علَم ٍ تکٌَلَشی هحيط زيست  ،دٍرُ شاًسدّن ،شوارُ ٍيصُ 93

کاربرد رٍش ٍزىدّي جوعي فازی ( )FSAWدر فرآيٌذ ارزيابي سرزهيي بِ
هٌظَر تعييي هحذٍدُّای ًيازهٌذ کاربری حفاظت در پارسل A
حَزُ آبخيس سذ قشالق
فضل اهلل احوذی هيرقائذ

*1

f.ahmadi.m@gmail.com

بابک سَری

2

هْتاب پيرباٍقار

3
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تاريخ پذيزش90/1/30:

چكيدٌ
سميىٍ ي َدف :حفبظز اص ػشصهيي دس ساػشبي سَػؼِ خْز وبّؾ ديبهذّبي هٌفي سَػؼِ دس هحيظ صيؼز اهشي الصم ٍ ضشٍسي اػز وِ ثش ايي اػبع
هيسَاى اػشفب دُ ثْيٌِ اص هٌبثغ ػشصهيي سا ديبدُ ًوَد .ايي سحميك ثب ّذف اسصيبثي ػشصهيي ثب اػشفبدُ اص سٍؽ ٍصىدّي خوؼي فبصي ثشاي دٌِْ ثٌذي
هحذٍدُّبي ًيبصهٌذ وبسثشي حفبظز دس دبسػل  Aحَصُ آثخيض ػذ لـالق كَسر دزيشفشِ اػز.
ريش بزرسي :ثش اػبع ّذف هغبلؼِ اثشذا دادُّبي صيؼز هحيغي هَسد ًيبص خوغ آٍسي ٍ ًمـِ ػبصي ؿذًذ ،ػذغ هؼيبسّبي هؤثش دس سَػؼِ وبسثشي
حفبظز ثش اػبع هشغيشّبي صثبًي ٍ سَاثغ اػذاد هثلثي فبصي اسصؽ گزاسي گشديذًذ .دس ًْبيز ثش اػبع اكَل سٍؽ ٍصىدّي خوؼي فبصي ()FSAW
سلفيك ًمـِّب ثِ هٌظَس اسصيبثي هٌغمِ هغبلؼبسي كَسر دزيشفز.
يافتٍَا :دغ اص سْيِ ٍ عجمِ ثٌذي ًمـِ ًْبيي ،اسصيبثي هٌغمِ ثشاي سؼييي هيضاى ًيبصهٌذي ثِ ػوليبر حفبظشي دٌِْ ّب دس ػِ والع ون ،هشَػظ ٍ
صيبد هؼلَم گشديذ وِ دس ًْبيز اص ول هؼبحز حَصُ  8 ٍ 58 ،35دسكذ ثِ سشسيت دس عجمبر اّويز صيبد ،هشَػظ ٍ ون ثشاي اػوبل ػوليبر حفبظشي
لشاس گشفشٌذ.
بحث ي وتيجٍ گيزيً :شبيح ًـبى دادًذ وِ ثب اػشفبدُ اص سٍؽ ٍصىدّي خوؼي فبصي ( )FSAWهي سَاى ػشصهيي سا دس عيفي اص والع سٌبػت اساضي
ثشاي سَػؼِ وبسثشيّب دٌِْ ثٌذي ًوَدّ .وچٌيي هـخق گشديذ هحذٍدُّبيي وِ ًيبص ثيـششي ثِ ػوليبر حفبظشي داسًذ ،دس هٌبعك هشوضي ٍ خٌَة
حَصُ ثب سَخِ ثِ ؿذر ثبالي ثْشُثشداسي هٌبثغ آًْب لشاس داسًذ.
ياژٌ َاي کليدي :اسصيبثي ػشصهيي ،حفبظز ،سلوين گيشي چٌذ هؼيبسي هىبًي.FSAW ،
 -1داًؾ آهَخشِ وبسؿٌبػي اسؿذ هحيظ صيؼز ،داًـىذُ هٌبثغ عجيؼي ،داًـگبُ وشدػشبى( * ،هؼٍَل هىبسجبر).
 -2داًـيبس گشٍُ هحيظ صيؼز ،داًـىذُ هٌبثغ عجيؼي ،داًـگبُ وشدػشبى
 -3اػشبديبس گشٍُ خٌگلداسي ،داًـىذُ هٌبثغ عجيؼي ،داًـگبُ وشدػشبى
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احمدي ميزقائد ي َمكاران

