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 50/16/1396 :شریذپ خیرات 50/51/1396 :تفایرد خیرات

  هدیکچ
    هعاسوت ماهم یااهرایعم     زا یاکی ناوانع هاب نب زا نزوراما هک یاهنوگ هب تسا مسیروت لکش نیرترادیاپ (مسیروتوکا) تعی ط یرگشدرگ
 ،یهایگ ششوپ مکارت ،ایرد حطس زا  اتترا لماش تعی ط یرگشدرگ صخاش 64 هشقن هیهت زا اپ قیقحت نیا رد .دوشیم ندرب مان یگ فای
 ،(هنماد یرادیاپ ظاحل زا) بیش ،ییایفارفج تهج ،(رگشدرگ  ذج ظاحل زا) بیش ،نیمز ششوپ و یضارا یربراک ،یهایگ ششوپ  یت
  هلاصاف ،ناچ و همشچ زا هلصاف ،هناخدور زا هلصاف ،نداج زا هلصاف ،نزرل نیمز هب تیساسظ ،شزفل نیمز هب تیساسظ ،شیاسرف هب تیساسظ
      رد تاعی ط یرگاشدرگ هعاسوت لیاسنا پ قطاانم هشقن ،ندازماما زا هلصاف و یعی ط یرگشدرگ یاههبذاج زا هلصاف ،رهش زا هلصاف ،ا سور زا
  یاهویراناس و یزاف یاهجنستیمک زا ندات سا اب  برم ر مولیک 5654 رب غلاب ی ظاسم اب دمظاریوب و هیولیگهک نا سا لامش رد اند نا سرهش
       تاهج و شزافل نیامز هاب تیاساسظ صخااش ،یا   هک اش لایلحت دانیارف ساسا رب .دش هیهت OWA م یروگلا تحت یریگمیمات فل خم
   یاسررب دروام یاهصخاش نیب رد مسیروتوکا هعسوت قطانم ییاسانش هب  جار ی سن تیمها نیر مک و نیر شیب یاراد بیترت هب ییایفارفج
  دوا ن ات هنانی شوخ تدش هب یریگمیمات یویرانس رد هقطنم تظاسم لک زا اند نا سرهش رد مسیروتوکا هعسوت یارب بسانم قطانم .دندوب
     زا یاکی لقاداظ راگا هنانی اشوخ تدش هب یریگمیمات یویرانس رد .تسا هنانیبدب تدش هب یریگمیمات یویرانس رد ی سانم هقطنم چیه
       تاعی ط یرگاشدرگ باسانم ییااهن یاقیتلت هاشقن رد هقطنم نب ،دوش نداد صیخشت بسانم تعی ط یرگشدرگ یارب هقطنم رد اهصخاش
   نداد صیخاشت باسانم تعی ط یرگشدرگ یارب هقطنم رد اهصخاش همه دیاب هنانیبدب تدش هب یریگمیمات یویرانس رد .دوشیم دادملق
  .دشاب تعی ط یرگشدرگ بسانم ییاهن یقیتلت هشقن رد هقطنم نب ات دنوش
 
 .اند ناتسرهش ،یریگمیمصت یویرانس ،یزاف جنستیمک ،یاهکبش لیلحت دنیارف ،تعیبط یرگشدرگ :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 بذج یاهنوناک زا تعیبط یابیز رظانم هک تسا  سیروت تعنص رد نیون یشیارگ (تعیبط یرگشدرگ) 6 سیروتوکا
 یزیرهمانرب و تعیبط یرگشدرگ دعتسم قطانم رتلماک هش ره ییاسانش .دنشابیم یرگشدرگ زا عون نیا رد تسیروت
 ،  رخب  ررثا راکهار و رازبا کی ناونع هب دناوتیم تسیروتوکا بذج ناوت ظاحل هب قطانم نیا یجنسناکما تهج قیقد
  یباریزرا و  لریلحت .دیامن افیا یعیبط لداعت نفح و یناسنا  ماوج یگدنز حطس یاقترا ،رادیاپ هعسوت رد یساسا یشقن
  نریا .تسا زورما یایند ترورض ،یطیحمتسیز لیاسم تیاعر اب هارمه ،یملع یاهنوگ هب روبزم یاهتیلباق و اهناوت
 0هرایعم دنش یریگ یمات یمک یاهشور .تسا هدش تعیبط هب یکتم یرگشدرگ تعنص دیازت هب ور دشر ثعاب رما
(MCDM) 9ینزو یطخ بیکرت دننام (WLC) رامرش هرب کریژولوکا ناوت یبایزرا  واخ رد لوادتم یاهشور زا    
   رد فرلتخم یاره صخارش   هرشقن قریفلت ماگنه .(Malczewski, 2006) دناهدش یزاسهدایپ 1یزاف قطنم اب هک دنیآیم
        درعاوق زا هدافترسا ارب یرنعی .دررک درادناترسا ار یباریناکم رد رثؤم یاههیال دیاب هرایعم دنش یریگ یمات یاهشور
   بریکرت  رقاو رد .(1296 ، هدازردریح) درک ماغدا  ه اب ار اهنآ ناوتب هک دومن لیدبت یسایقم هب ار اههیال یریگ یمات
  یرریگ   یمرات یاره شور ارب طابترا رد یددعتم تاعلاطم .تسا اهبایقم رد بسانت دوجو دنمزاین فلتخم یاههیال
 & Teh        ) ترسا هرتفرگ ترورص  رسیروتوکا یرضارا برسانت زیلارنآ یاره   شور هعرسوت یاررب هراریعم دنش یبایزرا

