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مقایسۀ نبکاهای گونههای گیاهی خارشتر ،اسپند و سبد پاکوتاه برای تثبیت
ماسههای روان با استفاده از الگوریتم ( TOPSISمطالعۀ موردی :منطقۀ صمدآباد

محمدجواد یوسفی 1،علیرضا راشکی ،*2محمد فرزام 3،محمدتقی

کاشکی4

تاریخ پذیرش1396/۴/1 :

تاریخ دریافت139۵/11/27 :

چکیده:
نبکاها گروهی از اشکال ناهمواری ترسیبی هستند که بر اثر تجمع رسوبات باادی در اراراگ گیاهااک شاک میگیرناد و ایجااد و
توسعۀ آکها متأثر از عوام گوناگونی است .توسعۀ چشمانداز نبکا میتواند بهعنواک عاملی بهمنظور حفظ هماهنگی بای نیروهاای
عم کنندۀ زیستمحیطی و کااه

آثاار تیریبای ماساههای رواک بار سیساتمهای انساانی عما کناد .در ایا راساتا شناساایی

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

شهرستان سرخس)

سازگارتری گونۀ گیاهی نبکا از اهمیت بسیاری برخاوردار اسات .هادگ از ایا ژاهوه  ،ارزیاابی مقایساهای نبکاهاای منطقاۀ
صمدآباد شهرستاک سرخس با استفاده از الگوریتم  TOPSISو معرفی مناسبتری گونۀ گیاهی نبکا برای تثبیت ماساههای رواک از
رول نبکا ،حجم نبکا ،ارتفان گیاه ،محیط گیاه ،رول گیاه و حجم گیاه ،از گونههای سبد ژاکوتاه ،اسپند و خارشتر باا رو

اساتفاده

از ترانسکت اندازهگیری شد .سپس با ارزیابی مقایسهای آکها از رریاق الگاوریتم  ،TOPSISمباادرت باه اولویتبنادی نبکاهاای
مطالعاتی شد .نتایج نشاک میدهد که نبکای گونۀ اسپند با وزک  0/695بیشاتری ارجحیات و بهارهوری را بارای تثبیات ماساههای
رواک دارد .نبکای گونۀ خارشتر نیز با وزک  0/566نسبتبه نبکای گونۀ سبد ژاکوتاه از ارجحیت بیشتری برخوردار است .در مقابا
نبکای سبد ژاکوتاه با وزک  ،0/073کمتری ارجحیت و بهرهوری را داشات کاه نتیجاۀ حاص شاده باهدلی ویهگیهاای ناامطلو
رییتشناسی ای گونه در مقایسه با دو گونۀ موردبررسی دیگر است و توسعۀ چشامانداز آکهاا در منطقاۀ موردمطالعاه باه های
عنواک ژیشنهاد نمیشود .نتایج ای ژهوه

در مدیریت سیستمی منارق بیاباانی و رر هاای تثبیات ماساههای متحار شهرساتاک

سرخس ارزنده خواهد بود.

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.15.10.5

رریق تحلی مؤلفههای مورفومتری آک است .به ای منظور ،ابتدا مهمتری مشیصههای مورفومتری  120نبکاا نظیار ارتفاان نبکاا،

واژههای کلیدی :الگوریتم  ،TOPSISتثبیت ماسه ،سرخس ،صمدآباد ،نبکا.

 .2استادیار ،دانشکده منابع ربیعی و محیط زیست ،دانشگاه فردوسی مشهد ،نویسندۀ مسئولEmail: a.rashki@um.ac.ir /

 .3دانشیار ،دانشکده منابع ربیعی و محیط زیست ،دانشگاه فردوسی مشهد
 .4مربی ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع ربیعی خراساک رضوی

] [ DOI: 10.22052/6.15.35

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده منابع ربیعی و محیط زیست ،دانشگاه فردوسی مشهد

36

مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان ،سال ششم ،شماره پانزدهم ،تابستان 139۶

ماسههای متحر میتواند در مدیریت محیط منطقه و اساتفادۀ

مقدمه
حفاظت از محیطزیست و منابع ربیعی بهعنواک بستر توساعه و
زیربنای سازندگی ،برای دستیابی به اهاداگ توساعۀ ژایادار ،از
اهمیت بسزایی برخاوردار اسات (حساینی .)2003 ،هماکناوک
بحراکهای زیستمحیطی و هدررفت منابع ربیعای را میتاواک
بهعنواک دالی مهم سیستمهای مادیریت محیطزیسات مطار
کرد (جوزی و صفاریاک .)2011 ،مدیریت بهیناۀ مناابع ربیعای

در بی سیستمهای بادی که از لحاظ مقدار بار رسو

فقیر

و غنی هستند ،تشکیحت متفاوتی از تپههای ماسهای را میتواک
مشاهده کارد (هرسا

)2004 1،

کاه عاوارن نبکاایی یکای از

آکهاست .نبکا حاص تعام فرسای

بادی ،رروبت و ژوش

گیاهی منطقه است (احمدی .)2008 ،بدی صورت کاه وجاود
گیاه در مسایر حما ماساههای رواک ممانعات ایجااد کارده و

تواکهای اکولوژیکی و محیطای وابساته باه آکهاسات .از ایا

باعث تجمع ماسه در ژای گیااه میشاود ،کاه باه مارور زمااک

رریق میتواک تواناییهاا و محادودیتهای کناونی محیطای را

انباشتهای از ماسه همراه با خزانههای گیااهی تشاکی میشاود

بهتفکید عوام و متغیرهای ماؤثر شناساایی کارد و باهمنظور

(النگفورد،)2000 2،

به ای عارضه نبکا یا تا نبااتی میگویناد

بهرهوری بهینه باا انجاام عملیاات اصاح  ،توساعه و تارویج،

(محمودی .)1383 ،درحقیقت ،نبکا انعکاسی از حضور حیاات

و تاواک

در بیاباک است که بهصورت تجمع رساوبات باادی در اراراگ

آیندۀ آکها را ژی بینی کارد (نجیابزاده و همکااراک.)2008 ،

گیاهاک منارق خشد ظاهر میشود (احمادی .)2008 ،نبکاهاا

بنابرای بهفراخور شرایط محیطی حال بهمنظور نی به ساطحی

بهواسطۀ آشفتگی چشاماندازهای بیاباانی تشاکی میشاوند و

از توسعۀ ژایدار ،روشای مناساب باا درجاهارمیناک بااال بارای

مرفولوژی آکها از رریق الگوهای رویشی تشاکی دهندۀ آکهاا

بهتدریج محدودیتها را کاه  ،تواناییهاا را افازای

(خلاف3و

ارزیااابی و ماادیریت منااابع ربیعاای موردنیاااز اساات (میاادوم،

کنترل میشود

 .)1998برای شناخت و ژی بردک به معضاحت زیساتمحیطی

نبکا تابعی از اندازه ،تاراکم و میازاک رشاد گیااه میزبااک اسات

هر منطقه ،بهمنظور برنامهریزی و مدیریت اصاولی بارای رفاع
مشااکحت حاااکم باار وضااع ا تصااادی و اجتماااعی مراکااز