مقدمٍ
افضايؾ ًبگْبًي خوؼيز اًؼبًي اص يه ػَ ٍ هحذٍديز هٌبثغ اص ػَي

سلوينگيشي ٍ اٍصاى هؼيبسّب ثش حؼت اػذاد فبصي هثلثي هـخق

ديگش ثـش سا هدجَس ػبخشِ اػز وِ دس اػشفبدُ اص هٌبثغ عجيؼي ٍ

هيؿًَذّ .وچٌيي سدضيِ ٍ سحليل اٍصاى هؼيبسّب ثش اػبع ػوليبر

سَػؼِ وبسثشيّب دس ػشصهيي ،هحذٍديز ٍ آػيت دزيش ثَدى هٌبثغ

حؼبثي فبصي اًدبم هيدزيشد ٍ دس ًْبيز اسصؽّبي ًْبيي عي فشآيٌذ

آة ،خبن ٍ فضبي صيؼشي آى سا هذ ًظش لشاس دّذ .لزا دس ساػشبي ّش

فبصي صدايي خْز سسجِثٌذي گضيٌِّب ثِ اػذاد لغؼي سجذيل هيؿًَذ

گًَِ سَػؼِ دس ػشصهيي خٌجِ ّبي حفبظشي هٌبثغ ٍ هذيشيز هٌبػت

سب ثشَاى هغلَةسشيي گضيٌِ سا اص ثيي گضيٌِّبي هَسد ًظش اًشخبة وشد

آىّب هْن ٍ ضشٍسي ثِ ًظش هيسػذ .دس ايي ثيي اسصيبثي ػشصهيي يىي

(.)13 ٍ 5

اص ساّىبسّبيي اػز وِ عي آى هي سَاى عشحسيضي خبهؼي ثشاي

ّ ٍ Qinوىبساى ( )2005دس سحميمي اص سٍؽّبي سلوينگيشي چٌذ

هذيشيز ٍ اػشفبدُ اص هٌبثغ عجيؼي دس ػشصهيي اًدبم داد (ٍ 3 ،2 ،1

هؼيبسي دس سلفيك ثب ػيؼشنّبي خجشُ ثشاي اسصيبثي اثشار سغييش اللين ٍ

.)4

عشحسيضي هحيغي ػَد ثشدُاًذّ ٍ Chou .وىبساى (ً )2007يض دس

اص ثذٍ ديذايؾ اسصيبثي ػشصهيي ،سٍؽّبي هشؼذدي خْز سلوين

سحميمي ديگش اص سئَسي فبصي ٍ سٍؽ  PROMETHEEثشاي

گيشي دس ايي صهيٌِ اػشفبدُ ؿذُ اهب دس هدوَع سَخِ ثشًبهِسيضاى ثِ

اسصيبثي ٍ اًشخبة هذل اوَسىٌَلَطي هٌبػت دس حَصُ آثخيض

اػشفبدُ اص سٍؽّبي هٌبػت ٍ خبهغسش هؼغَف ؿذُ اػز وِ اص خولِ

 Shihmenثْشُ ثشدُاًذّ .وچٌيي ّ ٍ Linaوىبساى ( )2008دس

آىّب هي سَاى ثِ سٍؽّبي سلوينگيشي چٌذ هؼيبسي هىبًي

هغبلؼِاي اص سٍؽّبي فبصي خْز اسصيبثي فَايذ ػوليبر احيبي خٌگل

( ٍ )SMCDM1فبصي 2اؿبسُ وشد .سٍؽّبي سلوينگيشي چٌذ

ثشاي وٌششل فشػبيؾ دس سٍدخبًِ  Chi-Jia-Wanسبيَاى اػشفبدُ

هؼيبسي هىبًي ،سحليل ّنصهبى چٌذيي هؼيبس هشؼبسم ٍ ًبػبصگبس

وشدُاًذّ ٍ Lotfi .وىبساى (ً )2009يض دس دظٍّـي ثب ػٌَاى سحليل

هشثَط ثِ يه هجحث سا فشاّن هي آٍسًذّ .وچٌيي عي ايي سٍؽّب

سَػؼِ صهيي ؿْشي ثبثلؼش ثب اػشفبدُ اص هذل سلوينگيشي چٌذ هؼيبسُ

هيسَاى ًظشار گشٍُّبي هخشلف سلوين ػبص دس فشايٌذ سلوينگيشي

( )MCDMػؼي وشدًذ الگَيي هٌبػت ثشاي سَػؼِ فيضيىي ؿْش ثب

سا ٍاسد ًوَد .ثب سَخِ ثِ ػذم سَاًبيي ايي سٍؽّب دس سؼييي ػذم

سَخِ ثِ ػَاهل الشلبدي ،اخشوبػي ٍ صيؼز هحيغي اسايِ دٌّذ.