Cabanban, 2007; Bender, 2008). لرباق    رورط هرب یباریزرا توافتم دعاوق هک دهدیم ناشن تاعلاطم نیا زا یخرب  
       هعرسوت هوقلارب برسانم نیریعت رورظنم هرب هعلاطم نیا رد .دننکیم دیلوت ار بسانت زیلانآ توافتم یاهوگلا یاهظحالم
     زا هدافترسا ارب سپرس .دورش یرم هیهت تعیبط یرگشدرگ یاهصخاش هشقن ادتبا ،اند ناتسرهش رد تعیبط یرگشدرگ
   ترحت ارهنآ یبیترت نزو ،1یزاف یاهدنستیمک زا هدافتسا اب و اهصخاش یبسن نزو (ANP) 5یاهکبش لیلحت دنیارف
   .دوشیم نییعت (OWA) 1یبیترت نزو نیگنایم  تیروگلا رد یریگ یمات فلتخم یاهویرانس
  اهشور و داوم

  هعلاطم دروم هقطنم یفرعم -
  .ترسا  برم رتمولیک 1156 رب  لاب یتحاسم یاراد و هدیدرگ  قاو دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا لامش رد اند ناتسرهش
     هدیرشوپ فررب زا ناترسمز ررساترس و زیئاپ زا یتمسق و تسا یریسدرس ،اند ناتسهوک ریثأت تحت اند ناتسرهش  یلقا
     و ییاریفارغج تریعقوم ببرس هرب اند ناتسرهش زکرم تخسیس رهش .دوشیم هقطنم یبآرپ بجوم رما نیمه و تسا 
 و -10    قرلطم یارمد لقادرح .  ترسا ناواررف و  لاس بآ ،دنیاشوخ و عوبطم یاوه یاراد اند هوک هنماد رد یریگرارق
   حطرس زا ررتم 1111 ات 1096 زا عافترا و لاس رد رتمیلیم 1106 ات 111 زا یگدنراب ،دارگیتناس هجرد 31 نآ رثکادح
   نارشن نارری ا رورشک و دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا رد اند ناتسرهش ییایفارغج تیعقوم 6 لکش رد .تسا ریغتم ایرد

                                                                                                                                                                
1 Ecotourism 
2 - Multi Criteria Decision Making 
3 - Weighted Linear Combination 
4 - Fuzzy Logic 
5 - Analytical Network Process 
6 -Fuzzy Quantifier  
7 - Ordered weighted Average 
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   یرگرشدرگ یارهتیباذج هدمع هک دراد دوجو  ویس و اند هدش تظافح هقطنم ود اند ناتسرهش رد .تسا هدش هداد
 .تسا هقطنم ود نیا عونتم رولف و نوف هب طوبرم ناتسرهش نیا

 
 ناریا روشک و دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا رد هعلاطم دروم هقطنم تیعقوم -1 لکش

  قیقحت شور
   یبرسن نزو نیریعت ،      ارهنآ یزارس درادناترسا و ترعیبط یگرشدرگ یاره صخارش هشقن هیهت هلحرم هس رد قیقحت نیا
  تیروگلا و یزاف یاهدنستیمک زا هدافتسا اب اهنآ یبیترت نزو نییعت و یاهکبش لیلحت دنیارف زا هدافتسا اب اهصخاش

OWA تسا هدش ماجنا.  
  اهنآ یزاس درادناتسا و تعیبط یگشدرگ یاهصخاش هشقن هیهت -
    رشوپ پریت ، یهاریگ  شوپ  کارت ،ایرد حطس زا عافترا لماش تعیبط یرگشدرگ صخاش 16 هشقن قیقحت نیا رد
  یرادریاپ ظاحل زا) بیش ،ییایفارغج تهج ،(رگشدرگ بذج ظاحل زا) بیش ،نیمز  شوپ و یضارا یربراک ،یهایگ
  زا هلرصاف ،   (ررتم) هدارج زا هلرصاف ،هزرل نیمز هب تیساسح ،شزغل نیمز هب تیساسح ، یاسرف هب تیساسح ،(هنماد
  یرعیبط یرگشدرگ یاههبذاج زا هلصاف ،رهش زا هلصاف ،اتسور زا هلصاف ،(رتم) هاش و همشش زا هلصاف ،(رتم) هناخدور
     هترسویپ باریقم هرب ارهصخاش هشقن سپس .دناهدش هیهت 6 لودج قباطم و لومعم یاهشور هب هدازماما زا هلصاف و
       هرب راریعم ظارحل زا هرقطنم رره نآ رد هرک نیلوب هناریگتخس یاه یمات زا و دندش درادناتسا 550 ات 1 زا تیبولطم
 لرتنک طاقن نییعت و بسانم یزاف  بات باختنا .(یزاف شور) تسا هدش بانتجا ،دوشیم  یسقت بولطمان و بولطم
      ریدارقم نیریعت قریقحت نریا رد هرک (Gorserski, 2010) تسا اهصخاش ندرک درادناتسا رد هلحرم نیرت هم بسانم
  دریدرگ نییعت اهیگهیو نیا قیقحت  بانم رورم و یسانشراک رظن زا هدافتسا اب یزاف تیوضع  بات لکش و عون ،هناتسآ
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(Bali et al, 2015., Dashti et al, 2013., Piran et al, 2013.,). رباوت یرسیردیا رازفا مرن رد دوجوم یزاف  باوت    S 
  قرطنم رد .(3296 ،  یورسوم) دنترسه ربراک طسوت هدش فیرعت  باوت و یشهاک یطخ ،یشیازفا یطخ ،لکش J ،لکش
 تیبولطم نازیم هدننک نایب هک دریگیم یتیوضع رادقم ،دراد رظن دروم صخاش هک یرادقم هب هجوت اب هقطنم ره ،یزاف
   زا مادرک رره یزاس درادناتسا شور و تعیبط یرگشدرگ هشقن هیهت تهج هدافتسا دروم یاهصخاش .تسا هیحان نآ
  .تسا هدش هئارا 6 لودج رد اهنآ
 (uj) یاهکبش لیلحت دنیارف زا هدافتسا اب تعیبط یرگشدرگ یاهصخاش یبسن نزو نییعت -
 همان سرپ لیمکت زا تعیبط یرگشدرگ لیسناتپ قطانم نییعت رد هدافتسا دروم یاهصخاش یبسن تیمها نییعت یارب
   هرسیاقم زا سرپ  هرک تروص نیا هب تسا هدش هدافتسا Super decision رازفا مرن رد یاهکبش لیلحت دنیارف کینکت و
 هیوسود شور هب یریگ یمات لدم راتخاس ،اههمانشسرپ لیمکت قیرط زا طبترم ناسانشراک طسوت اهصخاش یجوز
-  توارضق و لیکرشت ییودود سیرتام سپس ،(0 لکش) دیدرگ  یسرت Super decision رازفامرن رد ANP یاهکبش و
       هبرساحم یراگزارسان نازریم و ترفرگ راررق سیرتارم نورد رد اهصخاش تیمها نازیم اب هطبار رد ناسانشراک یاه
  ااتخا نزو زا یسدنه نیگنایم نتفرگ اب ،دوب 6/1 زا رتمک اهنآ یراگزاسان بیرض هک ییاههمانشسرپ یارب ،دیدرگ
  اره صخارش     نزو و ترفرگ راررق یرجوز تارسیاقم سیرتام نورد و  ارختسا اهصخاش تیمها ،رتماراپ ره هب هداد
 دشرا یسانشراک ،یسانشراک نایوجشناد و یملع تأیه یاضعا زا رفن 15 زا همان سرپ لیمکت یارب .دیدرگ  ارختسا
    و  ورسای هاگرشناد یعارمتجا مولع و یزرواشک یسدنهم ،یعیبط  بانم یسدنهم لماش طبترم یاههتشر رد یرتکد و
   یانرص ،   یرگنهرف ثارریم نامزارس لماش دمحاریوب و هیولیگهک ناتسا طبترم تارادا و اهنامزاس ناسانشراک نیچمه
  .تسا هدش هدافتسا تسیز طیحم تظافح لک هرادا و یرادزیخبآ و یعیبط  بانم لک هرادا ،یرگشدرگ و یتسد

