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منظور استفاده از  به معياره در تعيين اراضي مناسب گيري چند کارگيري روش تصميم به

 خشك و بياباني هاي حيطدر مهاي پرورش آرتميا  در اجراي طرحمنابع آب شور 

 کوه يزد( : پالياي سياهمطالعه )مورد
 

 المللی بیابان، دانشگاه تهران یقات بینعضو هینت علمی مرکز تحق ـ  امیررضا کشتکار

 ارشد شیالت، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران آموختة کارشناسی ـ دان، طینت مهدی پاک

 ارشد سنج، از دور و سامانة اطالعات جغرافیایی، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران آموختة کارشناسی ـ دان، طینت هادی پاک
 

 12/09/1393تأیید نهایی:    28/10/1392 پذیرش مقاله:
 

 چکيده

هاي بسيار شـور و   دليل دارا بودن منابع گوناگون از جمله منابع فراوان و بدون استفادة آب مناطق خشك و بياباني به

اي و کسب منـافع اقتصـادي قـرار گرفتـه      هاي توسعه هاي اخير در کانون توجه براي اجراي طرح نامتعارف، در سال

گونه طرحي در اين مناطق، بدون توجه به شرايط خاص محيطي حاکم و ضـرورت نگـاه ويـژه بـه     است. اجراي هر

ناپـذير   اي که از آرار و پيامدهاي مخرب آنها جلوگيري کند، اجتناب گونه ها در اراضي مناسب، به گونه طرح اجراي اين

کوه يزد   ورش آرتميا، در پالياي سياهاست. اين تحقيق با هدف تعيين اراضي مناسب استفاده از منابع آب شور در پر

بندي آنها و تعيين اراضي مناسب  همين منظور و براي تعيين عوامل مهم، ارزشگذاري و اولويت انجام گرفته است. به

معياره اسـتفاده شـد. بـر اسـاس نتـايج       گيري چند هاي تصميم  مثابة يکي از روش مراتبي به از فرايند تحليل سلسله

زيستي، فني و اقتصادي و اجتماعي معيارهاي اصلي در نظر گرفته شد. نتـايج   امه، معيارهاي محيطن حاصل از پرسش

ها از ديـدگاه کارشناسـان، لحـاظ کـردن      ترين عرصه اين تحقيق نشان داد که در مناطق بياباني، بهترين و مناسب

هاسـت و ديگـر معيارهـا از     و شاخص مثابة اراضي پاية ارزيابي ديگر معيارها هاي ژئومورفولوژي مناسب به رخساره

 هاي بعدي اهميت قرار گرفت. جمله فني و اقتصادي و اجتماعي، در درجه

 

 مراتبي، منابع آب شور، مناطق خشك و بياباني، يزد. کوه، تحليل سلسله پرورش آرتميا، پالياي سياه ها: کليدواژه

 

 مقدمه

هـای متمـادی خاسـتگاه     ها و منابعی دارد که بر مبنای آن، طی قـرن  ها، ظرفیت سازگان های بیابانی مانند دیگر بوم محیط

هـای   بـرداری  ویـژه بهـره   دلیل تغییرات اقلیمی، عدم شـناخت صـحیح و بـه    است؛ اما به  های بشری بوده ترین تمدن بزرگ

هـای   سـازگان  ، بلکـه بـوم  ها خالی از سکنه شده تنها بسیاری از این عرصه ها، نه رویه و فراتر از ظرفیت بیابان ناآگاهانه، بی

هـای شـور و نامتعـارف اسـت کـه در       ها، منـابع آب  سازگان دیگر را نیز تهدید کرده است. یکی از منابع موجود در این بوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دلیل زیاد بودن درجة حرارت محیط، تبخیر شده، از دسـترس خـار     های انتهایی واحد پالیا ذخیره شده است و به رخساره

توان برای استفادة بهینه از این منابع در جهت توسعة پایدار  ریزی و مدیریت صحیح می شناخت، برنامهشود. بنابراین، با  می

 در این مناطق اقدام کرد. 

