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 1محسه تًکلی

 چکيدٌ

 ٚ يبفتٝ وبٞف حفبظت تحت ٔٙبعك تؼبضضبت آٖ عطيك اظ وٝ وٝ اؾت تبوتيىي ثٙسي،پٟٙٝ
 فـطاٞٓ الظْ تساثيط اتربش ثــطاي ضا الظْ فـطنت ٔٙبعك، ثــٝ قسٜ ٚاضز نسٔبت زض تأذيط ضٕٗ

ٙسي ٔٙغمٝ ثپٟٙٝرٟت  Fuzzy-AHP. ٞسف اظ تحميك ربضي، اضظيبثي وبضايي ٔسَ تّفيمي وٙس ٔي
-ٌصاضي اليٝثبقس. ثسيٗ ٔٙظٛض الساْ ثٝ تٟيٝ ٚ ضٚي ٞٓآحبض عجيؼي ّٔي زّٞطاٖ زض اؾتبٖ ايالْ ٔي

ضؾٛثسٞي، فطؾبيف ٞبي قيت، رٟت رغطافيبيي، ذغٛط اضتفبػي، ثبفت ذبن، پٛقف ٌيبٞي، 
-ثّيتٚ لب Fuzzy-AHP زض ايٗ ٔغبِؼٝ اظ ضٚـٌطزيس. قٙبؾي ذبن، وبضثطي اضاضي ٚ ؾبظ٘س ظٔيٗ

ٞبي تحّيُ ٚ اضظيبثي زلت ٔسَ، ثط اؾبؼ اليٝ رٟت اضظيبثي تٛاٖ اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. GISٞبي 
ثٙسي ثٝ ػٙٛاٖ اليٝ ٟ٘بيي ثطاي پٟٙٝ 9/0تِٛيس قسٜ اظ ػٍّٕطٞب ٚ اليٝ ٞبي ضؾتطي ا٘زبْ ٚ ٌبٔبي 

أٗ ثٝ ظٖٚ قبُٔ ظٖٚ  5زٞس وٝ ٔٙغمٝ زض  ٘كبٖ ٔي ثٙسي پٟٙٝ٘مكٝ ٘تبيذ ٔٙغمٝ تؼييٗ قس. 
زضنس(، ظٖٚ تفطد  56ٞىتبض ) 8/829زضنس(، ظٖٚ حفبظتي ثٝ ٔؿبحت  13ٞىتبض ) 3/192ٔؿبحت 

 3/0ٞىتبض ) 9/3زضنس(، ظٖٚ تفطد ٔتٕطوع ثٝ ٔؿبحت  25ٞىتبض ) 8/371ٌؿتطزٜ ثٝ ٔؿبحت 
ٌيطز. ظٖٚ حفبظت قسٜ زضنس( لطاض ٔي 7/5ٞىتبض ) 86زضنس( ٚ ظٖٚ اؾتفبزٜ چٙس رب٘جٝ ثٝ ٔؿبحت 

ٌيط پيطأٛ٘ي ٚؾيغ، كتطيٗ ٔؿبحت ٔٙغمٝ ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ ٚ ثهٛضت يه ٘بحيٝ ضطثٝثي
 وٙس.  وٙس وٝ ٕٞب٘ٙس يه وٕطثٙس وبٞٙسٜ ػٛأُ ٔرطة ػُٕ ٔي ظٖٚ أٗ ضا احبعٝ ٔي
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 ، آحبض عجيؼي ّٔي زّٞطاFuzzy-AHPٖ ،تٛاٖ اوِٛٛغيىي ثٙسي،پٟٙٝ ياشگان کليدي:

 

 مقدمٍ

ظيؿتي،  ض ا٘ؿبٖ ثب عجيؼت ثٝ ربي ٔب٘سٜ ٕٞچٖٛ وبٞف تٙٛع آ٘چٝ أطٚظٜ اظ پيىب
ثطزاضي ٔساْٚ اظ ٔٙبثغ  ٞبي ا٘ؿب٘ي زض ٔحيظ عجيؼي ٚ ثٟطٜ ظيؿت، زذبِت آِٛزٌي ٔحيظ

ظيؿت وٝ ثتسضيذ تٛاٖ رصة ٚ تطٔيٓ ظيؿت ؾپٟط ضا اقجبع وطزٜ اؾت، ضيكٝ زض  ٔحيظ
ثطزاضي ٘بزضؾت زاضز ٚ زض  ثٟطٜ اؾتفبزٜ ٘بزضؾت ا٘ؿبٖ اظ ؾطظٔيٗ ٚ ٔسيطيت غّظ يب ضٚـ

 ٝٔٙغم (.304: 1382ٔزٕٛع ٔجيٗ اؾتفبزٜ غيطٔٙغمي ا٘ؿبٖ اظ ؾطظٔيٗ اؾت )ٔرسْٚ، 
 اظ ٍٟ٘ساضي ٚ حفظ ثطاي ذبل عٛض ثٝ وٝ اؾت آة يب ذكىي اظ ائٙغمٝ قسٜ حفبظت

 بيٞقيٜٛ لب٘ٛ٘ي ثب ٚ اظ عطيك قسٜ تؼييٗ آٖ ٕٞطاٜ فطٍٞٙي ٚ عجيؼي ٔٙبثغ ٚ ظيؿتي تٙٛع

زض ٚالغ ٔٙبعك حفبظت  (.484: 1381)ٔزٙٛ٘يبٖ،  قٛزٔي ٔسيطيت ٚ حفبظت ؾٙتي ضايذ
-آيٙس ظٔب٘ي لبزض ثٝ زؾتيبثي ثٝ اٞساف پيفقسٜ وٝ ٔحهَٛ آٔبيف ؾطظٔيٗ ثٝ قٕبض ٔي

ضيعي ٔحيظ ظيؿت لطاض ٌطفتٝ ٚ عي فطآيٙس ٞؿتٙس، وٝ ثبض زيٍط تحت عطحثيٙي قسٜ 
ثٙسي اظ ظٖٚ (.47: 1384 ثٙسي قٛ٘س )٘زٕي ظازٜ ٚ يبٚضي،ٖاضظيبثي تٛاٖ ٔحيظ ظيؿتي، ظٚ

ثبقس وٝ ثطاي ضؾيسٖ ثٝ ايٗ ٞبي اِٚيٝ ٚ اؾبؾي زض ٔٙبعك آحبض ّٔي ٚ عجيؼي ٔياِٚٛيت
 نحيح تهٕيٕبت اذص وٝ زض ا٘سيبفتٝ تٛؾؼٝ ٔتٙٛػي ٌيطيتهٕيٓ ٞبيضٚـ ٞسف، أطٚظٜ

ٞب ثٝ ٕٞطاٜ ايٗ ضٚـ ٕ٘بيٙس. اٌطٔي ٌبٌٖيط٘ستهٕيٓ ٚ عطاحبٖ ثٝ فطاٚا٘ي وٕه فطاٌيط ٚ
زض  ذجطٜ افطاز زا٘ف اظ فطاٌيطتط ٚ ربٔغ ثغٛض تٛأٖيثىبض ثطزٜ قٛ٘س،  GISتىٙيه ٔىب٘ي 

تٙبؾت  ٚ تٛاٖ اضظيبثي ٞبيضٚـ (. 211: 1385فؿرٛزي،  أيٙي) ٕ٘ٛز اؾتفبزٜ ٞبتحّيُ
 ٔؼيبضٜ، چٙس اضظيبثي ٞبيضٚـ وٕه وبٔپيٛتط، ثٝ ٌصاضيٞٓ ضٚي ٌطٜٚ ؾٝ زض ؾطظٔيٗ

 1ٔهٙٛػي ٞٛـ ٞبيضٚـ چٙس نفتٝ ٚ ٌيطيتهٕيٓ ٚ ٔؼيبضٜ چٙس ٌيطيقبُٔ تهٕيٓ
ٞبي ، قجى1ٝٞبي ػهجي ٔهٙٛػي، قجى3ٝضيعي غ٘تيه، ثط٘ب2ٝٔٞبي تىبّٔياٍِٛضيتٓ قبُٔ

                                                           
1- Artificial Intelligence 
2- Evolutionary Algorithm 
3- Genetic Programming 
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 وٝ زض ايٗ (3: 2004، 4)ٔبِچٛؾىي زٔي قٛثٙسي تمؿيٓ 3ٞبي فبظيٚ ؾيؿتٓ 2ذٛزوبض

)رؼفطي ٚ ٕٞىبضٖ، ثيكتطي زاض٘س  وبضثطز ٚ تط ثٛزٜضايذ ٔؼيبضٜ اضظيبثي چٙس ٞبيضٚـ ٔيبٖ،
1390 :25.)  

