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Abstract 

Evaluation of land capability is a way of knowledge of nature and preventing its 

destruction. The Logic scoring of preference method is one of the new approaches in land 

evaluation. This method consists of three main components: the attributes tree, the 

preliminary criteria and the aggregation structure. Criteria and sub-criteria of the 

conservation model, criteria weightings and standardization functions were determined by 

the resources reviewing, environmental attributes of the area and consulting with local 

experts. Then, the decision tree is formed, after that, the sub-criteria, criteria and attributes 

were weighted. Their replacement capability was determined. Replaceability or 

simultaneity means identifying importance of criteria and sub-criteria in decision making. 

So, more or less effect of criteria was determined on the final decision by the ranges of 

positive and negative numbers. Aggregation of criteria and sub-criteria were done by 

Weighted Average Power Method. Conservation maps were prepared with two scenarios 

without_with the replaceability criteria. Scenario result of without replaceability shows the 

region's conservation value better than the replaceability scenario. The research results 

showed that rivers and aquatic ecosystems, scarce native plants and Mountains with high 

slope and shallow soil are sensitive to degradation. The proposed GIS-based LSP method is 

an enhanced MCE approach that represents an excellent tool for discussion and deliberation 

among stakeholders, decision makers, land-use planners and other experts. 
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قابلیت در  چندمعیارهارزیابی و  روش امتیازدهی منطق ترجیح

 منابع طبیعی اظتحف
4سلمانماهینی،عبدالرسول3سفیانیانعلیرضا،2،سعیدپورمنافی1بیزهرامظلومبی

 ، ایرانزیست، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان دانشجوی دکتری محیط. 1

 ، ایرانزیست، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان گروه محیط ،استادیار. 2

 ، ایراناصفهان، اصفهان یدانشگاه صنعت زیست، یطگروه مح ،دانشیار. 3
 گرگان، گرگان، ایران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعیاستاد، . 4

 (21/22/2930تاریخ پذیرش: ؛ 12/80/2930)تاریخ دریافت: 

 چکيده

امتیازگهذاری  روش  کهارگیری  به   ة حاضرهدف مطالعارزیابی قابلیت سرزمین روشی برای شناخت طبیعت و جلوگیری از تخریب آن است. 

روش امتیهازدهی منطهق تهرجیح از     .حفهاتتی اسهت  _ مناطق حسها  اکولهوکی ی   تعیین برای در ارزیابی تناسب سرزمین منطق ترجیح 
اصلی درخت صهفا،    ةلفؤمشامل س  های قابلیت کاربری اراضی است. این روش نقش  ةتهیدر ارزیابی چندمعیاره بهبود یافت  های روش

مدل حفاتت  وزن و توابع استانداردسهازی معیارهها بها مهرور منهابع  وی گهی        یمعیارهااست.  LSPمعیارهای مقدماتی و ساختار تجمعی 
دههی و قابلیهت جهاینیینی    محیطی منطق  و مشور، با کارشناسان بومی و با تجرب  تعیین شد. بعد از تش یل درخت تصمیم مرحله  وزن 

یرشاخ  ک  از اتصال دو معیار و ب  هر شاخ  که  از اتصهال   . ابتدا  برای هر معیار وزن تعیین شد و ب  هر زها انجام گرفتمعیارها و وی گی
مههم در   یمعیارهها  و هها بودی تعیین وی گهی منظور از قابلیت جاینیینی یا هموزن مجیایی اختصاص یافت.  شود  میدو زیرشاخ  ایجاد 

بها روش   تلفیهق معیارهها  . دشه مثبت و منفهی تعیهین    عددی ةبازنهایی با  ها بر تصمیمطوری ک  اثر کم یا زیاد آن ب است. گیری  تصمیم
ارزیهابی قابلیهت    سهناریوی  .شهد بدون و با قابلیت جاینیینی تهیه   با دو سناریو کاربری حفاتت  ةنقش .گرفتدار انجام  وزنمیاننین توان 

اکولهوکی ی به     ترین منهاطق حسا دهد. از سناریوی جاینیینی نشان میحفاتتی منطق  را بهتر  ارزشحفاتت بدون قابلیت جاینیینی 
 LSP های آبی  گیاهان بومی کمیاب و مناطق کوهستانی با شیب زیاد و خاک کم عمق اسهت. ها و اکوسیستمتخریب ب  ترتیب رودخان 

 .استرییی سرزمین  در برنام و کارشناسان دینر ان ریینفعان  سازندگان تصمیم  برنام  ذینظرا، بررسی ابیار مناسبی برای بحث و 

 واژگان کليدی

 .ارزیابی قابلیت سرزمین  امتیازدهی منطق ترجیح  حفاتت
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 مقدمه

 هايریزيبرنامه در خیرأت و انسان زندگی الگوهاي و هاشیوه تغییر ،تکنولوژي وسعه،ت ةشتابند سیر

 گستتر   .(12: 2931متعددي ایجاد کرده است )بابااوغلی  مسائل و مشکالت آن منفی آثار کاهش

 منتاب   اتمتا   از نگرانتی  و آن منتاب   و طبیعت از برداريبهره و تصاحب براي بشر توانایی و دانش

 اثرپتایر  و اثرگتاار بته ووامتل    را کارشناستان توجته   طبیعتی  ینتدهاي افر تعادل زدن برهم و طبیعی

ووامل مختلفتی  تأثیر (. سرزمین تحت 21 :2932 ،یار سعادتو  )پور جلب کرده است زیست محیط

نتو  کتاربري تتا فعالیتت      ،هوا، خاک، شکل زمین، سنگ مادر، جوام  گیاهی و جتانوري  از آب و

 ،در انتخاب واحدهاي سرزمین براي توسعه نقش دارند )راهداري یادشدهووامل همة انسانی است. 

درختور، شتناخت طبیعتت و حفت  آن     توستعة  ارزیابی قابلیت سرزمین روشی براي (. 131: 2931

زیستت  هتاي محتیط  مکان، توسعه و ویژگتی لیت سرزمین اثر متقابل سه وامل ارزیابی قاب دراست. 

