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 چکیده
 نیازمند که باشدمی مسکونی مناطق و انسانی هایسازه به روان هایماسه هجوم طرود منطقه محیطی معضالت ترینمهم از یکی

اره گیری چند معیدو روش تصمیم از استفاده مقاله حاضر با  در منظور بدین. باشدمی کاربردی و اصولی حلراه ارائه و دقیق بررسی

آباد واقع در جنوب شرقی شهرستان  نجار ریگ در ایماسه یکانپ یاهیگونه گ ینبه انتخاب بهتر GAHPو  AHP هایشامل روش

 هوایی، هایعکس و ایماهواره یرمنظور، پس از مشخص کردن منطقه مورد مطالعه با استفاده از تصاو ینپرداخته شد. بد شاهرود

ای ماسه نوع پیکان 4 ،یطول یبردارو واحد نمونه یبر اساس روش تک بعد ترانسکت از استفاده با و شده آغاز میدانی هایبررسی

 .R، ریوماریا تورکستانیکا  ((S. Floridaسیدلیتزیا فلوریدا  ، (A. Mannifera)فرا جی مانیهای گیاهی الحاگونه شامل

Turcestanica)زیگوفیلوم یوریپتروم  ( وZ. Eurypterum)ایماسه پیکان طولشامل  آنها مرفومتریک خصوصیات و شخص( م ،

 خابانت به اقدام بعد درگام گردید، گیریاندازه یاهقطر تاج پوشش و ارتفاع گ ای،ماسه یکان، حداکثر عرض پایماسه پیکانحجم 

 GAHP روشاست که نکته  ینا بیانگر پژوهش حاضر یج. نتایدگرد GAHPو  AHP هایبا استفاده از روش گونه بهترین

در روش  Z. Eurypterum گونه. است داده نشان خود ازمناسب  یهاگونه تعیین در AHPبه روش  نسبت را یباالتر ییکارا

GAHP ( و در روش یازامت 5۵/۰با کسب )AHP ( بیازامت 4۵/۰با کسب )روان در منطقه  یهاماسه یترا در تثب یرتاث یشترین

 توسعه اول درجه در مطالعه، مورد منطقه در متحرک یهاماسه تیتثب یهاطرح یاجرا یبرا نتایج، اساس برداشته است.  یمطالعات

 دارند را تیاهم نیشتریب A. Mannifera گونه یاماسه یهاکانیپ دوم مرحله در و Z. Eurypterum گونه یاماسه یهاکانیپ

 یهاماسه یتتثب یطرح ها ینهدر زم مقاله حاضرحاصل از  نتایج. داشت خواهند را یوربهره نیباالتر آن یاجرا و توسعه صورت در و

 .گیرد قرار محیطی ریزان برنامه استفاده موردتواند یروان م

http://www.isadmc.ir/
mailto:alireza.ameri91@yahoo.com
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  مدیریت بیابان؛ جنوب شرق شاهرود فرآیند تحلیل سلسله مراتبی؛ ترانسکت؛: کلیدی ناواژگ

مقدمه 

درصککد از  3۳خشککک بیش از و نیمه مناطق خشککک

شود که از این مقدار های کره زمین را شکامل می خشککی 

باشد و حدود یک سوم آن با درصکد کامال خشکک می   ۱۱

شود های روان پوشانده شده است و تخمین زده میماسکه 

میلیون  5۰۰که هر سکاله بر اثر فرسایش خاک نزدیک به  

 2۰تا  ۱۰(. 25شککود )تن غبار تولید و در هوا پراکنده می

درصکد از مناطق خشککک، برخی از اشککال شککدید تخریب   

زمین را متحمل شکده اند و تخمین زده شده است که در  

میلیون انسکککان در کشکککورهای  25۰نتیجکه آن، زندگی  

درحال توسکککعه تحت ترثیر قرار گرفته باشکککد که به علت 

رشکککد جمعیکت و تغییر اقلیم این جمعیت مترثر دائما  در  

در ایران نیز، شرایط خشک (. 2۲، 3۰ل افزایش اسکت ) حا

میلیمتر ۱5۰و فراخشککک حاکم بر آن، با بارندگی کمتر از 

میلیون هکتار از  ۲۰در سکال موجب شده است که حدود  

ای و های ماسکککهمسکککاحت کشکککور را مناطق کویری، تپه

 (. 3۱مناطق با پوشش گیاهی ناچیز بپوشاند )

فرآیندهای فرسایش در فرسکایش بادی یکی از مظاهر  

مناطق خشکککک اسکککت. مهمترین عوامل فرسکککایش بادی 

عبارتند از همواری نسکککبی، نبود پوشکککش گیاهی، وزش 

(. یکی 4۰بادهای غالب و وجود سازندهای سست آبرفتی )

ترین معضکککالت محیطی منطقککه طرود هجوم از مکهکم  

های انسککان سککاخت و مناطق  های روان به سککازهماسککه

ل حکه نیازمند بررسی دقیق و ارائه راهباشکد  مسککونی می 

باشککد. شککناخت و بررسککی دقیق و  اصککولی و کاربردی می

ای این منطقه و های ماسککهآماری گونه های گیاهی پیکان

تحلیل خصکککوصکککیات مرفومتریک آنها و در نهایت معرفی 

های روان از ترین گونه گیاهی برای تثبیت ماسککهمناسککب

 تواند در مدیریت محیطییای مطریق تشکیل پیکان ماسه

های متحرک بسککیار مفید منطقه مطالعاتی و تثبیت ماسککه

ها به واسککطه کارکردهایی که در (. اکوسککیسککتم2۳باشککد )

سکککامانه حمایت از حیات در زمین دارند، از اهمیت باالیی 

(. گیاهان از طریق ایجاد پوشکککش ۱3برخوردار هسکککتند )

از همه کاهش تر سکککطحی، بکه دام انکداختن ورات و مهم  

سککرعت جریان هوا، باعح حفاظت از سککطی زمین در برابر 

، 4۱، 32، 22، ۱۲، ۱۳، ۱4، ۱، ۵، ۳شککوند )فرسککایش می

42 ،43 ،44.) 