ٔٙبعك  ؾبيط ٚ قسٜ حفبظت ٔٙبعك اضظيبثي ٚ ثٙسيظٔيٙٝ پٟٙٝ تحميمبت ٔتؼسزي زض
ٞبي زض ظٔيٙٝ Fuzzy  ٚAHPٞبي ٞبي ٔسَٚ لبثّيت ٔسيطيت تحت ٚ ظيؿت ٔحيغي
، ٚ ٕٞىبضاٖ 6ٞيٛضتؽ؛ 2005، ٚ ٕٞىبضاٖ 5ٞيتٛاٖ ثٝ )وٝ ٔي اؾت ٌطفتٝ ٔرتّف نٛضت

 .؛ 1390، اضزوب٘ي ٚ ٕٞىبضاٖ .؛ 1386، زٞساض زضٌبٞي ٚ ٕٞىبضاٖ؛ 2007؛ ٌ٘ٛؿٗ، 2007
ٚ ٕٞىبضاٖ،  رٟب٘جرف انُ؛ 1394؛ رٛوبضؾطٍٞٙي ٚ رجبضي، 1392، اضزوب٘ي ٚ ٕٞىبضاٖ

ٞبي عجيؼي ٔٛرٛز زض ثب تٛرٝ ثٝ پتب٘ؿيُ( اقبضٜ وطز. 1396ٚ ٕٞىبضاٖ،  رؼفطظازٜ؛ 1395
ٔٙغمٝ آحبض عجيؼي ّٔي زّٞطاٖ اظ يه عطف ٚ ٔسيطيت ؾٙتي آٖ اظ عطف زيٍط، ٘يبظ ثٝ 

ايٗ ٞبيي ٔتٙبؾت ضا ضطٚضي وطزٜ اؾت. ٞسف اظ ٔسيطيت ػّٕي ٔٙغمٝ زض لبِت ظٖٚ
-ٔي Fuzzy-AHPٔٙغمٝ آحبض ّٔي عجيؼي زّٞطاٖ ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ  ثٙسيتحميك، ظٖٚ

 ثبقس. 

 َامًاد ي ريش 

ويّٛٔتطي قٕبَ قطق زّٞطاٖ ٚالغ قسٜ وٝ ؾٝ  5آحبض عجيؼي ّٔي زّٞطاٖ زض فبنّٝ 
پسيسٜ چكٕٝ ليط، آثٍطْ ٚ غبض ذفبـ ثٝ نٛضت ٔخّخي زض زاذُ ٔحسٚزٜ لطاض ٌطفتٝ اؾت. 

 33˚ 43تب َ 32˚ 41عَٛ قطلي ٚ َ 47˚ 21تب َ 47˚ 17اظ َ ٔرتهبت رغطافيبيي ٔحسٚزٜ
(. تزعيٝ ٚ تحّيُ آٔبض ٞٛاقٙبؾي 1ثبقس )قىُٞىتبض ٔي 1484ػطو قٕبِي ثب ٔؿبحت 

ٔتط، ٔتٛؾظ تجريط ٚ تؼطق پتب٘ؿيُ ؾبِيب٘ٝ ٔيّي 4/264٘كبٖ ٔي زٞس وٝ ٔتٛؾظ ثبض٘سٌي 
زض لؿٕت  ثبقس.ؾّؿيٛؼ ٔي زضرٝ 4/31ٔتط ثٛزٜ ٚ ٔتٛؾظ زٔبي ؾبِيب٘ٝ ٔيّي 3553

ٌطْ اظ آٖ ذبضد ٚ زض اي لطاض ٌطفتٝ اؾت وٝ ٔرّٛعي اظ ليط ٚ آةرٙٛة قطلي حٛظٜ چكٕٝ

                                                                                                                                  
4- Artificial Neural Networks 
5- Cellular Automatons 
6- Fuzzy Systems 
4- Malczewski 
5. He 
6. Hjorts 

http://geoplanning.tabrizu.ac.ir/?_action=article&au=30997&_au=%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF++%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4+%D8%A7%D8%B5%D9%84
http://geoplanning.tabrizu.ac.ir/?_action=article&au=11963&_au=%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1++%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
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ٌطْ لطاض ٌطفتٝ اؾت. ٕٞچٙيٗ غبضي ٔٛؾْٛ ثٝ غبض لؿٕت غطثي حٛظٜ ٘يع چكٕٝ آة
ٞبي ذبل  ٞب زض ٔٙغمٝ ٚرٛز زاضز وٝ ثٝ زِيُ ٔٙحهط ثٝ فطز ثٛزٖ ٚ ظيؿت ٌٛ٘ٝذفبـ

ؾبظز. ـ زض آٖ، إٞيت حفبظت اظ ايٗ احط عجيؼي ّٔي ضا ثيف اظ پيف ٕ٘بيبٖ ٔيذفب
ٞبي ٞبي ايٗ حٛظٜ ضٚ٘س قٕبِي رٙٛثي زاقتٝ ٚ زض لؿٕت رٙٛة غطثي حٛظٜ چكٕٝآثطاٞٝ

ٕي آثٍطْ ٚرٛز زاض٘س. زض لؿٕت ٔطوعي حٛظٜ يه ٔؿيُ ٚرٛز زاضز وٝ ثٝ زقت پبييٙي ئزا
پطثبضاٖ ؾبَ آة زض آٟ٘ب ربضي اؾت. ايٗ ٔٙغمٝ زض ؾبَ حٛظٜ ٔٙتٟي ٔي قٛز وٝ زض فهَٛ 

ثؼٙٛاٖ ٔٙغمٝ حفبظت قسٜ ٔؼطفي ٚ ٔسيطيت آٖ زض اذتيبض ؾبظٔبٖ حفبظت ٔحيظ  1355
  (.1393ظيؿت لطاض ٌطفتٝ اؾت )تٛوّي، 

 
 وقطٍ مًقؼيت کطًري ي استاوی مىطقٍ مًرد مطالؼٍ  :1ضکل 

 قٙبؾبيي ٔطتجظ پبضأتطٞبي ٔحيغي ّطاٖثٙسي ٔٙغمٝ آحبض عجيؼي ّٔي زٞظٖٚ ٔٙظٛض ثٝ

-ا٘ساظٜ ؾَّٛيىؿبٖ، ثب ٔميبؼ ٔكتطن ٚ  ٔطرغ ظٔيٗ ؾيؿتٓ ثب ٞباليٝ تٕبْ قسٜ ٚ ؾپؽ

-قبذم إٞيت تؼييٗ ثطاي ا٘س.آٔبزٜ پطزاظـ ٚ اضظيبثي قسٜ GISيىؿبٖ زض ٔحيظ  ٞبي

 اظ اؾتفبزٜ ثب ٞبٔؼيبض اظ ٞطيه إٞيت ٘ؿجي اثتسا تٙبؾت ظٔيٗ اضظيبثي رٟت ٘ظط ٔٛضز ٞبي

 وساْ ٞط ؾپؽ .قس٘ستؼييٗ  Expert Choiseافعاض  ٘طْ تٛؾظ ٔطاتجي ؾّؿّٝ تحّيُ ٔسَ

 ٌطفتٙس يه لطاض تب نفط ػسزي عيف زض ٚ قسٜ فبظي ArcGISافعاض  ٘طْ تٛؾظ ٞب آٖ اظ
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 اظ يه ٞط زض قسٜ اؾتب٘ساضز ٞبياليٝ تٕبٔي فبظي ٚ AHPٔسَ  تّفيك ثب ثؼس زض ٔطحّٝ.