هتاي  رو  (.Malczewski. 1999; Collins et al., 2001; Basso et al., 2000شتود )  متی بررستی  

 شده است.مطرح تاکنون توسعه زیست و  متقابل محیطآثار متعددي براي شناسایی 

 مسألهبيان 

بتراي ارزیتابی تناستب و قابلیتت زمتین و      متثثري  ابزارهاي مفیتد و  ارزیابی چندمعیاره هاي رو 

ها در فرایند ساخت این رو  (.Montgomery & Dragicevic, 2016: 21مدیریت سرزمین هستند )

هاي حمایت تصمیم گیران در مسائل پیچیده یا سیستمریزي و ارزیابی نظرات تصمیمتصمیم، برنامه

 MCEمطالعتات  در  .(Malczewski & Rinner, 2015; Jankowski et al., 1997استت ) قابل استفاده 

 ;Store & Kangas, 2001شتود ) متی کار گرفته  بهها دانش کارشناسی براي تعیین معیارها و وزن آن

Yu et al., 2011 )فراینتد  گیري بتا منطتف فتازي استانداردستازي، بتا      ها یا معیارهاي تصمیمویژگی

فراینتد  دهتی اهمیتت معیارهتا در    شوند. وزندهی و ترکیب میوزنها یا سایر رو  2مراتبی سلسله

نتیجتة   .شتود تعیتین متی   2تتا   0ارز  محدودة کند و شاخص تناسب تصمیم در تلفیف را بیان می

ارتقتا و بهبتود   (. Jiang & Eastman, 2000: 11) قابلیت یا تناسب اراضی است ةنهایی ارزیابی، نقش

                                                                                                                                                    
1. AHP: Analytic Hierarchy Process 
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 تعریف و تعیین معیارهاي ارزیابی قابلیت و تناسب اراضی الز  و گاهی ضتروري استت  هاي رویه

(Montgomery et al., 2016: 14.)  

استت. توابت     2310تعریف شده در اوایتل   MCEهاي از رو  2رو  امتیازدهی منطف ترجیح

 ,.Montgomery et alریاضی آن بر پایه مفاهیم محاسباتی نر  و وملگرهاي منطف ریاضتی استت )  

 LSPدرخت صفات، معیارهاي مقدماتی و ساختار تجمعی مثلفة شامل سه  LSP(. رو  14 :2016

ستتازگاري بتتا  LSPتتترین ویژگتتی رو  . مهتتم(Montgomery & Dragicevic, 2016: 21)استت  

پایتة  خصوصیات قابل مشاهده از استدالل انستانی در جتایی کته تجمت  معیارهتا غیرخطتی و بتر        

بتا حفت  اهمیتت هتر      ي زیتاد هاورودي کارگیري بهقابلیت  ،است. همچنین 1زینیهمبودي و جایگ

 هچ و همکاران(. Montgomery et al., 2016: 14مراحل ارزیابی چندمعیاره را دارد )همة ورودي در 

 در چندواملته  گیتري  تصتمیم  در( 1022)و هتتچ  دراگیسویک  ( در ارزیابی تناسب شهري و1022)

ارزیابی قابلیتت   در( 1021) همکاران و مونت گومريکار گرفتند.  این رو  را به يشهر سازيشبیه

اي ریتزي کتاربري اراضتی منطقته    ابزار مثثري در برنامته  LSPرو  کشاورزي بیان کردند، اراضی 

 MCEهاي مختلتف  ( در ارزیابی توسعة شهري با رو 1021) مونت گومري و دراگیسویک  است.

( در 1022) هتتچ و  دراگیستویک   هتا استت.  بهتر از نتایج سایر رو  LSPنشان دادند نتایج رو  

ارزیتابی   در (1021) همکتاران و  مونتت گتومري  ستازي شتهري و   گیري چندوامله در شبیه تصمیم

ریزي اشتاره  به پتانسیل باالي این رو  در ارزیابی و برنامه LSPبا رو  کشاورزي اراضی قابلیت 

در ارزیتابی تناستب    LSPجدیتد  نستبت   بهرو   کارگیري با بهوالوه  ة حاضرهدف مطالعکنند. می

ایتن منتاطف از   محتدودة  کتردن   مشتخص مناطف حساس اکولوژیکی است تا با تهیة نقشة سرزمین، 

نهتایی ارزیتابی   نتیجة و اینکه همبودي یا جایگزینی معیارها در شود ها جلوگیري تخریب بیشتر آن

 دارد.تأثیري تناسب چه 

 پژوهش ةپيشينو مبانی نظری 

ایتن   گیري با ووامل و اهداف چندگانه استت. هاي تصمیماز رو  ،9معیارهگیري چندرو  تصمیم
                                                                                                                                                    
1. Logic Scoring of preference 

2. Simultaneity and Replaceability   
3. Multi-criteria decision making 
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کتار   هاي زمانی، وتد  قطعیتت، ریستک و موضتووات پیچیتده بته      رو  براي حل مسائل در دوره

اهداف جزئی  قرار دارد، در سطح بعدياصلی گیري چندمعیاره هدف تصمیم سطح یک رود. در می

و زیرمجمووه هر هدف جزئی صفات یا معیارهایی براي دستیابی به این اهداف قرار دارند. امروزه 

 کتار گرفتته   بته  MCDM ةشتد هتاي بستط داده   یابی توسعه رو  در ارزیابی قابلیت اراضی و مکان

 (. 131 :2931 ،شود )راهداري می

هتاي ورودي در یتک   کنتد. داده متی  رو  منطف امتیازدهی ترجیح از ساختار تجمعتی پیتروي  

(. Dujmović et al., 2008: 11شتوند ) ارائه میبا معیارها مرتبط  ةشد دهیمقیاس استاندارد و سازمان

 کتارگیري  بته بنتدي و طتی چنتدین مرحلته بتا      گروهLSP هاي ورودي بر روي درخت صفات داده

-با ویژگی جایگزینی و همبودي معیتار  LSPهاي کنندهشوند. تلفیفترکیب می LSPهاي کننده تلفیف

نتایج قابتل اطمینتانی    LSP(. Malczewski, 2004: 331)دهند تلفیف را شکل مینحوة ها، ساختار و 

را  LSPکنتد. خصوصتیاتی کته رو     ها و پارامترهتا تولیتد متی   در ارتباط با تلفیف منتخب ورودي

ساختار تلفیتف زوجتی    کارگیري بهدهد. نشان می MCEهاي از سایر رو مثثرتر منحصر به فرد و 

هتاي  شتده در وبتارت   ارائته منطتف پیوستتگی    کتارگیري  بهپایري در دهد انعطافمعیارها اجازه می

هتاي ورودي بتدون از دستت دادن    بتودي و توانتایی تلفیتف شتمار زیتادي از داده     جایگزینی و هم

هتاي  بتا رو   LSPرو  ایستة  مق. گیترد معناداري هر داده ورودي با توجه نو  اظهتارات انجتا    

 Dujmović & De) استگرفت مراتبی توسط برخی کارشناسان انجا   سلسلهترکیب وزنی و رو  

Tre, 2011; Dujmović & De Tre, 2009; Dujmović & Scheer, 2010 .) 