 
 یرگشدرگ هعسوت یاهصخاش زا هدافتسا اب Super decision رازفامرن رد  سیروتوکا بسانم قطانم نییعت یریگ یمات لدم یاهکبش راتخاس زا ییامن .0 لکش

 تعیبط

 OWA (vj) و FUZZY یاهجنستیمک زا هدافتسا اب اهصخاش یبیترت یاهنزو نییعت -
  یرریگ   یمرات یاره شور هرعومجم رد ،یهدنزو یاهشور زا یکی ناونع هب (OWA) یبیترت ینزو نیگنایم کینکت
        هرب دودرحم شور نریا زا هدافترسا .ترسا هدررک ادریپ هعسوت یزاف یاههعومجم یروئت یانبم رب و هدوب هرایعم دنش
 ی  رطخ بریکرت و (کیسالک) نیلوب یریگ یمات دعاوق هعسوت یارب یدیدج موهفم نآ رد و هدوبن یزاف یاههعومجم
  یاره   نزو زا توارفتم هرک هدورب (vj  ) یربیترت یاره  نزو لمارش دریدج موهفم نیا .تسا هدمآ  هارف (WLC) رادنزو
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 توافتم زین اهنآ یریذپکسیر و دنراد یفلتخم یاههقیلس فلتخم ناگدنریگ یمات هک اجنآ زا .دنشابیم (uj) صخاش
  ررظن رد یا  هرمانرب و دررک داجیا نآ یریذپناربج و  یمات کسیر نایم لداعت کی ناوتیم OWA زا هدافتسا اب تسا
    لدرم .دنورش دراو یرناربج دنیارف رد ،دنتسه رادقم نیرتشیب یاراد بیترت هب هک اهرایعم زا یاخشم دادعت هک تفرگ

OWA شور .دروآ یرم  هارف یریگ یمات دنیارف کی رد ار یریذپکسیر و یریذپناربج حطس لرتنک ناکما OWA 
  فرلتخم یریگ یمات یاهویرانس ای اهیهتارتسا یسررب هزاجا ام هب و دنکیم لمع یثلثم یریگ یمات یاضف کی رد
 ،OWA و FUZZY  یاره دنرس تریمک زا هدافتسا اب اهصخاش یبیترت نزو نییعت شور رد .دهدیم ار داضتم یهاگ و

 اب بسانتم 𝛼𝛼 بیرض و (Q) یزاف دنستیمک عون ،یاهکبش لیلحت دنیارف زا (uj) اهصخاش یبسن نزو نییعت زا سپ
 ره تیعقوم یبایزرا و Q هب طوبرم یبیترت یاهنزو زا هتسد کی دیلوت هب رجنم تیاهن رد هک دش دهاوخ صخشم نآ
  یبرسن یاهدنستیمک و قلطم یاهدنستیمک یلک عون ود .دوشیم OWA یبیکرت  بات زا هدافتسا اب اهلولس زا مادک
 Yager, 1988; Malczewski) دننکیم  هارف ار یضایر یاهترابع هب ینابز یاهترابع لیدبت ناکما هک دراد دوجو

& Rinner, 2005). یرشیازفا  ظنرم یاهدنستیمک نایم زا ،0 لودج باسا رب یبسن یاهدنستیمک ،قیقحت نیا رد   
(Yager, 1988) دش هتفرگ راک هب 6 هطبار اهدنستیمک نیا فیرعت یارب .دندش باختنا. 