-ٚظٖ ٞبياليٝ ثٝ نٛضت ٚ ثسيٗ  قسٜ ضطة ٔطاتجي ؾّؿّٝ تحّيُ اظ ٔسَ حبنُ ٞبيٚظٖ

 ا٘زبْ ٞباليٝ ضٚي فبظي رٕغ ٚ ضطة ٞبيػٍّٕط زض ٔطحّٝ ثؼس قسٜ ا٘س. تجسيُ فبظي زاض

ثٙسي ٘مكٝ فبظي، ٘مكٝ ٟ٘بيي عجمٝثب  ٟ٘بيت زض ٌطفتٝ ٚ نٛضت ٞباليٝ پٛقب٘ي ٞٓ ٚ ٌطفتٝ
 ثٙسي تٟيٝ قس. ظٖٚ

ٞبي حبنُ اظ ٔطحّٝ قٙبذت، ضلٛٔي ٚ ثطاؾبؼ اٞساف ، ا٘ٛاع زازٜحبضط بِؼٝزض ٔغ
ٞب آٔبزٜ ٌصاضي ٚ تّفيك زازٜثٙسي قس٘س، تب ثطاي ٔطحّٝ ضٚيٟٓ ثٙسي ٚ عجمٝٔغبِؼٝ ٌطٜٚ

 ثٝ نٛضت ظيط اؾت: ٞبي ٔٛرٛز ٚ ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ايٗ تحميك ي زازٌٜطزز. عجمٝ ثٙس

( 5 ،( ذبن4، ( اضتفبع اظ ؾغح زضيب )ٔتط(3، بيي( رٟبت رغطافي2، ( قيت )زضنس(1
( حؿبؾيت ثٝ فطؾبيف 8، ( قست ضؾٛة زٞي7، ( اقىبَ فطؾبيف 6 ،پٛقف ٌيبٞي

 .ٞبي ٔٙحهطثٝ فطز( ظيؿتٍبٟٞب ٚ ٔٙبعك ٚ پسيس10ٜ، ( حيبت ٚحف 9، ٞبؾًٙ

 اؾت. ثٙسي ٔٙغمٝ آٚضزٜ قسٜ رٟت ظٖٚثٝ وبض ضفتٝ تٟيٝ قسٜ ٚ  ٞبياليٝ 2زض قىُ 
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)الف: ضية )درصد(، ب: خُات تىدي مىطقٍ  خُت زينتکار رفتٍ  اطالػاتی َاياليٍ.2ضکل 

، ز: اضکال ضدت رسًب دَی: يپًضص گياَی،  ٌ: : تافت خاک،د: خطًط ارتفاػی، جغرافيايی، خ

 (ار خفاشمًقؼيت غ فرسايطی، ح: کارتري اراضی، ط: سازود زميه ضىاسی،  ي:

ٞب ثهٛضت ضؾتطي تٟيٝ ٚ ثٝ ٞط يه ثط اؾبؼ ضطيت تأحيط ذٛز عجك ضٚـ تٕبْ اليٝ
AHP  ٚظٖ اذتهبل زازٜ قس ٚ ؾپؽ زض ٔحيظArcGIS ٝٞبي فبظي ضطة ٚ زض الي
 ٞبي ٟ٘بيي تٟيٝ قس٘س.٘مكٝ

 فرآيىد تحليل سلسلٍ مراتثی

طي چٙسٔٙظٛضٜ ثطاي ٌيفطآيٙس تحّيُ ؾّؿٝ ٔطاتجي يىي اظ ٔؼطٚفتطيٗ اثعاض تهٕيٓ
-ٞبي چٙسٌب٘ٝ ٚ ٔتضبزي زاض٘س، اظ اثعاضٞبي تهٕيٓاي اؾت وٝ ؾٙزٝٞبي پيچيسٜٚضؼيت

ضٚز وٝ اِٚيٗ ثبظ تٛؾظ تٛٔبؼ.اَ.ؾبػتي پصيط ٚ زض ػيٗ حبَ لٛي ثٝ قٕبض ٔيٌيطي ٘طٔف
 ٟ٘بزٜ قسٜ اؾت وٝ اثساع ٌطزيس. ايٗ ٔسَ ثط ٔجٙبي ٔمبيؿٝ زٚ ثٝ زٚيي ثٙب 1970زض زٞٝ 

زٞس )لٙٛاتي ٚ بضي تهٕيٓ ضا ٘كبٖ ٔيٌوٙس ٚ ٔمساض ؾبظٌبضي ٚ ٘بؾبظلضبٚت ضا تؿٟيُ ٔي
 (.45: 1392زِفب٘ي ٌٛزضظي، 
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  فازي مىطق

 ٚ حس ٞبٔزٕٛػٝ آٖ زض وٝ قٛزٔي تؼطيف فبظي ٞبئزٕٛػٝ ثطاؾبؼ فبظي ٔٙغك
 ٔؼيٙي ٔطظ

1نطيح ٔٙغك زض أب ٘ساض٘س، 
 فبظي، ٔزٕٛػٝ ٔٙغك ثطذالف يه ٚ نفط ٔٙغك يب 

 االؾتيه ٚ ٘جٛزٜ نّت ٞبي فبظئزٕٛػٝ ٔطظ زيٍط ػجبضت ثٝ ثبقٙس.ٔي ٔؼيٗ ٔطظ زاضاي

ثٝ  ضا ويفي زا٘ف تٛأٖي آٖ ثٛؾيّٝ وٝ زٞسٔي اضائٝ اؾتسالِي فبظي ٔٙغك .ثبقس ٔي
 تبثغ فبظي ٔٙغك زض ٔفبٞيٓ تطيٗاظ اؾبؾي يىي وطز. تجسيُ زليك ٚ وٕي لٛا٘يٗ ٔزٕٛػٝ

 نفط ػضٛيت زضرٝ زٞس.ٔي ػضٛيت ٔمساض يه ػضٛ ٔزٕٛػٝ ٞط ثطاي وٝ اؾت ػضٛيت

 زضرٝ ػضٛيت ٚ ٘ساضز ٘ظط ٔٛضز ٔزٕٛػٝ ثٝ تؼّمي ٞيچ ػضٛ اؾت وٝ آٖ ٔكرم وٙٙسٜ

 زض ػضٛيت ٔمساض ثٙبثطايٗ .اؾت %100 ٔزٕٛػٝ آٖ ثٝ ػضٛ تؼّك وٝ اؾت آٖ ٔجيٗ يه

 ػسزي فبظي ٞبي ٔزٕٛػٝ زض ضٛيتػ أب ٔمساض اؾت، يه يب نفط غيطفبظي ٞبي ٔزٕٛػٝ

 )2002ٚ ٕٞىبضاٖ،  2ٌِٛط؛ 1384اؾت )ضحيٕي،  0 ٚ 1 فبنّٝ زض

ثبقس،  ٞبي فبظي ثطذٛضزاض ٔي اي زض تئٛضي ٔزٕٛػٝ ٔفْٟٛ تبثغ ػضٛيت اظ إٞيت ٚيػٜ
چطا وٝ تٕبْ اعالػبت ٔطثٛط ثٝ يه ٔزٕٛػٝ ي فبظي ثٝ ٚؾيّٝ ي تبثغ ػضٛيت آٖ 

ٌطزز.  ٞبي فبظي اظ آٖ اؾتفبزٜ ٔي ب ٚ ٔؿبيُ تئٛضي ٔزٕٛػٝتٛنيف ٚ زض تٕبْ وبضثطزٞ
قٛز تبثؼي وٝ زضرٝ ي  اؾتفبزٜ ٔي ثطاي ٘كبٖ زازٖ تبثغ ػضٛيت فبظي اظ حطف 

زٞس ثب  ضا ٘كبٖ ٔي Aي فبظي ثٝ ٔزٕٛػٝ xػضٛيت إِبٖ  xAزٞٙس.  ٕ٘بيف ٔي
 1ٞبي والؾيه ٚ فبظي ثٝ نٛضت ضٚاثظ  ْ زضرٝ ػضٛيت زض ٔزٕٛػٝثٙبثطايٗ تفبٚت ٔفٟٛ