هـا   بـوم  های شور در مناطق بیابانی، این زیسـت  با توجه به وجود منابع فراوان و بدون استفادة آبهای اخیر،  در سال

هـای مناسـب پـرورش برخـی آبزیـان از جملـه        مثابة یکی از عرصه ی و درآمدزایی، بهمن ور دستیابی به اهداف اقتصاد به

آبزی و دارای تحمل دمایی و شوری  یموجود 1آرتمیاپروری شده است.  آرتمیا، کانون توجه محققان و فعاالن بخ، آبزی

اسـیدهای يـرب بلنـدزنجیرة    و  از پـروتنین  یتـوجه  شایان حاوی مقادیر متنوع و آناز  یهای مختلف گونه زیادی است و

و نیـز  ماهیان زینتی  وماهیان خاویاری  الرو آبزی، از جملههای  گونهدیگر رشد  ةمراحل اولی ةتغذی برای غیراشباع است و

هـای   سـازگان  اما با توجه به شـکننده بـودن بـوم   (. 8: 1390شود )ن رپور و همکاران،  میهای میگو استفاده روتولید الدر 

ت صحیح و پایدار این نواحی بدون شناخت کامل از روابط متقابل و پیچیدة موجودات زنده و عوامل غیرزنده مدیریبیابانی، 

ناپذیری را در ایـن منـاطق در پـی خواهـد      ای، آ ار مخرب و جبران و محیطی، ناممکن است و اجرای هرگونه طرح توسعه

نان را سبب نخواهد شد، بلکه بـا تخریـب منـابع موجـود،     زایی و کسب درآمد برای ساک تنها اشتغال طوری که نه داشت؛ به

هـایی کـه محققـان      یـابی  هـا، مکـان   موجب تشدید فقر اقتصادی و در نهایت مهاجرت آنها خواهد شد. به اسـتناد بررسـی  

طـور   انـد، تنهـا بـر اسـاس معیارهـای فنـی و بـه        ها انجام داده های مورد ن ر در این عرصه پروری برای توسعة طرح آبزی

ناپذیر فراوانی را در پی خواهـد   مدت مشکالت جبران مشخص وجود منابع کافی آب شور بوده است که این امر در طوالنی

ها باید با بررسی و دقت بیشتر و با در ن ر گـرفتن تمـام    سازگان داشت. بنابراین، تعیین مناطق مناسب پرورش در این بوم

 عوامل حیاتی، مهم و تأ یرگذار صورت پذیرد. 

بنـدی   های کمی و کیفی اولویـت  با توجه به تنوع معیارها و درجة اهمیت هرکدام از آنها و نیز متفاوت بودن شاخص

ای پیچیده تبدیل شده است؛ بنابراین استفاده  های مستعد پرورش به مسنله یابی عرصه آنها، انتخاب بهترین معیار در مکان

هـا   گیری در این زمینه اسـت. بـا کمـک ایـن روش     ر ری برای تصمیمراهگشای م 2گیری يندمعیاره های تصمیم از روش

توان با مد ن ر قرار دادن معیارهای کمی و کیفی متعدد، بهترین گزینه را از میان يندین گزینه انتخاب کرد )قاسمی و  می

بندی بر  ولویت، روش ا3توان به تخصیص خطی گیری يندمعیاره می های تصمیم ترین روش (. از مهم1000: 1391دان،، 

های مذکور هرينـد   اشاره کرد. روش 6مراتبی و تحلیل سلسله 5معیاره ، ن ریة مطلوبیت يند4آل اساس تشابه به راه حل ایده

؛ 3: 1384زیست )احمدی و همکاران،  های مختلف اقتصادی، اجتماعی، صنعتی، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط در زمینه

مـاهینی و   ؛ سـلمان 31: 1390؛ دریجـانی و همکـاران،   111: 1391پور و همکاران،  داداش؛ 1: 1390اردکانی و همکاران، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Artemia 

2. Multi Criteria Decision Making (MCDM) 

3. Linear Assignment (LA) 

4. Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution (TOPSIS) 

5. Multi-Attribute Utility Theory (MAUT) 

6. Analytic Hierarchy Process (AHP) 
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؛ 999: 1391؛ قاسـمی و دانـ،،   417: 1388؛ فـاتحی و همکـاران،   1: 1389؛ عشوری و فریادی، 187: 1388همکاران، 

ای اسـتفاده   طور گسترده ( به41: 1390؛ نادری و همکاران، 2: 1385؛ مرتضوی و همکاران، 2: 1388کریمی و همکاران، 