(نیکلینگ و

همکااراک .)1995 ،باهعبارتی ،شاک

والف.)1994 4،

ساختار و عملکرد اکوسیستم نبکاا را ارتباراات درونای و

ضروری است و تجزیه و تحلیا علمای آکهاا بارای نیا باه

بادی و ویهگیهای محیط ربیعی تعیی میکناد (ژورخساروانی

میکند .ژویایی ماسههای بادی بهعنواک میاررۀ زیساتمحیطی
در نواحی خشد و نیمهخشد ،باعث میشود سااالنه هازاراک

و همکاااراک .)2009 ،بااهعبارت دیگاار ،اکوسیسااتم نبکااا یااد
سیسااتم باااز لمااداد میشااود کااه از روابااط باای نیروهااای
عم کننده ،فرایندهای باادی ،نحاوۀ رساو گذاری و ژوشا

ت ماسۀ رواک ،اراضی کشاورزی ،مراکز سکونتگاهی و راههای

گیاااهی نشاائت میگیاارد (ولاای و ژورخسااروانی )2008 ،و

دسترسی را در کاام خاود فارو بارده و سابب ناابودی آکهاا،

در رااول زماااک،

مهاجرت روستائیاک و زیاکهای ا تصادی بیشماری شاود .ایا

مرفولااوژی آک از فرسااای
نسبتبه ژوش

و تااراکم رسااو

گیاهی در منارق خشاد و نیمهخشاد ناشای

مسائ باعاث عادم اجارای رر هاای محرومیاتزدایی نظیار

میشود (دوگی و توماس .)2002 ،5.بنابرای میتاواک گفات در

ساخت راههای ارتباری ،اجرای رر های عمرانی و کشاورزی

مادیریت محایط ،حفاظ همااهنگی بای نیروهاای عم کننادۀ

منطقه و مهاجرت آکها به مناارق دیگار میشاود .بااوجودای ،

2. Langford

شناخت و بررسی د یاق آمااری نبکاهاای منطقاۀ مطالعااتی و

3. Khalaf

تحلی ا علماای خصوصاایات آکهااا بااهعنواک عام ا بازدارناادۀ

4. Nikling and Wolf
5. Dougill and Thomas

] [ DOI: 10.22052/6.15.35

شده و باعث ایجااد فقار مضااعف ا تصاادی در بای سااکناک

1. Hersen

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.15.10.5

سکونتگاهی ،شناسایی د یق عوام محدودکنناده بسایار الزم و

بیرونی بی مؤلفههای مرفولوژی گیاهی ،مشیصههای فرسای

اهداگ توسعۀ ژایدار ،کمد شایانی به مراکز علمی و ژهوهشای

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

کااه ماااهیتی دینامیااد دارنااد ،نیازمنااد ارزیااابی و ربقهبناادی

بهینه از منابع ربیعی آک ،بسیار مفید و ارزنده باشد.

مقایسۀ نبکاهای گونههای گیاهی خارشتر ،اسپند و سبد پاکوتاه برای...

چشمانداز نبکاا باهمنظور کااه

آثاار تحمیلای بار محایط و
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فحت آشاالک در چی را در ارتباط باا ساازوکار تکاما بیابااک

سیسااتمهای زراعاای و سااکونتگاهی همجااوار ،بساایار الزم و

گبی در رول زماک بررسی کرده و بیااک داشاتهاند کاه تشاکی

ضروری است.