 قٛز. ثيبٖ ٔي 2ٚ 

(       1ي )ضاثغٝ   1,0: xaxA 

(        2ي )ضاثغٝ
   1,0: xax




 

                                                           
1- Crisp logic 
2 - Guler 
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ثٝ ٔمبزيط  xٍ٘بقتي اظ ٔمبزيط  µ (x) زٞٙس وٝ ٘كبٖ ٔي 2ٚ  1ضٚاثظ زيٍط  ثيبٖ ثٝ
 ٔمبزيط اظ اي ٔزٕٛػٝ اؾت ٕٔىٗ µ (x)ه ضا ٔي ؾبظز. تبثغ ػسزي ٕٔىٗ ثيٗ نفط ٚ ي

 ضا يه ٚ نفط ثيٗ ٌؿؿتٝ اظ ٔمبزيط تؼسازي فمظ u وٝ ٚلتي ثبقس. پيٛؾتٝ ٌؿؿتٝ يب

ٚ نفط ٚ يه ثبقس. أب  9/0ٚ  7/0، 5/0، 3/0اػساز  قبُٔ اؾت ٕٔىٗ ٔخالً زٞس،ٔي تكىيُ
ٛؾتٝ اظ اػساز اػكبضي ثيٗ نفط ٚ يه پيٛؾتٝ ثبقٙس، يه ٔٙحٙي پي uٚلتي ٔزٕٛػٝ ٔمبزيط 

 تكىيُ ٔي قٛز.

ثبقٙس ثطاي يه  Xي ٔطرغ ي فبظي اظ ٔزٕٛػٝؾٝ ٔزٕٛػٝ A  ،B  ٚCثب فطو ايٙىٝ 
اي اؾتب٘ساضز قبُٔ اقتطان فبظي، ارتٕبع فبظي، ضطة فبظي، إِبٖ ػٍّٕطٞبي ٔزٕٛػٝ

  (.400: 2000ٚ ٕٞىبضاٖ،  1ٞطيٌبَ-)فالح رٕغ فبظي ٚ فبظي ٌبٔب ٔي ثبقٙس

 (AHPتحليل سلسٍ مراتثی )

زض ٔطحّٝ اَٚ فطْ پطؾكٙبٔٝ ٔؼيبضٞب تٛؾظ افطاز  زض ضٚـ تحّيُ ؾّؿّٝ ٔطاتجي
ٌيط٘سٜ ثبيس ثطاي ٞط رفت اظ ٔؼيبضٞبي زذيُ زض فطز تهٕيٓٔترهم پط قسٜ ٚ ؾپؽ 

ٌيطي يه ٔمبيؿٝ ا٘زبْ زٞس وٝ ايٗ ليبؼ زض ٔطحّٝ اَٚ ثٝ قىُ تٛنيفي ٚ زض تهٕيٓ
قٛز ٚ ٘زبْ ٔيا 1يه تب ٘ٝ ٔغبثك ثب رسَٚ  ّٝ ثؼس ثٝ قىُ وّٕيتي زض يه ٔميبؼ اظٔطح

. (11: 2000؛ 350: 1980، 2آيس )ؾبػتيزؾت ٔي ٔبتطيؿي ثٝ ،زض ٟ٘بيت اظ ايٗ ليبؼ رفتي
ٞبيي وٝ ثٝ نٛضت قفبٞي، ػسزي اظ عطيك لضبٚت AHPٚاؾغٝ ٔمبيؿٝ ظٚري زض ضٚـ 

ٌيطي ٞب ثطاي ٔؼيبضٞبي زذيُ زض تهٕيٓٞب يب اِٚٛيت، ٚظٌٖيطزيب حتي ٌطافيىي ا٘زبْ ٔي
 ٌطزز وٝ ثٝ قىُ اػساز ٘ؿجياؾترطاد ٔي

تٛؾظ  انّي ٔؼيبضٞبي اظ وساْ ٞط (.273: 2005، 3ثبقٙس )ذيطذٛاٜ ظضوفٔي
ٜ قس ٔحبؾجٝ وساْ ٞط ٚظٖ ٚ ٌٜطفت لطاض ٔمبيؿٝ ٔٛضز قفبٞي ثهٛضت ٔطثٛعٝ وبضقٙبؾبٖ

ٞبي ٘ظطذٛاٞي ٔٛضز ٘يبظ زض ايٗ ٔغبِؼٝ ٚ تٟيٝ فطْ ٔؼيبضٞبيٕبٔي . پؽ اظ اؾترطاد تاؾت
تب ٘طخ ٘بؾبظٌبضي ضفت ، ٘ظطات وبضقٙبؾي ٔٛضز اضظيبثي لطاض ي)فطْ پطؾكٙبٔٝ( ٔترههبٖ

                                                           
1. Fallah-Ghalhary 
2. Saaty 
3. Kheirkhah Zarkesh 
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ٌيط٘سٌبٖ ثط اؾبؼ ضٚاثظ ضيبضي ٞبي تهٕيٓزؾت آيس. وٙتطَ ٘طخ ٘بؾبظٌبضي لضبٚتآٖ ثٝ
ايٗ ٘طْ افعاض لبزض اؾت ٚظٖ ٘ؿجي نٛضت ٌطفت.  Expert Choiceٚ ثب اؾتفبزٜ اظ ٘طْ افعاض 

ٔؼيبضٞب ٚ ظيط ٔؼيبضٞبي زض ٘ظط ٌفتٝ قسٜ ضا ٘ؿجت ثٝ يىسيٍط ٚ ؾغٛح ثبالتط ثب ثىبضٌيطي 
ٞب ٔحبؾجٝ ٚ ثط اؾبؼ ٔؼيبضٞبي ضٚـ ثطزاض ٚيػٜ تؼييٗ وٙس. زض ٟ٘بيت ٚظٖ ٟ٘بيي ٌعيٙٝ

 قٛز.تؼييٗ قسٜ اِٚٛيت ثٙسي ٔي

 زضؾتي ٞب ثطاي تؼييٗٔؼيبضٞب زض ٘طْ افعاض ٔيعاٖ ٘طخ ٘بؾبظٌبضي آٖ پؽ اظ ٚاضز وطزٖ

 ثبقس 1/0 اظ وٕتط ٘بؾبظٌبضي ٘طخچٙب٘چٝ يس. ٌطز ٔحبؾجٝ ظٚري، ٔمبيؿٝ ٞبئبتطيؽ
 ايٗ نٛضت ايٗ غيط زض ٚ اؾت ظٚري ٔمبيؿبت زض ؾبظٌبضي اظ ٔغّٛثي ؾغح زٞٙسٜ٘كبٖ

؛ 1388 پٛض،لسؾي ؛333: نم 1389 )ػغبيي،ثبقس ٔي ٘بؾبظٌبضي زٞٙسٜ لضبٚت ٘كبٖ ٘طخ
 (.201: 2009، 1؛ ايكيعاوب ٚ ِجيت3: 2004ٔبِچٛؾىي  ؛11: 2000ؾبػتي، 

 تؼييه ارزش مؼيارَا وسثت تٍ يکديگر تًسط وظرات کارضىاسی :1خديل 

 اضظـ ػسزي تطريحبت

 9 تط تط يب وبٔالً ٔغّٛة وبٔالً اضرح يب وبٔالً ٟٔٓ
 7 ٛثيت ذيّي لٛيتطريح يب إٞيت يب ٔغّ

 5 تطريح يب إٞيت يب ٔغّٛثيت لٛي
 3 تط تط يب وٕي ٔغّٛةوٕي اضرح يب وٕي ٟٔٓ

 1 تطريح يب إٞيت يب ٔغّٛثيت يىؿبٖ
 8ٚ  6ٚ  4ٚ  2 تطريحبت ثيٗ فٛانُ فٛق

ٞب ٚ ثسؾت آٚضزٖ ٚاحسٞبي ٍٕٞٗ، پؽ اظ ا٘زبْ ٔطاحُ تزعيٝ ٚ تحّيُ ٚ تّفيك زازٜ
ٞبي اوِٛٛغيىي نٛضت ٌطفتٝ ٚ ثطاي ٞط وبضثطي ثٝ ضٚـ ط ٚاحس ثب ٔسَزض ٟ٘بيت ٔمبيؿٝ ٞ