ترین ای به عنوان یکی از سکککادههکای مکاسکککه  پیککان 

باشکککند که های تراکم بادی در مناطق بیابانی میلنکدفرم 

، 42، 24های روان دارند )نقش مهمی در تثبیکت مکاسکککه  

های بادی از طریق جهش جابه (. بیشترین حجم ماسه43

ها مانعی شککوند. چنان ه در مسککیر سککقود این دانهجا می

وجود داشته باشد به علت کاهش سرعت باد در برخورد با 

افتند و در محلی که کمترین ها به زمین میاین مکانع دانه 

 (.24شوند )میزان فشار وجود دارد روی هم متمرکز می

فرآینککد انتخککاب بهترین گونککه گیککاهی برای تثبیککت  

هکای روان به دلیل دخیل بودن معیارهای متعدد  مکاسکککه 

باشد. حل این مشکل پی یده، مشککل و خسته کننده می 

مسککتلزم طی یک فرآیند منسککجم و علمی بمنظور اتخاو  

تصککمیمی درسککت و مبتنی بر اصککول علمی اسککت. چنین 

مسئله در یک قالب روشن فرآیندی مسکتلزم ساختاردهی  

اسککت که از یک سککو کلیه فاکتورها و معیارهای دخیل در 

ای در بر گیرد و از سوی تصکمیم گیری را بنحو شکایسکته   

های آگاهانه و به دور از سردرگم شدن دیگر امکان قضاوت

(. استفاده از 4۳، 2در انبوه مسائل موجود را فراهم  سازد )

  e)(Multi Objectivگیری چند هدفه های تصککمیمروش

کارهایی است یکی از راه  a(Multi Criteriو چندمعیاره )

اند هکار گرفتها بهککه محققان برای غلبه بر این پی یدگی 

ککه امککان تجزیکه و تحلیکل درخور مسکککائکل را در یککک      

های اخیر در دهکه (. ۱5آورد )چکارچوب منطقی فراهم می 

گیری تصککمیمهای توجه بسککیاری از پژوهشککگران به مدل

 -Multiple Criteria- Decision)چککنککد مککعککیککاره   

Making, MCDM) هکای پی یده  گیریبرای تصکککمیم

(. در این نوع از 3۵، 3۳، 35، 34، 33معطوف شده است )

سازی مدل، به جای استفاده از ها برای بهینهگیریتصکمیم 

(.  3۵شود )یک معیار سکنجش، از چند معیار اسککتفاده می 

Opricovic ( در مطالعه خود با تصریی 2۰۰4و همکاران )

فرآیندی پویا و پی یده اسککت، آن را  MCDMبر این که 

اند. آنها سطی شامل دو سطی مدیریتی و مهندسی دانسته
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 Decision) کننککد. تصکککمیم گیرنککدگککان انتخککاب می

Makers, DMs)،  در سطوح مدیریتی و مهندسی قادرند

حل های سطی مهندسی را پذیرفته یا رد کنند. از این راه

رو، مکاهیت چندگانه بودن معیارهای تصکککمیمات در این  

(. به منظور غلبه بر 2۱گیرد )سکککطی مورد تاکید قرار می

 هککای زیککادی هم ون پرامتیروش MCDMمسکککائککل 
(Preference Ranking Organization Method for 

Enrichment Evaluations, PROMETHEE)  و
 Analytical Hierarchy)فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 

Process, AHP)  (.۱۵اند )توسعه یافته 

تحقیقات معدودی در زمینه بررسککی عوارض حاصل از 

های روان بوسککیله پوشککش نباتی و انتخاب   تراکم ماسککه 

 های رواناسکککهبهترین نوع پوشکککش نباتی برای تثبیت م

( ۱۱۱5و همکککاران )  Khalafصکککورت گرفتککه اسککککت.

ویژگیککککهای مورفولوژیکی چند نوع نبکا در دشت ساحلی 

و   Ardon(.۱۱شکککمکالی کویکت را بررسکککی کرده اند )  

های روان ( تکاثیر نبکا در تثبیت ماسکککه 2۰۰۱همککاران ) 

 Al-Awadhi(. 4اند )های فلسطین را بررسی کردهبرخان

( ویککژگککی هککای مرفولوژیکی و 2۰۱3) Al-Dousariو 

توسکعه نبکاهای سکاحلی را در منطقه شکمال شرق کویت    

و همکاران  Yong Zhong (.5مورد ارزیکابی قرار دادند ) 

های نبکاهای ( ضکککمن مطالعه پراکندگی و ویژگی2۰۱2)

در بیککابککان گبی بیککان  Nitraria sphaerocarpaگونککه 

های مختلف زهکنند که نبکاهای مطالعه شکککده در اندامی

و  ۱5وجود دارنکد و میکانگین ارتفاع و طول آنها به ترتیب   

باشد. هم نین رابطه خطی بین ارتفاع و سانتیمتر می ۱۲

دهد که اکثر آنها در مرحله رشکککد طول نبکاها نشکککان می

( بککه 2۰۱5) Arabameriو   Yamani(.4۵قرار دارد )

 هبررسککی انتخاب بهترین گونه نبکایی جهت تثبیت ماسکک 

های روان در ریگ چاه جام با استفاده از سه روش از روش 

اند و به این نتیجه های تصمیم گیری چند معیاره پرداخته

رسکیدند که گونه هالیکسکیلون آفیلوم بیشترین کارایی را   

(. موسوی و همکاران 4۳در تثبیت ماسکه های روان دارد ) 

ای نبکاهای شککمال شککرق ( به گروه بندی مقایسککه۱3۲۱)

اند پرداخته TOPSISویر سیرجان با استفاده از الگوریتم ک

( به مقایسکککه ۱3۱5(. عرب عامری و پورخسکککروانی )2۵)

کارایی سککیسککتم نبکایی ایجاد شککده توسککط گونه های    

مختلف بیابانی در تثبیت ماسکککه های روان با اسکککتفاده از 

روش تخصککیص خطی در منطقه بیابانی شککمال سککیرجان 

ن نتیجه رسکککیدند که در برنامه ریزی پرداختکه اند و به ای 

اجرای تثبیت ماسککه بادی در منطقه، توسککعه سککیسککتم   

نبککایی گونکه تاماریکس باالترین اهمیت و کارایی را دارد   

(. بررسکی پیشینه تحقیق بیانگر این است که تحقیقاتی  ۱)

که تاکنون انجام گرفته اسککت در زمینه نبکا و ویژگی های 

د و تاکنون در زمینه انتخاب مورفولوژیکی آنهکا می بکاشککک  

های ای برای تثبیت ماسکککههای ماسکککهبهترین نوع پیکان

روان پژوهشکی صکورت نگرفته است. هدف پژوهش حاضر   

 ای درترین گونه گیاهی پیکان ماسککهشککناسککایی مناسککب 

 GAHPو  AHPهای منطقه ریگ نجارآباد از طریق روش

تا با باشکککد. به عبارت دیگر مقاله حاضکککر سکککعی دارد می

ای ههای مرفومتری پیکاناستفاده از تجزیه و تحلیل مؤلفه

،  GAHPو  AHPهککای ای از طکریککق روش مککاسککککه

ی با اترین و سازگارترین گونه گیاهی پیکان ماسهمناسکب 

هککای زیسککککت محیطی را برای عملیککات تثبیککت ویژگی

ای منطقه های ماسههای روان از طریق توسعه پیکانماسه

 سایی و معرفی کند.  مطالعاتی، شنا
 

هامواد و روش 

 موقعیت منطقه

، ریگ نجارآباد حاضکککر منطقه مورد مطالعه در پژوهش

بوده که در شمال شرق طرود، از توابع شهرستان شاهرود، 

در اسکتان سمنان و در حاشیه شمالی کویر بزر  مرکزی  

واقع شکککده اسکککت. به دلیل کمبود ریزش های جوی در 

سککیسککتم های شکککل زایی بادی بر دیگر اطراف این کویر، 

های توان انواع رخسکککارهفرآینکدهکا حکاکمیت دارند و می   

فرسکککایش بکادی را در این منطقکه مشکککاهده کرد. ریگ   

یکی از ریگ های مربع کیلومتر  ۳4/2۲نجارآباد با وسککعت 

موجود در حاشککیه شککمالی کویر بزر  مرکزی اسککت که  

 ۲ر طول  شکککرقی د-صکککورت نامنظم در امتداد غربیبکه 

کیلومتر کشککیده شککده اسککت. این ریگ در محدوده بین   

دقیقه عرض شمالی 2۱درجه و  35دقیقه تا 25درجه و 35
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دقیقه طول شرقی  ۵درجه و  55دقیقه  5۱درجه و  54و 