(6) 𝑄𝑄(𝑝) × 𝑄𝑄(𝑝) = 𝑝𝛼 ,𝛼𝛼 > 1 

𝛼𝛼    ررگا .دروآ ترسد هرب ار اهنآ یاهرگلمع و اهدنستیمک زا یفلتخم عاونا ناوتیم 𝛼𝛼 هاخشم رییغت اب = 1، Q(p) 

    رفرص تمرس هرب 𝛼𝛼    ندررک لریم ارب .دوشیم (Half) فان دنستیمک اب بسانتم نیاربانب و دوب دهاوخ 𝛼𝛼 اب بسانتم
 MAX   ررگلمع ارب هک (At least one ای یکی لقادح ترابع) دوب دهاوخ  یاهنارک زا یکی رگنایب Q(p) دنستیمک

(OR) ندرک لیم اب رگید فرط زا .تسا قباطم 𝛼𝛼 دنستیمک ،تیاهنیب تمس هب Q(p) یرم هریارا ار دوخ مود نارک  -
 .تسا MIN (AND) رگلمع اب ربارب هک (All ای یگمه ترابع) دنک

 اهنآ یزاس درادناتسا تیوضع  بات عون و لکش ،هدافتسا دروم اهصخاش -6 لودج
  بات عون و لکش صخاش یاههیال تیدودحم تیبولطم اهصخاش

 تیوضع
 طسوت هدش فیرعت  رفص لداعم 1119 زا  یب ،رفص ات 550 لداعم 1119 ات 1110 ،550 لداعم 1110 ات 1096 ایرد حطس زا عافترا

 ربراک
 طسوت هدش فیرعت  550 لداعم 1/1 ات 1/1 ،550 ات رفص لداعم 1/1 ات 51/1 ،رفص لداعم 51/1 ات -216/1 یهایگ  شوپ  کارت

 ربراک
 یششوپ اهپیت ریاس -550 لداعم .Quercus Branti-Amygdalus sp یششوپ پیت یهایگ  شوپ پیت

 956 لداعم
 طسوت هدش فیرعت 

 ربراک
 طسوت هدش فیرعت  65 لداعم ینوکسم یضارا ،016 لداعم تعارز و غاب ،956 لداعم  تارم ،550 لداعم لگنج نیمز  شوپ و یضارا یربراک

 ربراک
 لداعم هجرد 16 زا  یب ،550 ات رفص لداعم هجرد 16 ات 2 ،رفص لداعم هجرد 2 ات رفص (رگشدرگ بذج ظاحل زا) بیش

550 
 طسوت هدش فیرعت 

 ربراک
 یبونج تهج ،016 لداعم یبرغ تهج ،110 لداعم یلامش تهج ،550 لداعم یقرش تهج ییایفارغج تهج

 65 لداعم
 طسوت هدش فیرعت 

 ربراک
 دصرد 12 زا  یب ،رفص ات 550 لداعم دصرد 12 ات 56 ،550 لداعم دصرد 56 ات رفص (هنماد یرادیاپ ظاحل زا) بیش

 رفص لداعم
  

 ،016 لداعم طسوتم یرادیاپ ،110 لداعم دایز یرادیاپ ،550 لداعم دایز یلیخ یرادیاپ  یاسرف هب تیساسح
 65 لداعم  ک یرادیاپ

 طسوت هدش فیرعت 
 ربراک

 طسوت هدش فیرعت  طسوتم رطخ ،956 لداعم  ک رطخ ،110 لداعم  ک رایسب رطخ ،550 لداعم رطخ نودب شزغل نیمز هب تیساسح
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 ربراک 016 لداعم
 طسوت هدش فیرعت  5/50 لداعم دایز تیساسح ،5/106 لداعم طسوتم تیساسح ،550 لداعم  ک تیساسح هزرل نیمز هب تیساسح

 ربراک
 رتم 1113 زا  یب ،رفص ات 550 لداعم رتم 1113 ات 1119 ،550 لداعم رتم 1119 ات 156 (رتم) هداج زا هلصاف

 رفص لداعم
 156 ات هداج روحم زا رفاب

 رتم
 یطخ - هدنهاک

 تخاونکی
 لداعم 1156 زا  یب ،رفص ات 550 لداعم 1156 رتم ات 115 ،550 لداعم رتم 115 ات 116 (رتم) هناخدور زا هلصاف

 رفص
 ات هناخدور روحم زا رفاب

 رتم 116
 یطخ - هدنهاک

 تخاونکی
 رتم 1119 زا  یب ،رفص ات 550 لداعم رتم 1119 ات 1156 ،550 لداعم رتم 1156 ات رفص (رتم) هاش و همشش زا هلصاف

 رفص لداعم
 یطخ - هدنهاک 

 تخاونکی
 یطخ - هدنهاک  رفص لداعم رتم 1116 زا  یب ،رفص ات 550 لداعم رتم 1116 ات رفص اتسور زا هلصاف

 تخاونکی
 یطخ - هدنهاک رهش هدودحم رفاب رفص لداعم رتم 1119 زا  یب ،رفص ات 550 لداعم رتم 1119 ات رفص رهش زا هلصاف

 تخاونکی
 یرگشدرگ یاههبذاج زا هلصاف

 یعیبط
 رتم 1150 زا  یب ،رفص ات 550 لداعم رتم 1150 ات 1116 ،550 لداعم رتم 1116 ات رفص

 رفص لداعم
 یطخ - هدنهاک 

 تخاونکی
 رتم 1150 زا  یب ،رفص ات 550 لداعم رتم 1150 ات 1116 ،550 لداعم رتم 1116 ات رفص هدازماما زا هلصاف

 رفص لداعم
 یطخ - هدنهاک 

 تخاونکی

 

 نآ اب رظانتم 𝜶𝜶 و هدافتسا دروم ینابز دنستیمک -0 لودج

 ینابز دنس تیمک
(Q) 

At least one 
 (یکی لقادح)

Few 
 (یمک)

Some 
 (یدادعت)

Half 
 (فان)

Many 
 (یدایز دادعت)

Most 
 (بلغا)

All 
 (یگمه)

𝛼𝛼 611/1 6/1 5/1 6 0 16 1116 
 OR(MAX) - - WLC - - AND (MIN) یبیکرت یهتارتسا
- یمات یهتارتسا

 یریگ
 هنانیبشوخ تدش هب

-شوخ یلیخ
 هنانیب

 هنانیبدب تدش هب هنانیبدب یلیخ هنانیبدب یثنخ هنانیب شوخ

 0  هرطبار زا هدافتسا اب ،0 لودج زا یزاف یاهدنستیمک باختنا و ANP شور زا اهصخاش یبسن نزو نییعت زا دعب
(Malczewski, 2006) دش هبساحم یبیترت یاهنزو.  

