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 تناسب بندی رتبه منظور به ANP و Fuzzy-AHP گیری تصمیم روش دو مقایسة
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 چکیده
 در مهمی نقش ،ها آن اکولوژیکی توان براساس اراضی کاربری ساماندهی و طبیعی منابع از بهینه برداری بهره

 و ها توان از برداری بهره بنابراین، ؛دارد پایدار ةتوسع راستای در ها آن تخریب از جلوگیری و زیست محیط مدیریت
 از .ندک می فراهم منطقه آن ةتوسع برای فعال و پویا ای زمینه ، منطقه هر در یمسیوتورکا و یگردشگر های قابلیت

 تناسب ارزیابی پژوهش، این در .دارد ژهیو یضرورت ،مزبور های قابلیت لیتحل و یمسیوتورکا توان یابیارز ،رو این
 خاک، یافتگی تحول خاک، عمق دما، جهت، شیب، پارامترهای شناسایی با بهبهان شهرستان خائیز ةمنطق اراضی
 و باکلی FUZZY- AHP گیری تصمیم های مدل از گیری بهره و گیاهی پوشش تیپ و خاک زهکشی خاک، بافت

ANP محیط در GIS استاندارد، موزون های الیه تعیین از بعد ،همچنین گرفت. انجام توریسماکو ریکارب منظور به 
 منطقه سطح از درصد ANP، 23 روش در دهد می نشان نتایج گرفت. صورت WLC روش کمک با ها الیه تلفیق
 کاربری برای یک درجه توان دارای منطقه سطح از درصد 19 حدود FAHP روش در و یک درجه توان دارای

 Google در ها آن تحلیل و تجزیه و روش دو هر از آمده دست به نهایی های نقشه به توجه با .است توریسماکو
Earth، روش در دارند یکسان شباهت جهت هر از که مناطقی شد مشاهده ANP در و طبقه یک در 

 از استفاده با ت.نیس سازگار منطقه موجود واقعیت با این که گیرند می قرار متفاوت ةطبق دو در FAHPروش
 دارد بیشتری سازگاری واقعیت با ANP روش نتایج گفت توان می ،میدانی های بررسی و Google Earth افزار نرم

 دارد. وجود منطقه در اکوتوریسم های فعالیت گسترش ةزمین و
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 مقدمه

 و صنعت ترین متنوع و ترین بزرگ عنوان به سمیتور صنعت به است شده سبب ریاخ های دهه در ینیشهرنش ةندیفزا رشد

 درآمد، یاصل منبع را ایپو صنعت نیا شورهاک از یاریبس .شود توجه داریپا ةتوسع فرایند در حصول قابل یهدف عنوان به زین

 :1388 مور، و )درام دانند می ییربنایز ساختار ةتوسع و یانسان و یفرهنگ دالتتبا ،یخصوص بخش رشد اشتغال، جادیا

 ریسا از تر سریع درصد 7 تا 5/2 نیب هک بوده سمیوتورکا بخش در رشد ترین سریع سم،یتور صنعت ةتوسع در .(176

نیاز دارد  مؤثر یتیریدم برنامة و مناسب راهبرد به شورک هر در صنعت نیا رشد .است افتهی توسعه سمیتور های بخش

 حفظ ضمن هک است یعیطب های محیط به مسئوالنه سمیتور یک قتیدرحق سمیوتورکا (.29 :2010 فریدونی، و )منوری

 گذرگاه هک است هایی فعالیت ترین امیدبخش از یکی امروزه و کند می تضمین را یمحل جوامع سالمت ،زیست محیط

 توان یابیارز و سنجی امکان زین و رانیا یعیطب یایجغراف یبررس (.25 :1998 )ساوربروک، دشو مینامیده  1توسعه

 ،نظیر کم یاقتصاد منبع یک رانیا در سمیوتورکا کند می انیب ما شورک در یسمیوتورکا های جاذبه از هرکدام یکولوژکا

 هک است یفرایند درواقع یکولوژکا توان یابیارز (.32 :2005 )وثوقی، است خود حال به رهاشده البته و مستعد اریبس

 و دهکردی )صادقی سازد فراهم عتیطب با هماهنگ و درخور یا توسعه عتیطب با انسان ةرابط میتنظ قیطر ازکوشد  می

 گیری تصمیم مختلف های روش از اکولوژیک توان ارزیابی به توجه با اراضی کاربری تعیینمنظور  به (.47 :2008 فیروزی،

 طریق از تصمیم، عناصر میان ارتباطات آن در که 2ای شبکه تحلیل فرایند روش جمله از .دشو می استفاده چندمعیاره

 و AHP عمومی حالت ای شبکه تحلیل فرایند .شود می گرفته درنظر ای شبکه ساختار با مراتبی سلسله ساختار جایگزینی

 AHP جای به ANP از استفاده اخیر یها سال در ،دلیل همین به (.139 :1999 )ساعتی، شود می محسوب آن ةگسترد شکل

 های فعالیت گسترش ةزمین اینکه به توجه با (.277 :2007 شانکار، و )جارکاریا است یافته افزایش ها زمینه اغلب در

 زمینه این در نظر مورد ةمنطق در تاکنون و است خوب اکوتوریسم برای منطقه شرایط و دارد وجود منطقه در توریسم

 جذب و امکانات ایجادمنظور  به کاربری این مورددر منطقه ارزیابی و زمینه این در تحقیق است، نگرفته صورت ای مطالعه