لغؼيز هؼيبسّب سلفيك آىّب ثب سٍؽّبي سلوينگيشي فبصي دس اهش

ثب سَخِ ثِ ايي وِ دبسػل  Aحَصُ آثخيض ػذ لـالق اص ًظش سأهيي آة

سلوين گيشي هغلَة ثِ ًظش هيسػذ (.)8 ٍ 7 ،6 ،5

آؿبهيذًي هٌبعك دبي يي دػز اص خولِ ؿْش ػٌٌذج ًمؾ هْوي دس

هدوَػِ سئَسي فبصي سىويل وٌٌذُ سئَسي والػيه (ثَليي) هيثبؿذ

هٌغمِ ايفب هيوٌذ ٍ ًيض ثِ دليل اػشفبدُ غيش هٌغمي اص هٌبثغ عجيؼي

وِ دس ػبل  1965سَػظ لغفي صادُ اسايِ گشديذ .ايي سئَسي دسخِ

آى سَػظ هشدم هحلي وِ ثبػث سخشيت ٍ فشػبيؾ هحيظ صيؼز

ػضَيز اػضبي يه هدوَػِ سا ثِ كَسر ًؼجي ثيبى هيوٌذ ،يؼٌي

هٌغمِ ٍ دس ًْبيز ٍسٍد سػَثبر ثِ ػذ لـالق ،افضايؾ آلَدگي آة ٍ

ايي وِ اػضب دس يه هدوَػِ يب يه والع هيسَاًٌذ داهٌِاي اص وبهل

خبن ٍ ثِ خغش اًذاخشي حيبر صيؼزهٌذاى ايي هىبى ؿذُ اػز ،لزا

( )1سب ًبلق ( )0داؿشِ ثبؿٌذ ،دس حبليوِ دس سئَسي والػيه

ايي هغبلؼِ ثب ّذف اػشفبدُ اص سٍؽ ٍصىدّي خوؼي فبصي ()FSAW

(ثَليي) ،اػضب دس يه هدوَػِ فمظ ثِ كَسر وبهل ( )1يب ًبلق ()0

خْز سلوينگيشي دس فشآيٌذ اسصيبثي ػشصهيي ثِ هٌظَس دٌِْثٌذي

سؼشيف ؿذُاًذً .ظش ثِ ايي وِ دس عشح سيضي صيؼز هحيغي خٌجِّبي

حفبظشي ايي هٌغمِ كَسر دزيشفز.

هخشلف ػشصهيي اػن اص هؼيبسّبي اوَلَطيه ٍ الشلبدي اخشوبػي هَسد
سَخِ لـشاس هيگيشًذ ٍ ايي هؼيبسّب داساي ديچيذگي ،ػذم لغؼيز ٍ سب

مىطقٍ مطالعاتي

حذي اثْبم آهيض ّؼشٌذ ،لزا اػشفبدُ اص سٍؽّبي سلوينگيشي فبصي ٍ

هٌغمِ هغبلؼبسي دس ايي دظٍّؾ دبسػل  Aحَصُ آثخيض ػذ لـالق

چٌذ هؼيبس ي هىبًي دس خْز وبّؾ ايي هحذٍديزّب دس فشآيٌذ

هيثبؿذ وِ ثب هؼبحشي دس حذٍد ّ 27ضاس ّىشبس دس اػشبى وشدػشبى ٍ

ثشًبهِسيضي ػشصهيي ضشٍسي ثِ ًظش هيسػذ (.)12 ٍ 11 ،10 ،9

ؿوبل ؿشلــي ؿْش ػٌٌـــذج ٍالغ ؿذُ اػز .هحذٍدُ هخشـــلبر

سٍؽ ٍصىدّي خوؼي فبصي ( )FSAW3اص خولِ سٍؽّبيي اػز وِ
اػشفبدُ اص آى دس فشايٌذ سلوين گيشي ثِ دليل ػبدگي ٍ
اًؼغبفدزيشي هٌبػت هيثبؿذ .دس ايي سٍؽ ٍسٍديّبي هبسشيغ

خغشافيبيي ايي حَصُ " 46° 46' 11سب " 46° 59' 15عَل ؿشلي ٍ
" 35° 24' 59سب " 35° 37' 53ػشم ؿوبلي هيثبؿذ (ؿىل .)1
حَصُ اص ًظش هٌبثغ آثي داساي سؼذاد صيبدي چـوِ ٍ دٍ سٍدخبًِ دايوي
اػز وِ اص ؿوبل ٍ غشة هٌغمِ ػشچـوِ گشفشِ ٍ ثِ خٌَة ؿشلي
آى خشن هيؿًَذ .هشَػظ ثبسؽ ػبليبًِ هٌغمِ  464/2هيليهشش ٍ

1- Spatial Multi Criteria Decision Making.
2- Fuzzy method.
3- Fuzzy Simple Additive Weighting.

هيبًگيي دهبي ػبليبًِ  14/2دسخِ ػبًشيگشاد هي ثبؿذ .ثش اػبع
سٍؽ دهبسسي اللين هٌغمِ ًيض دس سدُ ًيوِ خـه لشاس هيگيشد.