نبکای گاز در ایا منطقاه توساط آ هاای زیرزمینای کنتارل

محققاااک متعااددی بااه بررساای خصوصاایات مرفولااوژی

میشود؛ زیرا در بسیاری از دورههاا ،ساط آ

زیرزمینای کاه

گونههای گیاهی و ویهگیهاای نبکاا باا رو هاای گونااگوک

عام بقای گونه گیاهی گز است ،باال بوده اسات .جیااک هاو11و

ژرداختهانااد؛ بهروریکااه تنگباارو و چا  )1995(6بااا مطالع اۀ

همکاراک ( )2010سازوکار تشکی  ،جایگزینی و توزیع فضاایی

نبکاهای بورکینافاسو ،ایجااد نبکاا را متاأثر از فعالیات کاهنادۀ

نبکاهااا در ارتباااط بااا خصوصاایات جریاااک هااوا ،تعااادل باای

گزار

کرده و از نبکا بهعنواک شاخصی مناسب برای ارزیاابی

فرسای

بادی و تیریب اراضی یاد میکنند .خلف و همکاراک

خشد شمال چی را موردمطالعه رار داده و بیاک کردهاناد کاه

( )1995ضم مطالعۀ عوارن ماساهای در دشاتهای شامال

برای حفظ و ترمیم محیطزیست منارق خشد و نیمهخشاد،

کردهاند که مرفولوژی نبکاها با الگاوی رویشای

مثبتی دارد .غریاب و

کویت گزار

ژوش

گیاهی ،مشیصههای بار

توسعۀ نبکاها و تنون ژوش

و آ های زیرزمینی منارق

گیاهی نق

ارتفان تاج بوته و رول نبکا باا ارتفاان گیااه رابطاۀ معنایداری

ای نتیجه رسایدند کاه در مناارقی کاه خیارۀ رساوبی ،آورد

دارد .هسپ و مکچحک ،)2000(7ضام بررسای مرفولاوژی و

رسو  ،ا لیم و فضای کافی اجازه دهد ،ای تپهها ایجااد شاده

اکولوژی نبکاها در سواح جناوبی آفریقاای جناوبی گازار

و توسعه مییابند و همچنی تشاکی نبکاهاای ایا مناارق را

کردند که فرم و رشد گونههای گیاهی منعکسکنندۀ مرفولوژی

حاص تغییر شک تپههای ماساهای ،باهویهه برخاکهاا در اثار

نبکا ،شرایط ا لیمی و اکولوژی مح رشاد آک اسات .بیناگ8و

افزای

گیاهی بار روی آکهاا میدانناد .ژورخساروانی

همکاااراک ( )2008خصوصاایات مرفولااوژی و روابااط باای

( )2009به بررسی خصوصیات مورفومتری نبکاا و مرفولاوژی

مشیصههای مورفومتری ،الگوی مکانی و عدم تجانس فضایی

گیاهی آک با اساتفاده از رو هاای آمااری در کاویر سایرجاک

نبکای گز در صحرا و واحۀ اکوتونس چی را موردبررسی رار

ژرداخته و با تعیی ارتباط آماری بی مشیصههای مورفاومتری

داده و معتقدند کاه متوساط ارتفاان نبکاا ،حجام و طار تااج

نبکا و مرفولوژی گیاهی آک ،سازگارتری گونۀ گیااهی نبکاا را

گیاه در نبکاهای گز بیاباک گبی کوچادتر از نبکاهاایی

در ای منطقه شناسایی کارده اسات .هادگ از ایا ژاهوه ،

است که در صحرا وجود دارد ،درحالیکه مقدار مؤلفاۀ ارتفاان

گروهبندی مقایساهای و شناساایی مناسابتری گوناۀ گیااهی

گیاهی حالتی معکاوس دارد .ارداک9و همکااراک

نبکاهای منارق خاانگیراک و صامدآباد شهرساتاک سارخس باا

ژوش

بوته و ژوش

ژوش

( )2009تأثیر نبکا در تثبیت ماسههای رواک برخاکهای فلسطی

استفاده از تحلی مهمتاری مشیصاههای مورفاومتری نبکاا از

را بررسای و بیااک کردناد کاه تفااوت معنایداری بای میاازاک

رریق با استفاده از الگوریتم  TOPSISاست؛ باهعبارت دیگار،

فرسای

و رسو

نبکاهای مستقرشده در ساه بیا

برخااک

ایا ژااهوه

سااعی دارد تااا بااا اسااتفاده از تجزیااه و تحلی ا

وجااود دارد .وانااگ10.و همکاااراک ( )2010نحااوۀ شااک گیری،

مؤلفههای مورفومتری نبکا از رریق با استفاده از ای الگاوریتم،

تغییرات زیستمحیطی و تکام ژئومرفولوژیکی نبکاهاای گاز

مناسبتری و سازگارتری گونۀ گیااهی نبکاا باا ویهگیهاای

6. Tengberg and Chen
7. Hesp and Mclachlan
8. Bing

رریق توسعۀ نبکازارهای منارق مطالعاتی ،شناساایی و معرفای
کند .نتایج حاص از ای ژهوه  ،در مادیریت محایط مناارق

9. Ardon
10
. Wang

11
. Jianhui

] [ DOI: 10.22052/6.15.35

زیستمحیطی را برای عملیاتهاای تثبیات ماساههای رواک از

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.15.10.5

گونههای گیاهی کنتارل میشاود؛ بهروریکاه ارتفاان نبکاا باا

معتمد ( )2004با مطالعۀ تپههای ماسهای سیستاکوبلوچستاک به

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

نیااروی محاایط در منااارقی کااه ژوشا

گیاااهی اسااتقرار دارد

فرسای

و رسو  ،خصوصیات زیستمحیطی و فیزیولوژیکی
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بیاباک را دارد .بهلحاظ زمی شناسی نیز ایا

بیاباااانی و ریگزارهاااای رواک منطقاااه مطالعااااتی از اهمیااات

و استعداد گستر

چشمگیری برخوردار خواهد بود.

منطقه در حوضۀ رسوبی کپاه دا وا اع میباشاد و ا لایم ایا
منطقه نیز براساس رو

منطقۀ موردمطالعه

دوماارت خشاد کار شاده اسات.

زیرزمیناای در دشاات ساارخس غالبااً از رریااق

مطالعۀ ژی رو در کانوک بحرانی صمدآباد سرخس انجام شاده

استحصااال آ

است .ای کانوک بحرانی با مو عیت جغرافیایی  35درجاه و 58

چاههای بهرهبرداری عمیق و کمعمق صورت میگیرد .با توجه

د یقه تا  61درجه و  12د یقۀ رول شر ی در جنو شهرستاک

چشمه یا ناتی در دشت سرخس وجود ندارد و بهرهبرداری از

سرخس و در کنار رودخانۀ تج و مرز ترکمنستاک وا اع شاده

آ های زیرزمینی در ای دشت توسط  455حلقه چاه عمیق و

است .مساحت ای کانوک بحرانی  21هزار و  562هکتار اسات.

کمعمق صورت میگیرد (هماک).

بارندگی  187/6میلیمتر و میانگی دماای سااالنه  14/4درجاۀ

ژس از بازدید میدانی از منطقاه مححظاه شاد کاه در ایا
منطقه بهعلت وز

بااد ،دارا باودک ژوشا

گیااهی بوتاهای،

باه سامت

خا ماسهای و وا ع شدک در منطقۀ حم رسوبات ،نبکاهاای

شرق است (غحمی .)2013 ،ای منطقاه در همساایگی

متعددی شک گرفته کاه از باارزتری نبکاهاای ایجادشاده در

جنااو صااحرای باازرو ااره ااوم ترکمنسااتاک اارار دارد و

سایت مطالعاتی ای ژهوه  ،نبکاهاای حاص شاده از گیاهااک

ازای رو ،بهشدت تحت تأثیر عوام حاکم بر توسعۀ بیاباک بوده

سبد ژاکوتاه ،خارشتر و اسپند است.