های مستعد پرورش آبزیان انجـام گرفتـه    یابی و تعیین عرصه نسبت اندکی در زمینة کاربرد آنها در مکان ، تحقیقات به شده

حســین و  ؛ شــهادت1: 2011؛ ســیلوا و همکــاران، 477: 2003؛ ســالم و همکــاران، 46: 1389اســت )ســامانی و دالور، 

( بـا  1390(. در ایران، ن رپور و همکـاران ) 127: 2008؛ نیومن رادیارتا و همکاران، 4: 2010؛ لین، 119: 2009همکاران، 

مراتبی، به ارزیابی و تعیین اراضی مستعد پرورش آرتمیـا در اسـتان قـم پرداختنـد. در ایـن       استفاده از روش تحلیل سلسله

قتصادی و کاربری اراضـی، معیارهـای اصـلی    های اجتماعی و ا تحقیق، ش، معیار توپوگرافی، منابع آب، خاک، زیرساخت

 سـامانة  از اسـتفاده  با( 127: 2008) یابی بود و با استفاده از آنها مناطق مستعد تعیین شد. نیومن رادیارتا و همکاران مکان

 رد ای دوکفـه  هـای  حلـزون  پرورش برای مناسب مناطق انتخاب به اقدام معیاره، يند تحلیل رویکرد و جغرافیایی اطالعات

 در هـا  الیـه  ترکیـب  ينـدمعیاره بـرای   تحلیل رویکرد از پژوه،، این در. کردند ژاپن غربی جنوب سواحل در فونکا خلیج

 هشت تا( مطلوبیت کمترین) یک های گروه بین مطلوبیت درجة حسب بر اراضی و استفاده شد جغرافیایی اطالعات سامانة

 شد. بندی طبقه( مطلوبیت بیشترین)

معیاره، به تعیین  گیر يند های مختلف در یک سامانة پشتیبان تصمیم د ن ر قرار دادن معیارها و شاخصاین مقاله با م

 کوه پرداخته است. های پرورش آرتمیا در پالیای سیاه های مناسب ایجاد محل اولویت عرصه

 

 . مواد و روش2

 منطقة پژوهش .2.1

 بـین  اصـفهان،  و یـزد  هـای  اسـتان  محـدودة  در کیلومترمربـع  791هـزار و   2 حـدود  مسـاحتی  با کوه سیاه پالیای )کویر(

 کیلـومتری  61 فاصـلة  در شـرقی،  درجـة  54° ´47 و 53° 44´ هـای  طول و شمالی درجة 33 °18 ´و 32° 43´ های عرض

 ریگی دشت شامل پالیا مجاور اراضی و کوه سیاه پالیای بر گیرندة در عمدتاً محدوده این. است شده واقع یزد شمال شهر

 افضل روستای ياه شمال در کاشت دست های کاری جنگل و پسته های باغ و کشاورزی های بخ، و ای سنگریزه اراضی و

 اصـفهان  اسـتان  در آن شـمالی  های بخ، و یزد استان در آن جنوبی های بخ، کشوری، سیاسی تقسیمات ن ر از. است

شود  می محدود اردکان به جنوب از و نایین به غرب از ن،زری ریگ به شرق از سرخ، دق به شمال از این منطقه. دارد قرار

هـایی از ایـن پالیـا     اردکان اسـت، در قسـمت   -با توجه به اینکه این محدوده نقطة خروجی حوضة آبخیز یزد   .(1)شکل 

ه و های منطقه تشـکیل دریايـ   طوری که در برخی از بخ، گیرد؛ به های زیرزمینی باالتر از سطح زمین قرار می سطح آب

 دهد. مناطق باتالقی می
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 هاي ارتباطي منطقة پژوهش . محدوده و شبکة راه1شکل 

 

 مراتبي . فرايند تعيين اراضي مناسب با استفاده از روش تحليل سلسله2.2

 ( استفاده شـد. ایـن روش را  AHPمراتبی ) کوه، از روش تحلیل سلسله برای تعیین اراضی مناسب پرورش در پالیای سیاه

 محیطـی  در انفرادی های گیری تصمیم برای ابتدا در کرد و ابداع 1970 دهة در االصل عراقی ساعتی. ال. توماس ارب اولین