کاربزد ريش يسندَي جمعي فاسي ....
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شكل  -1مًقعيت جغزافيايي مىطقٍ مطالعاتي.
ريش اوجام تحقيق
دس ايي دظٍّؾ دغ اص اًشخبة دبسػل  Aحَصُ آثخيض ػذ

عجمبر اليِ ّبي اعالػبسي ثش اػبع اٍصاى فبصي سؼييي ؿذُ ثشاي آىّب

لـالق ثِ ػٌَاى هٌغمِ هغبلؼبسي ،هؼيبسّبي اوَلَطيىي اػن اص

ًمـِ ّبي هؼيبس سْيِ ٍ ػذغ اٍصاى فبصي ّش هؼيبس دس ًمـِ هشٌبظش ثب

خلَكيبر ؿىل صهيي ،خبنؿٌبػي ،صهييؿٌبػيّ ،يذسٍلَطي ،اللين

آى ضشة گشديذ .دس هشحلِ ثؼذ ثب اػشفبدُ اص سٍؽ ّوذَؿبًي ًمـِّب

ٍ آة ٍ َّا ،فشػبيؾ خبن ٍ دَؿؾ گيبّي ٍ ّوچٌيي هؼيبسّبي

ثب ّوذيگش سلفيك ٍ اسصؽّبي فبصي ٍصًي ثِ دػز آهذُ ثش ّوِ

الشلبدي اخشوبػي ؿبهل خلَكيبر اساضي ،هٌبثغ اًشطي ٍ ػَدسػبًي،

هؼيبسّب دس ساثغِ ثب ّش هؤلفِ هشثَط ثِ اػذاد هثلثي فبصي ثب ّوذيگش

صيش ػبخزّب ،خوؼيز ،هيضاى اؿشغبل ٍ آگبّي هٌغمِ هغبلؼبسي عي

سدويغ گشديذً .ظش ثِ ايي وِ سلوينگيشي دس هحيظ فبصي ثِ ػلز

ػوليبر هيذاًي ٍ ثب اػشفبدُ اص اعالػبر هغبلؼبر لجلي سْيِ ٍ ػذغ

ًؼجي ثَدى اسصؽّبي آى هـىل هيثبؿذ ،لزا سجذيل اسصؽّبي ًْبيي

دس هحيظ ً( GISشم افضاس  )Arc GIS 9.2دس هميبع 1:25000

ثِ اػذاد لغؼي ضشٍسي اػز .دس ايي هغبلؼِ ثش اػبع فشهَل ( )1اٍصاى

ًمـِ ػبصي ؿذًذ .دغ اص آى هؼيبسّبي هؤثش دس اسصيبثي ػشصهيي ثشاي

فبصي ثِ اػذاد لغؼي ثشاي سلوينگيشي هٌبػت ٍ هغلَةسش سجذيل

سَػؼِ وبسثشي حفبظز هغبثك ثب ًظشار وبسؿٌبػبى ٍ هٌبثغ وشبثي دس

ؿذًذ .دس ًْبيز ثش اػبع سٍؽ هجشٌي ثش اسصؽ حذاوثش (فشهَل )2

 14گشٍُ عجمِ ثٌذي ؿذًذ ٍ اسصؽگزاسي هؼيبسّبي ّش عجمِ ثش

اػشبًذاسد ػبصي اسصؽّبي لغؼي كَسر دزيشفز ٍ ثش اػبع ًشبيح آى

اػبع هشغيشّبي صثبًي دس ّفز والع سؼشيف گشديذ (خذٍل  .)1ثش

اٍلَيزثٌذي دٌِْ ّب ثشاي اػوبل ػوليبر حفبظشي اًدبم گشديذ .همذاس

اػبع اسصؽ ّبي صثبًي سؼشيف ؿذُ ٍصى فبصي ّش هؼيبس ثش اػبع اػذاد

اسصؽّبي ًْبيي اػشبًذاسد ؿذُ دٌِْ ّب ثيي  1 ٍ 0لشاس هيگيشًذ وِ

ّفشگبًِ هثلثي فبصي سؼييي ؿذ وِ ّش ػذد فبصي ؿبهل ػِ حذ ثبال

ّشچِ ثِ يه ًضديهسش ثبؿٌذ اص اّويز ٍ هغلَثيز ثيـششي ثشاي

( ،)cهيبًِ ( ٍ )bدبييي ( )aهيثبؿذ (ؿىل  .)2دس هشحلِ ثؼذ ثش اػبع

سَػؼِ وبسثشي حفبظز ثشخَسداسًذ .سًٍذ ولي اًدبم هغبلؼِ دس ؿىل 3

سٍؽ ٍصىدّي خوؼي فـبصي ( )FSAWاثشذا ثب اسصؽگـزاسي وليــِ

هـخق ؿذُ اػز.