 و (ANP) ای شبکه تحلیل فرایند روش کارگیری به باپژوهش،  ایندر  .رسد می نظر به ضروری توریست بیشتر هرچه

FUZZY AHP این نتایج ابتکاری رویکردی در وشود  می یابیارز اکوتوریسم کاربری منظور به اراضی تناسب یبند رتبه 

 از: است عبارت تحقیق این فرضیات .شود مقایسه می روش دو

 .دارد توریست جذب برایتقریباً زیادی  قابلیت منطقه. 1

 .است تر نزدیک منطقه واقعیت به اکوتوریسم کاربریمنظور  به FUZZY AHP مدل به نسبت ANP مدل نتایج .2

 گیری یمتصم یها مدل از استفاده بارا  بهبهان خائیز ةمنطق کشاورزی اکولوژیک مدل (1393)ران دیگ و پورخباز

 منطقه مساحت از درصد 3 فقط FAHP روش در داد نشان جینتا .کردند اجرا GIS محیط در FAHP و AHP ةچندمعیار

 از درصد AHP، 10 روش در که یدرصورت ،دارد بیشتری سازگاری واقعیت با که است مساعد کشاورزی کاربری برای

 برای مناسب مناطق نییتع در یباالتر تیقابل FUZZY AHP روشدرنتیجه،  است. شده دیده مساعد منطقه مساحت

 -ANP یقیتلف مدل و چندمعیاره گیری یمتصم روش از استفاده با (1391) دیگران و پورخباز دارد. کشاورزی کاربری

DEMATEL سردشت ةمنطق یکولوژکا توان (2007) کیا دند.کر قزوین دشت کشاورزی راضیا تناسب آنالیز به اقدام 

منطقة  اکولوژیکی توان (1389) دیگران و جوزی .نددکر و ارزیابی مطالعه یسمیوتورکا یها جاذبه بر دکیتأ با را دزفول

را  یمناسب مدل (2008) لیفان و کیا دند.ارزیابی کر SMITH روش اب توریسم کاربری استقرار منظور بهرا  دزفول بوالحسن

 .ندداد ارائه AHP روش از استفاده با چین زینیانگ شهر توابع از کوان فینگ یشهر ةحوم مناطق در سمیتور توسعة یبرا

                                                                                                                                                                          
1. Tourism Passport to development 
2. Analytic Network Process  
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 یزیر برنامه یبرا ارهیچندمع لیتحل و هیتجز و ییایجغراف اطالعات ستمیس عنوانپژوهشی با  در (2007) مانسیر آمینو

 یها روشاز  کرد. استفاده GIS و MCA، MCDM، AHP یها روش از مالزی در رمسر جوهور ةمنطق رد سم،یتور مناسب

 و یاه ،(1387) یسامان ولی و دالور ،(1388) زبردست ،(1386) دیگران و سبکبار ،(1388) نجفی مطالعات در گیری یمتصم

 دیگران و آگاروال (،2005) دیگران و نچ (،2002) کورادوریا و پاتووی (،2002) ساندرج و سارکیس (،2014) هانگ

 است. شده استفاده (2007) فاسیال و خان و (2006) دیگران و اردوگاموس (،2006)

 ینظر یمبان

 از مسئوالنه محیطی یستز بازدید و سفر یک که است «گردی یعتطب» یا Ecological Tourism مخفف سمیوتورکاواژة 

 انجام منطقه آن فرهنگی های یژگیو و مواهب درک طبیعت، از بردن لذت یبرا که است بکرتقریباً  طبیعی مناطق

 بینی یشپ و رود یم شمار به جهان در یخصوص صنعت ینتر بزرگ ییتنها به سمیتور (.116 :1380 )رضوانی، دگیر یم

 غلبا یستیتور ایه یتفعال ةتوسع (.86 :2007 )فانگ، شود لیتبد شورهاک درآمد منبع ینتر بزرگ به 21 قرن در شود یم

 قدمت لحاظ به ای یگردشگر بخش در شتازیپ یشورهاک است. یخیتار و یفرهنگ ،یعیطب متنوع یها جاذبه وجود به منوط

 ،یآفتاب سواحل ،ها یاچهدر مانند یعیطب برتر یاندازها چشم لحاظ به ای (و... مصر ا،یاسپان ا،یتالیا ونان،ی) یخیتار

 یها جاذبه یبرخ جادیا و گریدیک با عناصر نیا قیتلف لحاظ به ای...( و فرانسه وژ،نر س،ی)سوئ پربرف یها کوهستان

 یتقاضا به اند توانسته گسترده، های گذاری یهسرما بستر آوردن فراهم و یسازمان یساختار جادیا نیهمچن و یمصنوع

 :1388 )سلطانی، شوند مند بهره سبتن همان به زین آن یدستاوردها و آثار از و هندد پاسخ یجهانگرد یازهاین از یعیوس

 از جلوگیری برای دولتی یزانر برنامه و اندرکاران دست ،است وابسته نفتی درآمد به اقتصادی نظر از که ایران در (.86

، کشور اقتصادی درآمد افزایش ،محلی بومیان درآمد سطح افزایش منظور بهرا  بکر و زیبا مناطق ،یمحصول تک اقتصاد

 بومی فرهنگ و ها سنت زوال از جلوگیری و یساز فرهنگ بومیان، توسط طبیعی یها عرصه از یحفاظت حسطو افزایش