FAHP .تّفيك  الساْ ٌطزيس. زض ٟ٘بيت تٛاٖ اوِٛٛغيىي ٞط ٚاحس زض ٔٙغمٝ تؼييٗ ٌطزيس
-ٞبي عجمٝٞب ثط پبيٝ تزعيٝ ٚ تحّيُ ؾيؿتٕي ا٘زبْ قس وٝ زض ايٗ ضٚـ وّيٝ ٘مكٝزازٜ

ٞبي ٍٕٞٙي ٞط ٔسَ ثب يىسيٍط تّفيك قسٜ ٚ ٌؿتطٜ ثٙسي قسٜ ٔٙبثغ اوِٛٛغيىي پبيساض ثطاي
اظ ٔٙبثغ حبنُ آٔسٜ اؾت. ٞط يٍبٖ يب ٚاحس ظيؿت ٔحيغي ٘كبٖ زٞٙسٜ يه اوٛؾيؿتٓ 
ذطز اؾت وٝ ٔطظ آٖ اظ ا٘غجبق ٔطظٞبي يىبيه ٔٙبثغ اوِٛٛغيىي پبيساض ٚ ثسٖٚ زذُ ٚ 

                                                           
1. Ishizaka and Labib 
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زض ايٗ ٔغبِؼٝ ثب اؾتفبزٜ ثٙسي آيس. فطآيٙس رٕغتهطف يب انالح ٔطظ ثط ضٚي ٘مكٝ ثسؾت ٔي
ٞبي ٔرتّف ثب تٛرٝ ثٝ ٔسَ تٟيٝ قسٜ ا٘زبْ ٌطزيس. ثسيٗ ٔٙظٛض اليٝ ArcGISاظ ٘طْ افعاض 

ٞبيي وٝ زاضاي ذهٛنيبت شوط قسٜ زض ٞب يب ظٌٖٚصاضي قسٜ ٚ پٟٙٝثٙسي، ضٚيٟٓثطاي ظٖٚ
 ٞب ثٛز٘س، رسا ٌطزيس٘س.ٔسَ

 َا ي تحثيافتٍ

ي ٞط يه اظ ٔؼيبضٞب ثب ي ثب تٛرٝ ثٝ ٔبٞيت، إٞيت ٚ ضاثغٝا٘تربة تبثغ ثطاي فبظي ؾبظ
ٞبي ضؾتطي قٛز. چٖٛ اؾتفبزٜ اظ ٔسَ ٔٙغك فبظي ثط ٔجٙبي تحّيُٞسف ا٘تربة ٔي

َ، اضظـ ػضٛيتي اظ نفط آاي( اؾت، ثبيس ٞط پيىؿُ زض ٞط ٔؼيبض ثب تٛرٝ ثٝ تبثغ ايسٜ)قجىٝ
ٔتطٞب ثب اؾتفبزٜ اظ تٛاثغ ػضٛيت فبظي )تٛاثغ تب يه ضا ثٝ ذٛز ثٍيطز. اثتسا ٞط يه اظ پبضا

فبظي ؾبظي قس٘س. ٘ٛع تٛاثغ ػضٛيت فبظي وٝ  ArcGIS( زض ٘طْ افعاض 2 ٔٙسضد زض رسَٚ
ثطاي فبظي وطزٖ ٞط يه اظ ٔؼيبضٞب اؾتفبزٜ ٌطزيس ثب تٛرٝ ثٝ ٔبٞيت پبضأتط ٔٛضز اؾتفبزٜ، 

 ٔي ثبقس: 2ثٝ قطح رسَٚ 

 دٌ خُت زين تىدي مىطقٍ آثار طثيؼی ملی دَلرانتًاتغ استفادٌ ضوًع  :2 خديل

وبضثطي  قيت پبضأتط
 اضاضي

رٟت  ثبفت ذبن
 قيت

ظٔيٗ 
 قٙبؾي

پٛقف  اضتفبع
 ٌيبٞي

فطؾبيف 
 ذبن

تبثغ 
ٔٛضز 
 اؾتفبزٜ

Gaussian Gaussian Gaussian Large Large Large Small Small 

 Expert Choiseْ افعاض ثٙسي ٔؼيبضٞب اظ ٘طزٞي ٚ اِٚٛيتثطاي ٚظٖزض ٔطحّٝ ثؼس 
٘ظط  ٚ ثط اؾبؼاؾتفبزٜ قسٜ اؾت. رٟت ٔمبيؿٝ ظٚري اظ ضٚـ ٔبتطيؿي زض ٘طْ افعاض 

ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِؼٝ،  بٖ آٌبٜ )اؾتبتيس زا٘كٍبٜ ٚ وبضقٙبؾبٖ آٌبٜ ثٝ ٔحيظ ظيؿت( ثٝوبضقٙبؾ
 (.3)رسَٚ  ٜ اؾتزٞي ثٝ ٞط وساْ اظ ٔؼيبضٞب ا٘زبْ قسٚظٖ
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  AHPگيري در ارَا تر اساض پرسطىامٍ خُت تُرٌدَی مؼييزن :3خديل 

 والؼ
ظٔيٗ 
 قٙبؾي

قجىٝ  ذغٛاضٜ
 ظٞىكي

پٛقف  تٛپٌٛطافي ثبضـ قيت
 ٌيبٞي

ٔيبٍ٘يٗ 
 ٞٙسؾي

إٞيت 
 ٘ؿجي

18/4 7 6 5 4 3 2 1 قيت  33/0  
2/1 ؾبظ٘س ظٔيٗ قٙبؾي  1 2 3 4 5 6 03/3  22/0  

3/1 پٛقف ٌيبٞي  2/1  1 2 3 4 5 14/2  16/0  
اضيوبضثطي اض  4/1  3/1  2/1  1 2 3 4 49/1  09/0  

5/1 ثبفت ذبن  4/1  3/1  2/1  1 2 3 03/1  08/0  
6/1 ذغٛط اضتفبػي  5/1  4/1  3/1  2/1  1 2 85/0  06/0  

7/1 رٟبت رغطافيبيي  6/1  5/1  4/1  3/1  2/1  1 50/0  04/0  
8/1 اقىبَ فطؾبيكي  7/1  6/1  5/1  4/1  3/1  2/1  38/0  02/0  

 

 (.1ظٖ ٞط وساْ اظ ٔؼيبضٞب زض اليٝ ٔطثٛعٝ ضطة قس٘س )ضاثغٝ زٞي ٔؼيبضٞب، ٚثؼس اظ ٚظٖ

      F(x)=wtuxi( 1ضاثغٝ )

تبثغ فبظي ٞط وساْ  AHP  ٚuxiٚظٖ ٔؼيبضٞبي  wtزاض فبظي، اليٝ ٚظٖ F (x)وٝ زض آٖ 
ٞب ؾبظي ٚ ضطة ٚظٖثؼس اظ فبظي (.45: 1392)لٙٛاتي ٚ زِفب٘ي ٌٛزضظي، ثبقس ٞب ٔياظ اليٝ
ٞبي فبظي قسٜ ارطا قسٜ ثط اليٝ And ،Or  ٚGammaي فبظي قسٜ ػٍّٕطٞبي ٞبزض اليٝ

 (.3اؾت )قىُ 
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، ٌ: Sum، د: Prodact، ج: Or، ب: And)الف:  وتايح حاصل از ػملگرَاي فازي .3ضکل 

Gamma 0.2 ، :يGamma 0.5 :ز ،Gamma 0.8 :ح ،Gamma 0.9) 

ٞبي ٞبي تِٛيس قسٜ اظ ػٍّٕطٞب ٚ اليٝت ٔسَ، ثط اؾبؼ اليٝتحّيُ ٚ اضظيبثي زل
ثٝ ػٙٛاٖ اليٝ ٟ٘بيي  9/0ا٘زبْ ٚ ٌبٔبي  Band Collection Statisticsضؾتطي، اظ زؾتٛض 