 هـای  گیـری  تصمیم در آن از استفاده يگونگی به هشتاد دهة در سپس. (234: 1977کار رفت )ساعتی،  به فازی و متالطم

 تنهـا  نـه  کـه  شـد  خواهـد  موجب گروهی های گیری تصمیم در یمراتب تحلیل سلسله روش از استفاده. شد پرداخته گروهی

شـود.   برطـرف ( فکـری  تک و هزینه سرعت، همانند) معایب آنها بلکه شود، حفظ گروهی گیری تصمیم های روش مزایای

را اصول روش تحلیـل   4و انت ارات 3، وابستگی2، همگنی1توماس ساعتی )بنیانگذار این روش( يهار اصل شرط معکوسی

 (.426: 1980مراتبی دانسته و تمام محاسبات، قوانین و مقررات را بر این اصول بنا نهاده است )ساعتی،  سلسله

مراتبی نمایشی گرافیکی از مسنلة  مراتبی است. سلسله مراتبی، ایجاد ساختار سلسله اولین گام در روش تحلیل سلسله

های تصمیم قرار دارد  ها و گزینه عدی معیارها، شاخصپیچیدة واقعی است که در رأس آن هدف کلی مسنله و در سطوح ب

 نامة دلفی معیارها تعیین شد. (. در این تحقیق با استفاده از روش پرس،2)شکل 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Reciprocal Condition 

2. Homogenity  

3. Dependency  

4. Expectations  
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 مراتبي اي کلي از ساختاري سلسله . نمونه2شکل

به عنصر  مراتبی است که عناصر هر سطح نسبت تحلیل سلسله ها در روش مرحلة دوم مقایسة زوجی و محاسبة وزن

، وزن نسـبی نامیـده    شـود و ایـن وزن   صورت زوجی مقایسه شده و وزن آنها محاسبه می مربوط به خود در سطح باالتر به

شود که آن  های نسبی، وزن نهایی هر گزینه مشخص می (. سپس با تلفیق وزن1( )جدول 14: 1387پور،  شود )قدسی می

گیرد که بیشترین تأ یر را در تعیـین هـدف دارد    ای تعلق می ین وزن به الیهگویند. در این مرحله، بیشتر را وزن مطلق می

شـده،   دست آوردن مقدار ا رگذاری هر کدام از عوامل اسـتفاده  (. برای تعیین اراضی مناسب و به75: 1390)سیف و کارگر، 

های مختلف را بـر اسـاس نتـایج، از     سازی و میانگین موزون استفاده شد؛ به این معنا که هرکدام از گزینه از مفهوم نرمال

ن ر هر معیار با یکدیگر مقایسه کرده و سپس از طریق میانگین وزنی نرمال شد و بـه ایـن صـورت اولویـت هـر گزینـه       

 مشخص شد.

مراتبـی، ناسـازگاری کلـی     های مقایسة زوجی اسـت. روش تحلیـل سلسـله    گام نهایی نیز بررسی سازگاری ماتریس

درصد یا کمتر باشد. اگـر   10شده باید  کند. مقدار سازگاری محاسبه محاسبه می 1ه از مقدار سازگاریها را با استفاد قضاوت

 صورت متضاد باشد و باید در آنها تجدید ن ر کرد. ها به درصد بیشتر باشد، ممکن است قضاوت 10این مقدار از 

 يهاي زوج دهي به عوامل بر اساس مقايسه ها و وزن . مقادير ترجيح1جدول 

 درجة اهمیت تعریف شرح

 1 اهمیت یکسان اند. طور یکسان در فعالیت سهیم دو عنصر به

 3 تا حدودی مرجح .شود عنصری به عنصر دیگر تاحدی ترجیح داده می

 5 اهمیت شدید شود. طور کامل ترجیح داده می عنصری به عنصر دیگر به

 7 سیار شدیداهمیت ب .شود عنصری به عنصر دیگر بسیار ترجیح داده می

 9 العاده زیاد اهمیت فوق شود میعنصری به عنصر دیگر بسیار زیاد ترجیح داده شده، در عمل نیز  ابت 

 8، 6، 4، 2 های بینابین در قضاوت ارزش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Consistancy Rate 
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 هاي تحقيق . يافته3

 مراتبي   . تعيين ساختار سلسله3.1

زیستی، فنی، اقتصادی و اجتماعی، يهار  عیارهای محیطمن ور دستیابی به هدف این پژوه،، با استفاده از پرسشنامه، م به

 ArcGISافـزار   ها، با اسـتفاده از نـرم   های رقومی هریک از شاخص (. الیه2معیار اصلی تحقیق در ن ر گرفته شد )جدول 

 تهیه و استفاده شد.