 برای هم صنعت این توسعة .دهند یم انجام اکوتوریسم ةمسئلزمینة  دررا  زیربنایی اقداماتکنند و  می ارزیابی و شناسایی

 دادن انجام که داشت درنظر را مسئله این باید اما ،دارد راههم به فراوانی مزایای ها یستاکوتور برای هم و منطقه مدیریت

 بر تر مهم آن از و ها یستاکوتور تجارب بر ممکن است صحیح مدیریت و یزیر برنامه غیاب در اکوتوریستی های یتفعال

 و گسترش برای توان، دارای و مناسب مناطق شناسایی ،رو ینا از باشد. داشته منفی اثر مناطق های یژگیو و کیفیت

 و اکوتوریسم های یتفعال همچنین، .دارد بسزایی اهمیت طبیعی منابع از پایدار یبردار بهره منظور بهو  گردی یعتطب ةتوسع

 منطقه این زیستی تنوع از حفاظت راهکارهای ترین مهم از زیستی تنوع کنوانسیون اهداف با طبیعت بر مبتنی گردشگری

 منطقه در توریسم جذب برای مناسب یبستر ،خود طبیعی یها جاذبه با بهبهان شهرستان در خائیز ةمنطق .رود یم شمار به

 آن مدیریت تسهیل برای ابزاری و حفاظت برای یا پشتوانه ،همنطق این در اکوتوریسم ترویج ،بنابراین؛ دآور می فراهم

 به یک ةطبق از یجتدر به که ستا شده گرفته درنظر توان ةطبق سه اکوتوریسم، اکولوژیکی مدل در .دشو یم محسوب

 با (.215 :1388 ،دیگران و )مخدومیابد  کاهش می کاربری این برای زمین یریپذ انعطاف و مرغوبیت سه ةطبق سمت

 تلفیق است معتقد (2002) کالوگیرو دارند، یکسانی اهمیت ها یهالهمة  ایران اکولوژیک یها مدل در اینکه به توجه

 تناسب آنالیز برای را ها نقشه گذاری یهمرو یها روش یتوجه شایان طور به GIS با ندمعیارهچ گیری یمتصم های یکتکن

 جهان فراوان مشکالت و اطالعات زیاد حجم ،یزیر برنامه محیط های یچیدگیپ این،بر عالوه .است داده توسعه اراضی

 بیش را چندمعیاره و گروهی گیری یمتصم یها روش از استفاده ضرورت ،درنتیجه .تابد یبرنم را بعدی یک نگرش کنونی،

 .کند یم مشخص پیش از
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 آن مراحل و ای شبکه تحلیل فرایند

 AHP)) یمراتب سلسله لیتحل ندیفرا افتةی توسعه فرم و ارهیچندمع گیری تصمیم های تکنیک از یکی هکشب لیتحل ندیفرا

 :1389، )عطایی ستندین مستقل هم از ها گزینه و ارهایمع ها آن در هکرود  می کار به یمسائل حل یبرا روش نیا است.

 با یمراتب سلسله لیتحل ندیفرا مانند ینسب تیاهم و ریمقاد گیری اندازه ای شبکه لیتحل و هیتجز ندیفرا در (.23

است: زیر شرح به ANP روش مراحل .دگیر می انجام یزوج های مقایسه

 از ینظرخواه با و مؤثرند یینها گیری تصمیم در هک ییاارهیمع ،مرحله نیا در ل:یتحل ه(ک)شب مدل ساخت .1

 .دهند می تشکیل را ای شبکه ساختار و شوند می متصل گریدیک به ند،ا هشد مشخص متخصصان

 و ارهایمع ریتأث یزوج سةیمقا های ماتریس :وزن یبردارها محاسبة و یزوج سةیمقا های ماتریس لکیتش .2

 را عناصر وزن ها آن کمک به بتوان تا شوند می لکیتش یداخل ارتباطات و هکشب باالتر سطوح درنظرگرفتن با ارها،یرمعیز

 1رابطة  یساعت هک شود می محاسبه (w) وزن بردار ،گرفت انجام املک صورت به یزوج سةیمقا هکآن از پس آورد. دست به

 :است دهدا شنهادیپ را

(1)  AW =  max W 

𝑎 از استفاده با w بردار است. A ماتریس ژةیو مقدار ترین بزرگ  max آن در که = ∑ 𝑤𝑖
n
i=1 شود می نرمال. 

 از استفاده با شاخص نیا هک ،شود می استفاده ارهایمع وزن یسازگار شاخص از ها مقایسه یسازگار زانیم نییتع یبرا

 :شود می محاسبه 2 رابطة

(2) 



1

λ n
CI

n

 .شود می تأیید مقایسه ،باشد 1/0 از کمتر CI اگر ،کلدر

 وزن و ساخته سیماتر چند ،گرفت انجام قبل مرحلة در هک یزوج سةیمقا براساس ه:یاول سیسوپرماتر لکیتش .3

 عناصر نیب متقابل رابطة هک شوند می وارد سیسوپرماتر در حاصل های وزن سپس .شود می محاسبه سیماتر هر ینسب

 .دهند می نشان را ستمیس

 تورکفا ها آن ینسب وزن با متناسب اولیة سیسوپرماتر ستون عناصر از هکآن یبرا :یوزن سیسوپرماتر لکیتش .4

 جمع هک آید می دست به یدیجد سیماتر ،درنتیجه .شود می استاندارد سیماتر ستون هر شود، 1 برابر ستون جمع و گرفته