سانتیگراد ،و جهت باد غالب از سمت شمال غر
جنو

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

د یقه تا  36درجه و  18د یقۀ عرن شامالی و  61درجاه و 3

به آمار شرکت ساهامی آ

ارتفان متوسط منطقۀ صمدآباد  750متر از سط دریا و متوسط

منطقاهای خراسااک رضاوی ،های

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.15.10.5

شکل ( :)1موقعیت جغرافیایی منطقۀ موردمطالعه

مواد و روشها
بررسای ،تعیای حادود و

و بازدیدهای میدانی است .گام بعدی مراجعات میدانی به منطقه،

آشاانایی بااا ویهگیهااای محیطاای محاادودۀ مطالعاااتی از رریااق

تعیاای مو عیاات نبکاهااا و اناادازهگیری مؤلفااههای مورفااومتری

نیستی گام در انجاام ایا ژاهوه

آکهاست .مهمتری مشیصههای اندازهگیری شده عبارتاناد از:

] [ DOI: 10.22052/6.15.35

نقشههای توژوگرافی  ،1:50000تصاویر مااهوارهای گوگا ار
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مقایسۀ نبکاهای گونههای گیاهی خارشتر ،اسپند و سبد پاکوتاه برای...

ارتفان نبکا ،رول نبکا ،حجم نبکا ،ارتفان گیاه ،محیط گیاه ،راول

نبکای ابتدایی ترانسکت موردارزیاابی ارار گرفات .درمجماون،

گیاه و حجم گیاه (مبنای انادازهگیری براسااس شاک  )2اسات.

تعداد  40نبکای خارشاتر 40 ،نبکاای اساپند و  40نبکاای سابد

تدبعادی و

ژاکوتاه بررسی شدند .اندازهگیری مؤلفههای مورفاومتری نبکاا از

امکااک

رریق متر نواری انجام شد و برای محاسبۀ حجم نبکاا از فرماول

رو

نمونهبرداری در ای ژهوه

براسااس رو

واحد نمونهبرداری رولی صورت گرفته است .ای رو

نمونهبرداری تصادفی نبکاها را در ک محدودۀ مطالعااتی فاراهم

حجم میروط و برای محاسبۀ حجام گیااه باا توجاه باه شاک

میآورد.

گیاهاااک موردمطالعااه از فرمااول حجاام اسااتوانه اسااتفاده شااد.

بنابرای در هرید از سه سایت ماوردنظر ،دو ترانساکت باه
دیگری در جهت عمود بر وز

بااد ارار داشاتند و ساپس در

جدول ( )1بوده و همچنی تصویری از هر نبکاای موردبررسای
در منطقه در شک ( )2آمده است.

امتداد هر ترانسکت مشیصههای مورفومتری کرشده بارای 20
جدول ( :)1مشخصات گونههای گیاهی تشکیلدهندۀ نبکاها در منطقۀ مطالعاتی (مظفریان)267 :2۰۰3 ،

نام علمی

نام فارسی

خانواده

فرم حیاتی

فرم رویشی

Alhaji maurorumuom

خارشتر
اسپند
سبد ژاکوتاه

Fabaceae

علفی چندساله
علفی چندساله
علفی چندساله

همی کریپتوفیت
همی کریپتوفیت
همی کریپتوفیت

Peganum harmala
Stipagrostis plumose

Nitrariaceae
Gramineae

امروزه یکی از کاربردیتری رو های مادیریت و برناماهریزی

جبراک نمیشود .مدلهای جبرانی شام رو هاایی هساتند کاه

محیطی ،استفاده از تکنیدهایی است که بتواک از رریق آکهاا ،باا

در آکهااا مبادلااۀ باای شاااخصها مجاااز اساات (حساای زاده و

توجه به معیارهای کمی و کیفی متعدد ،به انتیا بهتری گزیناه

همکاااراک .)2007 ،در ایا ژااهوه  ،باارای نیا بااه اهااداگ از

دست یافت .از مهمتاری ایا تکنیدهاا میتاواک باه مادلهای

الگوریتم  TOPSISاستفاده شده است .ای مدل را یوک و هوانگ

تصاامیمگیری چناادمعیاره اشاااره کاارد .ماادلهای تصاامیمگیری

برای اولی بار در سال  1981ارائه کردناد (هااگ

هاالتز)20051،

چندمعیاره به دو دسته تقسایم میشاوند :مادلهای چندهدفاه و

که جزو مدلهای تصمیمگیری چندشاخصه و از ناون جبرانای و

مدلهای چندشاخصه.

زیرگروه سازشی است (شک  )3و باه همای دلیا همپوشاانی

مااادلهای چندشاخصاااه شاااام دو رو

جبرانااای و

غیرجبرانیاند .رو های غیرجبرانی شام رو هایی هستند کاه
در آکها مبادله بی شاخصها مجاز نیست؛ بدی معنی کاه نقطاۀ

شاخصها در نقاط وّت و ضاعف خاود ،تواناایی باالقوهای در
ح مسائ چندگزینهای دارد (کهنسال و رفیعی.)1387 ،
1. Hugenholtz

] [ DOI: 10.22052/6.15.35

مبانی نظری الگوریتم TOPSIS

ضعف موجود در ید شااخص توساط مزیات شااخص دیگار

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.15.10.5

شکل ( :)2تصویری از نبکاهای مطالعاتی :الف .نبکای خارشتر؛ ب .نبکای سبد پاکوتاه؛ ج .نبکای اسپند

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

رول  100متر زده شد که یکای از آکهاا در جهات وز

بااد و

مشیصات گیاهشناسی گونههای گیاهی منطقۀ مطالعااتی بهشار
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شکل ( :)3توضیح تصویری مؤلفههای مورفومتری نبکاهای مطالعاتی (مقصودی)2۰۰6 ،

شکل ( :)۴جایگاه الگوریتم  TOPSISدر بین مدلهای تصمیمگیری چند معیاره (نسترن و همکاران)13۸9 ،

بسیار وی برای اولویتبندی گزینهها از رریق شبیه کردک آکهاا

مراح ح مسئله توسط الگوریتم  TOPSISشام  8مورد

به جوا ایدئال است که به تکنید وزکدهای حساسایت بسایار

است و برای بهرهگیری از ای مدل ،مراح زیر باید ری گاردد

کماای دارد (راهرخااانی2007 ،؛ نسااترک و همکاااراک .)2010 ،از

(اولساک2004 1،؛ راهرخانی2007 ،؛ کهنساال و رفیعای2008 ،؛

مهمتری مزایای ای رو

میتواک به موارد زیر اشاره کرد:

 .1معیارهای کمی و کیفی را باهم در مباحث اولویتبندی و
تصمیمگیری بهکار میگیرد.
 .2خروجاای ماادل میتوانااد ترتیااب اولویاات گزینااهها را
مشیص سازد.
 .3ای مدل تضاد و مطابقت بی گزینهها را در نظر میگیرد.
است.

