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   چکیده
با توجه به نیازهاي اکولوژیک ایـن گونـه مـورد بررسـی     ) Punica granatum(در این پژوهش امکان کشت انار

ارتفـاع از سـطح دریـا، جهـت     : به منظور تعیین نیازهاي اکولوژیک این گونه منـابع اکولوژیـک مختلـف شـامل              . قرار گرفت 
ه اي به روش دلفی تهیدر ادامه پرسشنامه. جغرافیایی، شیب، تیپ خاك و امکان سنجی کشت آن مورد بررسی قرار گرفت         

ارزیـابی شـرایط رویـشگاه مـورد     .  نفر از کارشناسان منابع طبیعی و اساتید دانـشگاه قـرار گرفـت   64گردید و در اختیار    
دهی به معیارها با فرآینـد   با استفاده از نمره.رسیدمطالعه با استفاده از روش چندشاخصه تحلیل سلسله مراتبی به انجام        

 در ایـن تحقیـق بـا کمـک تحلیـل      . وزن هر معیار محاسبه گردیدExpert Choiceافزار تحلیل سلسله مراتبی در محیط نرم
سلسله مراتبی و سامانه اطالعـات جغرافیـایی ارزشـیابی معیارهـا صـورت گرفتـه و داده هـاي توپوگرافیـک در سـامانه                     

 اطالعات تولید شـده بـه   گذاري استفاده شد وها از روش رویهمبراي ادغام الیه. اطالعات جغرافیایی تجزیه و تحلیل گردید   
ها وضعیت تـوان اکولـوژیکی بـر روي      با استفاده از این روش و انتقال داده       . کمک سامانه اطالعات جغرافیایی تلفیق شدند     

در نهایت با استفاده از نتایج بدست آمده تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بـر پـراکنش مکـانی ایـن گونـه       .نقشه نشان داده شد
 از منطقـه جنگلـی بوالحـسن در     درصد72/34 هکتار معادل 1988دهد که در حدود ن مطالعه نشان می   نتایج ای . معرفی شد 

 در وضـعیت   درصـد 73/37 هکتـار معـادل   2160 در وضـعیت خـوب و    درصـد  55/27 هکتار معادل    1577وضعیت عالی، 
  .باشدضعیف جهت کشت انار می

  
 سـامانه اطالعـات جغرافیـایی،       ،شاخـصه  چنـد گیـري   تـصمیم روش  پـراکنش مکـانی،     انـار،   یابی،  شـ  ارز :هاي کلیدي واژه

AHP،Punica granatum   
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Abstract 

In this study, the cultivation of pomegranate (Punica granatum) with respect to the 

ecological requirements of these species was studied. In order to determine the ecological 

requirements of this species including: elevation, aspect, slope, type of soil and feasibility study it. 

The questionnaire prepared was to the Delphi method and provided 64 natural resources experts and 

university professors. Evaluation of habitat conditions using approach AHP of MADM method. 

Using the scoring criteria whit AHP calculated was weight each criterion in Expert Choice 

software. In this research using AHP and GIS used evaluation criteria and analyzed were 

topographic data In GIS. For Integration layers used was overlay method and integrated were data 

generated with GIS. Using this method and data transmission shown to be condition ecological 

capability on the map. Finally, using  the results of the analysis of factors affecting introduced was 

spatial distribution of this species. The results of this study indicate the cultivation of Punica 

granatum  about 1988 hectares equivalent to 72.34% of Bolhasan forest in excellent condition, 

1577 ha equivalent to 55.27% in a good condition and 2160 ha equivalent to 73.37% in poor 

condition. 
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  مقدمه
ارزیابی توان اکولوژیکی سرزمین به عنوان شالوده       

از این رو   . رودزیست به شمار می   لی مطالعات محیط  اص
ان اکولـوژیکی سـرزمین بـراي      پیش از توسعه، تعیین تو    

). 1380 مخـدوم (اسـت   هـاي مختلـف ضـروري       کاربري
 از  جانبـه ریـزي صـحیح و اسـتفاده همـه        امروزه برنامـه  

زیست بر پایه شناخت استعدادها و ارزیـابی تـوان       محیط
آگــاهی دربــاره تــوان . تولیــدي ســرزمین اســتوار اســت

ریـزي و  ها، برنامهبندي آنها و طبقه اکولوژیک رویشگاه 
بهینـه  نحوه انجام اقدامات متناسب را در زمینه مـدیریت          

طبقـه بنـدي تـوان رویـشگاه        . این منابع هموار می سازد    
براســاس شــناخت ویژگــی هــاي محیطــی و اکولوژیــک  

در واقع طبقه بنـدي سـرزمین       . رویشگاه انجام می شود   
 نظـر  سیستمی است کـه منـاطق داراي همگنـی نـسبی از         

 عـدل و همکـاران   ( نمایـد منابع اکولوژیـک را تفکیـک مـی       
  بنـــدي تــوان رویـــشگاه،  هبــا ارزیـــابی و طبقــ  ). 1386
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هاي موجود در مـورد تنـوع و میـزان اسـتفاده از       دیدگاه
ن تواهاي مناسب می ر یافته و با اعمال روش     اراضی تغیی 

هاي با توان مناسب و     مدیریت متمرکز را براي رویشگاه    
ــشگاه مــدیریت غ ــز و گــسترده را در روی هــاي یرمتمرک

یــک تــوان اکولوژیــک بــرآورد . ضــعیف پیــشنهاد نمــود
-هاي مستقیم و غیرمستقیم انجام مـی      رویشگاه با روش  

گیـــري دازههـــاي مـــستقیم معیـــار انـــدر روش. شـــود
ــصه ــان و در روش مشخـ ــشی گیاهـ ــاي رویـ ــاي هـ هـ

مـؤثر بـر رویـش درختــان    غیرمـستقیم عوامـل محیطـی    
 کـارمین ( گیـرد گیـري و بررسـی قـرار مـی        مورد انـدازه  

 و  احیـــا)2003( ناکاگوشـــیآذري دهکـــردي و ). 1991
را بـا    Shibateranthis pinnatifidaبازسـازي گونـه  

 در آبریز سد هایزروکا    سامانه اطالعات جغرافیایی  کمک  
در ایـن مطالعـه   .  دادند نشاندر منطقه هیروشیماي ژاپن     

ــه ــت ب ــا و  منظــور معرفــی موقعی ــراي احی ــد ب هــاي جدی
زیست موجود  بازسازي این گونه گیاهی براساس محیط     