(0) 𝑣𝑣𝑗 = (∑ 𝑢𝑢𝑗)
�

𝑗=1

�
− (∑ 𝑢𝑢𝑗)

�−1

𝑗=1

�

 

  ارهصخاش دادعت n و تسا یزاف دنستیمک 𝛼𝛼 ،یبیترت یاهنزو ANP، vj زا هدمآ تسدب یاهنزو 𝑢𝑢𝑗 هطبار نیا رد
 .تسا
  یاره صخارش  قریفلت     بارسا ررب ارند ناترسرهش رد تعیبط یرگشدرگ هعسوت لیسناتپ قطانم ،الاب  یهافم هب هجوت اب
  یارهدنستیمک زا اهنآ یبیترت نزو و یاهکبش لیلحت دنیارف زا اهنآ یبسن نزو نییعت و (یزاس یزاف ) هدش درادناتسا
  .(6 هطبار) دوشیم نییعت OWA  تیروگلا و یزاف
 هررطبار
(6) 

𝐸𝐸𝑃𝑃=𝑢𝑢𝑗𝑗 𝑣𝑣𝑗𝑗𝐸𝐸+𝑢𝑢𝑗𝑗 𝑣𝑣𝑗𝑗𝐷𝐷𝑇𝑇+𝑢𝑢𝑗𝑗 𝑣𝑣𝑗𝑗𝑇𝑇𝑉𝑉+𝑢𝑢𝑗𝑗 𝑣𝑣𝑗𝑗𝐿𝐿𝑈𝑈𝐿𝐿𝐶𝐶+𝑢𝑢𝑗𝑗 𝑣𝑣𝑗𝑗𝑆𝑆𝐴𝐴+𝑢𝑢𝑗𝑗 𝑣𝑣𝑗𝑗𝐴𝐴+uj vjSS+uj vjSE+uj vjSL+ 
uj vjSER+ uj vjDRO+ uj vjDRI+ uj vjDSP+uj vjDVI+uj vjDCI+uj vjDNTA+uj vjDHP 

     یازا ارب صخارش رره یربیترت نزو �v ،صخاش ره یبسن نزو �u ،تعیبط یرگشدرگ یگتسیاش هجرد EP نآ رد هک
  هدرش درادناتسا هشقن (DT) ،ایرد حطس زا عافترا صخاش هدش درادناتسا هشقن (E) ،یریگ یمات فلتخم یاهویرانس
 هدش درادناتسا هشقن (LULC) ،یهایگ  شوپ پیت صخاش هدش درادناتسا هشقن (TV) ،یهایگ  شوپ  کارت صخاش
  هرشقن (A) ،      رگرشدرگ بذرج ظارحل زا بیرش هدرش درادناترسا هشقن (SA) ،نیمز  شوپ و یضارا یربراک صخاش
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  هرشقن (SE) ،   هرنماد یرادریاپ ظارحل    زا بیرش هدرش درادناترسا هشقن (SS) ،ییایفارغج تهج صخاش هدش درادناتسا
 (SER) ،    شزرغل نیرمز هرب تبرسن تیساسخ هدش درادناتسا هشقن (SL) ، یاسرف هب تبسن تیساسح هدش درادناتسا
  زا هلرصاف هدش درادناتسا هشقن و یبسن نزو برضلصاح (DRO) ،هزرل نیمز هب تبسن تیساسح هدش درادناتسا هشقن
 (DVI) ،   هارش و همرشش زا هلرصاف هدش درادناتسا هشقن (DSP) ،هناخدور زا هلصاف هدش درادناتسا هشقن (DRI) ،هداج
    هدرش درادناترسا هرشقن (DNTA) ،  رهرش زا هلرصاف هدش درادناتسا هشقن (DCI) ،اتسور زا هلصاف هدش درادناتسا هشقن
   رد .ترسا (ارههدازماما) بدقم نکاما زا هلصاف هدش درادناتسا هشقن (DHP) و یعیبط یرگشدرگ یاههبذاج زا هلصاف
 ًاالماک تروص هب یگتسیاش هجرد هک دوشیم دیلوت تعیبط یرگشدرگ هعسوت یارب یگتسیاش هشقن ،دنیارف نیا یاهتنا
  .دش دهاوخ یدنبهقبط (S1) بسانمان و (S2) بسانم یدح ات (S3) بسانم ًااتبسن ،(S4) بسانم
 جیاتن

 تعیبط یرگشدرگ یاهصخاش رظن زا اند ناتسرهش یاهیگژیو -
   رد یهاریگ یارهپیت یسررب .تسا ایرد حطس زا رتم 9201 ات 1096 زا اند ناتسرهش رد ایرد حطس زا عافترا تارییغت
-Acer Monspessulanumو .Quercus Branti-Amygdalus sp       یهاریگ  رشوپ پریت هرک داد نارشن ارند ناتسرهش