شتود. امتیتاز   استفاده می MCEهاي طور مکرر در رو  بههاي امتیازدهی وزنی جمعی که رو 

هتایی  چنتین متدل   .W1S1+…WnSn S=کنتد  جم  وزنی امتیازهاي صفت را محاسبه متی تجمعی، 

( S=1باید تولیتد کنتد    Si=1( یا نیازهاي کفایت )مواردي که S=0 تواندنمی Si=0نیازهاي اجباري )

شتمارند  کته در طبیعتت بتی    را هاي غیرخطیکنندهتنووی از تلفیف LSPکنند. رو  حمایت نمی را

 Si=0و نیازهتاي اجبتاري )جتایی کته      گیترد  کار متی  به( S=S1W1S2W2…SnWn)میانگین هندسی 

هتاي  کنتد. در متدل  (، نیازهاي کفایت و سایر ساختارهاي منطقی پیچیده را متدل متی  S=0تواند  می

وزن میتانگین برابتر بتا     . بنتابراین، شتود ( متی W1+W2+…+Wn=1افزایشی، وزن معیارهتا نرمتال )  
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W1+W2+…+Wn)/n=1/n) 1میتتانگینوزن . استتت/n  یتتک صتتفت ورودي را معنتتاداري میتتانگین 

متنتاظر   ، تغییر امتیاز خروجتی بتا ارز  وزن  2تا  0دهد )با تغییر امتیاز یک صفت از انعکاس می

هتاي افزایشتی بته    شود. همچنین، با افزایش شمار صفات، معناداري هر صفت در متدل محدود می

هنگتامی کته تلفیتف     LSPدر رو   استت. تتأثیر  بتی و گاهی در نتیجته   یابدمیمعنا کاهش طور بی

ایتن متوارد    ،تواند اجباري، یا اختیاري باشدمعیارها غیرخطی است و هر یک از صفات ورودي می

هاي افزایشتی ستنتی در منتاب     غیرخطی در مقایسه با مدل LSPهاي شود. برتري مدلمشاهده نمی

 (.Dujmović & Scheer, 2010: 8مختلف بحث شده است )

افتزار محتیط وینتدوز،     براي کاربردهاي ولو  کتامییوتر از قبیتل ارزیتابی نتر      ،ابتدا LSPرو  

جو به همان خوبی سایر رویکردهاي ارزیتابی چنتدمعیاره   و موتورهاي جستمقایسة ارزیابی جاوا، 

و رو  ارزیتابی چنتدمعیاره    GISهاي مکانی، با استفاده از داده LSPتوسعه داده شد. اخیرا، رو  

 Dujmović, 2007; Dujmovićهاي ولو  جغرافیایی کاربرد داشته استت ) براي حل مسائل در رشته

& Fang, 2004; Dujmović & Bai, 2006 .)هتاي تناستب   مفهتو  نقشته  ( 1002) درتر و دوجمویک

LSP ارائه دادنتد. هتدف اصتلی    اي از تناسب در رابطه با هدف یا موضو  ویژه ي پیوستهکه درجه

توستعة  جغرافیایی با اهدافی از قبیل تناسب براي منطقة تناسب درجة تعیین  LSPهاي تناسب نقشه

 (.Hatch et al., 2014: 17غیره است ) صنعتی، کشاورزي، مسکونی، آموزشی و تفرج و

 محدوده و قلمروی مورد مطالعه

کته  استت   222/711مساحت با آباد، لنجان و مهیار شمالی  نجف ةسه زیرحوضمورد بررسی  ةمنطق

درجته و   92دقیقه طول شترقی و   72درجه و  72دقیقه تا  71درجه و  70در مختصات جغرافیایی 

رود واق  شده استت   زایندهآبریز  ةحوضهکتار در ورض شمالی دقیقه  70درجه و  91دقیقه تا  27

 و ملتی  پتارک . و تتورانی قترار دارد   ایتران  رویشتی  ةناحیت استیی از  زوندر این منطقه (. 2 )شکل

 قرار منطقه غربتی شتمال در هکتتار 229179 تقریبی مساحتبا  قمیتشلو حیتات وحتش پناهگتاه

پرنتده،   ةگونت  22پستاندار،  ةگون 92 .است ملی پارک مساحت این از هکتار 90013 دحدو که دارد

 آهتتوي  نظیتر  پستتاندارانی  در منطقته شناستایی شتده استت.     دوزیست ةگون 1خزنده و  ةگون 92

 دیتده  زیستگاه این در تشیو  پلنگ کاراکال، وحتشی، گربه پلنگ، بز، و کل میش، و قوچ ،ایرانتی
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ستمی گیتاهی در منطقته شناستایی شتده       ةگون 12دارویی و  ةگون 97مرتعی،  ةگون 17 شده است.

، 2932 ،فتترو  حجتتهنستتترن و  ؛2932 همکتتاران،مکتتی و  ؛2917 ،آبتتادي  فنجتتیوستتفی استتت )

 هکتتار  70700 ی تقریبتا  تمستاح  با اضیق هالک ملی ارکپ ،همچنین. (2931 همکاران،و  دستجردي

 ةگونت  11( 2931 ن،اهمکتار  و براتتی  ،2931 ،یشریعت و فراشی) دارد قرار منطقه یقشر وبجن در

 گونه پستتاندار 21که شامل شده ثبت شده است  منطقة حفاظتاین گیاهی در  ةگون 132جانوري و 

 همکتاران، کتابلی و   ؛2927 همکتاران، روحتانی و  ؛ 2920 ،التدین  خواجته گونه پرنده استت )  22و 

(. آهوي ایرانی، قوچ و میش، پازن، پلنگ، کاراکال، گرگ، شغال، روباه، کفتار، تشتی، وقتاب   2922

تترین پستتانداران و   چکتاوک از مهتم  طالیی، کرکس مصري، دلیجه، کبک، تیهتو، کوکتو، قمتري،    

 (.2 :2927، همکارانپرندگان این منطقه است )روحانی و 

 
 مطالعه  موردمحدودة جغرافیایی موقعیت  .1کل ش

 پژوهشروش 

 زیستتی،  تنو  از دارينگه و حف  براي که است آبی یا خشکی محیط از مناطقی، شده حفاظت مناطف

 شتوند متی  متدیریت  و حفاظتت  سنتی هايشیوه یا قانونی طریف به، آن همراه فرهنگی و طبیعی مناب 

 و آموزشتی  هتاي برنامته  اجتراي  بتراي  مناستتبی  هتتاي محتیط مناطف این(. 202: 2923 ،زادهابراهیم)
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 و مصتترفی  بترداريبهره و گردشگري هايفعالیت دادن انجا  و شود، می زیستتی محیطت هتايپژوهش

 ،همکتاران بتاقري و  ) استت  مجتاز ، هتا آن در مناطف متدیریت جام  طرح اساس بر متناسب اقتصادي

دهتد. بتر   هاي مناسب براي حفاظت را نشتان متی  مدل اکولوژیکی حفاظت فقط سرزمین (.20 :2939

بتودن آثتار یتا     درجة طبیعیها و کمیابی گونهدرجة اي، زیستگاه، تنو  گونهپایري  درجة آسیباساس 

(. در ایتن  123 :2927 ،شوند )مخدو بندي میمناسب براي حفاظت طبقههاي ارز  باستانی سرزمین

مطالعه، مدل بتومی و محلتی حفاظتت بتا هتدف حفت  زیستتگاه حیتات وحتش و گیاهتان بتومی،            

 درجه تهیته شتد و   10خیزي و با شیب بیش از  سیلهاي آبی و مناطف حساس به فرسایش، اکوسیستم

هتاي حستاس در فراینتدهاي    شتده و اکوسیستتم   حفاظتت بندي با توجه به کارکردهتاي منتاطف   طبقه

اکولوژي انجا  گرفت. معیارها و زیرمعیارهاي مدل حفاظت، وزن و تواب  استانداردسازي معیارهتا بتا   

هاي محیطی منطقته  (، ویژگی2939 ،، استانداري اصفهان2931 ،راهداري؛ 2927 ،مرور مناب  )مخدو 

انجتا    ،انتد منطقه که تحقیقات مختلفی در این زمینه داشتته  و مشورت با کارشناسان با تجربه و بومی

   .گرفتمعیارها و زیرمعیارها انجا  ودي ب میا ه جایگزینی قابلیت ،این مراحل از بعدگرفت. 