گیـاهی موجـود و     پوشـش  یر خـاك،  در منطقه طبقاتی نظ   
جهت جغرافیایی شناسایی و سپس بـا سـامانه اطالعـات       
جغرافیایی همپوشانی شد و در تلفیق با اطالعات مربوط         

 .دهاي جدید جهت انتقال گونه فراهم شـ       به گونه موقعیت  
سـامانه  پژوهش مدلسازي بـا      )2006(چانیان و همکاران  

ــایی  ــات جغرافی ــراکنش  اطالع ــه پ ــراي مطالع ــانی  ب  مک
 کولیـان  یکوهـستان منطقـه   در Picea crassifoliaنوئل

لـی   .انجام رساندندچین بر مبناي عوامل بیوفیزیکی را به   
اي بـه بررسـی اسـتفاده از       در مطالعه ) 2002(و همکاران 

یـابی  سامانه اطالعات جغرافیایی جهت شناسایی و هدف      
زارهـاي بـومی در     هایی براي استقرار مجدد جنگـل     مکان
هـاي نـادر و در     براساس آن زیـستگاه   . انیا پرداختند بریت

ــابی شــدند  ــارس . خطــر بازی ــو و پالوم در ) 2006(روبی
ــه ــر    مقالـ ــاطق از نظـ ــستعدترین منـ ــین مـ ــه تعیـ اي بـ

فیزیوگرافیک و اقلیم براي گونـه راش شـرقی در منطقـه         
درایــن تحقیــق بــا . پرداخــت اي شــمال اســپانیامدیترانــه

غرافیایی، منطقـه بـه چهـار    استفاده از سامانه اطالعات ج 
ایـن گونـه در    کالس تقـسیم شـد و نـشان داده شـد کـه              

تـري برخـوردار    کالس بهینه و زیاد از پـراکنش مناسـب        
 در تحقیقی دیگر توان اکولوژیک رویشگاه سوسن       .است

چلچراغ در منطقه داماش استان گیالن ارزیابی شد و بـه        

ــه شــد   ــایگزین پرداخت ــشگاههاي ج ــابی روی ــن. مکانی  ای
  پـژوهش بـا رویکـرد تحلیــل سلـسله مراتبـی و فنــاوري      

  ).1386 سعیدي فرد( اس انجام شده استآيجی
ی که  قطانم است و در     گرمسیريگیاهی نیمه انار       

 .شـود باشد کاشـته مـی   هزمستانهاي نسبتاً معتدل داشت
ــ ايآب و هــوا ده آل بــراي رشــد خــوب درختــان انــار  ی

نهاي نـسبتاً گـرم و   معتدل و تابستا زمستانهاي خشک و
د مرطوب باشـد تـا   یتابستان نبا هواي گرم. خشک است

درخت انار بتواند در آن خـوب رشـد کـرده و محـصول         
تــابش از بــه یــنکــافی دن و محــصول یبــراي رســ. دهــد

ــستقیم خورشــید دارد ــستانی  . م ــار ســرماي زم  -10ان
کنـد ولـی در هنگـام       ر صفر را تحمل می    یدرجه سانتی ز  

ش از خواب زمستانی سرماي صفر ی پایفعال شدن نهال    
تواند صدمات قابل مالحظـه اي بـه درخـت          ز می یدرجه ن 

 500در صورت کشت دیم به باراندگی ساالنه       .وارد کند 
 در. با پراکنش مناسب در سال نیاز داردمتر  لیی م 700تا  

. شـود اري جبـران مـی    یـ آبه  لیمناطق خشک کمبود بوسـ    
ی داراي مـواد آلـی      خاك لوم  براي انار    خاكن نوع   یبهتر

و هـدایت الکتریکـی      7نزدیک به   اسیدیته    است که  فراوان
نهاي ی در زم.باشدمتر موس بر سانتی میلی 4آن کمتر از    

عوامل فوق عـالوه   . نسبتاً شور درخت انار مقاومت دارد     
ــف       ــرایط مختل ــه ش ــار را ب ــودن ان ــاوم ب ــه مق ــر اینک ب

 در  پراکنـدگی وسـیع آن   مبـین ،دهدمیاکولوژیکی نشان   
فر و سالح ورزي    تهرانی(باشد  اقصی نقاط ایران نیز می    

 در این تحقیق با استفاده از اطالعات بدست آمده          ).1386
از منطقه جنگلی بوالحسن با کمک فرآیند تحلیـل سلـسله           

اي بـا تـوان اکولـوژیکی مناسـب جهـت           مراتبی، محدوده 
و مناطق با اولویت باالتر براي کاشـت   کشت درخت انار

ونه جهت ایجـاد باغـات انـار در ایـن منطقـه تعیـین           این گ 
  .خواهد شد

  
  هامواد و روش

، ر هکتا 5725منطقه جنگلی بوالحسن با مساحت            
شرقی شهرسـتان دزفـول     شمال هاي گردشگري ازجاذبه

ایــن شهرســتان در اســتان  کیلــومتري 70و در فاصــله 
 32 42ْ  و   َ  32 ْ   33خوزستان در  طول هاي جغرافیایی َ        

 واقـع  48  ْ 52 و َ 48   45ْهـاي جغرافیـایی َ  و بین عـرض   
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هـاي   نـوع اقلـیم منطقـه مربـوط بـه جنگـل            .گردیده است 
 درجــه و 11/18خــشک بــوده و حــداقل درجــه حــرارت 

 درجه و حداکثر درجه حرارت     23متوسط درجه حرارت    
 میلیمتر بوده  471باشد متوسط بارندگی منطقه      می 5/48

 .)1379 همکـاران  خونـدعلی و  آ( و نوع خاك لومی اسـت     
 شـامل تیـپ      عمـدتاً  منطقه مورد مطالعـه   هاي جنگلی   تیپ

 بــادام بــه - و تیــپ بلــوط1682/ 66بــادام بــه مــساحت 
هـاي درختـی    گونـه . باشـد  هکتار مـی   34/3947مساحت  

، )بلـوط Quercus branthi ( موجود در عرصـه شـامل  
Pistacia mutica) بنه(،  Pistacia khinjuk) کلخنگ(، 

 Ziziphus spinachristi) هـاي درختچـه    ه و گونـ )کنار
، )بادامــک (Amygdalus scoparia اي موجــود شــامل

Ficus sp.) ــر ــک(  .Crataegus sp،)انجیـ  )زالزالـ
توزیــع . باشـد  مــی)رملیـک  (Ziziphus nummaloriaو

