaty, T. 1990. Decision Making for Leaders, RWS Publications,USA. 
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