Pistacia Atlantica-Juniperus excelsa هرب ارند ناترسرهش رد ار  یگدرنکارپ و تعسو نیرتمک و نیرتشیب بیترت هب    
  نیرترشیب (121/1 - 26/1   ) طرسوتم  کاررت ارب یهایگ  شوپ بالک ،NDVI هشقن باسا رب .دناهداد  ااتخا دوخ
   و ینوکرسم قطارنم ،  غارب و ترعارز ، لرگنج ، ترم یرباک .تسا هداد  ااتخا دوخ هب اند ناتسرهش رد ار تحاسم
   اراتخا دوخ هب ار اند ناتسرهش تحاسم دصرد 11/1 و 60/1 ،9/1 ،51/61 ،11/15 اب بیترت هب یاهرخص یضارا
       دادرتما رد و هرقطنم یقررش هرهبج رد رترشیب یاره  بیرش هرک دش صخشم اند ناتسرهش رد بیش یسررب رد .دناهداد
    هرب (برسانم یگترسیاش) کی بالک ،تعیبط یرگشدرگ بذج ظاحل زا بیش هشقن رد .دنراد رارق اند هلق تاعافترا
    هررظنم هرک دنورشیم داجیا دنت یاهبیش رد نازیوآ یاهراوید زادنا شش و اههرخص نوش ،دش هداد رتالاب یاهبیش
    درصرد نیررتمک و نیرترشیب .(Kumari et al, 2010 ) درنراد یرتشیب رگشدرگ بذج لیسناتپ و دننکیم داجیا ییابیز
  درصرد 9   ارت رفرص و 16 زا    رترشیب بیرش یارهبالک هب بیترت هب اند ناتسرهش رد رگشدرگ بذج رظن زا تحاسم
 ییایفارغج تهج یاهبالک هب بیترت هب رگشدرگ بذج رظن زا تحاسم دصرد نیرتمک و نیرتشیب .دنراد  ااتخا
   دنرپ ارت رفص بیش بالک هک دش صخشم اند ناتسرهش رد بیش یرادیاپ ظاحل هب .دنراد  ااتخا یقرش و یبونج
 16 دودح  ک یلیخ یرادیاپ هجرد اب دصرد 11 زا رتشیب بیش بالک و دصرد 1 دودح دایز یرادیاپ هجرد اب دصرد
   هرب ارند ناتسرهش رد تحاسم دصرد نیرتمک و نیرتشیب .دناهداد  ااتخا دوخ هب ار اند ناتسرهش تعسو زا دصرد
   هرب .دراد  اراتخا ،   دنترسه کرهآ گنرس زا یفلتخم یاهنومنخر هک EI و OMa یسانشگنس یاهدحاو هب بیترت
 16      دودرح و  یارسرف هرب موارقم ارند ناتسرهش دصرد 91 دودح  یاسرف هب تبسن  اخ و گنس تیساسح ظاحل
   طرسوتم تیرساسح بالک رد اند ناتسرهش تحاسم رتشیب .تسا گنس و  اخ  یاسرف لباقم رد مواقمان نآ دصرد
  یارهصخاش زا کی ره درادناتسا هشقن 9 لکش رد .دراد رارق (g) 51/1 ات 9/1 هزرلنیمز باتش رادقم اب هزرلنیمز هب
 .تسا هداد ناشن تعیبط یرگشدرگ هشقن هیهت رد هدافتسا دروم
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 ایرد حطس زا عافترا هدش درادناتسا هشقن

 
 یهایگ  شوپ  کارت هدش درادناتسا هشقن 
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 یهایگ  شوپ پیت هدش درادناتسا هشقن 

 
 نیمز  شوپ و یضارا یربراک هدش درادناتسا هشقن
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 یرگشدرگ ظاحل زا بیش هدش درادناتسا هشقن

 
 ییایفارغج تهج هدش درادناتسا هشقن 
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 هنماد یرادیاپ ظاحل زا بیش هدش درادناتسا هشقن

 
  یاسرف هب  اخ و گنس تیساسح هدش درادناتسا هشقن 
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 شزغل نیمز هب تیساسح هدش درادناتسا هشقن

 
 هزرل نیمز هب تیساسح هدش درادناتسا هشقن
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 هداج زا هلصاف هدش درادناتسا هشقن

 
 هناخدور زا هلصاف هدش درادناتسا هشقن 
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 هاش و همشش زا هلصاف هدش درادناتسا هشقن

 
 اتسور زا هلصاف هدش درادناتسا هشقن 
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 رهش زا هلصاف هدش درادناتسا هشقن

 
 یعیبط یرگشدرگ یاههبذاج زا هلصاف هدش درادناتسا هشقن 
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 هدازماما زا هلصاف هدش درادناتسا هشقن

 تعیبط یرگشدرگ یاهصخاش هدش درادناتسا هشقن -9لکش

 تعیبط یرگشدرگ یاهصخاش یبیترت نزو و یبسن نزو -
  نارشن یا   هکبرش هرسلس لریلحت دنیارف زا هدافتسا اب  سیروتوکا یاهصخاش یارب هدش هبساحم یاهنزو 9 لودج رد
  .تسا هدش هداد

 یاهکبش لیلحت دنیارف زا هدافتسا اب  سیروتوکا هیلوا یاهصخاش یارب هدش هبساحم یاهنزو .9 لودج
 یبسن نزو تعیبط یرگشدرگ یاهصخاش
 9/1 شزغل نیمز هب تیساسح
 96/1 یرگشدرگ یاههبذاج زا هلصاف
 06/1 یهایگ  شوپ  کارت
 21/1 ایرد حطس زا عافترا
 111/1 یهایگ  شوپ پیت
 51/1 نیمز  شوپ و یضارا یربراک
 111/1 (هاش و همشش) بآ  بانم زا هلصاف
 091/1 هناخدور زا هلصاف
 91/1 هدازماما زا هلصاف
 91/1 هزرل نیمز هب تیساسح
 601/1 هداج زا هلصاف
 01/1 اتسور زا هلصاف
 01/1 رهش زا هلصاف
 561/1  یاسرف هب  اخ و گنس تیساسح
 561/1 بیش
 161/1 ییایفارغج تهج