 4/29شـامل تیـپ بـادام       منطقه مورد مطالعه    تیپ در کل    
عمـده  . باشد می صد در 9/68 بادام   – و تیپ بلوط     درصد

 آخونـدعلی و ( دنباشـ  یمنطقـه بـادام و بلـوط مـ        درختان  
 موقعیـت منطقـه در کـشور        1در شکل   . )1382 همکاران

  . نشان داده شده است

  

   موقعیت جفرافیایی بوالحسن دزفول-1شکل 
  

جهــت ارزیــابی تــوان اکولوژیــک منطقــه بوالحــسن  
 تعیــین نیازهــايشناســایی منــابع اکولوژیــک بــا هــدف  

  .در دستور کار قرار گرفتاکولوژیک گونه انار 
براي تهیه نقشه هاي الزم ابتدا کار شناسـایی، تهیـه         
ــا و     ــام و معیاره ــدار انج ــدار و ناپای ــابع پای ــد من و تولی

ــابی    ــراي ارزی ــورد نظــر ب ــی متغیرهــاي م ــه جنگل منطق
-باتوجه به ماهیت و فرآیند وقت     . بوالحسن مشخص شد  

سنجی به منظـور دسترسـی و   ها و توان    گیر تولید نقشه  
هاي پشتیبان  ها به شکل جداول و نقشه     تأمین برخی داده  

اره کـل حفاظـت   از اطالعات موجود دستگاههایی چون اد    
ــابع طبیعــی اســتان   محــیط ــست خوزســتان، اداره من زی

و گیـري شـد     زستان و وزارت جهاد کشاورزي بهره     خو
ز هاي رقومی مانند بافت وساختمان خاك، ارتفـاع ا        نقشه

 مواردي از این    هاي جغرافیایی و  شیب، جهت  سطح دریا، 
هــاي تولیــد شــده در در ادامــه نقــشه. تولیــد شــد دســت

افزاري اتوکد رقومی شـده   اي و برنامه نرم   سامانه رایانه 
و با قالب برداري به محیط سامانه اطالعـات جغرافیـایی           

در ایـن  .  منتقـل شـد  9,21آرك جـی آي اس  و نرم افـزار   
 روابط توپولوژیک براي هر الیه نقـشه تهیـه و       نرم افزار 

ریزي گردید و تمامی    یک پایگاه اطالعات جغرافیایی طرح    

                                                
1 ARC GIS 9.2 
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. هاي منابع پایه منطقه به شکل هم مقیاس تهیه شـد         نقشه
ول در صورت داشتن نقاط مشخص و کافی که داراي طـ  

تـوان در سـامانه     و عرض و ارتفـاع صـحیح باشـند مـی          
 ارتفـاعی ایـن منطقـه را        قومیاطالعات جغرافیایی مدل ر   

 ایجاد کرد که از جملـه ایـن         هاي توپوگرافیک جهت تحلیل 
ها می توان به تعیین تغییرات شیب، جهت و ارتفاع           تحلیل

مقیاس مورد استفاده در این تحقیق   . در پهنه اشاره نمود   
به منظور تحلیـل ارزیـابی چنـد        .  انتخاب گردید  1:25000

ها ده شد و براي کلیه نقشه معیاره از قالب رستري استفا    
  . بینی شدسامانه مختصات یکسان پیش

تعیین خصوصیات خاك براساس حفر پروفیل خاك       
و اطالعات زمین شناسی بـا اسـتفاده از بازدیـد میـدانی             

ــا    ــک اطالع ــه بان ــوع ب ــا و رج ــون ه ــازمان رخنم تی س
ترین ایستگاه سینوپتیک تهیه   هواشناسی کشور و نزدیک   

  .شد
فرآینـد تحلیـل سلـسله      : سلسله مراتبـی  فرآیند تحلیل   

شـاخص هـاي    مراتبی با استفاده از یک شبکه سیستمی،      
مختلف و ضوابط و معیارهاي چندگانه بـا سـاختارهاي           
چند سطحی اولویت دار براي رتبه بندي یا تعیین اهمیـت         

گیري پیچیده مورد     تصمیمگزینه هاي مختلف یک فرآیند      
 لـی و همکـاران   و  1980 سـاعتی ( گیرد  استفاده قرار می  

2002( .  
مراحل انجـام ایـن تحقیـق بـر اسـاس روش فرآینـد              

  : شامل مراحل زیر استتحلیل سلسله مراتبی 
الیه ( تعریف و تعیین مجموعه معیارهاي ارزیابی  -1

هـاي امکـان پـذیر در       و مجموعـه گزینـه    ) اي  هاي نقـشه  
  سامانه اطالعات جغرافیایی

ــدیل مقیــاس  -2 ــا و  ارزشاســتاندارد کــردن و تب ه
،یعنــی )معیارهــاي ارزیــابی(اي هــاي نقــشهمقــادیر الیــه

اي بــا هــم هــاي نقــشههــا و مقــادیر الیــهمقیــاس ارزش
  .همخوان و قابل مقایسه گردد

تعیین وزنهاي معیار،یعنی وزن و اهمیـت نـسبی          -3
  .اي مشخص گرددهر معیار و الیه نقشه

ــاخت و -4 ــه  س ــد الی ــشه تولی ــاي نق اي وزن دار ه
اي هـاي نقـشه  یعنـی ضـرب کـردن الیـه        ندارد شده، استا

  .هاي مربوطهاستاندارد در وزن

ــتفاده از عملیــات       -5 ــایی  بــا اس ــد نقــشه نه تولی
دار هـاي وزن  همپوشانی و تابع تلفیق برروي الیه نقـشه       

  .استاندارد شده
رویه انجام این تحقیق بر سه گام اساسی استوار 

ل مفاهیم و بوده است، در گام نخست براي درك کام
 نفر از 64هاي مسئله تحقیق، با شناسایی ابعاد و مؤلفه

هاي مختلف جنگلداري میان اساتید و کارشناسان زمینه
و منابع طبیعی مصاحبه آزاد و هدایت شونده به عمل 
آمد و براي شناسایی معیارها توسط گروه تحقیق 

نمونه . ها قرار گرفتاي در اختیار آنپرسشنامه
جهت تلفیق .  آورده شده است1در جدول پرسشنامه 

نظرات و اولویت بندي معیارهاي نهایی از طریق نرم 
 میانگین حسابی و هندسی اهمیت معیارها 1افزار اکسل

محاسبه گردید و به ترتیب زیر معیارهاي نهایی 
معیارهایی که با توجه به نتایج تجزیه و . مشخص گردید