فشهَل ()1

)(Chen et al., 2009

BNP7k = a + [(c-a) + (b+a)]/3
1- Best Non-Fuzzy Performance Value
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فشهَل ()2

احمدي ميزقائد ي َمكاران
X' = Xj / Xmax

(هبلچفؼىي)1385 ،

اسصؽ اػشبًذاسد ؿذُ ثشاي ّش گضيٌِ ='X
اسصؽ خبم ّش گضيٌِ = Xi
اسصؽ حذاوثش دس ثيي وليِ گضيٌِّب =Xmax
جديل  -1طبقات متغيز َاي سباوي ي ايسان فاسي آن َا
وذ

دسخِ اّويز

اٍصاى فبصي ()a, b, c

VH

خيلي صيبد

()0/83 ،1 ،1

V

صيبد

()0/67 ،0/83 ،1

VE

ًؼجشبً صيبد

()0/5 ،0/67 ،0/83

M

هشَػظ

()0/33 ،0/5 ،0/67

LE

ًؼجشبً ون

()0/17 ،0/33 ،0/5

L

ون

()0 ،0/17 ،0/33

VL

خيلي ون

()0 ،0 ،0/17

VH

V

VE

M

LE

L

1

0/83

0/67

0/5

0/33

0/17

VL

0

شكل  -2مقياس َفتگاوٍ تًابع مثلثي فاسي ).(Herrera & Martinez, 2000
سؼشيف ّذف

اًشخبة هٌغمِ هغبلؼبسي ،سْيِ
ٍ خوغ آٍسي اعالػبر صيؼز
هحيغي

اًشخبة ٍ ٍصىدّي هؼيبسّبي اسصيبثي

سْيِ ًمـِّبي هؼيبس

سْيِ ًمـِّبي هؼيبس ٍصًي

ًمـِ ػبصي دادُّب دس
هحيظ GIS

ّوذَؿبًي ًمـِ ّب ٍ سدويغ اسصؽّبي فبصي

فبصي صدايي ٍ اػشبًذاسد ػبصي اسصؽّب
اٍلَيز ثٌذي دٌِّْب

شكل  -3ريود کلي اوجام تحقيق
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يافتٍ َا
دغ اص آهبدُ ػبصي اعالػبر ٍ دادُّبي ٍسٍدي ٍ سجذيل آىّب ثِ ؿىل

هذيشيشي دس صهيٌِ اػشفبدُ ثْيٌِ اص هٌبثغ عجيؼي هٌغمِ ثش ؿذر

سلَهي دس هحيظ ٍ ،GISصىدّي آىّب ثش اػبع اػذاد هثلثي ّفشگبًِ

سخشيت هحيظ صيؼز حَصُ هيافضايذ.

فبصي اًدبم گشفز .دس ول  36اليِ اعالػبسي ثشاي اسصيبثي سَاى صيؼز
هحيغي هٌغمِ هَسد هغبلؼِ هذًظش لشاس گشفز وِ خٌجِّبي هخشلف

بحث ي وتيجٍ گيزي

ػشصهيي اػن اص ؿىل صهيي ،خبنؿٌبػي ،صهييؿٌبػيّ ،يذسٍلَطي،

ًشبيح ايي دظٍّؾ ًـبى داد وِ هٌبعك هشوضي ٍ خٌَة حَصُ ًؼجز

اللين ٍ آة ٍ َّا ،فشػبيؾ ،دَؿؾ گيبّي ،اساضي ،دػششػي ثِ هٌبثغ

ثِ ثميِ دٌِْ ّب ثشاي سَػؼِ وبسثشي حفبظز دس اٍلَيز ّؼشٌذ صيشا

اًشطي ،صيش ػبخزّب ،هٌبثغ ػَدسػبًي ،خوؼيز ،اؿشغبل ٍ آگبّي سا

فؼبليز ّبي اًؼبًي اصخولِ ػوليبر وـبٍسصي ؿبهل وـز آثي ٍ دين ٍ

دَؿؾ هيدٌّذ .دغ اص ٍصىدّي هؼيبسّب ثش اػبع سَاثغ هثلثي فبصي

ّوچٌيي سؼذد هشاوض خوؼيشي دس ايي هٌبعك ثيـشش ثِ چـن هيخَسد.

اٍصاى هؼيبسّب هغبثك ثب خذٍل ( )2ثِ دػز آهذ وِ ثب سدضيِ ٍ سحليل

ايي هغلت ًوبيبًگش ايي هَضَع هيثبؿذ وِ دس هٌبعمي وِ سَػؼِ

آىّب ّوذَؿبًي اليِ ّبي اعالػبسي خْز سْيِ ًمـِ اسصيبثي ػشصهيي

كَسر هيگيشد ثبيذ دس ساػشبي آى الذاهبر هذيشيشي ٍ حفبظز اص

ثشاي سَػؼِ وبسثشي حفبظز كَسر دزيشفزً .مـِ ًْبيي ثِ دػز

هحيظ صيؼز افضايؾ يبثذ ٍ ثشًبهِسيضي دسػز دس خْز وبّؾ اثشار

آهذُ ثب اػشفبدُ اص سٍؽ ٍصىدّي خوؼي ػبدُ فبصي ( )FSAWثيبًگش

صيؼز هحيغي فؼبليزّبي اًؼبى كَسر دزيشد.