 

 کوه مراتبي تعيين اراضي مناسب پرورش آرتميا در پالياي سياه . ساختار سلسله2جدول 

 تعیین اراضی مناسب پرورش هدف

 زیرساخت، اقتصادی و اجتماعی فنی زیستی محیط معیار

 ژئومورفولوژی شاخص
پوش، 

 گیاهی
 انرژی راه اقلیم خاک توپوگرافی آب

کاربری 

 اراضی

گزینة 

 تصمیم
 اراضی نامناسب -اراضی مناسب

 

 زيستي . معيار محيط3.1.1

زیستی و تالش برای کاستن مضرات  یر توسعة پایدار، حفظ استانداردهای محیطناپذ با توجه به اینکه یکی از اجزای جدایی

 ها قرار گرفت. های مربوط به این عامل، در صدر ن رسنجی آن است، شاخص

 

 شاخص ژئوموفولوژي .3.1.1.1

جلـوگیری از   با توجه به اینکه در پایان دورة پرورش، پس از تبخیر آب، تجمع نمک و امالح را شاهد خواهیم بـود، بـرای  

آمـده در ایـن    عمـل  دست محل پرورش، بر اسـاس ن رسـنجی بـه    جامانده و تخریب مناطق پایین فرسای، بادی امالح به

هـا )از   گونه طرح های ژئومورفولوژی که دارای سطح ایستابی، کیفیت و کمیت مناسب اجرای این ها و رخساره  تحقیق، نوع

شـده   های هوایی و الیة رقومی تولید های مناسب تعیین و با استفاده از عکس ارهمثابة رخس جمله نوع جلگة رسی( باشد، به

 و نیز کنترل صحرایی، اراضی مناسب مشخص شد.

 

 شاخص پوشش گياهي .3.1.1.2

  ای برای حفاظت و بهبود منـابع آب و خـاک منطقـه    های سازنده با توجه به اینکه پوش، گیاهی در مناطق بیابانی، کانون

های مخرب که موجب گسترش شـوری   هایی که آنها را تبدیل به کانون ن ور جلوگیری از تخریب ينین عرصهم است، به

های فاقد پوشـ، گیـاهی مـد ن ـر قـرار       آب و خاک و بروز عوامل نامساعد مانند فرسای، بادی و ... خواهد کرد، عرصه

 منطقه مشخص شد. های گیاهی موجود در گونه 1:50000گرفت و با استفاده از نقشة رقومی 
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 . معيار فني3.1.2

 . شاخص آب3.1.2.1

با توجه به اهمیت و تأ یر شاخص آب در پرورش آبزیان، در این تحقیق بود و نبود )مقدار آب( و نیز در گام بعدی کیفیـت  

قـه )وزارت  گرم در لیتر( موجود، تعیین و با استفاده از بیالن آبی و آمـار و اطالعـات منـابع آب منط    120-80آب )شوری 

 ( بررسی شد.1392نیرو، 

 

 . شاخص توپوگرافي3.1.2.2

در زمینة عامل توپوگرافی، دو زیر شاخص شیب و ارتفاع از سطح دریا ن ر سنجی شد که با توجـه بـه شـرایط موجـود در     

بـرای   هـای مناسـبی   های صفر تا دو درصد، عرصه واحد پالیا، شاخص شیب، شاخص تأ یرگذار دانسته شد؛ بنابراین شیب

 مشخص شد. 1:50000های رقومی توپوگرافی  احداث در ن ر گرفته شد که با استفاده از الیه

 

 . شاخص خاک3.1.2.3

های رسی  های دارای خاک مقدار نفوذپذیری یا نشت آب باید کمینه باشد؛ بنابراین عرصه برای جلوگیری از هدرروی آب،

بـرداری در واحـدها و بررسـی     تشخیص داده شد و با استفاده از نمونهسنگین با مقدار بسیار کمی شن، بسترهای مناسبی 