یت بودند، بدین تحلیل پرسشنامه داراي باالترین اهم
معنا که آن دسته از معیارهایی که نمره باالتر از 
میانگین حسابی و هندسی کل پاسخ ها به پرسشنامه را 
داشته اند نگه داشته شدند و تعدادي ار معیارها که 
میانگین حسابی یا هندسی کمتر از میانگین کل را 

 طواري و همکاران(داشتند از فرآیند حذف شدند 
 مشخص شد که حاصل این مرحله سپس). 1387

دالیل اهمیت معیارها در  . معیار بوده است21شناسایی 
ها و اعضاي تعداد پرسشنامه.  آورده شده است2جدول 

مقدار درصد اطمینان .  محاسبه گردید1 دلفی از رابطه
95=%z با استفاده از جدول مقادیر احتمال توزیع 

نظر گرفته شده  در 1/0 سطح خطا، eاستاندارد نرمال و 
  ).1389 مرادي مجد(است 
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 در ایـن مرحلـه در گـام نخـست          : سلـسله مراتبـی    ساختار
ــرایط      ــابی ش ــدف ارزی ــا ه ــی ب ــسله مراتب ــاختار سل س
رویشگاهی جهت کاشت انار در منطقه بوالحسن تـشکیل        

در این ساختار نیازهاي اکولـوژیکی درخـت انـار     . گردید
 معیارهاي اصلی در سطح دوم ساختار سلسله        به عنوان 

                                                
1 Excel 
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در سطح آخر نیز فاکتورهاي زیـر       . مراتبی انتخاب شدند  
ــد   ــرار گرفتن ــده ق ــاب ش ــاي انتخ ــام دوم،  .معیاره در گ

 له مراتبـی بـا هـدف ارزیـابی تـوان          سساختار فرآیند سل  
معیارهـاي سـاختار   سپس زیر . اکولوژیکی تشکیل گردید  

یایی بــه عوامــل سلــسله مراتبــی در محــیط فیزیکوشــیم 
 منابع آبی طبقه بنـدي     و اقلیمی، خاکشناسی، فیزیوگرافی  

گردیده و نسبت به معیارهاي اصلی بـا یکـدیگر مقایـسه         
سـاعات آفتـابی،      پارامترهاي اقلیمی شامل  . زوجی شدند 

رطوبـت نـسبی، حـداکثر مطلـق        توسط بارش سـالیانه،     م
درجه حرارت، روزهاي یخبندان، متوسط درجه حـرارت        

، پارامترهـاي   )دوره خشکی ( نه، طول فصل خشک     سالیا
خاکشناسی شامل رنـگ خـاك،  بافـت خـاك، سـاختمان             

 خـاك،    اسـیدیته  ، خاك، ماده آلـی خـاك، رطوبـت خـاك         
 نــوع فرســایش و عوامــل   خــاك،  هــدایت الکتریکــی 

ل زمین و   گرافی شامل شیب، جهت جغرافیایی، شک     فیزیو
مقایـسه  دهی شده و با یکـدیگر  ارتفاع از سطح دریا وزن  

نشان   ساختار سلسله مراتبی را    2 شکل. زوجی گردیدند 
بنـدي بـین معیارهـاي مختلـف بـه          براي اولویـت  . دهدمی

معیارهاي منتخـب وزن داده شـد تـا درجـه اهمیـت هـر               
برد منطقه قابل  فاکتور یا معیار در تعیین توان با ظرفیت         

 ایـن بخـش نـسبی اسـت و     دهـی در وزن. محاسبه باشـد  
دهی معیارها  وزن. باشدهی به معیارها می   دبراي اولویت 

  بـصورت    تحلیـل سلـسله مراتبـی     روش  طبق  ها   گزینه و
  دهی در این  نمره سیستم  .گرفت  انجام  زوجی مقایسه 

  
   پرسشنامه نظرسنجی از خبرگان درخصوص نیازهاي انار-1جدول 

  تدرجه اهمی                           
  خیلی ضعیف  ضعیف  متوسط  خوب  عالی  مخالف  موافق  معیارهاي نهایی
                شکل زمین

                جهت جغرافیایی
                ارتفاع از سطح دریا

                شیب
                بافت خاك
                ساختمان خاك
                نوع فرسایش
                ماده آلی خاك
                رنگ خاك
                سنگالخی بودن
                رطوبت خاك

                اك خاسیدیته
                هدایت الکتریکی خاك
                ساعات آفتابی

                متوسط بارش سالیانه
                رطوبت نسبی

                حداکثر مطلق درجه حرارت
                روزهاي یخبندان

                متوسط درجه حرارت سالیانه
                منابع آبی موجود

                )دوره خشکی(طول فصل خشک 
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   نمودار ساختار سلسله مراتبی-2 شکل

  
  

  
  

ارزيابي توان 
 اكولوژيكي

 اقليم خاكشناسي فيريوگرافي منابع آبي

 شيب ساعات آفتابي

 جهت

 رتفاعا

 شكل زمين

 بافت

 ساختمان

 نوع فرسايش

 ماده آلي

 رنگ خاك

 سنگالخي بودن

 رطوبت

 اسيديته

 هدايت الكتريكي

 متوسط بارش

 رطوبت نسبي

 حداكثر مطلق

 يخبندان

متوسط درجه 
 حرارت

 دوره خشكي
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 گیرد تایی ساعتی صورت می9روش بر اساس طیف 
 روند ترجیحات سیستم 3در جدول . )1980ساعتی(

  .دهی نشان داده شده استنمره
به منظور ارزیابی و مقایسه عناصر موجود در      

 عناصري از رده یک سطح معین در رابطه با عنصر و یا
  با . بالفاصله باالتر از مقایسات زوجی استفاده شد

  و  متغیرها   تداخلی  اثر  زوجی  مقایسات  کارگیري  به
تر از  روي یکدیگر که ممکن است بیشها بر شاخص

ها باشد سنجیده و ارزشیابی  مجموع اثرات انفرادي آن
وزن نهایی هر گزینه در یک ). 2003 مارسیانو( شد 
یند سلسله مراتبی از مجموع حاصلضرب اهمیت آرف

ارزیابی هر . آیدمعیارها در وزن گزینه ها بدست می

، دگیري با شاخص دار نیاز به معیار اندازه،موضوعی
هد که مقایسه دمیرا امکان این انتخاب شاخص مناسب 
اما . ها صورت پذیرد گزینهها یادرستی بین جایگزینی
خص براي ارزیابی در نظر  شاوقتی که چند یا چندین