 ها داده

ها و ستیل بتا   رودخانهنقشة آوري، بازبینی و اصالح شدند. بعد از جم ( 2)جدول هاي مورد نظر داده

 است. 200000/2 شده کارگرفته به هاي مکانیمقیاس داده. شدارث بازبینی و اصالح  گوگل کارگیري به

 .شدمیدانی بازنگري در وملیات ها آن ةشد ثبتبا موقعیت کمیاب زیستگاه گیاهان بومی نقشة 

 ها آن ةتهیدر  شده کارگرفته بههای و روش منابع. 1جدول 

 توضیحات هااسامی نقشه
 توسط کاربرUSGS  از سایتمتر  DEM 90 ةنقش شیب

 و تبدیل داده وکتور به رستر با جدول ارز  داده خاکنقشة هاي جدولی داده ومف خاک
 تاب  فاصله تبدیل وکتور به رستر با و هاي هیدرولوژي و سیلترکیب نقشه سیل

 فرسایشنقشة  فرسایش
 کوهی بادا واژگون و اللة زیستگاه گیاهان بومی بنه،  گیاهان بومی

 و استفاده از تاب  فاصله مختصات جغرافیایی آثار فرهنگی و تاریخی آثار فرهنگی و تاریخی
 قاضی شده و پارک ملی قمشلو و کاله مناطف حفاظتنقشة محدودة  شده منطقة حفاظت

 استفاده از تاب  فاصله ،و آبشار هاچشمهموقعیت نقشة  و آبشار چشمه
 توسط کاربر حداکثر احتمالبندي طبقهبا رو  کاربري اراضی تولیدشده نقشة  کوهستان
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 روش امتيازدهی منطق ترجيح

هتاي  نقشته تهیتة  گیري چنتدمعیاره و  هاي جدید در تصمیمرو  امتیازدهی منطف ترجیح از رو 

اصلی درخت صتفات،  مثلفة شامل سه  اراضی است. رو  امتیازدهی منطف ترجیح قابلیت کاربري

مراتبتی از   سلستله تجزیتة   معیارهاي مقدماتی و ساختار تجمعی است. درختت صتفات بتر استاس    

(. در ایتن  Montgomery & Dragicevic, 2016: 21شتود ) ها، معیارها و زیرمعیارها ایجاد میویژگی

شود. هتر ویژگتی در درختت تصتمیم     بندي میگیري دستهدر تصمیممثثر هاي ویژگی ،رو  ابتدا

که معیارها و زیرمعیارها به صورت دودویی بر آن قرار گرفته است. از دارد هایی زیرشاخهشاخه و 

شتود. تعتداد شتاخه و    ها درختت تصتمیم ستاخته متی    ها شاخه و از اتصال شاخهاتصال زیرشاخه

 (. Montgomery et al., 2016: 14ها به تعداد معیار و زیرمعیارهاي تصمیم بستگی دارد )زیرشاخه

   ارزیابی ایمعياره

 شتتناخت  استت.  مجمووتته  یک درمختلف  مناب  استقرار ةنحوولت  به در طبیعت متفاوت مناظر

، طبیعی رویش) جانتدار ووامتل سیستماتیک روابط شناسایی در طبیعتی مناطف اکولوژیکی ساختار

 و نستترن ) استت ( فیزیتوگرافی و خاک مناب ، آب مناب ، اقلیم) جانبی ووامتل و( وحتش حیتات

 (.Laurance, 2005 ؛2932 ،فرو  حجه

آن افتزایش   میزان اخیر هايسال خاک از فرایندهاي اکولوژیکی و طبیعی است که در فرسایش

تتأثیر  ومتف افتزایش دهتد     کتم هایی با ختاک  ت. هر واملی که شدت فرسایش را در مکاناس یافته

 در کشتاورزي  و اراضتی  کتاربري  تغییتر ، نامناستب  کاربري شدیدي بر اکوسیستم خواهد گااشت.

 ةنقشت  .(23 :2937، شوند )وباسیمیو هدررفت خاک  فرسایش افزایش موجب دار شیب هايزمین

 .شدفرسایش بر اساس شدت فرسایش استانداردسازي 

و  زمتین شتکل  ، ختاک یم، ماننتد اقلت   فیزیکتی  همبستگی باالیی که بتا ووامتل   ةواسط به یپوشش گیاه

نمتاي شترایط طبیعتی و     تمتا   نتة آی ،در واقت   دارد.مناطف خشک مانند ایتران   ویژه در هب، هاي انسانیتفعال

در مطالعتات   ،استت، بنتابراین   ي جانورانستگاهی برازی طشرای ةدهند تشکیل حاکم بر منطقه بوده و یانسان

 )جعفتري و  حفاظت مورد توجه قترار گرفتته استت   ي یزر برنامه ستی درزیبسیاري به ونوان جانشین تنو  

احتمتال کتاهش ایتن     ها آنمزایاي اقتصادي  به ولتمرتعی  گیاهان ةروی بی برداشت (.21 :2923 ،همکاران
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کتیرا، بادا  کوهی، بنته و گتل    مانند(. گیاهان صنعتی و مرتعی 7 :2932 ،)صفاییاندهد ها را افزایش میگونه

حفت   بتراي  هتا  از مناطف رویشی آنمورد مطالعه رویش دارند. انتخاب بخشی منطقة واژگون در اللة زیباي 

 اي استانداردسازي شد.هاي این گیاهان با توجه به اهمیت منطقهرویشگاه .ها الز  استگونه این

ارز  زیستتی   از آنگیاهان و حیوانات آبزي ، است هارودخانهاز ذخایر طبیعی و ملی کشورها 

رود  رودخانتة زاینتده   (.Asaeda et al., 2009؛ 2937 ،برخوردارنتد )بدیستار و احمتدي   اقتصادي و 

گیترد و آب متورد نیتاز    کتوه زاگترس س چشتمه متی     رشتته ترین رود این منطقه است کته از   مهم

کنتد و در انتهتا بته تتاالب     مین متی أهاي کشاورزي، شرب و صنای  مستقر در مستیر  را تت   زمین

(. 2939 همکتاران،  و اکبتري ؛ 2932 همکاران، و ایرانمهر)ریزد گاوخونی واق  در شرق حوضه می

امروزه بته ولتت ستاخت ستد و      ،مرغاب که در سالیان گاشته در کل سال جریان داشترودخانة 

ها و آبشار شاهلوالک منطقه وتالوه  ها، چشمههاي بهاري جریان دارد. رودخانهکانال در زمان بار 

 هاي آبتی اکوسیستم حفاظت راهکارهاي ازبر ارز  اکولوژیکی در جاب اکوتوریسم نقش دارند. 