 -زض ٔطحّٝ پبيب٘ي ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ پبضأتطٞبي التهبزي ٚ يٗيثٙسي ٔٙغمٝ تؼثطاي ظٖٚ

 و ه

 ح ز
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تٛاٖ ثٝ . اظ رّٕٝ ايٗ پبضأتطٞب ٔي(4َٚ )رس ثٙسي ٔٙغمٝ ا٘زبْ ٌطزيسارتٕبػي، ظٖٚ
ثعضٌتطيٗ ٔٙبثغ تٟسيس وٙٙسٜ ٔٙغمٝ، قبُٔ ٘عزيىي ثٝ قٟط زّٞطاٖ، ٚرٛز زأساضاٖ زض 

ٞب ثسٖٚ تٛرٝ اٞساف ٔسيطيت ٚ ٔؼيبض اعطاف ٚ ذبضد اظ ٔحسٚزٜ ٔٙغمٝ، فؼبِيت ثطذي اضٌبٖ
بيغ زؾتي ٚ ٌطزقٍطي ثب ؾبظي ؾبظٔبٖ ٔيطاث فطٍٞٙي، نٙا٘تربة ايٗ ٔٙبعك ٔب٘ٙس ربزٜ

ٞبي ليط، اؾتفبزٜ اظ ٞبي اذيط رٟت زؾتطؾي آؾبٖ ثٝ چكٕٝوٕه قٟطزاضي زض ؾبَ
ٔٙغمٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٔيساٖ تيط، احساث رٍُٙ زؾت وبقت ٚ احساث اؾترط قٙب زض ٘عزيىي 

ع، ٞب ثؼٙٛاٖ وٛز زض ٔعاضضٚيٝ ٚ غيط لب٘ٛ٘ي اظ فضّٝ ذفبـٞبي آثٍطْ، ثٟطٜ ثطزاضي ثيچكٕٝ
 ٞبيكبٖ اقبضٜ وطز. ٞبي ليط تٛؾظ زأساضاٖ ثٝ ثٟب٘ٝ رٌّٛيطي اظ تّفبت زاْذكىب٘سٖ چكٕٝ

٘تيزٝ ايٙىٝ ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ تٛاٖ اوِٛٛغيىي ٚ التهبزي ارتٕبػي، تٛاٖ ظيؿت ٔحيغي 
ٞبي ٚ ثب ا٘زبْ يىؿطي انالحبت، زض ٟ٘بيت ٔٙغمٝ ثط اؾبؼ ٔسَ ٜٔٙغمٝ ثسؾت آٔس

ٞبي ٔٛلؼيت ظٖٚ 4 ثٙسي ٌطزيس. قىُض عجيؼي ّٔي زّٞطاٖ، ظٖٚعطاحي قسٜ ثطاي آحب
 زٞس. ٞبي تٛضيؿتي ؾيبحتي ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِؼٝ ضا ٘كبٖ ٔي تؼييٗ قسٜ ثٝ ٕٞطاٜ آحبض ٚ رصثٝ

 

  آثار طثيؼی ملی دَلرانتىدي زينوتايح ارزياتی دقت اوًاع اپراتًرَاي استفادٌ ضدٌ در . 4 خديل

 پارامتر

 اپراتًر

 اوؼراف مؼيار مياوگيه داکثرح حداقل 

AND  01/0 91/0 21/0 20/0 

  99/0 1 1 0 

Product  0 87/0 11/0 19/0 

SUM  1 1 1 0 

Gamma 0. 2  0002/0 89/0 15/0 20/0 

Gamma 0. 5  0053/0 93/0 25/0 22/0 

Gamma 0. 8  12/0 97/0 53/0 18/0 

Gamma 0. 9  35/0 98/0 71/0 12/0 
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 یتحث ي تررس

-ضٚ ٞؿتٙس، ظٖٚٞبيي وٝ ٔسيطاٖ ٔٙبعك تحت حفبظت ثب آٖ ضٚثٝأطظٜ يىي اظ زغسغٝ

ٞبي ٔرتّف اؾت تب ثسيٗ ٚؾيّٝ ضٕٗ حفبظت ٚ ثٙسي ٔٙبعك حفبظت قسٜ ثطاي وبضثطي
ٞبي وٝ حٕبيت اظ ٔٙغمٝ ثٟتطيٗ اؾتفبزٜ ٘يع ثهٛضت ػّٕي ثؼُٕ آيس. اظ رّٕٝ وبضثطي

حٕبيت ٔسيطاٖ ايٗ ٔٙبعك لطاض زاضز، حفبظت اؾت.  أطٚظٜ ثيف اظ پيف ٔٛضز تٛرٝ ٚ
ٞبي ٔرتّف ٔتأؾفب٘ٝ أطٚظٜ ثٝ زِيُ احبعٝ قسٖ ٔٙبعك حفبظت قسٜ زض ثيٗ وبضثطي

ٞبيي زض آٟ٘ب ا٘زبْ ٚ زذُ ٚ تهطف اي پيسا وطزٜنٙؼتي ٚ قٟطي، ايٗ ٔٙبعك حبِت رعيطٜ
ٞبي ٟٔٓ س، ٕٞٛاضٜ يىي اظ تٟسيتطاقي، چطاي زاْ ٚ غيطٜاظ رّٕٝ ػجٛض ربزٜ، رٍُٙ ،ٌيطزٔي

 قٛز.ثطاي ٔٙبعك ٔحؿٛة ٔي

 
 وقطٍ زين تىدي مىطقٍ آثار طثيؼی ملی دَلران :4ضکل 

أٗ، حفبظت قسٜ، تفطد ٌؿتطزٜ، تفطد ظٖٚ ) 5ٔٙغمٝ ثٝ  ،ثب تٛرٝ ثٝ ٘تبيذ ثسؾت آٔسٜ
ظٖٚ ثٙسي ٚ تؼييٗ ٚاحسٞبي ٍٕٞٗ،  ٔتٕطوع ٚ اؾتفبزٜ چٙس رب٘جٝ( تمؿيٓ ٌطزيس. پؽ اظ

ٞبي ٔٛرٛز ثط ٚاحسٞبي اؾتب٘ساضز ظيؿت ٔحيغي ٔٙبعك ٞب ٚ حؿبؾيتٔكرهبت ايٗ ظٖٚ
زضنس  13ٞىتبض  3/192ثب حسٚز  زض ايٗ تحميك ظٖٚ أٗ حفبظت قسٜ تغجيك زازٜ قس.
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 ٚٔؿبحت ٔٙغمٝ ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ اؾت، وٝ اظ ٔٙبعك عجيؼي تكىيُ يبفتٝ 
ٞبي ٌيبٞي ٚ ٞبي اؾتخٙبيي، ٌٛ٘ٝالت ا٘ؿب٘ي زض آٟ٘ب حسالُ ثٛزٜ، زاضاي اوٛؾيؿتٓٔساذ

اي ثٛزٜ ٚ ٞبي ػّٕي ٚيػٜثبقٙس وٝ اظ يه ؾٛ زاضاي اضظـٞبي عجيؼي ٔيرب٘ٛضي يب پسيسٜ
ٞبي ا٘ؿب٘ي زاضاي ٔمبٚٔت ٘ؿجي ثبقٙس ٚ ثٝ ٕٞيٗ ٚضياظ ؾٛي زيٍط زض ثطاثط ثطذي ثٟطٜ

ٞبي ػٕٛٔي ضا زض حس ٔتؼبزِي تحُٕ ٕ٘بيٙس، ِصا ربزٜ ؾبظي ٚ اؾتفبزٜ تفبزٜتٛا٘ٙس اؾزِيُ ٔي
اٞسف ٚيػٜ ايٗ ظٖٚ فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ  ثبقس. اظ ٚؾبيُ ٘مّيٝ ػٕٛٔي زض ايٗ ٘بحيٝ ٕٔٙٛع ٔي

ٞبي ػّٕي، پػٚٞكي ٚ تفطرٍبٞي زض فضبي آظاز ثٝ قىُ ؾبزٜ ٚ تؿٟيالتي ثطاي فؼبِيت
ت ٚ اؾتفبزٜ ػٕٛٔي ٔحسٚزٜ ثٝ ضاٞپيٕبيي ٚ تكىيُ ثسٖٚ تغييط ؾيٕبي اِٚيٝ ٔٙغمٝ اؾ