شود و پیچیدگی شود، کار ارزیابی پیچیده میگرفته می
-ا چندینکه معیارهاي چند ی شودبیشتر میکار زمانی 

در این . هاي مختلف باشندهم در فضا و از جنس گانه با
 تحلیلی که  وهنگام کار ارزیابی و مقایسه از حالت ساده

 می شود و به یک ذهن قادر به انجام آن است خارج
 طبق  در این پژوهش.داردابزار تحلیل عملی قوي نیاز 

با (  عددAHP 56هاي تعداد پرسشنامه  مورگان  جدول 

  
  دالیل انتخاب معیارهاي نهایی -2جدول 

  دالیل اهمیت  معیارهاي نهایی
  میکرو اقلیم  شکل زمین

  میکرو اقلیم  جهت جغرافیایی
  اقلیم  ارتفاع از سطح دریا

  میکرو اقلیم  یبش
  آب و هوادهی در خاك  بافت خاك
  آب و هوادهی در خاك  ساختمان خاك
  وضعیت خاك موجود  نوع فرسایش
  فراهم بودن عناصر غذایی در خاك  ماده آلی خاك
  ماده آلی خاك  رنگ خاك
  شدت نفوذ آب در خاك  سنگالخی بودن
  تامین رطوبت مورد نیاز براي گیاه  رطوبت خاك

  جذب عناصر غذایی توسط گیاه  اك خاسیدیته
  جذب آب و عناصر غذایی  هدایت الکتریکی خاك
  اقلیم  ساعات آفتابی

  اقلیم  متوسط بارش سالیانه
  اقلیم  رطوبت نسبی

  اقلیم  حداکثر مطلق درجه حرارت
  اقلیم  روزهاي یخبندان

  اقلیم  متوسط درجه حرارت سالیانه
  تامین نیاز آبی گیاه  منابع آبی موجود

  اقلیم  )دوره خشکی(طول فصل خشک 
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  سیستم نمره دهی در فرایند سلسله مراتبی -3 جدول 
 
 
 
 
 

  
  

  )1980 ساعتی: (مأخذ                                         
  

ها پرسشنامه. انتخاب گردید) یه دلفیتوجه به جمعیت پا
توسط افراد متخصص و کارشناسان آشنا به نیازهاي 

 و شرایط منطقه بوالحسن دزفول و گونه اناراکولوژیکی 
با استفاده از میانگین .  قبلی تهیه شدبا توجه به مطالعات

اي اعضاي گروه  هاي مقایسههندسی ترکیب جدول
هاي میانگین هندسی ترکیب جدول. صورت گرفت

 kaij)(مثالً اگر .  محاسبه گردید2 اي از رابطهمقایسه
 به i ام براي مقایسه سیستم kمولفه مربوط به شخص 

ن میانگین هندسی براي تمامی  بنابرایباشد، jسیستم 
  : گردد هاي متناظر به صورت زیر محاسبه می مولفه
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اکـسپرت  افـزار     در مرحله بعد با اسـتفاده از نـرم            

هـــا نـــسبت بـــه  وزن هـــر یـــک از شـــاخص 1چـــویس
بـه روش بـردار     ) وزن نـسبی  (هاي سطح باالتر      شاخص

ویژه محاسبه گردیده و با تلفیق وزن نسبی، وزن نهـایی   
در نهایـت یـک بـردار ارجحیـت        . هر گزینه مشخص شـد    

ترین عناصر را بـر       کلی بدست آمد که اثر و اهمیت پایین       
اي که وزن بیـشتري را کـسب       گزینه. دهد  روي نشان می  

راي درجـه اهمیــت بیـشتري نــسبت بـه ســایر    نمـوده، دا 
هـاي  به هنگام تهیـه مـاتریس     . شود  ها محسوب می    گزینه

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی میزان ناسـازگاري کمتـر از        
پس از رقومی شـدن     ). 1988 ساعتی( شد پیش بینی    1/0

                                                
1 Expert Choice 

جغرافیایی، ادغام الیه هـا بـا   و ورود به سامانه اطالعات     
 جهـت تعیـین   .ري انجام شـد استفاده از روش رویهم گذا    

و ) تأثیرگـذاري الیـه هـا نـسبت بـه هـم           (وزنهاي معیـار    
همچنین تعیین میزان اهمیـت طبقـات هـر الیـه اطالعـاتی             

ــه اي ( ــزار) وزن درون الی ــرم اف ــسپرت چــویس   از ن اک
سـامانه  این متد به طـور عـام در تلفیـق بـا            . استفاده شد 

شکیل تـ  -1:  داراي این مراحـل اسـت  اطالعات جغرافیایی 
 تشکیل -2ماتریس جفتی شاخص ها براساس هدف کلی   

مــاتریس جفتــی واحــدهاي مکــانی براســاس هرکــدام از 
ــاخص ــا ش ــراي    -3ه ــب ب ــاتریس وزن مرک ــشکیل م  ت

  بنــديیــه نقــشه درجــههواحــدهاي مکــانی بــه منظــور ت 
هـا، کـه در صـورت       صخ آزمایش پاینـدگی وزن شـا      -4

ت بـر    داللـ  1/0تر بـودن نـسبت پاینـدگی از عـدد           کوچک
سطح قابل قبـول پاینـدگی در مقایـسه دو بـه دو خواهـد       

  ).1385پرهیزگار و غفاري ( بود
پــس از رقــومی شــدن و ورود بــه ســامانه            

-رویهـم ها با اسـتفاده از      اطالعات جغرافیایی، ادغام الیه   
ــذاري  هــاي معیــار  جهــت تعیــین وزن . انجــام شــد گ

عیین میزان  و همچنین ت  ) ها نسبت به هم   تأثیرگذاري الیه (
از ) ايوزن درون الیـه  (اهمیت طبقات هر الیـه اطالعـاتی        

پـس از تعیـین     . افزار اکسپرت چـویس اسـتفاده شـد       نرم
ها فیلدي افزوده شد و وزن هـر طبقـه          وزنها به کلیه الیه   

در ادامـه بـه منظـور       . از الیه اطالعـاتی در آن وارد شـد        
ت در الیـه هـاي رقـومی اطالعـا        ) مقـادیر (تعیین ارزشها   

در این روش وزن هر یک از     . اي کالسه بندي شدند   نقشه
-الیه ها در اطالعات آن الیه ضرب شد و سپس بـا الیـه             

   .هاي دیگر جمع گردید

9 Extremely preferred کامال مرجح 
7 Verystrongly preferred ترجیح خیلی قوي 
5 Strongly preferred ترجیح قوي 
3 Moderately preferred کمی مرجح 
1 Equally preferred ترجیح یکسان 

 ترجیح بین فواصل  - 6,8, 2,4
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Wi =              وزن هر الیه اسـت کـه بـا اسـتفاده از تکنیـک
AHPمحاسبه شده است  .  