 و احتداث  زمتان  در هتا آن زیستت  محتیط  نیتاز  متورد  حقابتة حفت   جلوگیري از تخریب بستر و 

هتا بته   مناب  آب بیشتترین ارز  بته رودخانته   نقشة ت. در استانداردسازي اس سدها از برداري بهره

  آن داده شد.تأثیر تحت منطقة آبخیز و وسعت  ةولت جریان در کل حوز

آوري آب بتاران و انتقتال آن بته     جمت  ها در فرایندهاي اکولتوژیکی ماننتد ریتز  بتاران،     کوه

هاي داخلی زمین نقتش دارنتد و زیستتگاه    جایی هوا و ایجاد باد و انتقال انرژي الیه جابهرودخانه، 

هتاي مختلتف بتا    ها ستنگ شوند. کوهمناسبی براي حیات وحش و گیاهان کوهستانی محسوب می

کتاوي از  . معدنندارندارز  حفاظتی مناسبی ولی  .(20 :2922 ،)یاوريدارند فراوان  ذخایر معدنی

. استانداردسازي معیتار کوهستتان بتر استاس منتاطف      استهاي منطقه ترین ووامل تخریب کوهمهم

  .گرفتها با بیشترین ارز  انجا  دشتی با ارز  صفر و کوه

 و تاریخچته  قتدمت،  باستانی آثار. است آن ةشناسنام کشوري هر فرهنگی میراث و باستانی آثار

(. غارها، Waters & Russell, 2012 ؛2931 ،)مقدسی جهرمی کندمی مشخص را سرزمینی هر تمدن

 جاي مانده از گاشتگان است.  بهها از آثار ها و برجنگارههاي قدیمی، سنگپل
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 معيارها دهیوزنو استانداردسازی 

 گیترد  متی توابت  فتازي و بتولین انجتا       کتارگیري  بتا بته  کردن معیارها  مقیاس هماستانداردسازي یا 

تتاب    کتارگیري  بته شتدن یتا    رستتري (. معیارها و زیرمعیارهاي مدل بعد از 271 :2931 ،)وسکریان

)شتکل  شتد  ویژگی اکولوژیکی منطقه، ارز  حفاظتی و موقعیت هر پدیده استانداردسازي  ،فاصله

انجتا   بعتد از تشتکیل درختت تصتمیم     هتا، معیارهتا و زیرمعیارهتا    ویژگیدهی به وزن ةمرحل (.1

، ابتدا، براي هر زیرمعیار وزن تعیین و به هر زیرشاخه که از اتصال دو زیرمعیتار و بته هتر    گیرد می

-وزنتعیتین،  شتود.  وزن مجزایی اختصاص داده مید شو میشاخه که از اتصال دو زیرشاخه ایجاد 

بومی منطقه و متخصص در استادان نظر  کارگیري بهی معیارها و زیرمعیار با دهی و قابلیت جایگزین

 این زمینه انجا  گرفت.

  قابليت جایگزینی

ها، معیارها و زیرمعیارهتا استت. منظتور از ایتن     بودي ویژگیتعیین قابلیت جایگزینی یا هممرحلة 

طوري که اثر کتم یتا    گیري است. بهها، معیارها و زیرمعیارهاي مهم در تصمیمتعیین ویژگی ،مرحله

مثبتت و منفتی یتا حتروف      وتددي بتازة  گیتري بتا   ها، معیارها و زیرمعیارها بر تصمیمزیاد ویژگی

مقدار وتددي جتایگزینی یتا     ةدهند یا + نشان -شود. حروف انگلیسی با والمت انگلیسی تعیین می

(. اگر هر دو ویژگی، معیتار  2ل بودي هر ویژگی، معیار و زیرمعیار نسبت به دیگري است )جدو هم

بودي یا ود  جایگزینی  همپارامترهاي  ،یا زیرمعیار براي ارزیابی یا دستیابی به هدف ضروري است

 -01/3بتودي   هتم حتداکثر   .شتود  متی بودي با حروف یا ودد تعیتین   . میزان همشود کار گرفته می به

(c++و حداقل هم ) ( بوديc--) 123/0 در ایتران شتیب و آب دو معیتار مهتم در      ،مثال براي .است

بتین ایتن دو معیتار وجتود     بودي باالیی  همشهري توسعة در ارزیابی  ، بنابراین،شهري استتوسعة 

 کار گرفته شتده،  بهپارامترهاي جایگزینی  ،اگر وجود یک ویژگی، معیار یا زیرمعیار کافی باشددارد. 

اگتر هتر دو ویژگتی، معیتار یتا زیرمعیتار بتر         .شتود و میزان جایگزینی با حروف یا ودد تعیین می

 (.Montgomery et al., 2016: 14شود ) میطرفی لحاظ  بیپارامتر  ،ندارندتأثیر همدیگر 
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 )محور افقی ارزش حفاظتی و محور عمودی ارزش فازی( حفاظت مدل یمعیارها استانداردسازی .2شکل 

 زیرمعیارها و معیارها جایگزینی قابلیت گذاریارزش .2 جدول

 جایگزینی

∞+  19/10  712/3  201/7 . 313/9  131/1  022/1  223/2  2 
D D++ D+ D+- DA D-+ D- D-- A 
1 123/0  121/0  222/0-  11/0-  177/2-  72/9-  01/3-  ∞-  
A C-- C- C-+ CA C+- C+ C++ C 
 بودي هم 

 الگوریتم تلفيق اطالعات مکانی

شوند. براي ترکیب معیار صورت زوجی با هم ترکیب میمعیارها و زیرمعیارهاي درخت تصمیم به 

شتد   کتار گرفتته   بته  2دار وزنبودي رو  میتانگین تتوان    همو زیرمعیارهاي مربوط به جایگزینی یا 

(Montgomery et al., 2016: 14.) x معیارهتا و زیرمعیارهتا(   متغیر(، w   و  وزن هتر متغیتر r  میتزان

 .(2بودي یا جایگزینی )جدول  هم

  r r 1/

1 n 1 1 n nGCD x , ,x (w x w x )   r  

 پژوهش های یافته

 بر اساس مدل و قابلیت .است شده داده نشان 9شکل  دربعد از استانداردسازي  معیار هر هاينقشه

                                                                                                                                                    
1. Weighted Power Mean 
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بته صتورت   معیارهتا   ، همتة یتک  ةمرحلدر . دش تهیه حفاظت کاربري ةنقش دو معیارها جایگزینی

 بتا تعیتین قابلیتت    ،دو  ةمرحلت ترکیتب شتدند و در    2سناریوي  ،(Aزوجی با قابلیت جایگزینی )