 (. برای ترسککیم گلباد ۱واقع شککده اسککت )شکککل شککماره  

 سکاله ایستگاه کلیماتولوژی منطقه مورد مطالعه از آمار یک

 (.2ستفاده شده است )شکل طرود ا

 
 به همراه ترانسکت ها. موقعیت منطقه مورد مطالعه  9شکل 

 

 پژوهشروش 

باشککد. مقاله حاضککر از نظر هدف، تحقیقی کاربردی می

در بخش ادبیکات تحقیق برای جمع آوری مطالب از روش  

ای و میدانی و در بخش تعیین وزن معیارها از کتکابخکانکه   

سکککنجی شکککد کککه از این حیککح از روش  خبرگککان نظر

از مواد و ابزار  مقاله حاضردر ای استفاده گردید. پرسشنامه

ای هپیکانمرفومتری  هایگیری مولفهاندازهمختلفی برای 

. برای بررسککی مرفومتری گردیداسککتفاده  ای و گیاهماسککه

و  GPSاز متر، ژالون و ای و گیاهان هکای مکاسکککه  پیککان 

هم نین برای مشکککخص کردن محکدوده مورد مطالعه از  

ای گوگل ، تصاویر ماهواره۱:5۰۰۰۰های توپوگرافی نقشکه 

ابتدا با استفاده از . دهای میدانی اسکتفاده شک  ارث و بازدید

ای منطقه مورد مطالعه های هوایی و تصاویر ماهوارهعکس

د گردید و سکککپس با مراجعات حضکککوری به تعیین حکدو 

ای مشخص گردید. های ماسهمنطقه، قلمرو توسکعه پیکان 

ی بردارروش نمونهبرداری گردید. در گام بعد اقدام به نمونه

بر اسکککاس روش تکک بعدی و واحد   مقکالکه حکاضکککر   در 

برداری طولی صکککورت گرفککت. این روش امکککان نمونککه

وده مطالعاتی فراهم برداری تصکککادفی را در کل محدنمونه

 ۱۰آورد. بنابراین برای پوشککش کامل منطقه مطالعاتی می

 در نظر گرفته شد GPSترانسککت با اسکتفاده از دسکتگاه    

های حجم نمونه بسکککتگی به موقعیت پیکان . (۱)شککککل 

های مستقر شده داشته ای نسبت به محل ترانسکتماسکه 

 .Aای از گونه پیککان ماسکککه  4۲اسکککت ککه در مجموع  

Mannifera  ،۱۳ ای از گونه پیکان ماسهS. Florida  ،۱4 

پیکان  43و  R. Turcestanica ای از گونهپیککان ماسکککه 

 ارزیابی گردید. Z. Eurypterumای از گونه ماسه

هککای درگککام دوم، اقککدام بککه مشکککخص کردن مولفککه

ای گردید. بدین منظور در های ماسکککهمرفومتریکک پیکان 

های اهی که باعح تشککککیل پیکاننوع گونکه گیک   4ابتکدا  

ای در منطقه مطالعاتی شکککده بود انتخاب گردید مکاسکککه 

پارامتر مرفومتریک  5( و سکککپس اقدام به تعیین ۱)جدول

، حجم ایپیکان ماسککهارتفاع  ای شککاملهای ماسککهپیکان

قطر تاج  ای، حداکثر عرض پیکان ماسککه ،ایپیکان ماسککه

انکدازه گیری گردیککد.  بکه منظور  ارتفککاع گیکاه   و پوشکککش
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ای منطقه مورد مطالعه در های ماسکککهای از پیککان مونکه ن

 ( نشان داده شده است.2شکل )

 

 مشخصات گونه های گیاهی تشکیل دهنده پیکان های ماسه ای در منطقه مطالعاتی .9جدول

 شیفرم روی فرم خانواده نام مخفف نام علمی نام فارسی

 فانروفیت بوته ای Seidlitzia florida S. Florida Tamaricaceae اشنان

 فانروفیت بوته ای Zygophyllum eurypterum Z. Eurypterum Z. atriplicoides قیچ

 همی کریپتوفیت فورب چند ساله Alhagi mannifera A. Mannifera Fabaceae خارشتر

 کاموفیت بوته ای Reaumuria Turcestanica R. Turcestanica Tamaricaceae گل گزی

 

 
 ای منطقه مطالعاتیهای ماسهنمایی از پیکان .8شکل 

 

ای و های ماسکککهپیکان در گام سکککوم، پس از انتخاب

یری گاقدام به اندازه های مرفومتریک آنها،مؤثرترین پارامتر

م ، حجایپیکان ماسهارتفاع پارامترهای مرفومتریک شامل 

 قطر تاج ای، حداکثر عرض پیکان ماسککه ،ایپیکان ماسککه

ای هگیری مولفهمبنای اندازه گردید. ارتفاع گیاه و پوشش

باشد ( می3ای شکل شماره )های ماسکه مرفومتریک پیکان

ی اهای ماسهگیری پیکانهای قابل اندازهکه انواع مشخصه

 دهد.گیری آنها را نشان میو نحوه اندازه

 
 ایماسه هایکانیپ کیمرفومتر هایمولفه یریتصو حیتوض. 3شکل 



 03 ...گروهی در انتخاب AHPو  AHPارزیابی کارایی روش های 

 

میانگین دو قطر  ،برای محاسککبه قطر تاج پوشککش گیاه

ه بلندترین شکککاخ ،تاج گیاه، برای اندازه گیری ارتفاع گیاه

ه فاصککل، ایطول پیکان ماسککهگیری گیاه ، به منظور اندازه

قکاعکده تکا نوک پیککان، برای محاسکککبه قطر طوقه گیاه،     

سانتی متری باالی طوقه گیاه  5متوسکط قطر ساقه اصلی  

نیز از  ایاسهپیکان مو حجم  مالک عمل قرار گرفته اسکت 

  (.۱2) ( محاسبه گردید۱) معادلهطریق 
 

𝑉 = 0.5 (0.33 𝜋𝑅2𝐻)       (۱)  

 

V کعببه متر م ایپیککان ماسکککه : حجم مخرود ،H :

 ۱4/3عدد پی و معادل  𝜋، به متر ایپیکان ماسکککهارتفاع 

به متر  ایپیکان ماسه: شعاع قاعده مخرود Rو  می باشکد 

های و از این طریق مشککخصککات مرفومتریک پیکان اسککت

گیری و ماتریس های گیاهی مختلف اندازهای گونهماسکککه

 اولیه برای مدلسازی آماده گردید.