S i=  باشدسازي شده میهاي نرمالالیه .  
  

]3[  Result: W1S1 +W2S2 +…+ Wi Si 
  

تـوان وضـعیت    با استفاده از نقشه تلفیقی نهایی مـی       
هاي مناسب براي رشـد انـار در   توان اکولوژیکی و مکان  

  .منطقه را بر روي نقشه نشان داد
  

  نتایجبحث و 
لــوژیکی بــه منظــور تعیــین پتانــسیل و تــوان اکو     

 (یـا هاي ارتفاع از سطح درمنطقه جنگلی بوالحسن نقشه
 نقـشه  (هـاي جغرافیـایی   و جهت)4 نقشه (، شیب )3 نقشه

خطوط  . تولید شد9,2آرك جی آي اس     برنامه   توسط )5
منحنی میزان نقشه توپوگرافی نوسانات ارتفـاعی منطقـه    
مورد مطالعه را در اختیار می گذارند اما بـا تهیـه نقـشه              

تـوان  طبقات ارتفاعی براساس مدل رقومی ارتفـاعی مـی        
. یعتر تـشخیص داد هاي ارتفـاع را آسـانتر و سـر      نوسان

بـر روي   زیـادي   تواند تأثیر بسیار    تغییرات ارتفاعی می  
تـأثیر  . سه پارامتر دما، بارش و رطوبت بر جـاي گـذارد        

فاکتور ارتفاع در پـراکنش گیـاهی بـسیار مهـم ارزیـابی             
دامنه تغییـرات ارتفـاعی در ایـن منطقـه حـدود            . شودمی

اي  متــر بــر1050 تــا 650ارتفــاع .  متــر تعیــین شــد400
 متر بسیار   1450 تا   1050رویش انار قابل قبول و ارتفاع     

  .مناسب است
شـیب یــک عامـل مهــم در حاصـلخیزي خاکهــاي        
ــ ــه یجنگل ــسن  در منطق ــاط  . اســتبوالح ــیب در ارتب ش

 بـراي   درصـد 0-8 شیب   .مستقیم با عمق خاك می باشد     
مناسـب،   درصـد  8-15رویش انار بسیار مناسب، شـیب   

 درصد از تـوان     30 باالي   متوسط و  درصد 15-30شیب
  .اندکی برخوردار است

هاي جغرافیایی به علت آسـان تـر دیـدن          نقشه جهت 
جهــت دامنــه هــا در مطالعــات تــوان اکولوژیــک کــاربرد 

فاکتور جهت در ارتباط تنگاتنگ با نیـاز      . اي دارد گسترده
در این تحقیق نقـشه  . باشدو رفتار گیاه نسبت به نور می   

حـدود  .  نه طبقه استخراج گردید    هاي جغرافیایی در  جهت

بعـد از آن جهـت   . اسـت فاقـد جهـت    درصد این واحد  33
هــاي شــمال شــرقی، شــرق و جنــوب شــرقی بیــشترین 

هاي شمالی و شمال غربـی       جهت .مساحت را دارا هستند   
هاي شمال شـرقی و غربـی      براي رویش انار عالی، جهت    

-خوب، جهت هاي شرقی و جنوب غربی متوسط و جهت  
 شرقی و جنوبی بـراي رویـش انـار ضـعیف        هاي جنوب 

  . هستند
ماتریس هندسی معیارهاي اصـلی شـامل اقلـیم،              

ــه     ــا توجــه ب ــی ب ــابع آب ــوگرافی و من ــشناسی، فیزی خاک
، خاکـشناسی  431/0اقلیم با وزن    . ها تهیه شد  پرسشنامه

 و منابع آبی بـا  286/0، فیزیوگرافی با وزن071/0با وزن 
ــی208/0وزن  ــد  مـ ــ.باشـ ــاي  ت اولویـ ــدي معیارهـ بنـ

ــشان  ــیمیایی ن ــه    فیزیکوش ــت ک ــب اس ــن مطل ــده ای دهن
فاکتورهاي اقلیمـی نـسبت بـه بقیـه فاکتورهـا از اهمیـت             

پس از عوامل اقلیمـی، فاکتورهـاي       . باالتري برخوردارند 
خاکـشناسی نیـز بـا    . فیزیوگرافی و منابع آبی قرار دارند  

 نیز  شرایط نامساعد خاك  درخت انار در     توجه به این که   
کند وزن کمتـري را بـه خـود اختـصاص داده         رویش می 

با توجه به این که کشت در این منطقه بـه صـورت     . است
  تـر  باشد منابع آبـی نـسبت بـه خاکـشناسی مهـم           دیم می 

  . باشدمی
 ماتریس هندسی زیرمعیارهاي اقلـیم کـه شـامل           

،  رطوبـت نـسبی    ، متوسط بارش سـالیانه    ،ساعات آفتابی 
 متوسـط  ،روزهاي یخبنـدان ،  حرارتحداکثر مطلق درجه 

ــالیانه  ــرارت س ــه ح ــصل خــشک   و درج ــول ف دوره (ط
پـس  . . است با توجه به پرسشنامه ها تهیـه شـد   ) خشکی

اکـسپرت  هاي هر الیه  توسط نـرم افـزار        از تعیین اوزان  
. ها بـه شـکل ذیـل اسـتخراج گردیدنـد      اوزان الیه  چویس،

بـارش  متوسط  ،  072/0 با وزن    ساعات آفتابی زیرمعیار  
، 208/0 بـا وزن      رطوبـت نـسبی    ،431/0سالیانه بـا وزن   

روزهـاي  ، 158/0حداکثر مطلـق درجـه حـرارت بـا وزن      
 متوسط درجه حـرارت سـالیانه   ، 049/0یخبندان با وزن  

بـا  ) دوره خـشکی  (طول فـصل خـشک       و   116/0با وزن   
بندي زیرمعیارهاي اقلیمی    اولویت .باشند می 038/0وزن  

زان بارندگی سالیانه با توجه بـه       حاکی از آن است که می     
  آبی این گونه از  منطقه و نیاز  این  کشت در  بودن  دیم 
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   هیپسومتري طبقات ارتفاعی منطقه بوالحسن دزفول-3 شکل