مرحلۀ  :1تشکیل ماتریس دادهها براسـا

 nآلترنـاتیو و

k

شاخص
بهرور کلی در مدل  ،TOPSISماتریس  n*mکه دارای  mگزیناه
و  nمعیار است ،مورد ارزیابی ارار میگیارد .در ایا الگاوریتم،
فرن میشود هر شااخص و معیاار در مااتریس تصامیمگیری
دارای مطلوبیت افزایشی و یا کاهشی یکنواخت است.

 .5معیارها و شاخصهای مدل ،ضرایب وزنی اولیه را ژاذیرا
هستند.
 .6رو

کار ای مدل ساده و سرعت آک نیز متناساب اسات

1. Olsan

] [ DOI: 10.22052/6.15.35

 .4نتایج حاص از ای مدل کامحً منطبق با رو های تجربی

نسترک و همکاراک2019 ،؛ حسی زاده و همکاراک:)2007 ،

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.15.10.5

ای الگوریتم ید تکنید تصمیمگیری چندشاخصه جبرانای

(شانیاک.)2006 ،

مقایسۀ نبکاهای گونههای گیاهی خارشتر ،اسپند و سبد پاکوتاه برای...
𝑛… 𝑎1
𝑛… 𝑎2
.
.
] 𝑛𝑚𝑎 …

𝑎11
𝑎21
𝐴𝑖𝑗 = .
.
[𝑎𝑛1

𝑎12
𝑎22
.
.
𝑎𝑚2
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ای ماتریس ضر
ماتریس

نرمالیزه وزکدهی شده اسات کاه آک را باا عحمات V

نشاک میدهند.

𝑛𝑣1
.
] .
𝑛𝑚𝑣 …

مرحلۀ  :2استانداردکردن دادهها و تهیۀ ماتریس نرمالیزه ()R
بهدلی آنکه احتمال وی وجاود دارد کاه مقاادیر کمای تعلاق

شود .ماتریس بهدساتآمده از ایا فرایناد

…

𝑗𝑣1
.
.
𝑗𝑚𝑣

𝑣11
.
Rij.Wn.n=[ .
𝑣𝑚1

گرفته به معیارها و شاخصها ،دارای ید واحد نباشند ،بایستی
بیبعد تبادی کارد .ایا عما از رریاق رابطاۀ ( )1صاورت

()A-

میگیرد و نتیجۀ آک ماتریس نرمالیزه ( )Rاست.

()4

𝑗𝑖𝑎

()1

2
𝑚∑√
𝑗𝑖𝑎 𝑖=1

𝑛… 𝑟1
𝑛… 𝑟2
.
.
] 𝑛𝑚𝑟 …

𝑟12
𝑟22
.
.
𝑟𝑚2

𝑟11
𝑟21
𝑅𝑖𝑗 = .
.
[𝑟𝑛1

}) | i= 1, 2, …, m}= {𝑣1− , 𝑣2−, …, 𝑣𝑗−, …, 𝑣𝑛−׳A-={ (min Vij | j ϵ J), (max Vij | j ϵ J

استفاده از روش اقلیدسی ،از طریق روابط ( )6و (:)7
 =√∑𝑛𝑗=1 (𝑣𝑖𝑗 −𝑣𝑗+ )2 : i = 1, 2, …, mفاصله گزینه iام از ایده آل مثبت= 𝑑𝑖+

لی ماپ 2،مادل  ،AHPمادل

انتروژی3و نیز براساس اهمیت هر معیاار محاسابه میشاود .بایاد
برای محاسبۀ مقادیر  Wjاز مادل  AHPاساتفاده

()6
(𝑣𝑖𝑗 −𝑣𝑗− )2 : i = 1, 2, …, m

𝑛∑√= فاصله گزینه iام از ایده آل منفی = 𝑑𝑖−
𝑗=1

()7
مرحلۀ  :7محاسبۀ نزدیکـی نسـبی گزینـۀ  )Ai(iبـه راهحـل
ایدئال با استفاده از رابطۀ ()۸
:0 ≤ Cli+ ≥ 1 : i = 1, 2, …, m

()8

+

𝑑𝑖−

Cl
=i+

𝑑𝑖+ +𝑑𝑖−

+

در ای مرحله چنانچه  Ai=Aباشد di =0 ،بوده و  cli=1و

شده است.

𝑛

()2

𝑤𝑗=1

-

∑
𝑗=1

𝑤𝜆
𝑗𝑖 .
𝑤 𝜆 𝑛 = وزک تعدی شده='W
𝑗∑𝑗=1 𝑖.

مرحلۀ  :۴ایجاد ماتریس نرمالیزۀ وزین ( )Vبا اعمال

Wj

-

درصورتیکه  Ai=Aباشاد di =0 ،باوده و  cli=-1واحاد شاد.
بنابرای هر اندازه گزینۀ  Aiبه راهح ایادئال نزدیادتر باشاد،
ارز

 cli+به واحد نزدیدتر خواهد بود.

مرحلۀ  :۸رتبهبندی گزینهها براسا

ترتیب نزولی

ای میازاک بای  0و  1در نوسااک اسات .در ایا

cli+

راساتا cli+=1

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.15.10.5

در نظر داشت که مجمون وزک معیارها بایستی برابر با ید باشاد.

+

نشاکدهندۀ باالتری رتبه و  cli =0نیز نشاکدهندۀ کمتاری رتباه

بهعنوان ورودی به الگوریتم
کااردک مقااادیر درایااههای ماااتریس نرمااالیزه،

است.