هکا و تشککککیل  در آخرین گکام پس از جمع آوری داده 

ماتریس تصککمیم اولیه اقدام به تعیین بهترین گونه گیاهی 

 GAHPو  AHPهای پیکان ماسکه ای با استفاده از روش 

 گردید.

AHP     یکک فرآینکد سکککلسکککلکه مراتبی تحلیلی برای

Saaty (۱۱۲۰ )گیری چند معیاره است که توسط تصمیم

(. ماهیت کاربردی این روش سککبب 3۲ارائه شککده اسککت )

های شده است تا طی دو دهه گذشته در بسیاری از زمینه

گیری بزر  و کاربردی گوناگون و حل مسکککائل تصکککمیم

و همکککاران  Dagdeviren (.2۱کککار رود )پی یککده بککه 

مسکککئلککه  AHPانکد کککه ابتکدا روش   ( بیککان کرده2۰۰۱)

گیری جند معیاری پی یده را به سککلسککله مراتب تصککمیم

های تصککمیم عناصککر تصککمیم، یعنی هدف، معیار و گزینه

(. در مقاله حاضککر ۱۰کند )مرتبط با آن مسککئله تبدیل می

هدف  -۱از یک درخت تصککمیم سککه سککطحی شککامل:    

قطر تککاج "معیککارهککا  -2، "انتخککاب بهترین گونککه گیککاهی"

ای، طول پیکان پوشکککش، ارتفاع گیاه، حجم پیکان ماسکککه

ها گزینه -3و  "ایای، حداکثر عرض پیکان ماسکککهماسکککه

 ،A. Mannifera، S. Floridaهکککای  گکککونکککه  "

 R. Turcestanica و Z. Eurypterum"  استفاده شده است

 (.4)شکل 

 

 

 
 ساختار سلسله مراتبی .۴شکل 

 

هککا و معیککارهککاسککککت. گککام دوم، مقککایسککککه گزینککه

Bogdanovic ( تصریی کردند، مقایسه 2۰۱2و همکاران )

زوجی باید با پرسککش از تصککمیم گیرنده آغاز گیرد. بدین  

شکل که مثال پرسیده شود با توجه به هدف تصمیم، کدام 

( باید به عنوان میزان اهمیت 2،  )جکدول ۱تکا   ۱مقیکاس  

(. ۲معیکارها نسکککبت به یکدیگر تخصکککیص داده شکککود )  

(  بیان داشکککتند که 2۰۱۰و همکاران )   Vidalهم نین

 (.45برای اصالح مقایسه استفاده شوند ) 2،4،۳،۲اعداد میانی 
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 (31ها )در تحلیل سلسله مراتبی سامانه قضاوت کارشناسی در مقایسه زوجی عوامل موثر .8جدول 

 ارجحیت مقدار عددی

 اهمیت با مطلوبیت یکسان 9

 کمی محسوس 3

 به نسبت مشخص 5

 بسیار مشخص ۷

 کامال مشخص 1

 های بینابینرده 8،۴،6،2

 

ها گام سککوم، محاسککبه وزن هر یک از معیارها و گزینه

، برای به دست  Macharisباشکد. بر اسکاس مطالعات   می

 (:23عمل گردید ) 2ها طبق معادله آوردن وزن

 

(2) 𝑎𝑖𝑗 = 𝑎𝑗 ∑ 𝑎𝑗          𝑎𝑗,   𝑗 = 1,2,3 … . . , 𝑛           

𝑛

𝑖=1

⁄  

 
:که در آن  𝑎𝑗 ها و های سککتونمقادیر هر یک از درآیه

: 𝑎𝑖𝑗باشکککد. به ها میمقادیر نرمال شکککده هر یک از درآیه

سککازی، باید هر عنصککر بر حاصککل جمع همه  منظور نرمال

 عناصر همان ستون از ماتریس مقایسه زوجی تقسیم شود.

 محاسبه گردد: 3ها از طریق معادله سپس وزن

 

(3) 𝑤𝑖 = ∑ 𝑎𝑖𝑗 𝑛      𝑎𝑖𝑗 = 1,2, … . , 𝑛 ⁄

𝑛

𝑖=1

 

  

:ککه در آن  𝑤𝑖      ،وزن هر یکک از معیکارهکا: 𝑎𝑖𝑗 مقادیر

 باشد.  : تعداد معیارها میnها و نرمال شده هر یک از درآیه

باشکککد. برای ها میگکام چهکارم، اعتبارسکککنجی وزن دهی  

اعتبکارسکککنجی مقکایسکککات زوجی انجام گرفته میان معیارها،   

 محاسبه گردید:     4ضریب یکنواختی ماتریس ها بوسیله معادله 

 

(4) 𝐶𝐼 =
𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛

𝑛 − 1
 

 

، ضکریب یکنواختی ماتریس مقایسات  CI ۱ که در آن 

بزرگترین بردار ویژه مککاتریس مقککایسککککات  𝜆𝑚𝑎𝑥،زوجی،

باشککد. و سککپس با معیارهای مسککئله می، تعداد nزوجی و 

 نرخ سازگاری محاسبه گردید:  5استفاده از معادله 

 

(5) 𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
 

 

، شکاخص سکازگاری تصادفی است که از   RIکه در آن 

های زوجی که به طور تصکککادفی تولید ماتریس مقایسکککه

   .(3شده، حاصل می گردد )جدول

 (32های تصادفی سازگاری )شاخص .3جدول

 عداد معیارهاا 9 8 3 ۴ 5 6

 RIمقدار   ۰۰/۰ ۰۰/۰ 5۲/۰ ۱۰/۰ ۱2/۱ 24/۱

 عداد معیارها ۵ ۲ ۱ ۱۰ ۱۱ ۱2

 RIمقدار   32/۱ 4۱/۱ 45/۱ 4۱/۱ 5۱/۱ 4۲/۱

 

ها باشککد، مقایسککه ۱/۰از تر اگر نرخ سککازگاری کوچک

باشککد، در  ۱/۰قابل قبول اسککت. اما اگر بزرگتر یا مسککاوی 

ها ناسازگار بوده و باید مقادیر ماتریس آن صکورت قضکاوت  

 های زوجی دوباره بررسی و تجدید نظر شوند.مقایسه

                                                 
1Consistency index 

گام نهایی رتبه بندی گزینه ها )گونه های پیکان های 

ماسکه ای( به منظور تثبیت ماسکه های روان با استفاده از   

و  AHPپککارامترهککای مرفومتریککک و اعمککال روش هککای 

GAHP .می باشد 



 09 ...گروهی در انتخاب AHPو  AHPارزیابی کارایی روش های 

 