 ةمنطقت دو  ةمحتدود ستیس،   .(2)شکل معیارها انجا  گرفت ترکیب  1سناریوي معیارها،  جایگزنی

بسیار مهتم در ایتران بتا تنتو  زیستتی       ةشد حفاظتقاضی که از مناطف  کالهقمیشلو و  ةشد حفاظت

بتودن،   اينقطته بته ولتت    ،. همچنتین دشبر روي نقشه اومال  است،جثه  بزرگباالي حیات وحش 

هتاي  بودن محدوده و مساحت آثار طبیعی، تاریخی و فرهنگی این مناطف به صورت نقطه نامشخص

 اند.  توان حفاظت نشان داده شده ةنقش)قرمز و آبی( در 

 
 معیارهای ارزیابی قابلیت حفاظت ةنقش .3 شکل
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بتا هتدف تعیتین منتاطف حستاس      ( 1و  7 هتاي  )شتکل مدل حفاظت  ةشد تهیههاي نهایی نقشه

هتاي آبتی   ارز  حفاظتی ابتدا رودخانته و اکوسیستتم   ترین مناطف بادهند مهماکولوژیکی نشان می

مستاحت   9در جتدول   هاي با شیب زیاد است.و بعد از آن گیاهان بومی کمیاب و کوهستان ،است

 ده است.شنشان داده حفاظت برحسب هکتار  ةقبهر ط

 
 

 2قابلیت حفاظت سناریو  ة. نقش6شکل  1قابلیت حفاظت سناریو  ة. نقش5شکل 

 مساحت طبقات حفاظتی بر حسب هکتار .3جدول 

 بسیار زیاد زیاد متوسط کم ارز  حفاظتی

 2290 21300 93000 13000 مساحت

 

 گيری نتيجهبحث و 

هتاي  که در قابلیت سرزمین براي کتاربرد تأثیري فهم و درک روابط بین معیارها با یکدیگر و مقدار 

ترکیتب  نحتوة  دارد.  LSPرو   کتارگیري  بته نقش اساسی در ارزیابی سترزمین بتا    ،مختلف دارند
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 وجتود ایتن،  بتر استت. بتا     زمتان تر مشتکل و  معیارها و زیرمعیارها بر اساس روابط ریاضی پیچیده

مقایسته کترد.   را ي دیگتر  هاریو بتا ستناریو  تعیین کرد و نتایج هر ستنا  یسناریوهاي مختلفتوان  می

پتایر استت.   مرحله با واقعیت موجود منطقته امکتان   مرحله بهمعیارها زوجی بررسی نتایج ترکیب 

کاهش ارز  یا افزایش ارز  بته طتوري کته     بامعیارها در ارزیابی همة  کارگیري بهوالوه بر این، 

 در این رو  مشهود است.  ،نهایی داشته باشدنتیجة حداقل یا حداکثر اثر را در 

پایري هستند. تحلیل حساستیت و اطمینتان   مفید و توجیه نتایجی LSPهاي تناسب رو  نقشه

کتار بتا   زمینة . اما در (Dujmović et al., 2011: 31) محاسبه شده استنظري به صورت  LSPرو  

ارزیتابی سترزمین بتراي    . ایتن رو  قابلیتت بتاالیی در    بررستی شتود  باید بیشتتر   مکانیهاي داده

-هاي برنامهاي از جنبهتوانند تنو  گستردهارزیابان سرزمین می و هاي گوناگون توسعه دارد کاربري

پتایر در تناستب اراضتی    هاي امکانها در دستیابی به خروجیکنندهریزي را به شکل معیار و تلفیف

دارد تا به صورت ماژول  GISافزارهاي  نر با تري  کاملداشته باشند. این رو  هنوز نیاز به ترکیب 

قابلیتت   ،باشتد. همچنتین   کتارگیري  قابتل بته   اي از کاربردهاي ستاخت تصتمیم  تنو  گسترده براي

 ساخت تصمیم مشارکتی یا حل مسائل مختلف تناسب اراضی را داشته باشد.  فرایند در کارگیري  به

بر استاس وتد     2سناریوي  رو  جدیدي در ارزیابی سرزمین است.ارائة حاضر هدف مطالعة 

بر اساس قابلیت جایگزینی معیارها تعیین شده است.  1ثیرگااري معیارها بر همدیگر و سناریوي أت

هتاي  پدیتده بتا  حفاظتی ارز  حفاظتی مشابه پدیدة هایی با چند نو  مکان 2در سناریوي بنابراین، 

وژیکی مهتم ارز  حفتاظتی   هتاي حستاس اکولت   فقط به پدیده 1 يمهم حفاظتی دارند. در سناریو

ارائه شده است کته بتا توجته بته      9باالیی تعلف گرفته است. مساحت هر یک از طبقات در جدول 

یتا ستناریوهاي دیگتري را     کتار گیرنتد   را بته  توانند نتایج آنگیران میتصمیممنطقة مدیریت نحوة 

 پیشنهاد دهند.  

صنعتی و معتادن در مجتاورت    هايتوان به فعالیت شهرکزیستی منطقه می از مشکالت محیط

هاي متعدد در امتداد رودخانه و اثتراتش بتر جریتان آب    احداث سدها و کانالشده،  حفاظتمناطف 

هاي پراکنتده و در حتال   توسعههاي مختلف و در زمانرودخانه اي جریان آب رودخانه، قط  دوره

، برداشت آب بتیش  اراضی کاربريتغییر . کاوي اشاره کردافزایش مناطف مسکونی، صنعتی و معدن
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زیست هاي ناهماهنگ با محیطاین نو  توسعه آثار از ظرفیت مناب  آبی، آلودگی صدا، آب و هوا از

زیستی منطقه  . مسائل و مشکالت محیط(2939 ،، مددي و همکاران2932 ،)مکی و همکاراناست 

 هاي آبی و کوهستانی استت. ماکوسیست مانندهاي حساسی  بر اهمیت حفاظت از اکوسیستمکیدي أت

دهد معیارهاي ارزیابی قابلیتت حفاظتت   ( نشان می1و  7هاي  شکلمدل حفاظت ) ةنقشدو  ةمقایس

زیترا   تواند ارجحیت حفاظتی منطقته را بهتتر نشتان دهتد.    ( میAبا حف  ارز  و اهمیت یکسان )

هتاي آبتی   ارز  حفاظتی بتاالیی مشتابه اکوسیستتم    اند حفاظتی ةپدیدمناطقی که داراي چند مورد 

ومف و کوهستانی ارز  حفاظتی بتاالیی ماننتد    کممثال مناطقی با شیب زیاد، خاک  براياند،  گرفته

کند وجود حداقل یک وامل براي ارزیابی قابلیت حفاظتت  بیان می (2927)رودخانه دارند. مخدو  

قابلیت جایگزینی یک معیار با معیتار دیگتر    ،به نتایج با توجه ،کند. همچنینآبخیز کفایت می ةحوز

هاي طبیعتی و  و اکوسیستمندها ایفررسد. دانش ناکافی انسان از در مدل حفاظت منطقی به نظر نمی

گتااري  معیارها در نظر گرفته شود و فقط ارز  ةهمدر مدل حفاظت  ،اهمیت آن باوث شده است

این متفاوت از آن است که هرچه شناخت و آگاهی بیشتتري از   .معیارها از بعد وزنی متفاوت باشد

ماننتد   ؛پتایر استت  ارزیابی قابلیت اکوسیستم با معیار کمتتري امکتان   ،اکوسیستم وجود داشته باشد

ارز  حفاظتی یک معیار در مدل حفاظتت   ةکنند تعیینزیرا مخاطرات محیطی قانون حداقل لیبیگ. 