اي ثٝ ٔٙبثغ عجيؼي ٚاضز اضزٚٞبي ؾبزٜ اؾت. فؼبِيتٟبي پػٚٞكي ٘يع ثٝ ٘حٛي وٝ نسٔٝ
ٕ٘ٙبيس ٔزبظ اؾت، ِٚي ٞيچٍٛ٘ٝ فؼبِيت ؾبذتٕب٘ي ٔزبظ ٕ٘ي ثبقس ٚ فمظ  ٔحسٚز ثٝ ايزبز 

ٝ شوط اؾت وٝ ٞط ٌٛ٘ٝ تحميك ٔؼسٚزي تطيُ ثطاي ثٟطٜ ٚضي تفطري ٚ ازاضي اؾت. الظْ ث
ػّٕي ٚ فؼبِيت پػٚٞكي وٝ ثبػج ايزبز ٞطٌٛ٘ٝ تغييطي زض ٔٙبثغ اوِٛٛغيىي )ظيؿتي ٚ غيط 

 ظيؿتي( ايٗ ٘بحيٝ ٌطزز، ٕٔٙٛع اؾت.

زضنس ٔؿبحت ٔٙغمٝ ضا ثٝ ذٛز  56ٞىتبض،  8/829ثب ٔؿبحتي ثبِغ ثط  ظٖٚ حفبظت
بحيٝ ضطثٝ ٌيط پيطأٛ٘ي ٚؾيغ، ظٖٚ ٘بحيٝ حفبظت قسٜ ثهٛضت يه ٘اذتهبل زازٜ اؾت. 

أٗ ضا احبعٝ ٔي وٙس وٝ ٕٞب٘ٙس يه وٕطثٙس وبٞٙسٜ ػٛأُ ٔرطة ػُٕ ٔي وٙس. زض ايٗ 
ٞبيي ٔزبظ اؾت وٝ ثب حٕبيت اظ اضاضي عجيؼي، ؾبظٌبضي لبثُ ٘بحيٝ فمظ آٖ زؾتٝ اظ فؼبِيت

بضثطيٟبي ٔٛرٛز زض ايٗ لجِٛي ثب تٛاٖ ٔحيظ زاقتٝ ثبقٙس. ٘حٜٛ اؾتفبزٜ اظ اضاضي ٚ آضايف و
٘بحيٝ ثط اؾبؼ تٛا٘بثي حبنُ اظ اضظيبثي تٛاٖ ثْٛ قٙبذتي ٚ ٘يبظٞبي التهبزي ارتٕبػي 

ثبقس. تحميمبت ٘ظبضت قسٜ زض ٔٛضز حفبظت ٚ ٔسيطيت ثْٛ ؾبظٌبٖ ٚ ثطذي اؾتفبزٜ ٞبي  ٔي
ٚ ٞبي آٔٛظقي ؾٙتي زض ٔحسٚزٜ اضاضي ٔؿتؼس، اؾتفبزٜ ٞبيي ٘ظيط ٌطزقٍطي ٚ فؼبِيت

تطٚيزي ٘يع زض ايٗ ٘بحيٝ لبثُ پيف ثيٙي اؾت. انُ ٟٔٓ وٝ ٘جبيس اظ ذبعط زٚض زاقت آٖ 
ثبيس ثٝ ٔٙبفغ افطاز ثٛٔي ٔٙغمٝ ٘يع تٛرٝ  اؾت وٝ ٕٞٛاضٜ زض ثٟطٜ ثطزاضي اظ ايٗ ٘بحيٝ ٔي

اي ؾبٔبٖ يبفتٝ ثبقس وٝ ٞب ثٝ ٌٛ٘ٝقٛز ٞط چٙس وٝ ؾعاٚاض اؾت وٓ ٚ ويف فؼبِيت
 ي ضا ثكست زٌطٌٖٛ ٘ىٙس.فطآيٙسٞبي عجيؼ
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زضنس ٔؿبحت ٔٙغمٝ ضا  25ٞىتبض اؾت وٝ  8/371ظٖٚ تفطد ٌؿتطزٜ ٔؿبحتي حسٚز 
ايٗ ٘بحيٝ ثٝ عٛض ػٕسٜ اظ ٘ٛاحي عجيؼي تكىيُ قسٜ أب ٔي ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ اؾت. 

ا٘ساظٞبي ٞبي ا٘ؿب٘ي لطاض ٌيطز. ايٗ ٘بحيٝ زاضاي چكٓتٛاٖ تب ا٘ساظٞبي تحت تبحيط فؼبِيت
ٞبيي اظ ثطرؿتٝ تطيٗ ٔظبٞط عجيؼي اؾت. پؿتي ٚ ثّٙسي ٚ زضرٝ حؿبؾيت ػٕٛٔي ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞبي آٔٛظقي ٚ تفطرٍبٞي زض -ٞب ٚ فؼبِيتاي اؾت وٝ ثطاي تٛؾؼٝ ربزٜٔٙغمٝ ثٝ ٌٛ٘ٝ

ٔحيظ ظيؿتي وٝ ٕٞٛاضٜ قطايظ عجيؼي ذٛز ضا حفظ ٔي وٙس ثؿيبض ٔٙبؾت اؾت. ايٗ ٘بحيٝ 
ػٙٛاٖ يه ٘بحيٝ ٌصضٌبٞي ٔحؿٛة ٔي قٛز وٝ زاضاي ٔٙبعك  ٞب ثٝزض ٔيبٖ ؾبيط ثرف

ػٕٛٔي ٔتطاوٓ تطي اؾت. ٞسف انّي ٔسيطيت زض ايٗ ٘بحيٝ حفظ ٔحيظ ظيؿت عجيؼي، 
ٞبي ا٘ؿب٘ي ثط ٔٙبثغ ٚ زض ػيٗ حبَ فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ تؿٟيالتي رٟت تمّيُ احطات فؼبِيت

زض ؾغح ٔتؼبزَ اؾت.  ٞبي آٔٛظقي ظيؿت ٔحيغي ٚ تفطرٍبٞيزؾتطؾي ٔطزْ ٚ اؾتفبزٜ
ايٗ ظٖٚ قبُٔ ثرف ٚؾيؼي اؾت وٝ زاضاي يه قجىٝ ضاٜ آؾفبِتٝ زٚ عطفٝ اؾت ٚ اظ 

 ٞبي آثٍطْ قطٚع قسٜ ٚ تب ٘عزيه چكٕٝ ٞبي ليط ازأٝ ٔي يبثساثتساي ٔٙغمٝ ٚ چكٕٝ

زضنس وُ ٔؿبحت( ضا ثٝ  3/0ٞىتبض ٚ  9/3ظٖٚ تفطد ٔتٕطوع وٕتطيٗ ٔؿبحت ٔٙغمٝ )
ٌيطز ٚ اظ ٘ظط چكٓ ٔٙبعك عجيؼي يب اضاضي زؾت ٘رٛضزٜ ضا زض ثط ٔي ٚزٜ ذٛز اذتهبل زا

تط ٞبي تفطرٍبٞي زض ٔميبؾي ٘ؿجتبً ٔتطاوٓا٘ساظٞبي ثطرؿتٝ ٚ ٔٙبثغ، ٔٙبؾت ثطاي فؼبِيت
اي اؾت وٝ ثطاي ػجٛض ذٛزضٚٞب ٚ زيٍط ٚؾبيُ زؾتطؾي . تٛپٌٛطافي ايٗ ٘بحيٝ ثٝ ٌٛ٘ٝاؾت

ضا زاض٘س. ٌطچٝ ٍٟ٘ساضي ٔحيظ ظيؿت ٔٛضز تٛرٝ ثٛزٜ ٚ حتي ٔٙبؾت اؾت ٚ لبثّيت تٛؾؼٝ 
قٛز وٝ ويفيت عجيؼي آٖ حفظ قٛز، أب حضٛض ٚ تأحيط تزٕغ ثبظزيس االٔىبٖ ؾؼي ٔي