ايي هغلت هيثبؿذ وِ هيسَاى ثب اػشفبدُ اص ايي سٍؽ ول حَصُ سا دس

ثب سَخِ ثِ ايٌىِ هٌغمِ اص ًظش ٍيظگيّبي فيضيىي ػشصهيي داساي

عيفي اص والع سٌبػت اساضي ثشاي اػوبل ػوليبر حفبظشي دٌِْثٌذي

دؼشي ٍ ثلٌذيّبي صيبد ،ؿيتّبي سٌذ ،خبنّبي ون ػوك ثب ثبفز

ًوَد وِ ثش اػبع آى هـخق هيؿَد ثب حشوز سذسيدي اص هشص ثِ

دسؿز ،ػٌگ ّبي حؼبع ثِ فشػبيؾ ٍ ثشًٍضدّبي ػٌگي هيثبؿذ

ػوز هشوض حَصُ ثش هيضاى اّويز ػوليبر حفبظشي افضٍدُ هيؿَد

لزا ثِ عَس عجيؼي ػشػز سغييشار هحيظ صيؼز دس هٌغمِ صيبد اػز.

(ؿىل ً .)4ظش ثِ ايـي وِ دس ًمـِ ًْــبيي اسصيــبثي هٌغمِ،

اص ػَي ديگش ٍفَس هٌبثغ آثي ػبهلي ديگش دس خْز خبثِ خبيي سػَثبر

دليگَىّبي سـىيل ؿذُ هشؼذد هيثبؿٌذ ،لزا اخشاي ثشًبهِّبي

ٍ ايدبد اًَاع فشػبيؾ دس هٌغمِ ثِ حؼبة هيآيذّ .وچٌيي ٍضؼيز

هذيشيشي ثشاي حفبظز ثش اػبع آى هـىل ٍ ًيبصهٌذ كشف ٍلز ٍ

ًبهٌبػت دَؿؾ گيبّي هٌغمِ وِ كشفبً ؿبهل گيبّبى هشسؼي ٍ ػلفي

ّضيٌِ گضافي هيثبؿذ .ثٌبثشايي ثشاي سؼييي هيضاى ًيبصهٌذي ثِ ػوليبر

هيثبؿذ ثبػث ؿذُ اػز وِ سأثيشار ػَاهل سخشيجگش دس هحيظ صيؼز

حفبظشي دٌِّْب ثِ كَسر هٌغميسش اسصؽّبي ًْبيي ثش اػبع

هٌغمِ ثيـشش دذيذاس ؿَد .دس ٍالغ ٍضؼيز ضؼيف ثيَلَطيه هٌغمِ

هشغ يشّبي صثبًي دس ػِ والع ون ،هشَػظ ٍ صيبد سؼشيف ؿذًذ (ؿىل

ووه چٌذاًي دس خْز ثبصػبصي ٍ احيبء اوَػيؼشنّبي سخشيت ؿذُ

 )5وِ دس ًْبيز هـخق گشديذ اص ول هؼبحز حَصُ (ّ 26957ىشبس)

يب دس حبل سخشيت ًويوٌذ.