تدتد اوزاک ژارامترها باید بهصورت نظیربهنظیر در ستوکهای نتایج
در محدودۀ مطالعاتی ،نبکاهای متعددی میتواک مشاهده کرد کاه
2. Linmap
3. Antropi

تقریباً اکثر آکها ،با توجه به گوناههای گیااهی ،اشاکال متناوعی
دارند (شک .)4آمار توصیفی ژارامترهاای مورفاومتری نبکاهاای

] [ DOI: 10.22052/6.15.35

باارای هاامارز

}𝑣𝑛+

مرحلۀ  :6محاسبۀ اندازۀ جدایی گزینه iام بـا ایـدئالها ،بـا

در ای مرحله ،وزک هرید از شاخصها را براساس رویکردها و

()3

) | i= 1, 2, …, m}= {𝑣1+ , 𝑣2+, …, 𝑣𝑗+, …,׳A+={ (max Vij | j ϵ J), (min Vij | j ϵ J

=Rij

رابطۀ ( )2و تعدیل  Wjمحاسبهشده از طریق رابطۀ ()3

در ای ژهوه

بهترتیب از طریق رابطههای ( )۴و (:)۵

()5

مرحلۀ  :3تعیین وزن هریک از شاخصها ( )Wjبراسا

نظریههای کارشناسانه ،نظیار رو

و ایدئال منفـی
] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

ابعاد و واحد آکها را از بی برده و ای مقادیر کمی را به ار اام

مرحلۀ  :۵مشخص کردن ایدئال مثبت

()A+

=Vij
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منطقه بهشر جدول ( )2میباشد.

جدول ( :)2آمار توصیفی مؤلفههای مورفومتری نبکاهای مطالعاتی

خارشتر

40

اسپند

40

سبد ژاکوتاه

40

رول نبکا ()m

1/9

0/4

2/40

0/539

حجم نبکا ()m3

0/169

0/005

0/829

0/218

ارتفان گیاه ()m

0/42

0/12

0/95

0/201

رول گیاه ()m

0/88

0/25

2/00

0/429

محیط گیاه ()m2

2/173

0/700

5/90

1/247

حجم گیاه ()m3

0/127

0/002

0/524

0/139

ارتفان نبکا ()m

0/30

0/07

0/90

0/230

رول نبکا ()m

1/12

0/26

3/50

0/772

حجم نبکا ()m3

0/254

0/003

2/077

0/472

ارتفان گیاه ()m

0/52

0/15

1/25

0/299

رول گیاه ()m

0/86

0/14

1/97

0/562

محیط گیاه ()m2

2/172

0/460

5/010

1/468

حجم گیاه ()m3

0/652

0/004

2/810

1/109

ارتفان نبکا ()m

0/26

0/11

0/73

0/137

رول نبکا ()m

1/06

0/55

2/30

0/459

حجم نبکا ()m3

1/130

0/009

0/623

0/175

ارتفان گیاه ()m

0/39

0/19

0/52

0/099

رول گیاه ()m

0/78

0/38

1/60

0/307

محیط گیاه ()m2

1/680

0/700

4/10

0/909

حجم گیاه ()m3

0/226

0/032

1/005

0/222

هماکرور که در مباحث ژیشی تشری شد ،نبکاها اشاکال
تراکمی بادرفتی هساتند کاه در سیساتم فرساای

باادی و در

منارق ماسهای متوسط و خشد و نیمهخشاد ظااهر میشاود

] [ DOI: 10.22052/6.15.35

ارتفان نبکا ()m

0/33

0/08

0/80

0/168

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.15.10.5

نوع نبکا

تعداد نمونه

مؤلفه

میانگین

حداقل

حداکثر

انحرافمعیار

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07
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(نیدلینگ و والاف .)1994 1،ایا عارضاه و نحاوۀ تشاکی و
تحول آک از شرایط آ وهوایی ،انادازه و ناون ماواد باادرفتی،
ژوش

گیاهی ،نیرو و ظرفیت انتقال باد و منبع تأمی رساوبات

بادی تأثیر میژذیرد (والف)2005 ،؛ بهروریکاه ناون ژوشا
گیااهی و تااراکم آک باعااث تثبیات و کاااه

انتقااال رسااوبات

سیسااتم بااادی شااده و منبااع تاأمی ماسااه را محاادود میکنااد
(لنکستر .)1998 ،در ای میاک ،گونههای گیاهی میتلف زماانی
مقاومتهای متفاوتی از خود نشاک داده و میتوانند بر حما و
تثبیت مواد بادرفتی تأثیر بگذارناد (واندراساتوئ  1و همکااراک،
 .)2002بنااابرای شناسااایی نااون

نبکاهاااVander Stoel

باارای

توسعۀ سیستم نبکازارها و حداکثر تثبیات ماساه توساط آکهاا
میتواند بهعنواک مهمتری عام بازدارنده در سیستمهای باادی
میر

مدنظر رار گیرد .برای ای مهم بایسات در ابتادا اناوان

میتلااف نبکاهااای منطقااۀ مطالعاااتی شناسااایی و سااپس
اولویتبندی شاود .بارای حصاول باه نتاایج بهیناه ،مهمتاری
شاخصهای مورفومتری نبکا و مورد اندازهگیری میادانی ارار
گرفاات (جاادول  .)2نتیجااۀ حاصاا از شناسااایی نبکاهااا و

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

که تحت تأثیر عم تادفی توساط رساوبات ارار میگیرناد،

اناادازهگیری مؤلفااههای مرفااومتری آکهااا بهصااورت ماااتریس
دادههااا در ماادل  TOPSISمیباشااد (جاادول  .)3ژارامترهااای
شاخصهای مورفولوژی اولویتبنادی نبکاهاا در نظار گرفتاه
شدهاند .دیگر نتایج حاص از محاسبۀ وزک نسبی نبکاها از نظر
انوان ژارامترهای مورفومتری با اساتفاده از الگاوریتم

TOPSIS

بهشر جداول ( )3تا ( )10و شک ( )6است.

] [ DOI: 10.22052/6.15.35

1. Nickling and Walfe

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.15.10.5

مورفااومتری مااذکور در ماااتریس دادههااا بااهعنواک مهمتااری
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جدول ( :)3مهمترین نوع نبکاهای مطالعاتی و پارامترهای مورفومتری آنها (ماتریس  Aدر مدل )TOPSIS
ژارامتر

حجم گیاه

محیط گیاه

رول گیاه

ارتفان گیاه

حجم نبکا

رول نبکا

ارتفان نبکا

0/127

2/173

0/88

0/42

0/169

1/90

0/33

خارشتر

0/652

2/172

0/86

0/52

0/254

1/12

0/30

اسپند

0/226

1/680

0/77

0/39

0/131

1/06

0/26

سبد پاکوتاه

گونه

هممقیاس نبودک مقادیر ژارامترهای مورفومتری

نبکاهای مطالعاتی و برای از بی

بردک ای

تواک دو درایهها صورت میگیرد (رابطۀ  .)1نتیجۀ حاص

مقیاس ،مقادیر

بهشر ماتریس نرمالیزه ژارامترهاست (جدول .)4

ژارامترها بایستی نرمالیزه شود .ای عملیات از رریق تقسیم

جدول ( :)۴ماتریس نرمالیزه پارامترهای مورفومتری نبکاهای مطالعاتی (ماتریس  Rدر مدل )TOPSIS
ژارامتر