به معیار ومف  توجهی ، بیمثال برايشود. بینی می پیشندرت  بهخدادها واست و احتمال وقو  این ر

و فرسایش شدید آبی و بادي وجتود دارد در زمتان وقتو      داردومف  کمخاک در مناطقی که خاک 

حفت    بعتد از  شود.زایی باوث تخریب اکوسیستم آبی نیز میسیل والوه بر هدررفت خاک و بیابان

هتاي   کاوي، احداث جاده و شتهرک موجودیت مناطف حفاظت شده و پارک ملی، ممانعت از معدن

کوهستتان   و هتا هتاي رودخانته  اکوسیستمحف  شده،  حفاظتصنعتی درون یا در مجاورت مناطف 

 ورضتة رودخانه بتراي حیتات و    که یرودخانه به میزان ةحقابقرار گیرد. ن مسئوالباید مورد توجه 

، نظتارت بتر مراحتل    دشتو حفت    ،در طول سال در آن جاري باشد ،کولوژیکش نیاز داردخدمات ا

کنتی و کشتاورزي در   هتاي منطقته، جلتوگیري از بوتته    برداي معدن در کتوه بهره ةمرحلاکتشاف تا 

مناطقی با فرسایش و شیب زیاد براي حف  خاک و موجودیت آثار تاریخی و فرهنگی در هر نتو   

   اي و محلی قرار گیرد.ریزان منطقهمدیران و برنامهاي مورد توجه توسعه
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 منابع 
 :تهتران  .ریتزي محیطتی در جنتوب شترق ایتران     آمایش سرزمین و برنامته . (2923) یسیزاده، و ابراهیم

  .اطالوات

(. بررسی ووامل فرهنگی موثر بتر حفت  محتیط زیستت شتهر      2930ادهمی، ولیرضا و اکبرزاده، الها  )

، 7دورة دانشگاه آزاد اسالمی. واحد شوشتر.  ولو  اجتماوی(. 22و  7موردي: مناطف  ةمطالع) تهران

 .229-220 صفحات، 21 شمارة

 مدلسازي. (2931) میدگشتاسب، حو  حمیدرضارضایی، ، لیجهانی، و ،محمدرضااحمدي دستجردي، 

 وصتبی  ةشتبک  از استتفاده  با قمیشلو ملی پارک رد (Capra Aegagrus)ز ب و کل زیستگاه مطلوبیت

 .13-92 فحاتص، 9، شمارة 20دورة  ،جانوري زیست محیط ةنام فصل .یمصنوو

 بتا  دیگرانته  هتاي آب ةنبهیتخصیص  (.2939) جتبی، ماردستانیو  سینححمد، مسخن کین ،دا، ناکبري

، 2شمارة ، 20دورة ، یشناس طیمح(. رودیز زایندهآبر ةحوض: موردي ةعمطال) بازي تئوري از استفاده

 .217-223 فحاتص

 (.2939ات )بت  خته خستروي،   و حمدحستین فرهودي، م ،اکاشاهدي، ک ،طاو ،صفري ،، معروفامامقلی

 در آن اقتصتادي  ارزیتابی  و RSو  GISي هتا  تکنیتک  از استتفاده  با اراضی کاربري تغییرات بررسی

 طبیعتی  هتاي  اکوسیستتم . (آزاد دس زآبخی ةحوز: موردي ةمطالع) خاک ررفتده تغییرات با مقایسه

 .27-11 فحاتص ،9 ةشمار ،7 ةدور ،ایران

پتایش اکولتوژیکی و بررستی تغییترات     . (2932) لیرضا، وسفیانیان و عید، سپورمنافی ،حسنم ،ایرانمهر

رود. زاینده ةدمحدوبخش کشاورزي در  بر مقدار مصرف آبکید أتزمانی پوشش اراضی با  -مکانی

 .19-92 فحات، ص2شمارة ، 1دورة ، اکوهیدرولوژي

بررسی اجمالی بحران محیط زیست در ایران حتول محتور آلتودگی هتوا و     (. 2931حمود )، ماوغلیبابا

 .73-13 صفحات ،1و  7 هاي شماره ،29دورة  ،مجله اقتصادي. تخریب مناب  آب

 حفاظتت  مختلتف  سطوح اثر. (2939) ورسشافنر، ا و حمدبنایان اول، م ،ضاقربانی، ر ،ضارباقري، ولی

 . 10-13 فحاتص ،2 ةشمار، 1 دورة ،يکشاورز شناسی بو ی. گیاه هايگونه تنو  بر زیستمحیط

 منتاطف  یکیتارچگی  . ارزیتابی (2931) هتزاد ب رایگتانی،  و عبتت ل زبردستت،  ،لیو، جهانی ،هزادب براتی،

 و ملتی  پتارک : مطالعته  متورد  ةمنطق) سرزمین سیماي اکولوژي رهیافت کارگیري به با شده حفاظت

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=207482
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=5656
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=5656
http://ensani.ir/fa/article/323014/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8
http://ensani.ir/fa/article/323014/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8
http://ensani.ir/fa/article/323014/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/35791/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-1392-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-5-%D9%88-6
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 .279-212 فحات، ص2 ةشمار، 3 ةدور ،آمایش سرزمین .(قاضی هکال وحش حیات پناهگاه

 ةحقابت  روایتت  ضترورت  و اهمیتت  .(2937ادق )صت حمتد  م یداحمدي، س و اصرالدیننید س ،بدیسار

  .تهران ،زیست محیط هاي فناوري و مهندسی ولو ، کنفرانس دومین .ها رودخانه محیطی زیست

 ةمستئوالن هتا و نیتات رفتتاري     نگر تحلیل و بررسی  (.2932ادات )سهیمهیار، فسعادت و میراپور، س

 .231-122 فحاتص ،13 ةشمار ،راهبرد توسعه. محیطی زیستبه شهروند  محیطی با توجه زیست

 .بازنشر  :تهران ،پور شار محمود  ةترجم. ستیز طیو مح یفرهنگ توسعة(. 2913تومه، ژرژ )

 ةنمونت هاي تتاریخی شتهري   بر گردشگري مکانثر ثم(. ووامل 2939تیموري، زینب و صفدري، امین )

  .19-12صفحات ، 2ة دورشهر تبریز. گردشگري شهري،  موردي: بازار تاریخی کالن

محیطی گردشگران. (. شکاف نگر ، دانش و رفتار زیست2931جعفرصالحی، سحر و فاضلی، محمد )