 8 ٍ 58 ،35دسكذ ثِ سشسيت دس عجمبر اّويز صيبد ،هشَػظ ٍ ون

ٍضؼيز الشلبدي ٍ اخشوبػي هٌغمِ ًيض ثبصگَ وٌٌذُ ايي ٍالؼيز

ثشاي اػوبل ػوليبر حفبظشي لشاس هيگيشًذ .اسصيبثي ًْبيي ًـبى

هيثبؿذ وِ ثب سَخِ ثِ ٍخَد صًذگي ػٌشي ،سؼذد هشاوض خوؼيشي،

هيدّذ وِ حذٍد ًيوي اص هؼبحز هٌغمِ ثِ ٍيظُ هٌبعك هشوضي ٍ

ٍخَد دامّبي فشاٍاى ،دسكذ ثبالي ون ػَاديً ،جَد ًيشٍي وبس هبّش،

خٌَة حَصُ وِ هَسد ثْشُثشداسي ٍ اػشفبدُ ثيـشش هشدم هحلي هٌغمِ

وـبٍسصي ػٌشي ثب ثبصدُ ثؼيبس دبئيي ٍ ًيبص هشدم هحلي ثِ هَاد ٍ

هيثبؿٌذً ،يبص ثِ حفبظز ٍ سَخِ ثيـششي داسًذّ .وچٌيي هؼلَم

اًشطي ثبػث گشديذُاًذ وِ هٌبثغ عجيؼي هٌغمِ سحز ثْشُثشداسي

گشديذ وِ هحيظ صيؼز هٌغمِ ثب سَخِ ثِ ؿذر ثْشُثشداسي ٍ

ؿذيذ ٍ ًبدسػز هشدم هحلي لشاس گيشًذ وِ ايي ػَاهل ػشػز سخشيت

ٍاثؼشگي ؿذيذ هشدم هحلي ثِ هٌبثغ آى ثِعَس لبثل سَخْي دس هؼشم

ٍ سضييغ هحيظ صيؼز هٌغمِ سا دٍ چٌذاى ػبخشِ اًذ.

سخشيت ٍ ًبثَدي لشاس داسد ٍ فمذاى آگبّي ،آهَصؽ ٍ ثشًبهِّبي
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احمدي ميزقائد ي َمكاران

شكل  -4وقشٍ وُايي ارسيابي سزسميه در مىطقٍ مطالعاتي بزاي

شكل  :5وقشٍ طبقٍ بىدي شدٌ ارسيابي سزسميه در مىطقٍ

تًسعٍ کاربزي حفاظت.

مطالعاتي بزاي تًسعٍ کاربزي حفاظت.

ايي حمبيك ًـبى هيدٌّذ وِ اًدبم ّش گًَِ سَػؼِ دس هٌغمِ ثبيذ ثب

ؿَدً .شبيح حبوي اص آى ثَد وِ اػشفبدُ اص هٌغك ٍ هدوَػِّبي فبصي

ثشًبهِ سيضي هٌبػت ٍ كحيح ٍ ثش هجٌبي اكَل آهبيؾ ػشصهيي اًدبم

اص خولِ سَاثغ اػذاد هثلثي ثب سَخِ ثِ ايي وِ ثِ اًشمبل سذسيدي ثيي

گشدد سب اص اثشار هٌفي صيؼزهحيغي فؼبليزّبي اًؼبًي دس هٌغمِ

دٍ ٍضؼيز ووه هي وٌٌذ ،دس اسصؽگزاسي هؼيبسّبي اسصيبثي ٍ ثيبى

وبػشِ ؿَدّ .وچٌيي دس ساػشبي ّش گًَِ سَػؼِ دس هٌغمِ ثبيذ

ػذم لغؼيز ٍ ػذم كشاحز دبساهششّبي صيؼز هحيغي دس ًمـِ

آهَصؽّبي الصم دس خْز افضايؾ داًؾ صيؼز هحيغي ػبوٌبى

ػبصي ٍ سلوينگيشي ثؼيبس هيسَاًذ ػَدهٌذ ٍ هفيذ ثبؿذ .ثِ دليل

هٌغمِ كَسر گيشد سب ًَع ٍ ؿذر ثْشُ ثشداسي اص هٌبثغ عجيؼي دس حذ

ايي وِ سغييشار سذسيدي اص هـخلِّبي ثبسص دبساهششّبي صيؼز

اػشذال اًدبم دزيشدً .ظش ثِ ايي وِ هٌغمِ هغبلؼبسي سأثيش ثؼيبس صيبدي

هحيغي دس ػشصهيي هيثبؿٌذ ،اص ػَي ديگش اػذاد فبصي هجٌبيي ثشاي

ثش هٌبعك دبييي دػز اص خولِ ػذ لـالق داسد ،لزا ثي سَخْي ثِ

سؼشيف ٍ سؼييي هشغيشّبي صثبًي ّؼشٌذ وِ ثغَس ػبم ثشاي

هذيشيز آى هي سَاًذ خؼبسر صيؼز هحيغي فشاٍاًي ثِ ثبس آٍسد ٍ

اسصؽگزاسي حبلز ّبي يه هَضَع ثِ وبس هيسًٍذ ،لزا داساي ظشفيز

گزؿشِ اص ًبثَدي هحيظ صيؼز هٌغمِ ثبػث سخشيت ٍ سغييش

عجيؼي ثشاي ثيبى ػذم لغؼيزّب ٍ اًذاصُگيشي دس يه هحيظ ًؼجي

اوَػيؼشنّبي هٌبعك دبييي دػز ٍ سَليذ آلَدگيّبي صيؼز

هيثبؿٌذ.

هحيغي دس ايي هٌبعك اص خولِ آلَدگي آة ٍ خبن دس ػذ لـالق

کاربزد ريش يسندَي جمعي فاسي ....