 هداد ناشن OWA  تیروگلا و FUZZY یاهدنستیمک زا هدافتسا اب  سیروتوکا یاهصخاش یبیترت نزو 1 لودج رد
  .تسا هدش
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 OWA و FUZZY یاهدنستیمک زا لصاح یبیترت یاهنزو -1 لودج
(α) α = 0.0001 α = 0.0.1 α = 0.05 α = 1 α = 2 α = 10 α = 1000 
 111/1 6111/1 31/1 2251/1 55/1 122/1 111/6 شزغل نیمز هب تیساسح
 111/1 0111/1 31/1 2251/1 66/1 91/1 111/1 یعیبط یرگشدرگ یاههبذاج زا هلصاف
 111/1 9111/1 6/1 2251/1 21/1 101/1 111/1 یهایگ  شوپ  کارت
 111/1 9111/1 31/1 2251/1 951/1 61/1 111/1 ایرد حطس زا عافترا
 111/1 6161/1 521/1 2251/1 11/1 6311/1 111/1 یهایگ  شوپ پیت
 111/1 6101/1 11/1 2251/1 091/1 61/1 111/1 نیمز  شوپ و یضارا یربراک
 111/1 11/1 11/1 2251/1 501/1 111/1 111/1 بآ  بانم زا هلصاف
 111/1 511/1 51/1 2251/1 01/1 111/1 111/1 هناخدور زا هلصاف
 111/1 11/1 51/1 2251/1 61/1 3911/1 111/1 هدازماما زا هلصاف
 111/1 021/1 51/1 2251/1 01/1 911/1 111/1 هزرل نیمز هب تیساسح
 111/1 611/1 191/1 2251/1 311/1 1011/1 111/1 هداج زا هلصاف
 111/1 321/1 191/1 2251/1 661/1 1011/1 111/1 اتسور زا هلصاف
 111/1 516/1 591/1 2251/1 61/1 011/1 111/1 رهش زا هلصاف
 111/1 131/1 5391/1 2251/1 211/1 011/1 111/1  یاسرف هب  اخ و گنس تیساسح
 111/1 66/1 201/1 2251/1 111/1 611/1 111/1 رگشدرگ بذج ظاحل زا بیش
 111/1 106/1 5301/1 2251/1 211/1 1611/1 111/1 یرادیاپ ظاحل زا بیش
 ییایفارغج تهج
 

111/1 
 

1611/1 
 

111/1 
 

2251/1 
 

11/1 
 

96/1 
 

111/6 
 

∑ 6 6 6 6 6 6 6 

  یریگمیمصت فلتخم یاهویرانس تحت مسیروتوکا لیسناتپ قطانم هشقن -

 (OR=MAX=At least one, a=0.001) هنانیبشوخ تدش هب یریگمیمصت یویرانس -

  هنانیبرشوخ تدش هب یریگ یمات یویرانس زا هدافتسا اب اند ناتسرهش رد  سیروتوکا لیسناتپ قطانم هشقن 1 لکش رد
 نآ ،دشاب بسانم (At least one) تعیبط یرگشدرگ یاهصخاش زا یکی لقادح رگا ویرانس نیا رد .تسا هدش هئارا
 .تسا ریذپکسیر ًاالماک ویرانس نیا .دوشیم هداد صیخشت بسانم  سیروتوکا لیسناتپ قطانم ییاهن هشقن رد هقطنم

 
 (At least one, a=0.001) هنانیبشوخ تدش هب یویرانس باسا رب اند ناتسرهش رد  سیروتوکا لیسناتپ قطانم هشقن -1 لکش
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 (Few, a=0.1) هنانیبشوخ یلیخ یریگمیمصت یویرانس -
   هرئارا هنانیبرشوخ یلیخ یریگ یمات یویرانس زا هدافتسا اب اند ناتسرهش  سیروتوکا لیسناتپ قطانم هشقن 5 لکش رد
 هشقن رد هقطنم نآ ،دشاب بسانم (Few) تعیبط یرگشدرگ یاهصخاش زا یمک دادعت رگا ویرانس نیا رد .تسا هدش
  .دوشیم هداد صیخشت بسانم  سیروتوکا لیسناتپ قطانم ییاهن

 
 (Few, a=0.001) هنانیبشوخ یلیخ یویرانس باسا رب اند ناتسرهش رد  سیروتوکا لیسناتپ قطانم هشقن -5 لکش

 (Some, a=0.5) هنانیبشوخ یریگمیمصت یویرانس -
    هدرش هرئارا هنانیبرشوخ یریگ یمات یویرانس زا هدافتسا اب اند ناتسرهش  سیروتوکا لیسناتپ قطانم هشقن 1 لکش رد
 ییاهن هشقن رد هقطنم نآ ،دشاب بسانم (Some) تعیبط یرگشدرگ یاهصخاش زا یدادعت رگا ویرانس نیا رد .تسا
  .دوشیم هداد صیخشت بسانم  سیروتوکا لیسناتپ قطانم

 
 (Some, a=0.5) هنانیبشوخ یویرانس باسا رب اند ناتسرهش رد  سیروتوکا لیسناتپ قطانم هشقن -1 لکش
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 (Half, a=1) یثنخ یریگمیمصت یویرانس -
  .ترسا هدش هئارا یثنخ یریگ یمات یویرانس زا هدافتسا اب اند ناتسرهش  سیروتوکا لیسناتپ قطانم هشقن 1 لکش رد
     قطارنم ییارهن هرشقن رد هرقطنم نآ ، درشاب بسانم (Half) تعیبط یرگشدرگ یاهصخاش فان رگا ویرانس نیا رد
  .دوشیم هداد صیخشت بسانم  سیروتوکا لیسناتپ

 
 (Half, a=1) یثنخ یویرانس باسا رب اند ناتسرهش رد  سیروتوکا لیسناتپ قطانم هشقن -1 لکش