 .291-212 فحاتص ،11 ، شمارة2، دورة مطالعات مدیریت گردشگري

 ةشتد  حفاظتت  ةمنطقت پوشتش گیتاهی    ةنقشت  ةتهیت بررسی فلور و . (2917هدي )، مآبادي نجفیوسفی 

 .دانشگاه شهید بهشتی ،شناسیگروه زیست ،ولو  ةدانشکد. قمشلو

 .موتته  وحتش  حیتات  پناهگتاه  و کالهقاضتی  ملی پارک شناسی گیاه (.2920) جمالید س الدین، خواجه

  .اصفهان یصنعت دانشگاه اصفهان، یصنعت دانشگاه یقاتیطرح تحق

ة شتبک بتودن   معرفارزیابی  (.2923دیر )پور، قولی و اهلل یارولی، نبی، حمدرضایاوري، ا ،لیجعفري، و

(. شده با تأکید بر تنو  زیستی گیاهی )مطالعة موردي: استان چهارمحتال و بختیتاري   حفاظتمناطف 

 .11 - 22 فحات، ص72 هةشمار ،91 ةدور ،شناسیمحیط

(. بررستی ووامتل فرهنگتی    2939فتر، کتاوه )   شکوهیو  ، حامدزاده میمندي، مسعود، سیار خلج حاجی

 -اجتمتاوی  ةمطالعتات توستع   ةنام محیطی )مورد مطالعه؛ شهر یزد(. فصل زیستمرتبط با رفتارهاي 

 .3-91 ، صفحات9ة شمار، 9 ةدورفرهنگی، 

 بتر  آب منتاب   کیفتی  و یکمّ وضعیت تعیین .(2927) کوشیار ختاري،م و لیل، خجلیلی ،رزادف ،روحانی

 .اصفهان آب، مناب  مدیریت کنفرانس دومین .قاضی کاله ملی پارک در وحش حیات نیاز اساس

 ةمطالعت متدل بهینته،    ةارائت تخصیص کاربري و  ةهاي ارزیابی چندمعیار رو . (2931) حیدراهداري، و

 .دانشگاه صنعتی اصفهان ،زیست . گروه محیطپالسجان ةزیرحوضموردي: 

 ثرثمت  ووامل. (2922) احبهص ی،کریمو  عیده، ساسدي بنی ،وزبهر ز،بهرو ،حمودم ی،کرم، حمدم ی،کابل

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/241070/%d9%81%d9%87%db%8c%d9%85%d9%87_%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa_%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa_%db%8c%d8%a7%d8%b1
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/968902/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%86%da%af%d8%b1%d8%b4-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/968902/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%86%da%af%d8%b1%d8%b4-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/968902/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%86%da%af%d8%b1%d8%b4-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/240/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/51664
https://jes.ut.ac.ir/article_21476.html
https://jes.ut.ac.ir/article_21476.html
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 استتان  در موتته  وحتش  حیتات  پناهگتاه  و قاضتی  کاله ملی پارک در پرندگان فراوانی و پراکنش بر

 .212-213 فحاتص ،2شمارة  ،22، دورة زیست محیط تکنولوژي و ولو . اصفهان

 گیاهتان : متوردي  ةمطالعت ) گردشتگر  جاب در( آندمیک) بومزاد گیاهان نقش(. 2932، روجا )صفاییان

 .شیراز ،جغرافیایی ولو  المللی بین کنفرانس اولین (.فارس استان دارویی

 پایتدار  ةتوستع  بته  دستتیابی  در شتهري  متدیریت  نقتش (. 2930) اوظتم  صفرآبادي، و مسعود تقوایی،

 ،2 ةدور ،خشتک  منتاطف  جغرافیتایی  مطالعتات . کرمانشتاه  شهر: موردي ةمطالع. شهري گردشگري

 .97-71 ، صفحات2 شمارة

هاي ارزیتابی  قاضی با استفاده از رو  بندي پارک ملی کاله. زون(2931) یتراشریعتی، م و آزیتافراشی، 

  .17 -22 فحاتص ،71شمارة  ،محیط طبیعیچندمعیاره. 

 ةابنیت  و باستتانی  آثتار  از نگهتداري  و حفاظتت  چگتونگی  و اهمیتت  .(2931) ینتب ز ،جهرمی مقدسی

   .شیراز، ایران تاریخی و اسالمی شهرسازي و معماري هايپژوهش کنفرانس .تاریخی

 روانتاب،  تغییترات . (2937) جیدم ی،محسن وظیم و احدو ،خشی بردي ،لیو نژاد،نجفی ،حمدم ،وباسی

: متوردي  ةمطالعت ) لستی  اراضتی  در مختلف گیاهی هايکاربري در غاایی وناصر و خاک هدررفت

  .32-203 فحاتص ،9 شمارة، 19دورة ، حفاظت آب و خاک .ن(گلستا استان کچیک آبخیز

مند براي ارزیابی و مدلستازي آثتار ناشتی از متدیریت     چارچوبی مکان ةتوسع. (2931لی )و ،وسکریان

زیستت،   دکتري آمتایش سترزمین، گتروه محتیط     ةنام تغییرات کاربري کشاورزي، پایانسرزمین بر 

 دانشگاه صنعتی اصفهان.

 تهران: دانشگاه تهران.. آمایش سرزمین ةشالود .(2927) جیدم مخدو ،

 انتشتار  سازي مدل .(2939کتم )ت، مکی و جتبیم، جوکار ،یماس، فاخران ،سینح، مرادي ،سینح، مددي

 متدل  از استفاده با قمیشلو وحش حیات پناهگاه در اصفهان غرب گار کنار از ناشی صوتی آلودگی

GIS _SPreAD.  29-77 فحاتص ،3 ةشمار ،9 ةدور ،کاربردي شناسی بو.  

 اثترات  ارزیتابی . (2932ریم )مت ، فرهمنتد  و مجیتد ، ایروانی ،سینح، مرادي ،یماس ،فاخران ،کتمت، مکی

. HEP رو  از استتفاده  بتا  قمیشتلو  وحتش  حیتات  پناهگتاه  بر اصفهان غرب کنارگار شناختی بو 

 .93-71 فحات، ص1ة شمار ،2دورة  ،کاربردي اکولوژي

شتده بتا    گتردي منتاطف حفاظتت    بتو  هاي سنجش توانمندي. (2932) یالفرو ، ش حجه ،هیننسترن، م
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 ریتتتتتزي برنامتتتته و جغرافیتتتتا .(موردي: پناهگاه حیات وحش قمیشلو ةمطالع( GISاستفاده از 

 .219-222 فحاتص ،1 ةشمار، 21دورة ، محیطتتتتی

. هتاي کوهستتانی در ایتران   بتو   زیستت هتا و وضتعیت   ستال جهتانی کتوه    .(2922احمدرضا )، یاوري

 .21-31 ، صفحات90 ةشمار ،12 ةدور ،شناسی محیط
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