 AHP قضاوت گروهی در

، DMهنگکامی که در حل یک مسکککئله، به جای یک  

اید در هر باشکککد، نظرهای همگی آنها ب DMنیاز به چند 

گیری لحککاش شکککود. در این بککاره از مککاتریس تصکککمیم

گیری گروهی، از میانگین هندسککی برای عناصککر  تصککمیم

 گردید. بدین ترتیب:  ماتریس  استفاده

 

(۳) 𝑎𝑖𝑗 = (∑ 𝑎𝑖𝑗1

𝑘

𝑖=1

)

1
𝑘⁄

; 1 = 1,2, … , 𝑘 

𝑖, 𝑗 = 1,2,3, … , 𝑛;        𝑖 ≠ 𝑗 

 

 DMگیرندگان است. نظر تعداد تصککمیم ۱که در آن، 

های مختلف زمانی وارد محاسککبات گروهی گردید که نرخ 

باشککد. به منظور  ۱/۰کمتر از  DMسککازگاری نظرات هر 

، پس از  GAHPها با اسککتفاده از روش رتبه بندی گزینه

ها از متخصکصکان خواسککته شد که   تعیین معیارها و گزینه

های مقایسات زوجی را برای تعیین وزن معیارها و ماتریس

تکمیل کنند. بدین منظور، پرسکککشکککنامه تحلیل ها گزینه

ژئومرفولوژیسککت به  ۲سککلسککله مراتبی طراحی و توسککط  

ی ای برامنظور انتخاب بهترین گونه گیاهی پیکان ماسکککه

های روان در منطقه مورد مطالعه پاسخ داده تثبیت ماسکه 

شکککد و در نتیجه نظر افراد مختلف در رتبه بندی در نظر 

دلیکل نکاسکککازگکاری برخی از     گرفتکه شکککد. در ابتکدا بکه   

های مقایسه زوجی حاصل از نظر خبرگان، نیاز به ماتریس

ها ایجاد شد تا سازگاری توزیع مجدد و اصکالح پرسکشنامه  

ها و در نتیجه اعتبار پرسکککشکککنامه تایید شکککود.  ماتریس

( ترکیب ۳های مقایسه زوجی با استفاده از رابطه )ماتریس

تعیین وزن معیارها و  و ماتریس جامع تشکیل شد. پس از

پرداخته  GAHPها با روش بندی گزینههکا به رتبه گزینکه 

 -۱شککد. به طور کلی مراحل تحقیق به شککرح زیر اسککت:  

های هوایی و تعیین محدوده مورد مطالعه به وسیله عکس

های مورد مشکککخص کردن گونه -2ای، تصکککاویر ماهواره

گیری  اندازه -3مطالعه و خصککوصککیات مرفومتریک آنها،  

ساخت  -4ای، های ماسکه خصکوصکیات مرفومتریک پیکان  

ای به های ماسههای پیکانرتبه بندی گونه -5پایگاه داده 

های های روان با اسکککتفاده از روشمنظور تثبیکت ماسکککه 

AHP  وGAHP ،۳-   ارزیکابی نتایج و ارائه پیشکککنهادات

 (.5)شکل 
 

 
 احل انجام پژوهشمر .5شکل 

 گلباد منطقه مورد مطالعه

سکککاله برای ترسکککیم گلباد منطقه مورد مطالعه از آمار یک

ایستگاه کلیماتولوژی طرود، واقع در روستای طرود که در 

کیلومتری منطقککه مورد مطککالعککه قرار گرفتککه اسکککت،   5

دهد که اسکککتفاده شکککده اسکککت. گلباد منطقه نشکککان می

بیشکترین فراوانی بادها جهت شککمال شککرقی دارند )شکل  

ای در های ماسکککه(. بکا توجکه بکا این موارد جهت پیکان   ۳

های ماسهجنوب غرب می باشند، زیرا  -منطقه شمال شرق
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 اند.ای شکل گرفتههای ماسهبادهای غالب پیکان کرده و در جهت  روان تحکت تاثیر بادهای غالب منطقه حرکت 