 (Many, a=2) هنانیبدب یریگمیمصت یویرانس -
 .تسا هدش هئارا هنانیبدب یریگ یمات یویرانس زا هدافتسا اب اند ناتسرهش  سیروتوکا لیسناتپ قطانم هشقن 2 لکش رد
    ییارهن هرشقن رد هرقطنم نآ ، درشاب بسانم (Many) تعیبط یرگشدرگ یاهصخاش یدایز دادعت رگا ویرانس نیا رد
  .دوشیم هداد صیخشت بسانم  سیروتوکا لیسناتپ قطانم

 
 (Many, a=2)هنانیبدب یویرانس باسا رب اند ناتسرهش رد  سیروتوکا لیسناتپ قطانم هشقن -2 لکش
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 (Most, a=10) هنانیبدب یلیخ یریگمیمصت یویرانس -
  .ترسا هدش هئارا یثنخ یریگ یمات یویرانس زا هدافتسا اب اند ناتسرهش  سیروتوکا لیسناتپ قطانم هشقن 3 لکش رد
     قطارنم ییارهن هرشقن رد هرقطنم نآ ، درشاب بسانم (Most) تعیبط یرگشدرگ یاهصخاش بلغا رگا ویرانس نیا رد
  .دوشیم هداد صیخشت بسانم  سیروتوکا لیسناتپ

 
 (Most, a=10) هنانیبدب یلیخ یویرانس باسا رب اند ناتسرهش رد  سیروتوکا لیسناتپ قطانم هشقن -3 لکش

 (AND=MIN=All, a=1000) هنانیبدب تدش هب یریگمیمصت یویرانس -
  لیرسناتپ قطانم ییاهن هشقن رد هقطنم نآ ،دشاب بسانم (All) تعیبط یرگشدرگ یاهصخاش همه رگا ویرانس نیا رد
 رد یاهقطنم چیه ویرانس نیا باسا رب .تسا زیرگکسیر ًاالماک ویرانس نیا .دوشیم هداد صیخشت بسانم  سیروتوکا
 .دشن هداد صیخشت بسانم تعیبط یرگشدرگ هعسوت یارب اند ناتسرهش
 یریگهجیتن
   یرگرشدرگ صخارش 16  زا هدافترسا اب اند ناتسرهش رد تعیبط یرگشدرگ هعسوت هوقلاب قطانم نییعت هعلاطم نیا رد
 یاهشور اب طابترا رد هدش ماجنا ددعتم تاعلاطم .تسا هدش یسررب هرایعم دنش یریگ یمات زیلانآ شور هب تعیبط
    درعاوق هرک درهد  یرم نارشن  سیروتوکا یضارا بسانت زیلانآ یاهشور هعسوت یارب هرایعم دنش یبایزرا یریگ یمات
   درنیارف زا هرعلاطم نیا رد هک دننکیم دیلوت ار بسانت زیلانآ توافتم یاهوگلا یاهظحالم لباق روط هب یبایزرا توافتم
- نزو ذارختا  ارب .دش هدافتسا اهصخاش یبیترت نزو و یبسن نزو نییعت یارب یزاف یاهدنستیمک و یاهکبش لیلحت
- یمات یویرانس تفه رد یعیبط رگشدرگ هعسوت لیسناتپ قطانم ،اهنآ هشقن قیفلت و اهصخاش یبیترت و یبسن یاه
     تدرش هرب و هرنانیبدب یرلیخ ،هنانیبدب ،یثنخ ،هنانیبشوخ ،هنانیبشوخ یلیخ ،هنانیبشوخ تدش هب یویرانس لماش یریگ
    هرب  رسیروتوکا یگترسیاش هجرد  ااتخا دروم رد یریگ یمات هدعاق .دش یدنبتیولوا و ییاسانش نییعت هنانیبدب
 نیا هب تسا توافتم  سیروتوکا هعسوت یارب بسانم صخاش دادعت لقادح رظن زا فلتخم یاهویرانس رد هقطنم کی
  یفارک تعیبط یرگشدرگ هعسوت یارب بسانم صخاش کی لقادح دوجو هنانیبشوخ تدش هب یویرانس رد هک بیترت
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     برسانم هرقطنم کری رد  رسیروتوکا هعسوت یاهصخاش همه دیاب هنانیبدب تدش هب یهتارتسا رد هک یلاح رد ،تسا
  برسانت ،  فرلتخم یاهویرانرس باسا رب .درک دادملق بسانم  سیروتوکا یگتسیاش رظن زا ار هقطنم نآ ناوتب ات دنشاب
   دوربن ارت  ارت هنانیبشوخ تدش هب یویرانس رد هقطنم تحاسم لک یگتسیاش زا ، سیروتوکا یارب اند ناتسرهش یضارا
 .تسا هنانیبدب تدش هب یریگ یمات یویرانس رد یبسانم هقطنم چیه
  عبانم
 یحارط باسا رب دنجریب ناتسرهش  سیروتوکا ناوت یبایزرا .(5396) .یفرشا ،یلع و بنیز ،قلطم هداز  یرک .اضردیعس دیس ،هداز یدمحا

  .11-69 :96 ،ش ،تسیز طیحم یاه هوهپ .Fuzzy-OWA  تیروگلا و ویرانس
  هاگرشناد ،   درشرا یرسانشراک هرمان ناریاپ ،GIS زا هدافتسا اب یرهش دماج دئاز داوم یتشادهب نفد لحم یبایناکم .(1296) ،امین ،هدازردیح

 .نارهت ، لعم تیبرت
  ناریاپ .ناهفصا رهش رد هرایعم ناوژان هقطنم یدنب نوز یارب GIS طیحم رد هرایعم دنش یبایزرا شور زا هدافتسا .(3296) .ارهز ،یوسوم

-16   ، نارگرگ یعیبط  بانم و یزرواشک هاگشناد ،تسیزطیحم و  ترم ،تالیش هدکشناد ،تسیز طیحم هتشر دشرا یسانشراک همان
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