 .است 1 برابر آن های ستون از یکهر

 عناصر تا رسد می یحد توان به ،یوزن سیسوپرماتر بعد، مرحلة در حد: سیسوپرماتر -یعموم یوزن بردار حاسبةم .5

 3رابطة  صورت به یوزن سیسوپرماتر سطر جمع مورد نیا در. شوند برابر هم با آن یسطر ریمقاد و همگرا سیماتر

 :شود می همگرا

(3)              limk→∞ 𝑤k 

 یلکبا Fuzzy AHP روش از استفاده با ارهایمع یده وزن

کرد  بیان مختلف مسائل حل در ابهام و اطمینان عدم دنکر لحاظ برای 1965 سال دررا  فازی تئوریزاده  پروفسور لطفی

 یک مربوطه، عضویت توابعاز طریق  و گیرد می را ها یورود یساز فازی عملیات (.5167 :2011 صوفیان، و زاده رستم)

 پژوهش در .کند می مشخص را فازی ةمجموع یک بودن فازی میزان توابع این .دهد می نسبت هریک به مناسب ةدرج

 ندیفرا از اکوتوریسم کاربریمنظور  به یکیولوژکا توان یابیارز رب رگذاریتأث عوامل از یکهر های وزن نییتع یبرا ،حاضر

 AHP روش از ای یافته تعمیم لکش ،یلکبا Fuzzy AHP شرو .شد استفاده (Fuzzy AHP) یفاز یمراتب سلسله لیتحل
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 و ها وزن آوردن دست به برای و ای ذوزنقه و فازی اعداد از ها گزینه زوجیمقایسة  برای ،روش این در است. کالسیک

 و است تعمیم قابل یفاز حالت به سادگی به روش نیا ، زیراشود می استفاده هندسی گیری میانگین روش از ها ارجحیت

 مقایسة تواند می گیرنده تصمیم ،روش نیا در .کند می نییتع یزوج ای مقایسه سیماتر یبرا ای یگانه جواب نیهمچن

 منظور به ای ذوزنقه فازی اعداد (.26: 1389 ،عطایی) ندک انیب ای ذوزنقه یفاز اعداد قالب در را سطح هر های المان یزوج

 را یلکبا روش تمیالگور شدند. انتخاب ،دارند ذاتی قطعیت عدم و دقتی یب که هایی داده با کارکردن و کردن مدیریت

 :(8555 :2011 کهرمان، و )کیا ردک انیب ریز گام چهار قالب در توان می

 معیارها اهمیت ارزیابی برایزمینه،  این در زوجی.مقایسة  ماتریس از استفاده با معیارها نسبی اهمیت برآورد: اول گام

 .(1 )جدول شوند می تبدیل ای ذوزنقه فازی اعداد به زبانی متغیرهای

 . ارزیابی مقیاس فازی1جدول 

 امتیاز فازی تعریف زبانی
 (2/5، 3،  2/7، 4)  کامالً قوی
 (2، 2/5، 3، 7/ 2) خیلی قوی
 (2،2/3، 2/5، 3) نسبتاً قوی
 (1، 2/3، 2، 2/5) کمی قوی
 (1،1،1،1) یکسان

 (5/2، 2/1، 2/ 3، 1)  کمی ضعیف
 (3/1، 5/2، 2/1، 3/2) نسبتاً ضعیف
 (7/2، 3/1، 5/2، 2/1) خیلی ضعیف
 (4/1، 7/2، 3/1، 5/2) کامالً ضعیف

(8555: 2011کیا و کهرمان ) منبع:

 :شود می تعریف 4رابطة  صورت به ای ذوزنقه فازی اعداد گیری میانگین عملگر از استفاده با: دوم گام

(4)        
  

1 21 k
jk   jk jk jkc   c   c   c  

k

 امین k ارزیابی   𝑐  ̃𝑗𝑘 و کارشناسان تعداد k که است شده بندی گروه کارشناسان انفرادی عملکردهای و اهنظر

 است. زوجی ةمقایس ماتریس در ام k و ام j معیارهای بین گیرنده تصمیم

 است: شده محاسبه 5رابطة  صورت به   𝑤  ̃𝑗 فازی های وزن :سوم گام

(5) 


 
  
 


1

1

n n

j jk
k

a   a(6) و



1

n

j
j

a

 شده تعریف 6رابطة  صورت به 𝑤𝑗 فازی های وزن سپس کرد. تعریف نیز را d و 𝑏𝑗، b،𝑐𝑗، c،𝑑𝑗 توان می مشابه طور به

 (.291 :2006 هاوانگ، و )چن است

(6)               ∀𝑗 و 𝑤  ̃𝑗 = (
aj

d
,

𝑏𝑗

𝑐
,

𝑐𝑗

𝑏
,

𝑑𝑗

𝑎
)  

 ،ای ذوزنقه فازی اعداد سازی غیرفازی منظور به شد. سازی نرمال و غیرفازی ای ذوزنقه فازی های وزن: چهارم گام

 است: شده استفاده 7معادلة 

(7)   𝑤𝑗 =

𝑎𝑗

𝑑
+2(

𝑏𝑗

𝑐
+

𝑐𝑗

𝑏
)+

𝑑𝑗

𝑎

6
 

 .شود می برده کار به 8معادلة  قطعی های وزن کردن نرمال و استانداردسازی منظور به حاال
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(8) , , , ,