حجم گیاه

محیط گیاه

رول گیاه

ارتفان گیاه

حجم نبکا

رول نبکا

ارتفان نبکا

0/181

0/621

0/604

0/544

0/509

0/777

0/634

خارشتر

0/930

0/620

0/591

0/673

0/765

0/458

0/584

اسپند

0/322

0/479

0/534

0/501

0/394

0/433

0/506

سبد پاکوتاه

گونه

برای همارز

(جدول  ،)4مجمون اوزاک مقایسههای ژارامترهای مورفاومتری

نظیربهنظیر در ستوکهای ماتریس نرمالیزه ضار شاده ،نتیجاۀ

نبکا نسبتبه یکدیگر الزم است .در ای ژهوه  ،وزک هریاد

حاص بهشر ماتریس نرمالیزه و وزکدهیشادۀ ژارامترهاسات

از ژارامترها براساس اهمیت هر معیار بهصورت مقایسۀ زوجای

(جدول .)6

آکها از رریق نظریات کارشناسای متیصصااک در مادل

AHP

جدول ( :)۵ماتریس مقایسۀ زوجی پارامترهای مورفومتری نبکا و محاسبۀ  Wjآنها از طریق مدل AHP
مقادیر Wj

حجم گیاه

محیط گیاه

رول گیاه

ارتفان گیاه

حجم نبکا

رول نبکا

ارتفان نبکا

ژارامتر

0/1457

3

3

3

3

0/20

0/33

1

ارتفان نبکا

0/2082

3

3

3

3

0/33

1

3

رول نبکا

0/3724

4

4

4

5

1

3

5

حجم نبکا

0/0392

0/25

0/33

0/33

1

0/20

0/33

0/33

ارتفان گیاه

0/0598

0/33

0/50

1

3

0/25

0/33

0/33

رول گیاه

0/0810

1

1

2

3

0/25

0/33

0/33

محیط گیاه

0/0938

1

1

3

4

0/25

0/33

0/33

حجم گیاه

جدول ( :)6ماتریس نرمالیزۀ وزین پارامترهای مورفومتری نبکاهای مطالعاتی (ماتریس  vدر مدل )TOPSIS
حجم گیاه

محیط گیاه

رول گیاه

ارتفان گیاه

حجم نبکا

رول نبکا

ارتفان نبکا

ژارامتر
گونه

] [ DOI: 10.22052/6.15.35

نرخ ناسازگاری( 0.09 :ماتریس سازگار است)

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.15.10.5

نمودک مقادیر درایاههای مااتریس نرماالیزه

محاسبه شد (جدول  .)5سپس مقادیر اوزاک ژارامترها بهصورت

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07
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0/017

0/050

0/036

0/021

0/189

0/162

0/092

خارشتر

0/087

0/050

0/035

0/026

0/285

0/095

0/085

اسپند

0/030

0/039

0/032

0/019

0/147

0/090

0/074

سبد پاکوتاه

بااا توجااه بااه اینکااه در ایاا ژااهوه  ،گروهبناادی و

آکهاا باهعنواک

مقادیر ژارامترها بهعنواک ایدئال مثبت و حادا

است و ای اص که هر اندازه مقادیر ژارامترهاای مورفاومتری

را تا ایدئال منفی داشته باشد .محاسبۀ فاصالۀ ا لیدسای نبکاهاا

نبکا نظیر طر تاج ژوش  ،ارتفان گیااه و ...بیشاتر باشاد ،نبکاا

نسبتبه ایدئالها از رریق رابطههای ( )6و ( )7صورت گرفتاه

ادر خواهد بود ماسۀ بیشتری را تثبیت کند؛ درنتیجاه ،حاداکثر

و نتیجۀ حاص بهشر جدول ( )8است.

جدول ( :)7مقادیر ایدئال مثبت و ایدئال منفی پارامترهای مورفومتری نبکاهای مطالعاتی
حجم گیاه

محیط گیاه

رول گیاه

ارتفان گیاه

حجم نبکا

رول نبکا

ارتفان نبکا

ژارامتر

0/087

0/050

0/036

0/026

0/285

0/162

0/092

A+

0/030

0/039

0/032

0/019

0/147

0/090

0/074

-

A

جدول ( :)۸فاصلۀ اقلیدسی نبکاها از ایدئالهای مثبت و منفی
سبد ژاکوتاه

اسپند

خارشتر

ژارامتر

جدول ( :)1۰امتیاز و رتبهبندی نبکاهای مطالعاتی

0/166

0/068

0/121

Di+

سبد پاکوتاه

اسپند

خارشتر

نبکا

0/013

0/155

0/158

Di-

0/055

0/521

0/424

امتیاز (منطق فازی)

سوم

اول

دوم

رتبه

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

اولویتبندی نبکاها براساس حداکثر تثبیت ماساۀ رواک مادنظر

ایدئال منفی مطر است (جدول  )7و بهتبع آک بیشتری فاصله

فاصلۀ نسبی نبکاهای مطالعاتی به راهح ایادئال از رریاق
تقسیم فاصلۀ ا لیدوسای از ایادئال منفای بار مجماون فاصالۀ
(رابطۀ  ،)8نتایج حاص از آک بهشار جادول ( )9اسات .هار
اندازه ای مقدار به راهحا ایادئال و واحاد نزدیادتر باشاد،
نبکای موردنظر ارز

رجحانی بیشاتری داشاته و در اولویات

باالتری رار میگیارد .بناابرای میتاواک نبکاهاای موجاود در
مسئلۀ مفرون را براساس فاصلۀ نسبی آکها به راهح ایادئال
اولویتبندی کرد .نتایج حاصا از رتبهبنادی وزنای نبکاهاای
مطالعاتی بهشر جدول ( )10است .ای نتایج نشاک میدهد که
نبکای گونۀ اسپند از نظر مؤلفههای مورفومتری کمتری فاصاله
را با راهح ایدئال و بیشتری وزک را دارناد .در مقابا نبکاای
سبد ژاکوتاه بیشتری فاصله را با راهح ایدئال و کمتاری وزک
جدول ( :)9فاصلۀ نسبی نبکاهای مطالعاتی به راهحل ایدئال
سبد ژاکوتاه