  
  
  

  
  

    طبقات شیب منطقه بوالحسن دزفول-4شکل 
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   جهت هاي جغرافیایی رویشگاه بوالحسن دزفول-5شکل 
  

بعــد از آن بــه ترتیــب . خــوردار اســتاهمیــت زیــادي بر
آفتابی، حداکثر مطلق درجه حـرارت،      فاکتورهاي ساعات   

ي متوسط درجه حرارت سالیانه، رطوبت نسبی، روزهـا       
با توجـه بـه     . گیرندیخبندان و طول فصل خشک قرار می      

 در منطقه تعداد روزهاي یخبندان و دوره خـشکی  این که 
یاز پایینی نـسبت بـه   امت افتد  در منطقه به ندرت اتفاق می     

  . اندسایر زیرمعیارهاي اقلیم را به خود اختصاص داده
ماتریس هندسی زیر معیارهاي خاکـشناسی کـه             
 مـاده   ، نـوع فرسـایش    ، ساختمان خاك  ، بافت خاك  شامل

  رنگ خاك، سـنگالخی بـودن، رطوبـت خـاك،          ،آلی خاك 
است بـا توجـه بـه     خاك هدایت الکتریکی و  خاكاسیدیته

در ایـن خـصوص نیـز پـس از      . هـا تهیـه شـد     هپرسشنام
 اکـسپرت چـویس   تعیین اوزان هر الیه  توسط نرم افزار         

مقـدار  . هـا بـه شـکل ذیـل اسـتخراج گردیدنـد           اوزان الیه 
 سـاختمان خـاك بـا    ،153/0  بافت خاك با وزن   معیارزیر

 ماده آلـی خـاك      ،5/0  نوع فرسایش با وزن    ،076/0وزن  
، ســنگالخی 075/0 رنــگ خــاك بــا وزن ،176/0بــا وزن 

ــا وزن  ــودن ب ــا وزن  029/0ب ــت خــاك ب  ،344/0، رطوب

خـاك بـا   هـدایت الکتریکـی    و 101/0 خاك وزن اسیدیته
ــد 054/0وزن  ــی باش ــاي  .  م ــدي زیرمعیاره ــت بن اولوی

خاکشناسی نشان دهنـده ایـن مطلـب اسـت کـه رطوبـت             
خاك به علت دیم بودن کشت اهمیت فوق العـاده زیـادي            

طوبت خـاك بـه ترتیـب مـاده آلـی           بعد از فاکتور ر   . دارد
خاك به دلیل فراهم نمودن عناصر غذایی در خاك، بافـت   

 بـه  اسیدیته خاكخاك اثر بر آب و میزان اکسیژن خاك،       
دلیل تاثیر بر جذب عناصر غذایی توسط گیاه، سـاختمان   
خــاك بــه دلیــل اثــر بــر آب و میــزان اکــسیژن خــاك و   

بطـه نـسبی   بـه دلیـل را  همچنین استقرار گیاه، رنگ خاك   
 نوع فرسایش به دلیل اهمیت آن در     آن با ماده آلی خاك،    

  خــاك بــه علــتعمــق وضــعیت خــاك، هــدایت الکتریکــی
تأثیرگذاري بر جـذب آب و عناصـر غـذایی و سـنگالخی       

   .گیرندبودن با اثر بر شدت نفوذ آب در خاك قرار می
 که شاملماتریس هندسی زیرمعیارهاي فیزیوگرافی 

 و جهـت جغرافیـایی      ، شـکل زمـین    ،یـا ارتفاع از سطح در   
. هــا تهیــه شــدبــا توجــه بــه پرســشنامهو اســت  شــیب
 شــکل ،597/0ارتفــاع از ســطح دریــا بــا وزن معیــار زیر
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 و 227/0 جهت جغرافیـایی بـا وزن      ،077/0زمین با وزن    
ــا وزن   ــیب بـ ــی139/0شـ ــد  مـ ــت. باشـ ــدي اولویـ بنـ

دهنـده آن اسـت کـه بـه         زیرمعیارهاي فیزیوگرافی نشان  
 زمـین بـا     ارتفاع ، جهت جغرافیایی، شیب و شـکل        ترتیب

 همچنـین  .گیرنـد اقلیم قـرار مـی  توجه به  اثـر بـر میکـرو        
صــورت رابطــه ارزیــابی چنــدمعیاره در ایــن منطقــه بــه 

  . معادله خطی ذیل ارائه شد
Evaluation of Ecological Capability = 
([structure of soil] * 0.076) + ([soil texture] * 
0.153) + ([kind of erosion] * 0.5) + ([EC of 
soil] * 0.054) + ([rocky] * 0.029) + ([pH of 
soil] * 0.101) + ([elevation] * 0.597) +([slope] 
*0.139) + ([aspect] *0.227) + ([water sources] 
* 0.208) + ([soil organic material] * 0.176)  

شه هاي منابع به عنوان     هاي نق در این مطالعه الیه       
بدین منظور اطالعات پـس     . معیار ارزیابی شناخته شدند   

امانه اطالعـات جغرافیـایی     از رقومی شدن و ورود به س      
ورودي ایـن برنامـه   . دهاي معیار تبـدیل گردیدنـ  به نقشه 

طقـه معـین و واجـد       هاي رستري از یـک من     تعدادي نقشه 
یـک  بخـش مهـم ایـن برنامـه         . باشـد جداول توصیفی می  

اندارد کـردن،  درخت معیار است کـه قـسمتی بـراي اسـت        
در درخت معیارهـا    . باشددهی و تجمیع معیارها می    وزن

دي و یا اطالعات توصـیفی ترکیـب        هاي متعدد ورو  نقشه
ین و معیارهـاي    شوند کـه ایـن عمـل مطـابق بـا قـوان            می

هـاي خروجـی    نقـشه . باشـد تعریف شـده مـشخص مـی      
هـاي  بدین ترتیب نقشه   .شوندشاخص ترکیبی نامیده می   

زیرمعیارها در حالی که هـم داراي وزن و هـم از لحـاظ             
بعـد از  . دست آمدنـد درجه بهینه بودن مشخص بودند به     

دسـت آوردن نقـشه   هـا بـراي بـه    آن به تلفیق ایـن نقـشه      
-در نهایت نقشه تلفیقی نهـایی بـه  . معیار اصلی اقدام شد  