 زیستی( تعیین شد.  ها در آزمایشگاه، بافت خاک در واحدهای منتخب )دارا بودن شرایط معیار محیط نمونه

 

 هاي اقليمي . شاخص3.1.2.4

سـنجی   پذیر و بـا توجـه بـه ن ـر     ترسهای اقلیمی از جمله باران، دما و تبخیر در مقدار آب دس با توجه به اهمیت شاخص

آمـده از   دسـت  های اقلیمی تأ یرگذار و مهم دانسته شد و با استفاده از آمار و اطالعـات بـه   گرفته، این عوامل شاخص انجام

هـای   های موجود در اطـراف منطقـه و نقشـه    ایستگاه ياه افضل )تنها ایستگاه هواشناسی موجود در منطقه( و نیز ایستگاه

تبخیر منطقه ترسیم شد و مناطق دارای بیشـترین بـارش و    دما و هم باران، هم های هم ، نقشه1:50000پوگرافی رقومی تو

 کمترین تبخیر مشخص شد.

 

 . معيار زيرساخت، اقتصادي و اجتماعي3.1.3

نطقـه )از  های دسترسی به راه و انرژی، سود و هزینه و در نهایت پذیرش و عدم پذیرش سـاکنان م  در این معیار، شاخص

های رقـومی توپـوگرافی و کـاربری     های تأ یرگذار دانسته شد و با استفاده از نقشه برداران( شاخص طریق مصاحبه با بهره

، مناطق واقع در محدودة نزدیک به منابع انرژی و راه و نیـز منـاطق فاقـد کـاربری مسـتثنیات، اراضـی       1:50000اراضی 

 مناسب در ن ر گرفته شد.
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 ها وزن. محاسبة 3.2

تعریف شد. سپس بـا مقایسـة دو بـه دوی     3صورت جدول  به 3×3یک از معیارها، ماتریس  برای مقایسه و تعیین وزن هر

مثابة بردار  ها محاسبه شد؛ از این میانگین به عناصر ماتریس، مقادیر مربوط به آنها اختصاص یافت. آنگاه میانگین ماتریس

شود. برای محاسبة مقادیر و بردار ویـژه، هـر سـلول مـاتریس بـر جمـع        تفاده میوزن معیار )وزن نسبی( در این سطح اس

 (. 4ها تقسیم شد تا با این عمل ماتریس نرمال شود )جدول  ستون

ها( همانند مراحل قبـل بـا    در مرحلة بعد، با توجه به عوامل مر ر در تعیین اراضی مناسب پرورش، سطح دو )شاخص

تشکیل و سپس عوامل گوناگون، دوتایی با یکدیگر مقایسه شد و مقـادیر   9×9ریسی به ابعاد یکدیگر مقایسه شد. ابتدا مات

 (.5مربوط به آنها اختصاص یافت )جدول 
 

 دهي به معيارها . ماتريس وزن3جدول 

 معیار زیستی محیط فنی اقتصادی و اجتماعی

 زیستی محیط 1 9 9

 فنی 11/0 1 7

 اقتصادی و اجتماعی 11/0 14/0 1

 ها مجموع ستون 22/1 14/10 17
 

 شدة معيارها . ماتريس نرمال4جدول 

 معیار زیستی محیط فنی اقتصادی و اجتماعی میانگین سطرها

 زیستی محیط 82/0 89/0 53/0 75/0
 فنی 09/0 1/0 41/0 2/0
 اقتصادی و اجتماعی 09/0 01/0 06/0 05/0
 ها مجموع ستون 1 1 1 1

 

 

 ها( ي به زيرمعيارها )شاخصده . ماتريس وزن5جدول 

 شاخص ژئومورفولوژی پوش، گیاهی آب توپوگرافی خاک اقلیم انرژی راه کاربری اراضی

 ژئومورفولوژی 1 8 7 7 9 9 9 9 7

 پوش، گیاهی 13/0 1 5 7 7 7 5 5 5

 آب 14/0 2/0 1 7 6 5 5 5 3

 توپوگرافی 14/0 14/0 14/0 1 5 7 3 3 2

 خاک 11/0 14/0 17/0 2/0 1 3 2/0 33/0 14/0

 اقلیم 11/0 14/0 2/0 14/0 33/0 1 14/0 2/0 14/0

 انرژی 11/0 2/0 2/0 33/0 5 7 1 5 33/0

 راه 11/0 2/0 2/0 33/0 3 5 2/0 1 14/0

 کاربری اراضی 14/0 2/0 33/0 5/0 7 7 3 7 1

 ها جمع ستون 99/1 22/10 24/14 5/23 33/43 51 54/26 53/35 75/18
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ها با هم جمع و هر سلول ماتریس بر مجموع ستون مربوط تقسیم شـد. در   مقادیر و بردار ویژه، ستون برای محاسبة