  
 1

1 2j
j n

jj

w
w  j n 

w

 پژوهش روش

 36 و درجه 30 جغرافیایی عرض و شرقیدقیقة  29 و درجه 50 تا دقیقه 19 و درجه 50 جغرافیایی طول بین خائیزمنطقة 

 دریا سطح از آن متوسط ارتفاع و دارد قرار خوزستان استان بهبهان شهرستان در شمالیدقیقة  37 و درجه 30 تا دقیقه

 بعدی سهنقشة  .است خشک دومارتن روش براساس منطقه اقلیم و کیلومترمربع 131 منطقه مساحت است. متر 988

 (.1 )شکل شد تهیه Surfer11 افزار نرم از استفاده با منطقه

 مطالعاتی منطقه موقعیت. 1 شکل

 از ه،یاول های داده و اطالعات آوری جمع مرحلة در .است تحلیلی -توصیفیآن  روش و کاربردی نوع از حاضر قیتحق

 از استفاده با اطالعاتی های الیه دهی وزن است. شده استفاده کارشناسان بین پرسشنامه توزیع و ای کتابخانه مطالعات

 از ،همچنین است.گرفته  انجام FAHP و ANP های روش

 تحقیق دادن انجام منظور به Surfer11 و Super Decision 2.0.8  ،Arc GIS 10، Google Earthافزارهای نرماز 

 توان ارزیابی برای خائیزمنطقة  الزم (یستیز و یکیزی)ف یکولوژکا یپارامترها ةیپا بر قیتحق این است. شده استفاده

 زهکشی (،Pte) خاک بافت (،Ps) یافتگی تحول (،Pd) خاک عمق (،Ct) دما ،(As) جهت ،(So) شیب شامل سمتوری کاربری

 سازمان کدهای از منطقه DEM1 ةالی (.187 :1383 ،دیگران و )مخدوم است (Vgo) گیاهی پوشش تیپ و (Pdr) خاک

 با NWH. DGN 60512، SEH. DGN 60512، SWH. DGN 60512، NEH. DGN 60512 های شماره به برداری نقشه

1. Digital Elevation Model
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 شیپ شد. استفاده منطقه رستری DEM ةالی از شیب ةالی 1مجدد بندی طبقه و تهیه برای آمد. دست به 25000/1 مقیاس

 شوند استاندارد شده ارائه اریمع ریمقاد و اعداد از استفاده مورد های الیهباید تمام  ،ها نقشه ردنک ادغام اتیعمل دادن انجام از

 خاک، ساختمان ،کخا یشکزه ،کخا بافت چون هایی نقشه باشند. داشته ادغام تیقابل گیری تصمیم قواعد از استفاده با تا

 از دماالیة  شوند. لیتبد یمک ساختار با یرستر فرمت اب دیبا دارند، یفکی یساختار هک یاهیگ پوشش نوع و خاک عمق

/ گرادیان فرمول / 26 33 0 004T H شکل در تحقیق کلی روند (.2 )جدول آمد دست به 96/0 همبستگی ضریب با 

 .شود می داده نشان 2
 بالنگستان تنگ آبخیز ةضحو مجاور سینوپتیک های ایستگاه .2 جدول

 ایستگاه
طول

 جغرافیایی
 عرض

 جغرافیایی
 نوع

 ایستگاه
 سطح از ارتفاع

 m دریا
 بارندگی متوسط

mm ساالنه
 حرارتدرجة  متوسط

 ساالنه
 95/24 27/319 313 سینوپتیک 30 36َ 49 41َ هبهانب

 94/22 22/348 5/699 سینوپتیک 30 50َ26 46َ گچساران
 7/22 16/512 5/793 سینوپتیک 30 47َ 50 35َ دهدشت

 تحقیق دادن انجام فرایند .2 شکل

1. Reclassification

ANP روش بهها داده دهیوزن  FAHP روش بهها داده دهیوزن  

 نتایجة مقایس

گیرینتیجه وبندی جمع

 داده پایگاه

خطی مقیاس روش بهتانداردسازی اس

اکوتوریسم کاربری در دخیل اکولوژیک فاکتورهایة مطالع و شناسایی

هاسازی دادهآماده

مطالعه موردة منطق انتخاب

هاداده آنالیز

رستریهای ة دادهمجموع به اطالعاتیهای الیه تبدیل

 پایگاه بهها آن دورو و رستریهای داده مجموعه ازها پیکسل ارزش استخراج

هاداده

WLC روش بهها الیه تلفیق  
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 ها یافته و بحث

 های الیه ابتدا ANP و FAHP روش اجرای برای نما روند براساس اطالعاتی های الیه تهیه و سازی آماده از پس

 منظور به سپس گرفت. انجام ها آن روی اولیه مکانی های تحلیل و شد GIS محیط وارد رستری صورت به اطالعاتی

 و ANP روش ود از آمده دست به های وزن و استفاده عضویت تابع تعیین و فازی روش از رستری های الیه کردنبعد بی

FAHP 1وزنی خطی ترکیب یا شاخص همپوشانی مدل روش از ها الیه تلفیق منظور به شد. اعمال فازی های الیه روی 

 با 9 ةرابط از استفاده با ارهایمع ةنقش (46 :1389 )عطائی، ها آن وزن در معیارها ةنمر ضرب با روش این در شد. استفاده

 .شوند یم ترکیب هم

(9)             ,   1i j ij jA w x                   w  

  .است ام j صفت وزن  wj و است ام j صفت درمورد ام i نمرة گزینة   xij و ام i گزینة امتیاز Ai :هک