وٙٙسٌبٖ ٚ تؿٟيالت ٔٛضز ٘يبظ زض آيٗ ٘بحيٝ لبثُ پصيطـ اؾت. ثط ٕٞيٗ اؾبؼ  اعطاف 
يُ ؾبِٗ اؾترط قٙبي ؾطپٛقيسٜ چكٕٝ ٞبي آثٍطْ ٔٙغمٝ وٝ لجالً زاضاي أىب٘بتي اظ لج

ثٛزٜ  ٚ ٔحيظ لؿٕتي اظ آٖ وٝ زاضاي تٛاٖ اوِٛٛغيىي ثٛزٜ اؾت ثٝ ايٗ ٘بحيٝ اذتهبل 
زازٜ قسٜ اؾت. ايٗ ٘بحيٝ زض ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِؼٝ زاضاي وٕتطيٗ ٔؿبحت اؾت وٝ ٞسف 

غي ٞبي ظيؿت ٔحياؾبؾي اظ ٔسيطيت ايٗ ٘بحيٝ فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ أىب٘بت تٛؾؼٝ ثطاي آٔٛظـ
ٞب ثب عجيؼت حتي االٔىبٖ حفظ ٚ تفطيحبت ٔتٕطوع ثٝ ٘حٛي وٝ ٕٞبٍٞٙي وّيٝ فؼبِيت

  ٌكتٝ ٚ وٕتطيٗ تأحيط ضا زض ٔحيظ ظيؿت ٚ چكٓ ا٘ساظٞب زاقتٝ ثبقٙس. زض ايٗ ٘بحيٝ 
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ٞبي تزبضي ٔحسٚز ثٝ ؾٛپط ٔبضوت ٞب اؾت ٚ عطح، ٔهبِح ٚ ضً٘ ٘ظيط فؼبِيت ٞبيفؼبِيت
 س ثب ٔحيظ ظيؿت ٔٙغمٝ ٕٞبًٞٙ ثبقس.ٞب ثبيآٔيعي ؾبذتٕبٖ

ضا ثٝ ذٛز  (زضنس ٔؿبحت ٔٙغمٝ 7/5)ٞىتبض  86ؿبحتي حسٚز ٔظٖٚ اؾتفبزٜ چٙس رب٘جٝ 
ايٗ ٘بحيٝ آٖ زؾتٝ اظ اضاضي ٔٙغمٝ ضا زض ثط ٔي ٌيطز وٝ ٞط ٌٛ٘ٝ اذتهبل زازٜ اؾت. 

( …ّٕي، تفطد ٚاؾتفبزٜ غيط اظ اٞساف ػٕسٜ ٔسيطيت ايٍٙٛ٘ٝ ٔٙبعك ضا )اظ رّٕٝ اؾتفبز٠ ػ
ٞب ضا ثط زض ثط ٔي ٌيطز. ثسيٟي اؾت آحبض عجيؼي ّٔي ثٙب ثٝ اٞساف ٔسيطيت ذٛز ايٗ وبضثطي

تٛا٘س ثب اٞساف ٔسيطيت ٔٙغمٝ زض تضبز ثبقس. أب چٙب٘چٝ ثٝ چٙيٗ تبثٙس ٚ حضٛض آٟ٘ب ٔيٕ٘ي
ثط آٟ٘ب اػٕبَ  ٞبيي ارجبضاً ٚ اظ ؾط ٘بٌعيطي اربظٜ زازٜ ٔي قٛز ثبيس ٔسيطيت فؼبِيفؼبِيت

قسٜ ٚ ثٝ قست تحت وٙتطَ لطاض ٌيط٘س تب ايٗ اعٕيٙبٖ حبنُ قٛز وٝ اضظقٟبي آحبض عجيؼي 
ّٔي ثٝ عٛض ٘بضٚا ٚ ثي رٟت ثٝ ترطيت وكيسٜ ٘كٛ٘س. ٔسيطيت ٔغّٛة ثطاي ايٗ ٌٛ٘ٝ 
اؾتفبزٜ ٞب ٔي تٛا٘س ثطاي رٛأغ ثٛٔي فٛائس ظيبزي ضا زض ثط زاقتٝ ثبقس. زض ٔٛضز ثطذي اظ 

٘ٛاع ٔٙبعك تحت ٔسيطيت فطاٞٓ آٚضي ظٔيٗ ثطاي اؾتفبزٜ ػماليي اظ ٔٙبثغ عجيؼي ثطاي ا
رٛأغ ثٛٔي ٔي تٛا٘س يه ٞسف ػٕسٜ زض ثط٘بٔٝ ٔسيطيت ٔحؿٛة قٛز. ايٗ زؾتٝ اظ اضاضي 

-ٌبٜوٝ ثطذي اظ قيٜٛ ٞبي وبضثطزي ظٔيٗ ضا ثط ٔٙغمٝ تحٕيُ ٔي وٙٙس اظ ظٖٚ ثٙسي شذيطٜ

 يؼي ٔحؿٛة ٔي قٛز ٚ تحت ػٙبٚيٗ شيُ ٘بٍٔصاضي قسٜ ا٘س. ٞبي ظيؿتىطٜ أطي عج

ٞبي ٔحيغي ٚ ٘ظط وبضقٙبؾبٖ ٚ ٔمبيؿٝ ٘تبيذ ظٖٚ ثٙسي ثب ضٚـ شوط قسٜ ثب ٚالؼيت
تهٕيٓ ٌيط٘سٌبٖ ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ ٘مكٝ اضائٝ قسٜ اظ تغبثك ٚ وبضايي ٔٙبؾجي ثطذٛضزاض 

 اؾت.

 گيريوتيدٍ

اؾتفبزٜ اظ ثب  Fuzzy-AHPبضٌيطي ٔسَ تّفيمي تحميك، لبثّيت ثىاظ ٘تبيذ ٟٔٓ ايٗ 
 ٞط ٚظٖ ٚ ٔؼيبضٞب ثبقس. تؼييٗثٙسي ٔي( زض ظٔيٙٝ ظGISٖٚ)ؾيؿتٓ اعالػبت رغطافيبيي 

 ضٚ ايٗ اظ .اؾت چٙس ٔؼيبضٜ اضظيبثي ٞبي ضٚـ زض ٌصاض تأحيط ٚ ٔطاحُ انّي اظ يىي ٔؼيبض

 التهبزي، ارتٕبػي، ٘بٌٌٖٛٛ ٞبي رٙجٝ اظ ٔؼيبضٞب ٔٙظٛض تؼييٗ ثٝ ٔغبِؼبتي ا٘زبْ

 تٛا٘س وبضقٙبؾبٖ ٔي ٚ ٌطزقٍطاٖ زيس اظ آٟ٘ب ٔيعاٖ إٞيت ؾٙزف ٕٞچٙيٗ ٚ اوِٛٛغيه
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ٞبي ٔكبٞسات ٚ ٔمبيؿٝ ٔيسا٘ي ظٖٚ .وٙس ٘تبيذ وٕه ؾغح ثطزٖ ثبال ٚ ويفيت افعايف ثٝ
ٞبي ثٙسي تٟيٝ قسٜ ثب ٚالؼيت تؼييٗ قسٜ زض ايٗ تحميك ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ ٘مكٝ ظٖٚ

ٞبي تٛا٘س ٔجٙبي اؾتفبزٜ اظ پتب٘ؿيُ حيغي، ارتٕبػي ٚ فطٍٞٙي ؾبظٌبض ثٛزٜ ٚ ٔئ
 تٛضيؿتي، پػٚٞكي ٚ ؾيبحتي ثبقس.

 تطکر ي قدرداوی

ٞبي ٔبِي ازاضٜ وُ حفبظت ٔحيظ ظيؿت اؾتبٖ ايالْ ايٗ تحميك ثب اؾتفبزٜ اظ حٕبيت
 آيس. ثؼُٕ ٔيِٛيٗ شيطثظ وٕبَ تكىط ئا٘زبْ قسٜ اؾت وٝ زض ايٙزب اظ تٕبٔي ٔؿ
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