 
 گلباد سالیانه منطقه مورد مطالعه .6شکل

 نتایج 

شکککناسکککی، هیدرولوژیکی، های گیاهبا توجه به ویژگی

شکناسی، اقلیمی و ژئومورفولوژیکی منطقه مطالعاتی  زمین

ریزی شده در پژوهش حاضر، می توان گفت و اهداف طرح

های موفومتری آن ای و پارامترهای ماسکککهککه نوع پیکان 

متعدد و متفاوت است. در مقاله حاضر به بررسی مهمترین 

ای های ماسکککهای شکککامل پیکانهای ماسکککهنوع پیککان 

 .A. Mannifera  ،S. Florida  ،Rهککای گککونککه 

Turcestanica  ،Z. Eurypterum و مؤثرترین پککارامتر-

، حجم ایهای مرفومتری آنها شکککامل طول پیکان ماسکککه

قطر تاج  ای،حداکثر عرض پیکان ماسککه ،پیکان ماسککه ای

 .(4)جدول ارتفاع گیاه پرداخته شده است و پوشش

 ایهای ماسهمشخصات مرفومتریک پیکان. ۴جدول 

های گیاهیگونه ترهاپارام   انحراف از معیار واریانس دامنه حداکثر حداقل میانگین *

A. Mannifera 

۰۵/3۱ ارتفاع گیاه   3۰ 4۱ ۱۱ 355/۰  ۰۰۲/5  

۲3/۱2 قطر تاج پوشش   ۲2 ۱۰۱ 2۵ 343/۰  ۱۲3/۳  

33/۲3 طول پیکان  ۳5 ۱۱۰ 45 ۰۵۱/۰-  52/۱۱  

۰۱/۰ حجم پیکان  ۰۳/۰  ۱4/۰  23 254/۰-  33۳/5  

43/3۳ حداکثر عرض پیکان   24 4۵ 23 254/۰- 33۳/5  

S. Florida 

 4۲5/4 22۱/۰ ۱۵ 3۱ ۱4 ۱3/22 ارتفاع گیاه 

 ۵۵5/4 2۵3/۰ ۱۵ ۱4 ۵۵ ۲۱/۲4 قطر تاج پوشش

 523/۱۱ -۰۵۱/۰ 45 ۵/۱۰۰ ۵/55 ۰3/۵۱ طول پیکان 

 ۰۱۱/۰ ۰۱۲/3 ۰۳۱/۰ ۱۱/۰ ۰4۱/۰ ۰۳3/۰ حجم پیکان

 33۳/5 -254/۰ 23 ۲/45 ۲/22 23/35 حداکثر عرض پیکان

R. Turcestanica 

 ۰۰۲/5 355/۰ ۱۱ ۲/3۱ ۲/2۰ ۲۵/2۱ ارتفاع گیاه 

 ۱۲3/۳ 343/۰ 2۵ 2/۱۰2 2/۵5 ۰3/۲۳ قطر تاج پوشش 

 ۱۱3/۱۰ -233/۰ 44 ۲۱ 45 ۱۳/۳۳ طول پیکان

 ۰۱۱/۰ ۰۰5/۱ ۰۲/۰ ۱/۰ ۰2/۰ ۰5/۰ حجم پیکان

 ۱4۱/۵ ۱۳۳/۱ 42 ۳۰ ۱۲ 2۳/33 حداکثر عرض پیکان

Z. Eurypterum 

 4۲5/4 22۱/۰ ۱۵ ۲3 ۳۳ ۱3/۵4 ارتفاع گیاه 

 ۵۵5/4 2۵3/۰ ۱۵ ۱۲۱ ۱۵2 ۲۱/۱۵۱ قطر تاج پوشش 

 ۱۱3/۱۰ -233/۰ 44 ۱۲۱ ۱45 ۱۳/۱۳۳ طول پیکان 

 ۰۱۱/۰ ۰۰5/۱ ۰۲/۰ ۳۱/۰ 53/۰ 5۳/۰ حجم پیکان

 ۱4۱/۵ ۱۳۳/۱ 42 ۱۰5 ۳3 2۳/۵۲ حداکثر عرض پیکان 

  واحد ارتفاع گیاه، قطر تاج پوشش، طول و حداکثر عرض به سانتیمتر، حجم به متر مکعب *



 07 ...گروهی در انتخاب AHPو  AHPارزیابی کارایی روش های 

 

ای و هکای ماسکککه پس از مشکککخص کردن نوع پیککان 

مهمترین پارامترهای مرفومتری آنها اقدام به تعیین وزن و 

 AHPهای های گیاهی با اسککتفاده از روشبندی گونهرتبه

( ۲تا  5گردید. نتایج حاصله به صورت جداول ) GAHPو 

   .باشدمی ۵و شکل 

  
 (AHPماتریس مقایسات زوجی، ماتریس استاندارد و بردار وزن معیارها نسبت به یکدیگر ) .5جدول 

  الیزهماتریس نرم ماتریس مقایسات زوجی 

 1* X 2X 3X 4X 5X 1X 2X 3X 4X 5X  بردار وزن(W) 

1X ۱ 3 5 ۵ ۱ 55۱/۰  ۳4۱/۰  524/۰  42۲/۰  3۳/۰  5۰2/۰  

2X 33/۰  ۱ 3 5 5 ۱۲۳/۰  2۱3/۰  3۱4/۰  3۰۳/۰  2۲/۰  2۳۰/۰  

3X 2۰/۰  33/۰  ۱ 3 5 ۱۱۱/۰  ۰۵۱/۰  ۱۰4/۰  ۱۲3/۰  2۰/۰  ۱34/۰  

4X ۱4/۰  2۰/۰  33/۰  ۱ 3 ۰۵۱/۰  ۰42/۰  ۰34/۰  ۰۳۱/۰  ۱2/۰  ۰۳۵/۰  

5X ۱۱/۰  ۱4/۰  2۰/۰  33/۰  ۱ ۰۳2/۰  ۰3۰/۰  ۰2۰۱/۰  ۰2۰4/۰  ۰4/۰  ۰34/۰  

۵۱/۱ جمع  ۳۲/4  53/۱  33/۱۳  25 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

۰۱۵/۰نرخ ناسازگاری   

* 1X ،2: قطر تاج پوششX ،3: ارتفاع گیاهX ،4: حجم پیکانX ،5: طول پیکانX.عرض پیکان : 

 
 ها با توجه به معیارهاماتریس وزن هر یک از گزینه .6جدول 

X5 X4 X3 X2 * X1 
 معیارها

 گزینه ها

2۵۵/۰ 33۱/۰ 34۵/۰ 2۲3/۰ 2۲۱/۰ *A 
۱۳۱/۰ ۰۲۰/۰ ۰۵۲/۰ ۰۳۲/۰ ۰۲۰/۰ B 

۰۱۳/۰ ۰4۱/۰ ۰5۱/۰ ۱2۳/۰ ۱4۰/۰ C 

4۳۳/۰ 54۰/۰ 524/۰ 523/۰ 4۱۱/۰ D 

 ناسازگارینرخ  ۰۰۱۲/۰ ۰۰4۱/۰ ۰۰۳۱/۰ ۰3۰/۰ ۰۰۱۱/۰
* A :A. Mannifera  ،B :S. Florida  ،C :R. Turcestanica ،D :Z. Eurypterum . 

* 1X ،2: قطر تاج پوششX ،3: ارتفاع گیاهX ،4: حجم پیکانX ،5: طول پیکانX.عرض پیکان : 

 

 ایهای ماسهنتایج حاصل از محاسبه وزن نهایی پیکان

 می باشد: ۱۰تا  ۵به شرح روابط  AHPبا روش 

 

(۵) 
𝐴. 𝑀𝑎𝑛𝑛𝑖𝑓𝑒𝑟𝑎 = (𝑋_1 𝑊 × 𝐴𝑋_1 ) +

(𝑋_2 𝑊 × 𝐴𝑋_2 ) +  (𝑋_3 𝑊 × 𝐴𝑋_3 ) +

(𝑋_4 𝑊 × 𝐴𝑋_4 ) + (𝑋_5 𝑊 × 𝐴𝑋_5 )  

 

 

(۲) 
𝑆. 𝐹𝑙𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎 = (𝑋1𝑊 × 𝐵𝑋1) + (𝑋2𝑊 ×

𝐵𝑋2) + (𝑋3𝑊 × 𝐵𝑋3) +  (𝑋4𝑊 ×

𝐵𝑋4) + (𝑋5𝑊 × 𝐵𝑋5)  

 

(۱)  
𝑅. 𝑇𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑖𝑐𝑎 = (𝑋1𝑊 × 𝐶𝑋1) +

(𝑋2𝑊 × 𝐶𝑋2) + (𝑋3𝑊 × 𝐶𝑋3) +

 (𝑋4𝑊 × 𝐶𝑋4) + (𝑋5𝑊 × 𝐶𝑋5)  

 

(۱۰) 
𝑍. 𝐸𝑢𝑟𝑦𝑝𝑡𝑒𝑟𝑢𝑚 = (𝑋1𝑊 × 𝐷𝑋1) +

(𝑋2𝑊 × 𝐷𝑋2) +  (𝑋3𝑊 × 𝐷𝑋3) +

(𝑋4𝑊 × 𝐷𝑋4) + (𝑋5𝑊 × 𝐷𝑋5)  
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 (GAHPماتریس مقایسات زوجی، ماتریس استاندارد و بردار وزن معیارها نسبت به یکدیگر ) .۷جدول 

  ماتریس نرمالیزه ماتریس مقایسات زوجی 

 1* X 2X 3X 4X 5X 1* X 2X 3X 4X 5X  بردار وزن(W) 