 (. 6ها( محاسبه شد )جدول  نهایت، مقدار سازگاری برای عوامل سطح دو )شاخص

 هـا بـرای   شـدة پیشـین عمـل شـد و وزن     های نهایی مانند مراحل تشـریح  من ور تعیین وزن گزینه در گام بعدی، به

 (.8و  7های  های موجود محاسبه شد )جدول گزینه

 

 ها( شدة زيرمعيارها )شاخص . ماتريس نرمال6جدول 

 میانگین
کاربری 

 اراضی
 آب توپوگرافی خاک اقلیم انرژی راه

پوش، 

 گیاهی
 شاخص ژئومورفولوژی

 ژئومورفولوژی 503/0 373/0 253/0 339/0 176/0 208/0 298/0 492/0 783/0 503/0

065/0 098/0 351/0 298/0 162/0 137/0 188/0 141/0 267/0 065/0 
پوش، 

 گیاهی

 آب 07/0 16/0 141/0 188/0 098/0 138/0 298/0 07/0 02/0 07/0

 توپوگرافی 07/0 107/0 084/0 113/0 137/0 115/0 043/0 01/0 014/0 07/0

 خاک 055/0 007/0 009/0 008/0 059/0 023/0 009/0 012/0 014/0 055/0

 اقلیم 055/0 007/0 006/0 005/0 02/0 008/0 006/0 014/0 014/0 055/0

 انرژی 055/0 018/0 141/0 038/0 137/0 115/0 014/0 014/0 02/0 055/0

 راه 055/0 007/0 028/0 008/0 098/0 069/0 014/0 014/0 02/0 055/0

07/0 02/0 023/0 021/0 162/0 137/0 113/0 197/0 053/0 07/0 
اربری ک

 اراضی

 ها جمع ستون 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

 ها(  دهي اراضي مناسب و نامناسب )گزينه . ماتريس وزن7جدول 

 ها گزینه اراضی مناسب اراضی نامناسب

 اراضی مناسب 1 9

 اراضی نامناسب 11/0 1

 ها جمع ستون 11/1 10

 

 (ها شدة اراضي مناسب و نامناسب )گزينه . ماتريس نرمال8جدول

 ها گزینه اراضی مناسب اراضی نامناسب

 اراضی مناسب 9/0 1/0

 اراضی نامناسب 1/0 9/0

 ها جمع ستون 1 1
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ضـرب ضـرایب    در پایان، وزن نهایی هریک از عوامل مر ر در تعیـین اراضـی مناسـب پـرورش بـر اسـاس حاصـل       

 (.3یین شد )شکل شدة هر عامل در الیة اطالعاتی محاسبه و اراضی مناسب و مستعد تع محاسبه

 

 . محدودة اراضي مناسب در منطقة پژوهش3شکل 

 گيري . نتيجه4

 ينـدمعیاره اسـت،   گیـری  تصـمیم  هـای  مراتبـی، کـه یکـی از روش    روش تحلیل سلسله از استفاده زمینة در تحقیق نتایج

بـا   باید مناطق این به ورود گونه هر بیابانی، های سازگان بوم شکنندة شرایط داشتن ن ر در با که بود مطلب این کنندة بیان

 ای توسـعه  های طرح اقتصادی سود الشعاع تحت آن احتمالی زیانبار نتایج تا باشد مناطق این محیطی خاص شرایطاولویت 

 .پذیرد صورت پایدار توسعة های ضرورت اساس بر مناطق گونه این در ای توسعه  هر و نگیرد قرار مناطق این در

 وجـود  از حـاکی  همگی آبزیان، مصنوعی های زیستگاه احداث و پرورش موضوع با مرتبط جیخار و داخلی تجربیات