 یکولوژکا های ویژگی به توجه با که دارد یطیمح توان هطبق سه توریسم یکولوژکا مدل ایران، حرفی مدل براساس

 های الیه ،اولیه های الیه سازی آماده از پس .شدتعیین  آن یبرا مناسب های عرصه توریسم،اکو یاربرک یبرا طیمح

 خطی عضویت تابع شیب ةالی روی Arc GIS 10 افزار نرم از استفاده با که داشتندنیاز  عضویت توابع به دما و جهت شیب،

 شکل و 3 )جدول شد اعمال افزایشی خطی عضویت تابع یدما ةالی و ای ذوزنقه خطی عضویت تابع جهت ةالی کاهشی،

3.)  
 فازی روشبا  پیوسته معیارهای استانداردسازی .3 جدول

 تابع شکل تابع نوع معیار
 کنترل نقاط

a b c d 
 0 0 21 0 صعودی خطی دما

 335 225 135 45 ای ذوزنقه خطی جهت

 15 5 - - نزولی خطی شیب

 

 
 خطی عضویت توابع. 3 شکل

 
 روش اب پارامترها از هرکدام )وزن( اهمیت تعیین مراحل ،(3 )شکلیادشده  روشبا  ها یهال استانداردسازی از پس

 .(7 -4های  )جدول دش تعیین Super Decision 2.0.8 افزار نرم کمک با ای شبکه تحلیل

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          
1. Weighted linear combination method  
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 مطالعاتیمنطقة  )استانداردشده( فازی اکولوژیک های نقشه. 4 شکل
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 غیروزنی ماتریس سوپر. 4 ولجد

 ها گره و ها خوشه
 زیرمعیارها( و )معیارها

 بیوکلیماتولوژی فیزیوگرافی خاک

 بافت
 خاک

 عمق
 خاک

 ساختمان
 خاک

 زهکشی
 خاک

 دما شیب جهت
 تیپ

گیاهی

 خاک

 خاک بافت
 خاک عمق

 خاک ساختمان
 خاک زهکشی

0 
0 
75/0 
25/0 

0 
0 
666/0 
333/0 

666/0 
0 
0 
333/0 

75/0 
25/0 
0 
0 

5/0 
0 
5/0 

0 

245/0 
43/0 
134/0 
188/0 

0 
0 
1 
0 

209/0 
383/0 
294/0 
111/0 

 فیزیوگرافی
جهت
 شیب

0 
0 

0 
0 

0 
0 

333/0 
666/0 

0 
0 

0 
0 

0 
1 

0 
1 

 بیوکلیماتولوژی
دما

 گیاهی تیپ
0 
1 

0 
1 

0 
1 

0 
1 

833/0 
166/0 

833/0 
166/0 

0 
1 

1 
0 

 وزنی ماتریس سوپر. 5 جدول

 ها گره و ها خوشه
 زیرمعیارها( و )معیارها

 بیوکلیماتولوژی فیزیوگرافی خاک

 بافت
 خاک

 عمق
 خاک

 ساختمان
 خاک

 زهکشی
 خاک

 دما شیب جهت
 تیپ

گیاهی

 خاک

 خاک بافت
 خاک عمق

 خاک ساختمان
 خاک زهکشی

0 
0 
562/0 
187/0 

0 
0 
500/0 
250/0 

500/0 
0 
0 
250/0 

409/0 
136/0 
0 
0 

125/0 
0 
125/0 
0 

061/0 
107/0 
033/0 
047/0 

0 
0 
181/0 
0 

038/0 
069/0 
053/0 
020/0 

 فیزیوگرافی
جهت
 شیب

0 
0 

0 
0 

0 
0 

090/0 
181/0 

0 
0 

0 
0 

0 
272/0 

0 
272/0 

 بیوکلیماتولوژی
دما

 گیاهی تیپ
0 
249/0 

0 
249/0 

0 
249/0 

0 
181/0 

625/0 
125/0 

625/0 
125/0 

0 
545/0 

545/0 
0 

 حد ماتریس سوپر. 6 جدول

 اه گره و ها خوشه
 زیرمعیارها( و )معیارها

 بیوکلیماتولوژی فیزیوگرافی خاک

 بافت
 خاک

 عمق
 خاک

 ساختمان
 خاک

زهکشی
 خاک

دما شیب جهت
 تیپ

 گیاهی

 خاک

 خاک بافت
 خاک عمق

 خاک ساختمان
 خاک زهکشی

127/0
042/0
150/0
083/0

127/0
042/0
150/0
083/0 

127/0
042/0
150/0
083/0 

127/0
042/0
150/0
083/0 

127/0
042/0
150/0
083/0 

127/0
042/0
150/0
083/0 

127/0
042/0
150/0
083/0 

127/0
042/0
150/0
083/0 

 فیزیوگرافی
جهت
 شیب

007/0
137/0

007/0
137/0 

007/0
137/0

007/0
137/0 

007/0
137/0 

007/0
137/0 

007/0
137/0 

007/0
137/0 

 بیوکلیماتولوژی
دما

 گیاهی تیپ
217/0
232/0

217/0
232/0 

217/0
232/0

217/0
232/0 

217/0
232/0 

217/0
232/0 

217/0
232/0 

217/0
232/0 

  معیارها نهایی وزن. 7 جدول

 گیاهی تیپ دما شیب جهت خاک زهکشی خاک ساختمان خاک عمق خاک بافت معیارها

035/0124/0069/0017/0316/0162/0172/0 105/0 نهایی وزن  

 های وزن ،گرفت انجام کارشناسان توسط که زوجی مقایسات و FAHP گیری تصمیم مدل از استفاده با ،بعدمرحلة  در