1X 4۱2/۳  ۲۱۵/۱  ۱ 5۳4/4  4۵۱/۳  3۳3/۰  4۱۳/۰  4۲۵/۰  4۰۳/۰  ۳۱5/۰  4۵4۰/۰  

2X ۵۳2/5  ۱ 52۵/۰  ۱۳۱/3  32۱/2  32۳/۰  2۳۱/۰  25۵/۰  2۲2/۰  2۱2/۰  2۳۵۱/۰  

3X ۵5۳/2  43۱/۰  ۱4۲/۰  ۱۱2/۱  ۱ ۱5۳/۰  ۱۱2/۰  ۰۵2/۰  ۱۵۰/۰  ۰۱۱/۰  ۱2۰۳/۰  

4X ۵۱۵/۱  3۱۳/۰  2۱۱/۰  ۱ 523/۰  ۰۱۵/۰  ۰۲2/۰  ۱۰۳/۰  ۰۲۱/۰  ۰4۵/۰  ۰۲4۵/۰  

5X ۱ ۱۵4/۰  ۱5۳/۰  5۲2/۰  3۳2/۰  ۰5۳/۰  ۰45/۰  ۰۵۳/۰  ۰5۱/۰  ۰33/۰  ۰52۳۱/۰  

۳5۳/۱ جمع  ۲۱۵/3  ۰5/2  22/۱۱  ۱4/۱۰  ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

۰5۳/۰نرخ ناسازگاری   

* 1X ،2: قطر تاج پوششX ،3: ارتفاع گیاهX ،4: حجم پیکانX ،5: طول پیکانXعرض پیکان : 

 
 ها با توجه به معیارهاماتریس وزن هر یک از گزینه. 2جدول 

5X 4X 3X 2X 1* X 
 معیارها

 گزینه ها

25۳/۰ 2۲4/۰ 25۰/۰ 2۲2/۰ 2۳2/۰ * A 

۱2۳/۰ ۱۰۳/۰ ۱۱۲/۰ ۰55/۰ ۱۰۰۳/۰ B 

۰52/۰ ۰53/۰ ۰44/۰ ۱۱۳/۰ ۰45/۰ C 

5۳5/۰ 55۳/۰ 5۲۳/۰ 545/۰ 5۱۱/۰ D 

 نرخ ناسازگاری ۰۰۱۲/۰ ۰۰۳۲/۰ ۰۰۳۱/۰ ۰۰45/۰ ۰۰۲۵/۰

* A :A. Mannifera  ،B :S. Florida  ،C :R. Turcestanica ،D :Z. Eurypterum. 

* X1 ،قطر تاج پوشش :X2 ،ارتفاع گیاه :X3 ،حجم پیکان :X4 ،طول پیکان :X5.عرض پیکان : 

 

ا ای بهای ماسهنتایج حاصل از محاسبه وزن نهایی پیکان

 باشد:می ۱4تا  ۱۱به شرح روابط  GAHPروش 

 

(۱۱) 
𝐴. 𝑀𝑎𝑛𝑛𝑖𝑓𝑒𝑟𝑎 = (𝑋1𝑊 × 𝐴𝑋1) +

(𝑋2𝑊 × 𝐴𝑋2) + (𝑋3𝑊 × 𝐴𝑋3) +

 (𝑋4𝑊 × 𝐴𝑋4) + (𝑋5𝑊 × 𝐴𝑋5)  

 

(۱2) 
𝑆. 𝐹𝑙𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎 = (𝑋1𝑊 × 𝐵𝑋1) + (𝑋2𝑊 ×

𝐵𝑋2) +  (𝑋3𝑊 × 𝐵𝑋3) +  (𝑋4𝑊 ×

𝐵𝑋4) + (𝑋5𝑊 × 𝐵𝑋5)  

 
 

 

(۱3) 
𝑅. 𝑇𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑖𝑐𝑎 = (𝑋1𝑊 × 𝐶𝑋1) +

(𝑋2𝑊 × 𝐶𝑋2) +  (𝑋3𝑊 × 𝐶𝑋3) +

 (𝑋4𝑊 × 𝐶𝑋4) + (𝑋5𝑊 × 𝐶𝑋5)  

 

 

(۱4) 
𝑍. 𝐸𝑢𝑟𝑦𝑝𝑡𝑒𝑟𝑢𝑚 = (𝑋1𝑊 × 𝐷𝑋1) +

(𝑋2𝑊 × 𝐷𝑋2) + (𝑋3𝑊 × 𝐷𝑋3) +

 (𝑋4𝑊 × 𝐷𝑋4) + (𝑋5𝑊 × 𝐷𝑋5)  

 



 05 ...گروهی در انتخاب AHPو  AHPارزیابی کارایی روش های 

 

 GAHPو   AHPها با روش های وزن نهایی گزینه .۷شکل

 

گیری بحث و نتیجه 

درک روابط بین پراکنش پوشکککش گیککاهی و عوامککل 

هککای مککدیریککت چککالشمحیطی تککاثیرگککذار بر آن یکی از 

هایی که (. با توجه به پیشرفت3۰باشد )پوشش گیاهی می

امروزه در علم جغرافیا و علوم محیطی دیگر صورت گرفته 

سککازی این های مدلتوان با اسککتفاده از روشاسککت، می

روابط را کمی نموده و به حل این مشککککل کمک کرد. به 

مشخص عبارت دیگر می توان در یک محدوده جغرافیایی 

(. نتایج 3ها را مشکککخص نمود )پراکنش پتکانسکککیل گونه 

سکککازی می توانکد در طرح های مقابله  حکاصکککل از مکدل  

(. در تشکیل ژئوفرم 4۲بیولوژیک با فرسکایش موثر باشد ) 