؛ 1: 2011؛ سـیلوا و همکـاران،   46: 1389هاست )ماننـد سـامانی و دالور،    طرح گونه این در اقتصادی و فنی غالب دیدگاه

 هـای  طـرح  گونـه  ایـن  در موفقیت به دستیابی اما (؛1: 1390؛ ن رپور و همکاران، 119: 2009حسین و همکاران،  شهادت

 و طـرح  اجـرای  محـل  زیسـت  محیط و طبیعی منابع آیندة شرایط داشتن ن ر در نیز و مردمی مشارکت نیازمند ای، توسعه

با توجه  مسنله است. به سویه یک نگاه از دوری و گیری تصمیم فرایند در تأ یرگذار و مر ر عوامل  تمام به توجه کلی طور به

این تحقیق تعیین اراضی مناسـب پـرورش آرتمیـا در منطقـة بیابـانی بـود، عوامـل فنـی از جملـه عامـل            دفبه اینکه ه

های مورد نیاز و عوامل اقتصادی و اجتماعی )دسترسی بـه   توپوگرافی، منابع آب، بافت خاک و عوامل اقلیمی و زیرساخت

هـا بـر    زیستی ناشی از انتشار امالح و نمک محیط زیستی شامل عدم آ ار مخرب انرژی برق و جاده( در کنار عوامل محیط

های پرورش خشک است و نیز عدم آسـیب   دلیل نبود منابع آب شور مورد نیاز، حوضچه هایی که به اراضی اطراف طی ماه

 های دارای پوش، گیاهی بیابانی، از اهمیت و وزن بیشتری نسبت به دیگر عوامل برخوردار است. به عرصه

 دریافـت  دلیـل  بـه  رسـی  جلگـة  ژئومورفولـوژی  گونة محدودة منطقة پژوه،، در که بود آن از یحاک تحقیق نتایج

دارای  شور، آب شدن خشک و تبخیر از پس ها سیالب این در موجود امالح و رسوبات تثبیت امکان و سیالبی های جریان
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 سطح در گونه این گسترش به توجه با .های دیگر است شاخص و و پای، معیارها ارزیابی پایة و مناسب اولویت و محدودة

 غرب جنوب و غرب در واقع این گونه اراضی محدودة اجتماعی، و اقتصادی فنی و معیارهای ارزیابی نیز و منطقة پژوه،

 توسـعة  طـرح  اجـرای  مناسـب  و مسـتعد  تولید، اقتصادی توجیه و طرح اجرای برای ياه افضل، روستای نزدیک و منطقه

 شد. تعیین کوه، سیاه پالیای منطقة در آرتمیا مصنوعی های گاهزیست احداث و پرورش

 هـای  شـاخص  شـرایط  داشتن دلیل به رسی جلگة ژئومورفولوژی گونة که هريند محدودة همچنین باید توجه داشت

 منطقـه  غرب جنوب و غرب در واقع گونه این اراضی محدودة و بیابانی است مناطق در توسعه مناسب زیستی محیط معیار

 طرح اجرای مناسب و مستعد مناطق اجتماعی، و اقتصادی فنی، معیارهای ارزیابی اساس بر ياه افضل، روستای نزدیک و

 اراضـی  نامناسـب  توسـعة  بـه  توجه با شد، تعیین منطقة پژوه، در آرتمیا مصنوعی های زیستگاه احداث و پرورش توسعة

 و مرتعکـاری  درصد 80) مردم و طبیعی منابع مشارکتی طرح بقال در واگذاری دالیل به ملی اراضی محدودة در کشاورزی

 کشـاورزی  زیرکشـت  سطح افزای، و مذکور طرح صحیح اجرای عدم از میدانی حاکی مشاهدات که کشاورزی درصد 20

 قطعیـت  عـدم  باالدست مشرف، آبخیز های حوضه در خشکسالی تشدید و بارندگی کاه، نیز و( بود مرتعکاری به نسبت

 در آبگیـری  تر طی فصـول  های زمانی کوتاه بازه در دقیق آماربرداری نیازمند داده، افزای، را سطحی شور آب بعمنا مقدار

 خطرپـذیری  شـود و  حاصـل  طـرح  اجـرای  نیـاز  مـورد  آب منـابع  کمیـت  از کـافی  اطمینـان  تـا  است ن ر مورد محدودة

 .یابد کاه، گذاری سرمایه
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