 .(10 -8های  )جدول دش محاسبه توریسماکو کاربری توان ارزیابی در مؤثر زیرمعیارهای و معیارها از هریک به مربوط
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 توریسماکو کاربری اکولوژیک معیارهای فازی ارزیابی. 8 جدول

 معیار خاک اقلیم فیزیوگرافی گیاهی تراکم فازی اوزان ایینه وزن
 خاک 1،1،1،1 1،1،1،1 3/1 ،5/2 ،2/1 ،3/2 2 ،2/5 ،3 ،2/7 16/0 ،20/0 ،25/0 ،32/0 23/0

 اقلیم 1،1،1،1 1 ،1 ،1 ،1 7/2 ،3/1 ،5/2 ،2/1 2/3 ،2 ،2/5 ،3 14/0 ،18/0 ،23/0 ،26/0 20/0

 فیزیوگرافی 2/3 ،2 ،2/5 ،3 2 ،2/5 ،3 ،2/7 1 ،1 ،1 ،1 2/5 ،3 ،2/7 ،4 30/0 ،40/0 ،52/0 ،68/0 47/0

 گیاهی تراکم 7/2 ،3/1 ،5/2 ،2/1 3/1 ،5/2 ،2/1 ،3/2 4/1 ،7/2 ،3/1 ،5/2 1 ،1 ،1 ،1 07/0  ،08/0 ،11/0 ،16/0 10/0

 

 توریسماکو کاربری برای فیزیوگرافی زیرمعیارهای ارزیابی. 9 جدول

 فازی اوزان بارش دما رهازیرمعیا اصلی معیار
 وزن

 نهایی

 فیزیوگرافی
 45/0 27/0 ،38/0 ،53/0 ،78/0 5/2 ،2/1 ،3/2، 1 1،1،1،1 شیب
 55/0 37/0 ،48/0 ،61/0 ،78/0 1،1،1،1 1 ،2/3 ،2 ،2/5 جهت

 

 توریسماکو کاربری برای خاک زیرمعیارهای ارزیابی. 10 جدول

 معیار
 اصلی

 فازی اوزان خاک زهکشی خاک عمق خاک ساختمان خاک بافت زیرمعیارها
 وزن

 نهایی

 خاک

 29/0 23/0 ،27/0 ،31/0 ،35/0 2/3 ،2 ،2/5 ،3 1 ،1 ،1 ،1 1 ،1 ،1 ،1 1 ،1 ،1 ،1 خاک بافت

 ساختمان
 خاک

1، 1، 1، 1 1، 1، 1، 1 1، 1، 1، 1 2/7، 3، 2/5، 2 36/0، 32/0، 28/0، 25/0 31/0 

 27/0 21/0 ،25/0 ،29/0 ،33/0 1 ،2/3 ،2 ،2/5 1 ،1 ،1 ،1 1 ،1 ،1 ،1 1 ،1 ،1 ،1 خاک عمق

 زهکشی
 خاک

3/2، 2/1، 5/2، 3/1 2/1، 5/2، 3/1، 7/2 1، 3/2، 2/1، 5/2 1، 1، 1، 1 20/0،14/0، 11/0، 09/0 13/0 

 

 وشر از ها الیه تلفیقمنظور  به ،FAHP و ANP روش دو به الیه هر نهایی وزن آوردن دست به از پس ،پایان در

WLC  افزار نرم محیط در Arc GIS 10 منظور  به مطالعاتیمنطقة  اراضی تناسب ارزیابی نهایینقشة  وشد  استفاده

  (.6 و 5 )شکل آمد دست به اکوتوریسم کاربری

 

  
 FAHP روش با اکوتوریسم کاربری نهایی . نقشة6شکل  ANPروش  با اکوتوریسم کاربری نهایی . نقشة5شکل    
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 گیری هنتیج

 روش در و دارد مطالعه موردمنطقة  در را تأثیرگذاری کمترین جهت و تأثیرگذاری بیشترین شیب معیار ،ANP روش در

FAHP در و دارد را تأثیرگذاری کمترین گیاهی تراکم و تأثیرگذاری بیشترین فیزیوگرافی معیار اصلی، معیارهای بین در 

 نقشه ةپای بر .را دارند تأثیرگذاری کمترین و بیشترین ترتیب به زهکشی و ساختمان زیرمعیارهای خاک، معیارهای بین

 توان دارای درصد 46 حدود و یک درجه توان دارای درصد 23 حدود منطقه، مساحت کل مجموع از نهایی بندی زون

 درصد 36 حدود و یک درجه توان دارای درصد 19 حدود FAHP روش به و است ANP روش به توریسم برای سه درجه

 ها آن تحلیل و تجزیه و روش دو هر از آمده دست به نهایی های نقشه به توجه با (.11 )جدول است سه درجه توان دارای

 روش در و طبقه یک در ANP روش درداشتند  یکسان شباهت نظر هر از که مناطقی شد مشاهده، Google Earth در

FAHP افزار نرم از استفاده با نیست. سازگار موجود واقعیت اب این که اند گرفته قرار متفاوت ةطبق دو در Google Earth و 