 نـشان  دست آمد که مکانهاي مناسب براي رشـد انـار را       
 تلفیق نهایی توان اکولوژیکی و منـاطق        6شکل. داده است 
بوالحــسن کــه بــا در منطقــه جهــت کــشت انــار مناســب 

 مختلـف تولیـد شـده اسـت را نـشان        هاياستفاده از الیه  
 3بندي مناطق کل پیکسل ها بـه      منظور اولویت به. دهدمی

جهـت   .طبقه عالی، خوب و ضـعیف گـروه بنـدي گردیـد           
در نرم  Natural Break ش طبقه بنديطبقه بندي از رو

 با کمک ایـن روش  .استفاده گردید اسآيجی افزار آرك
هـا  به طور اتوماتیک تعداد طبقات برحـسب مجمـوع الیـه     

-ترین روش براي طبقـه     این روش دقیق   .گرددانتخاب می 
  .شود محسوب میاسآيجی در نرم افزار آركبندي در 

  
  

  
  یش انار در منطقه بوالحسن دزفول مناطق مناسب جهت رو-6شکل
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 از مجمـوع  نتایج به دست آمده حاکی از آن است که        

 هکتار معـادل  1988 هکتار تحت بررسی در حدود    5725
 از منطقـه جنگلـی بوالحـسن در وضـعیت            درصد 72/34

 در وضــعیت  درصــد55/27 هکتــار معــادل 1577عــالی،
 در وضـعیت   درصـد  73/37 هکتار معادل    2160خوب و   
   .باشد میضعیف

  
  نتیجه گیري

ــارگیري روش ــابع   بک ــین ت ــراي تعی ــف ب هــاي مختل
مطلوبیت تصمیم گیرندگان، یا تلفیق مدل ریاضی با یـک           
ــین    ــوبترین جــواب، از ب ــره در انتخــاب مطل سیــستم خب

هر چـه   ).1993 راشر (جوابهاي ناچیره مؤثر خواهد بود    
اطالعات پایه مورد استفاده در مـدلهاي ریاضـی دقیقتـر        

ند، راهکارهــاي قابــل اســتنتاج از مــدل ریاضــی بــه باشــ
البته این در مواردي صـادق   . واقعیت نزدیکتر خواهد شد   

چـون  . است که از مدلهاي ریاضی قطعی اسـتفاده شـود         
تـوان از  هاي اولیه دقیق نباشـند، مـی     داده در مواردي که  

مدلهاي ریاضی نادقیق استفاده نمود کـه در ایـن حالـت،          
گیري تر بوده و ریسک تصمیم   گسترده ابعدامنه تغییر تو  

 ).1383 صفی صمغ آبـادي و همکـاران   (یابدافزایش می
ها و حـذف  در این پژوهش پس از غربال سازي شاخص     

 شـاخص جهـت     21هـاي کـم اهمیـت در نهایـت          شاخص
 انتخـاب و روش     جهت کشت انـار   بندي عوامل مؤثر    رتبه

ــی  ــسله مراتب ــل سل ــاي از روش تحلی ــصمیمه ــري ت گی
 . بندي آنها استفاده گردید براي رتبهاخصهچندش

 در ،تحلیل سلسله مراتبی محاسبات از گیريهبهر
و نتایج این تحقیق ) 1980(بنا به نظر ساعتی  بنديرتبه

  :باشدمی زیر مزایايداراي 
و  یک رویکرد سیستماتیک براي تعیین معیار )1

   .دهداهداف ارائه می
قابل سنجش را یرغفاکتورهاي قابل سنجش و  )2

  .شودنالیزها شامل میآدر 
هاي علمی قضاوت )دهینمره(در ارزشگذاري  )3

  .شودافراد مختلف تلفیق می

گیري از  به وسیله گروه تصمیمهاحق تقدم )4
  .شودمقایسات نسبتا ساده زوجی استخراج می

    .باشداي میرویکرد نسبتا سریع و کم هزینه )5
ها مـی تـوان بیـان کـرد         در مقایسه با سایر پژوهش    

در بررسی خود به این نکته اشاره می کند  )2006(آناندا 
که فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در تـصمیم گیـري هـاي            
چند شاخصه وزن اولویتهاي هر معیار را نشان می دهد        

همچنین . که این مورد نمره هر بخش را مشخص می کند   
هـاي  نـد بیان می کند که اظهار نظرهـاي عمـومی یـا فرآی           

مشارکت گروه تصمیم گیرنده در فرآیند تحلیـل سلـسله         
مراتبی براي کارایی بیشتر و دستیابی به الگـوي شـفاف      

بـه عـالوه تکنیـک هـایی ماننـد ایـن       . تر بسیار مفید است   
فرآیند می تواند جنبه هـاي مختلـف و درصـد بـاالیی از              

 کیورشـی . مشارکت تـصمیم گیرنـدگان را ترکیـب کننـد         
ه این نتیجه رسید که فرآیند تحلیـل سلـسله        نیز ب ) 2003(

همچنـین  . تواند نظر افراد مختلف را وارد کنـد       مراتبی می 
اشاره شده که زمانبر بودن و وقت گیر بـودن مـصاحبه      

در . باشـد با گروه تصمیم گیرنده از معایب این روش می  
ها در دستیابی بـه نتـایج       تحقیق حاضر نیز این توانمندي    

  .ستما را یاري داده ا
در نهایــت بــا توجــه بــه نتــایج بدســت آمــده از ایــن 
پژوهش بیش از دو سوم اراضـی منطقـه داراي شـرایط            
  خــوب و عــالی بــراي رشــد گونــه انــار مــی باشــند، لــذا  

توان این گونه را در این منطقـه از طریـق جنگلکـاري              می
توســعه داد و از اثــرات مثبــت کــشت آن در ایــن منطقــه 

منظور کاهش خسارات ناشـی     همچنین به   . استفاده نمود 
از عدم موفقیت جنگلکاري و هدررفت هزینـه و زمـان از            

گونه در مناطقی کـه از لحـاظ رویـشگاهی         جنگلکاري این 
  . براي این گونه ضعیف شناخته شده اجتناب کرد

ــاران ــدعلی و همک ــرین مهم) 1382 (آخون ــلت  را عام
گونه هاي درختـی در ایـن منطقـه ارتفـاع از            براي کشت   

مطالعات گذشـته و    به  با توجه   . کردند معرفی   ریاسطح د 
ایــن عامــل در ایــن مطالعــه نظــرات کارشناســان منطقــه 

  . تأثیرگذارترین عامل شناخته شد
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