اسپند

خارشتر

Cli

0/073

0/695

0/566

مقدار

ا لیمااای و ژئومورفولاااوژیکی منطقاااۀ مطالعااااتی و اهاااداگ
رر ریزیشااده در ژااهوه  ،میتااواک گفاات کااه نااون نبکااا و
ژارامترهااای مورفااومتری آک متعاادد و متفاااوت اساات .امااا ای ا
ژهوه

سعی کرده تا مهمتری نون نبکا و ماؤثرتری مؤلفاههای

مورفومتری آکها را مدنظر رار دهاد .نتیجاۀ حاصا بهصاورت
معرفی مهمتری نبکا و ژارامترهای مورفاومتری آکهاا بهصاورت
شاخصها و گزینهها در جداول ماتریسی ژهوه

حاضار ارائاه

شده است.
نتایج ژهوه

حاضر نمایانگر تمایز سه نون نبکاای متفااوت

با ژارامترهاای گونااگوک مورفاومتری اسات؛ بهروریکاه دامناۀ
امتیازات نبکاها از حاداکثر  0/521بارای گوناۀ اساپند و حادا
 0/055برای گونۀ سبدژاکوتاه مبی ای ادعاست و ابعاد متفااوت
نون نبکا و گونۀ گیاهی آک را نشاک میدهد؛ زیرا نبکای اساپند باا

] [ DOI: 10.22052/6.15.35

را دارد.

با توجه به ویهگیهای گیاهشناختی ،هیدرولوژیکی ،زمی شناسی،

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.15.10.5

ا لیدوسی از ایادئال مثبات و ایادئال منفای محاسابه میشاود

بحث و نتیجهگیری

139۶  تابستان، شماره پانزدهم، سال ششم،مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان

، بنابرای نبکای اسپند با توجه به موارد فوقالذکر.مطالعاتی دارند

[ DOI: 10.22052/6.15.35 ]

[ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.15.10.5 ]
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حجم بزروتر خود توانسته است مانند مانعی در برابر جریاک باد
 ماساۀ بیشاتری را،سرعت و شدت باد

مقاومت کرده و با کاه

 در نتیجه بیشاتری وزک،) را دارد1( فاصلۀ نسبی با راهح ایدئال

 اما مقایسۀ نبکاهای خارشتر و اسپند نشااک میدهاد.به دام اندازد

) و باالتری اولویات (اول) را باه خاود اختصااص داده0/695(

و ارتفان گیااه بیشاتر

 درمجمون.) میباشد10( ) تا3(  سایر نتایج بهشر جداول.است

 ایا حااکی از کاارکرد،از اسپند حجم کمتری نسابتبه آک دارد

 نبکای اسپند باا،میتواک گفت که از بی سه نون نبکای مطالعاتی

 آیرودینامید گیاه و مانع شدک متفااوت، متفاوت نون تاج ژوش

 بیشتری اهمیت و ارجحیات را بارای رار تثبیات0/695 وزک

.آک در براباار ساارعت و شاادت باااد مساال بااه ماسااه اساات

 در ردۀ دوم0/566  نبکای خارشاتر باا وزک.ماسههای رواک دارد

 ارزیابی مقادیر ژارامترهای مورفاومتری و گروهبنادی، باوجودای

 بنابرای برای اجرای رار تثبیات ماساه هاای.اهمیت رار دارد

 مبی ساهTOPSIS مقایسههای نبکاهای مطالعاتی از رریق مدل

 در درجۀ اول سیستم نبکای اسپند و،متحر در منطقۀ مطالعاتی

گااروه بااا اولویتبناادی متفاااوت از ماادلهای اکولااوژیکی و

 توسعۀ سیستم نبکای خارشتر بیشتری اهمیات را،در مرحلۀ دوم

 در ای میااک نبکاای اساپند بیشاتری مقاادیر.گیاهشناختی است

دارند و در صورت توساعه و اجارای آک بااالتری بهارهوری را

 با توجاه.ژارامترهای مورفومتری را به خود اختصاص داده است

،0/073  در مقابا نبکاای سابد ژاکوتااه باا وزک.خواهند داشت

به نظریات کارشناسی و مقایسۀ زوجی ژارامترهای مورفومتری باا

کمتری ارجحیت و بهرهوری را داشته و توسعۀ چشمانداز آکهاا

 مؤلفاههای حجام و راول گیااه باهترتیب باا اوزاک،AHP مدل

.به هی عنواک ژیشنهاد نمیشود

 بیشتری اهمیت را در گروهبنادی نبکاهاای0/02082  و0/3724

طر تاجژوش

که نبکای خارشتر با داشت
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Environmental crisis and the consequent loss of natural resources are the main reasons which force
managers to pursue methods to manage risks and solve environmental tensions. This study was
conducted in Samad-Abad as a center of wind erosion located in the southern part of Sarakhs region,
Islamic Republic of Iran, near the Turkmenistan border and the Tajan River. Following field
investigations and satellite imagery analysis, the study area was determined. Using 6 transects (3 upwind
and 3 leeward), each 100 m long, we measured nebkhas’ morphometric characteristics (including height,
length & volume) and plant characteristics (including height, perimeter & volume). Fourteen nebkhas
were analyzed for each species (Stipagrostis, Alhagi and Peganum). In a comparative analysis of
nebkhas associated with Stipagrostis, Peganum and Alhagi using TOPSIS model, the final weight was
calculated as 0.434, 0.521 and 0.055 for Alhagi, Peganum and Stipagrostis, respectively. Therefore, as
clearly explained by the TOPSIS model, Peganum is revealed to be the most suitable plant species for
stabilizing moving particles in the region followed by Alhagi and Stipagrostis. Regarding nebkhas’
morphometric characteristics and plant morphological features as the input criteria for AHP model, the
results showed Peganum to be the most suitable species for stabilizing moving sands followed by Alhagi
and Stipagrostis. Stipagrostis nebkhas, with an average weight of 0.073, showed the least efficiency and
desirability. Therefore, it was concluded that the observed result was due to this species’ undesirable
morphological traits compared with the two others species in the study. Consequently, developing the
landscape cover by this species is not advised.
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