 .دارد بیشتری سازگاری واقعیت با ANP روش نتایج ،میدانی های بررسی

 FAHP  و ANP روش از حاصل منطقه توان های کالس مساحت. 11 جدول

 ها کالس
 FAHP روش ANP  روش

 )درصد( مساحت )کیلومترمربع( مساحت )درصد( مساحت )کیلومترمربع( مساحت

 19 76/24 23 51/30 یک درجهمنطقة 

 45 17/60 31 45/41 دو درجهمنطقة 

 36 15/47 46 12/60 سه درجهمنطقة 

 100 08/132 100 08/132 جمع

 فاکتورهای به هجانب همه نگرش با توریسماکو کاربری نظر از منطقه اراضی تناسب بندی رتبه تحقیق، این در

منظور  به جغرافیایی اطالعات سیستم با همراه FAHPو ANP های روش از استفاده با خائیزمنطقة  در اکولوژیک

 تدریج به که است شده گرفته درنظر توان طبقه سه توریسم،اکو اکولوژیکی مدل در است. بوده مدنظر سرزمین ریزی برنامه

 دهد می نشان نتایج .شود می نامناسب کاربری این برای زمین پذیری انعطاف و مرغوبیت سه ةطبق سمت به یک ةطبق از

 در نتیجه این که است خوب اکوتوریسم برای منطقه شرایط و دارد وجود منطقه در توریسم های فعالیت گسترش ةزمین

 چندمعیاره گیری تصمیم های مدل از اراضی تناسب تعیین بررسی در توان می ،همچنین است. تر واضح ANP روش

 آورد. دست به را قبولی قابل نتایج و دکر استفاده FAHP و ANP همچون

 منابع
 AHPاجرای مدل اکولوژیک کشاورزی با استفاده از، 1393پورخباز، حمیدرضا، اقدر، حسین، محمدیاری، فاطمه و وحید رحیمی،  .1

، 4ریزی و آمایش فضا، دورة هجدهم، شمارة  نامهمجلة برمنطقه خائیز بهبهان(،  :مطالعة موردی) GIS در محیط  FAHP و

 .48 -21صص 

 و چندمعیاره گیری تصمیم روش کاربرد، 1391پورخباز، حمیدرضا، جوانمردی، سعیده، یاوری، احمدرضا و حسنعلی فرجی سبکبار،  .2

، مجلة قزوین( دشت :موردی کشاورزی )مطالعة اراضی تناسب آنالیز در ANP-DEMATELتلفیقی  مدل

 .164 -151، صص 3نهم، شمارة  و شناسی، سال سی محیط

کاربری  استقرار منظور به دزفول بوالحسن منطقه اکولوژیکی توان ارزیابی، 1389جوزی، سیدعلی و نسرین مرادی مجد،  .3

 .14 -7، صص 3زیست و توسعه، سال دوم، شمارة  ، مجلة محیطSMITHروش  به گردشگری

 .آییژ رنجبر، انتشارات ، ترجمة محسناکوتوریسم مدیریت و ریزی برنامه بر ای مقدمه ،1388 آلن مور، اندی و درام، .4
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 های بندی ساختگاه اولویت در (ANP)ای  شبکه تحلیل فرایند کاربرد، 1387دالور، مجید و جمال محمد ولی سامانی،  .5

 .56 -46، صص 2ایران، سال ششم، شمارة  آب منابع ، مجلة تحقیقاتمیگو پرورش

، نشریة هنرهای زیبا، ای ریزی شهری و منطقه در برنامه (ANP) ای کاربرد فرایند تحلیل شبکه، 1388ندیار، زبردست، اسف .6

 .90 -79، صص 3ویکم، شمارة  سال چهل

 . 122 -115، صص 3ویکم، شمارة  سال سی شناسی، محیط مجلة ،زیست محیط حفاظت در اکوتوریسم نقش، 1388رضوانی، عبداهلل،  .7

توریسم با استفاده  توسعه منظور به خوانسار شهرستان محیطی توان ارزیابی، 1388اله نوری،  سیدهدایت سلطانی، زهرا و .8

 .100 -76، فصلنامة تحقیقات جغرافیایی، دورة چهارم، شمارة نودونه، صص  GISاز 

 اساس بر ها گاه دی وببن رتبه برای پرومثه و ای شبکه تحلیل فرآیند تلفیقی مدل ارائة، 1391آبادی مروتی، علی،  شریف .9

 .206 -187، صص 5دورة دوم، شمارة  ، مجلة مدیریت فناوری اطالعات،کاربردپذیری معیارهای

 .شاهرود یانتشارات دانشگاه صنعت، یارهچندمع گیری تصمیم ،1389 ی، محمد،عطائ .10

 بهداشتی دفن محل یابی مکان، 1386زاده، حسین و حسن رحیمی، فرجی سبکبار، حسنعلی، سلمانی، محمد، فریدونی، فاطمه، کریم .11

، قوچان شهرستان روستایی نواحی موردی مطالعه (ANP)تحلیل  ای شبکه فرایند مدل از استفاده روستایی با زباله

 .149 -128، صص 14انسانی، دورة اول، شمارة  علوم مدرس فصلنامة

نامة کارشناسی  ، پایانهای اکوتوریسمر جاذبهارزیابی محیط زیست منطقة سردشت دزفول با تأکید ب، 1386کیا، کیانوش،  .12

 ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی خوزستان.
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