باشکککند که ای فرآیندهای متعددی موثر میپیکان ماسکککه

اشکککد. بمهمترین آنها فرآیندهای بادرفتی و بیولوژیکی می

بکادرفتی به صکککورت نیروی محرک عمل نموده و  فرآینکد  

فرآینکد بیولوژیکی بکه عنوان نیروی مقاوم در برابر فرآیند   

کند و باعح بادرفتی عکس العمل نشان داده و مقاومت می

شککود. به دام انداختن ماسککه در قسککمت تحتانی گیاه می 

های مختلف با توجه به سککرشککت اکولوژیکی بنابراین، گونه

فکاوتی در برابر فرآیندهای بادرفتی از خود  خود عملکرد مت

دهند. نتایج حاصککل از مقاله حاضککر مبین چهار نشککان می

ای متفات با مشکککخصکککات گوناگون گونکه پیکان ماسکککه 

گونه  4مرفومتری می بکاشکککد. در مقاله حاضکککر از میان  

، باالترین و Z. Eurypterumگیکاهی مورد بررسکککی گونه  

ص داده است. ارتفاع بلند حداکثر امتیاز را به خود اختصککا

این گیاه و داشتن قطر تاج پوشش زیاد باعح شده است تا 

این گیاه همانند مانعی بزر  در مقابل باد مسلی به رسوب 

عمل نموده و باعح کاهش سککرعت باد و رسوبگذاری مواد 

در پشککت خود شککود. از این رو این گیاه توانایی زیادی در 

ر منطقه مورد مطالعه های روان از خود دتثبیکت مکاسکککه  

و  R. Turcestanicaهای نشکان داده است. در مقابل گونه 

S. florida اند و با کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده

توجه به ارتفاع کوتاه و قطر تاج پوشکش کم، گیاه مناسبی  

های روان ای و تثبیت ماسههای ماسهجهت توسکعه پیکان 

های تثبیت رای اجرای طرحاند. بنابراین بشککناخته نشککده 

های متحرک در منطقه مورد مطالعه، در درجه اول ماسکککه

و در  Z. Eurypterumای گونه های ماسککه توسککعه پیکان

 A. Manniferaای گونه هکای ماسکککه مرحلکه دوم پیککان  

بیشکترین اهمیت را دارند و در صورت توسعه و اجرای آن  

اس نتایج حاصل بر اس وری را خواهند داشت.باالترین بهره

 .Z. Eurypterum ،Aهککای ، گککونککه AHP از روش

Mannifera  ،R. Turcestanica  وS. florida ترتیب با به

( در ۰۵۵/۰، ۱۱5/۰، 2۱۱/۰، 4۵۰/۰کسکککب امتیککازات )

های اول تا چهارم قرار گرفته اند و بر اسکککاس روش رتبکه 

GAHP های ، گونهZ. Eurypterum  ،A. Mannifera  ،

S. Florida  وR. Turcestanica ترتیککب بککا کسکککب  بککه

های اول تا ( در رتبه۰۳/۰، ۰۱/۰، 2۳5/۰، 5۵/۰امتیازات )

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

A.Mannifera

S.Florida

R.Turcestanica

Z.Eurypterum

GAHP AHP



 95-73صفحات ،9350بهار و تابستان ،5شماره بيابان، مدیریتپژوهشی  –علمی  نشریه 76

 

اند. نتایج حاصل از مقاله حاضر در رابطه چهارم قرار گرفته

ی هابندی گونهیر پکارامترهکای مرفومتریک در رتبه  بکا تکاث  

( 4۳، 2۳، ۱گیکاهی عکامل، با نتایج حاصکککل از مطالعات )  

( بککه 2۰۱5)  Arabameriو  Yamaniابقککت دارد.مطکک

ارزیابی مقایسه ای و انتخاب بهترین گونه نبکا برای تثبیت 

ماسکه های روان در ریگ چاه جام با اسکتفاده از سه روش   

 ELECTRE های گیری چند معیاره شامل روشتصمیم

TOPSIS  وLinear Assignment اند و به این پرداخته

 گونه هالیکسیلون آفیلوم به دلیل ارتفاعنتیجه رسیدند که 

بلندتر، قطر تاج پوشکککش بیشکککتر و هم نین سکککازگاری 

های روان نسبت به تر با محیط جهت تثبیت ماسهمناسکب 

(. عرب عامری و 4۳باشککد ) تر میی دیگر مناسککبهاگونه

( نیز به بررسکککی مقایسکککه کارایی ۱3۱5پورخسکککروانی )

های مختلف ه سککیسککتم نبکایی ایجاد شککده توسککط گون  

های روان در منطقه بیابانی شمال بیابانی در تثبیت ماسکه 

 اند وستفاده از روش تخصیص خطی پرداختهسکیرجان با ا 

 Tamarixبکه این نتیجککه رسکککیککدنکد کککه نبکککای گونکه    

macatensis ن بیشتری با توجه به پارامترهای مرفومتریک

ایج (. نت۱های روان داشکته است ) تاثیر را در تثبیت ماسکه 

 حاصککل از مقاله حاضککر نشککان داد که نتایج حاصککل از دو 

باشککند، لذا روش مورد اسککتفاده کامال شککبیه به هم نمی 

 گیریضکروری است که انتخاب روش مناسب برای تصمیم 

با دقت بیشکککتری صکککورت گیرد. با توجه به به این که در 

از نظرات چنکدین متخصکککص برای تعیین   GAHPروش 

گردد، در نتیجه روش ه ها استفاده میوزن معیارها و گزین

GAHP   دارای دقکت و کارایی باالتری در انتخاب بهترین

( که 2۳باشد که با نتایج )ای میگونه گیاهی پیکان ماسکه 

ترین نوع گونه گیاهی نبکا برای تثبیت به انتخاب مناسککب

اند و پرداخته AHPهای روان با اسکککتفاده از مدل ماسکککه

ان یککک مککدل کککارآمککد در زمینککه را بککه عنو AHPمکدل  

اند مطابقت گیری هکای چند معیاره معرفی کرده تصکککمیم

های گونهدر مجموع نتایج مقاله حاضکر نشان داد که  دارد. 

تاج پوشککش خود  مختلف با توجه به سککرشککت اکولوژیک

عملکرد متفاوتی در مقابل فرآیند بادرفتی از خود نشکککان 

( که ۱۱با نتایج ) می دهند. نتایج حاصککل از مقاله حاضککر 

درتحلیل ارتباطات موجود بین اجزاء تراکم پوشککش تاجی 

 بکا میزان ترسکککیب، وجود پی یدگی در روابط حاکم را به 

کمک تنوع تراکم پوشککش تاجی و نحوه عملکرد آنها در به 

گیری اشککککال های بادی و شککککلدام انداختن رسکککوب

 نموده است مطابقت دارد. ناهمواری نبکا توجیه
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Abstract 
One of the most important environmental problems of Toroud region is the influx of 
quicksand in to the buildings and settlements of the regions which need precise study and 
presenting the underlying and practical solutions. For this reason, the best plant species of 
arrow sand in Najar Abad Erg have been selected in this research in Najar Abad Erg in 
south- eastern of Shahrood city by using 2 method of Multiple Criteria- Decision- Making 
(MCDM) methods including Analytical Hierarchy Process (AHP) and Group Analytical 
Hierarchy Process (GAHP) methods. Therefore, after specifying the studied region by 
satellite images and aerial photos, the field studies began and by using transect and Based 
on one-dimensional method and longitudinal sampling unit, four plant species of arrow sand 
including Alhagi mannifera, Seidlitzia Florida, Reaumuria Turcestanica and Zygophyllum 
eurypterum specified and their morphometric characteristics including arrow sand length, 
arrow sand volume, maximum width of arrow sand, covering crest canopy diameter and 
plant height have been measured. Then, the best species have been selected by using AHP 
and GAHP methods. The results indicate that group AHP method has better efficiency than 
AHP method to defining the suitable species. The Zygophyllum eurypterum with obtain of 
0.57 score in group AHP and with obtain of 0.47 score in AHP method have the most effect 
on stabilizing the quicksand in studied region. According to results, for implementing the 
plans of quicksand stabilization in studied region; developing the arrows sand of 
Zygophyllum eurypterum species and then the Alhagi mannifera species are the most 
important species respectively. So, they will have the maximum efficiency if developing and 
implement them. The result of this research about quicksand stabilization plans can utilized 
by environmental planners. 

Keywords: Analytical Hierarchy Process, Transect, Desert Management, southeast of 
Shahrood 
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