279

جديل  -2ايسان فاسي بٍ دست آمدٌ بزاي معيارَاي ارسيابي بز اساس تًابع َفتگاوٍ مثلثي فاسي
معيار

ايسان مثلثي فاسي

معيار

ايسان مثلثي فاسي

اسسفبع

()0/17 ،0/33 ،0/5

سشاون گيبّي

()0/5 ،0/67 ،0/83

ؿيت

()0/83 ،1 ،1

ٍضؼيز هشاسغ

()0/33 ،0/5 ،0/67

خْز ؿيت

()0 ،0/17 ،0/33

گشايؾ هشاسغ

()0/17 ،0/33 ،0/5

ثبفز خبن

()0/67 ،0/83 ،1

ٍضؼيز صاد آٍسي گًَِّبي هشسؼي

()0/17 ،0/33 ،0/5

ػوك خبن

()0/83 ،1 ،1

وبسثشي فؼلي اساضي

()0/17 ،0/33 ،0/5

سعَثز خبن

()0/17 ،0/33 ،0/5

سيخ اساضي

()0/83 ،1 ،1

گشٍُّبي ّيذسٍلَطيىي خبن

()0/33 ،0/5 ،0/67

حشين ساُّب

()0/83 ،1 ،1

ًَع ػٌگ ثؼشش

()0/17 ،0/33 ،0/5

حشين اهبوي هؼىًَي

()0/83 ،1 ،1

حؼبػيز ػٌگّب ثِ فشػبيؾ

()0/33 ،0/5 ،0/67

حشين هٌبثغ آثي

()0/83 ،1 ،1

صهيي لغضؽ

()0/83 ،1 ،1

دػششػي ثِ اهىبًبر سفبّي

()0/33 ،0/5 ،0/67

هيبًگيي ثبسًذگي ػبليبًِ

()0/83 ،1 ،1

هيضاى دسآهذ

()0/83 ،1 ،1

هيبًگيي دهبي ػبليبًِ

()0/33 ،0/5 ،0/67

دشاوٌذگي دام

()0/17 ،0/33 ،0/5

ًَع اللين

()0/33 ،0/5 ،0/67

سشاون خوؼيز اًؼبًي

()0/83 ،1 ،1

هيضاى دثي

()0/33 ،0/5 ،0/67

گشٍُ ػٌي  15سب  65ػبل

()0/17 ،0/33 ،0/5

هيضاى گل آلَدگي

()0/83 ،1 ،1

سؼذاد ؿبغليي

()0/83 ،1 ،1

ًَع فشػبيؾ

()0/83 ،1 ،1

هيضاى ثيىبسي

()0/83 ،1 ،1

ؿذر فشػبيؾ

()0/33 ،0/5 ،0/67

هيضاى ثبػَادي

()0/83 ،1 ،1

سيخ گيبّي

()0/83 ،1 ،1

هيضاى ثيػَادي

()0 ،0/17 ،0/33

ّوچٌيي ًشبيح سحميك ًـبى داد وِ اػشفبدُ اص سٍؽّبي سلوينگيشي

ثب ػبهبًِ ّبي اعالػبر خغشافيبيي ( ،»)GISچبح دٍم،

چٌذ هؼيبسي هىبًي ٍ فبصي دس فشآيٌذ آهبيؾ ػشصهيي ثؼيبس هغلَة ٍ

اًشـبسار داًـگبُ سْشاى 304 ،1383 ،ف.

هٌبػت هيثبؿذ صيشا ايي سٍؽّب ًَع ٍ ٍيظگيّبي سلوينگيشي دس

.3

هله لبػوي ،ػلي« ،ثشسػي وبسثشد اكَل آهبيؾ ػشصهيي

ايي فشآيٌذ سا دَؿؾ هيدٌّذ وِ اص خولِ آىّب هي سَاى ثِ سلفيك

ٍ  GISدس سَػؼِ خٌگل ٍ فضبي ػجض (هغبلؼِ هَسدي دس

هؼيبسّبي هشؼذد ٍ هجْن اسصيبثي ،سفغ سضبد ٍ ًبػبصگبسي هؼيبسّب ٍ

خٌگل ػشخِ حلبس سْشاى)» ،1384 ،هدلِ ػلوي-

ثشآٍسد ػذم لغؼيز هؼيبسّب اؿبسُ وشد .اص ػَي ديگش ثب سَخِ ثِ ايي

دظٍّـي وـبٍسصي ،ػبل يبصدّن ،ؿوبسُ .3

وِ دس فشايٌذ آهبيؾ ػشصهيي وبسؿٌبػبى ٍ گشٍُّبي هخشلف سلوين

Amler, B. et al., 1999. Landuse planning

گيش اص خولِ ػيبػزگــضاساى ،هــذيـشاى ،ثشًبهِ سيضاى ٍ كبحجبى

methods, strategies and tools, Deutsche
gesellschaft for technische zusammenar
beit (GTZ) gmblt, P.O.BOX 5130, 65726
Eschborn, Germany.
 .5هبلچفؼىي ،يبچهًَ (.يؼٌذُ) ،اوجش دشّيضوبس ٍ ػغب
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