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 چکیده

 استان مرکز در هکتار، 391900 حدود وسعتی با که بیرجند شهرستان اراضی تناسب آنالیز برای را معیاره چند ارزیابی کاربرد ،حاضر مقاله
 مرکز عنوانبه ،است شده بیجنو خراسان استان مرکز 1333 سال از که جندبیر ستانشهر .دهدمی نشان است، شده واقع جنوبی خراسان

 .است نشده انجام آن برای درخور کاری کنونتا که است گردشگری کاربری توسعه جهت مناسب هایپتانسیل دارای استان عیتیجم تمرکز
 .دباش داشته منفی اثر گردشگری مناطق هایویژگی و کیفیت بر تواندمی ،صحیح مدیریت و ریزیبرنامه بدون گردشگری هایفعالیت

 هدف این به یابیدست برای .است ضروری پایدار توسعه مبنای بر اصولی و صحیح یزیربرنامه و توان ارزیابی به نیاز راستا این در بنابراین،
 پارامترهایی ،قیتحق نیا در باشد.می صحیح تناسب آنالیز یک محصول ،مناسب یابیمکان یک زیرا است، زمین تناسب آنالیز گام اولین

 ییروستا و یشهر مراکز از فاصله جاده، از فاصله ،آبی منابع از فاصله ،یخیتار یبناها از فاصله ،یاراض یکاربر خاک، جهت، ب،یش د:مانن
 در شدند. تجمیع یکدیگر با فازی هایسنجکمیت و OWA مدل طبق بر و ترکیب AHP و WLC مدل از استفاده با و شدند گرفته کاربه

 همگی تقریباً اکثراً، نصف، اغلب، اندکی، یکی، حداقل) سناریو 1 شامل که فازی هایسنجکمیت برای آمده دستبه بتناس نهایی هاینقشه
 دستبه درصد 20/10 و 91/31 ،12/90 ،91/31 ،01/31 ،33/13 ،03/13 ترتیب به WLC روش با مقایسه در کلی دقّت مقدار (همگی و

 و اول سناریوهای شدند. تعیین اشاره مورد یسناریو هفت در اکوتوریسم قابلیت دارای هایپهنه منطقه، محیطی هایتوان به توجه با آمد.
 نشان ارزیابی نتایج .دارند کمتری دقت سناریوها سایر به نسبت دارند، کمینه و بیشینه حالت مساعد مکان انتخاب در کهنیا دلیل به هفتم

 در باشد.می دارا را نتیجه بهترین دارد، را (%12/90) دقت بیشترین (پنجم )سناریوی Many فازی سنجکمیت بر منطبق OWA روش که دهدمی

 نامناسب، نامناسب، بسیار هایکالس در مطالعه مورد محدوده مساحت از هکتار 31139 و 31011 ،19101 ،19091 ،22112 ترتیب به ،سناریو این
 با ،پژوهش این هاییافته اساس بر است. مناسب نسبت به اکوتوریسم برای مطالعه وردم حدودةم ،ینبنابرا دارد. قرار مناسب بسیار و مناسب متوسط،

 پیچیده مسایل سازیمدل در باالیی پتانسیل و پذیریانعطاف روش این ترتیبی هایوزن نام هب OWA مدل در جدیدی مفهوم وجود به توجه
  دارد. گیریتصمیم
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 سرآغاز
 شمارهب دنیا اقتصادی صنایع نیتربزرگ از یکی دشگریگر
 %1 و جهان (1)داخلی ناخالص تولید از %12 ،صنعت این .رودمی
 خراسان فرهنگی )میراث است نموده ایجاد را ادنی مشاغل از

 حرکت از است عبارت (2)(توریسم) گردشگری .(1393 جنوبی،
 شانیزندگ معمول مکان از غیر هاییمکان به که اشخاصی
 نکنند. اقامت سال یک از بیش که شرطی به کنند؛می مسافرت

 سایر یا و تجارت ،فراغت اوقات گذران منظور به هامسافرت این
 سال در ملل سازمان آمار کمیسیون گیرد.می صورت اهداف
 است پذیرفته را تعریف این ،WTO(3) توصیه به بنا 1993

 که است ییهاتیفعال جمله از سمیتور (.1313 نوری، و )سلطانی
 تنزل سبب ط،یمح از متراکم رییگبهره علت به است ممکن

 تیاهم کنار رد لهامس نیا ،امروزه شود. آن نابودی حتی و فییک
 است افتهی ایژهیو تیاهم داریپا توسعه همچون مییمفاه افتنی

 گردی(عتی)طب (1)سمیاکوتور (.1333 رضوی، خراسان آمایش )طرح

 به آن از امروزه که ایگونه به است سمیتور شکل نیدارتریپا
 شود.می برده نام افتگییتوسعه مهم ارهاییمع از کیی عنوان

 به والنهومس مسافرت سمیاکوتور ،IUCN(1)فیتعر براساس
 از لذت کسب و درک منظور به نشده بیتخر عییطب مناطق
 توانمی آن مشخصات از و باشدمی عییطب هایعرصه هایجاذبه

 جادیا و زیناچ منفی امدهاییپ ست،یزطیمح حفاظت ارتقای به
 و )غنیمتی نمود اشاره محلی جوامع برای اقتصادی منافع

 هایقابلیت و هاتوان از برداریبهره (.1392 زاده،احمدی
 آن توسعه برای پویا ایزمینه تواندمی ایمنطقه هر در گردشگری

 ضرورتی سم،یتوراکو توان ارزیابی رو،این از .نماید فراهم منطقه
 روش کارگیریبه پژوهش، این اصلی هدف داشت. خواهد ویژه

 اکوتوریسم اکولوژیک توان ارزیابی جهت (0)معیاره چند ارزیابی
 روش از استفاده با ،حاضر تحقیق باشد.می بیرجند شهرستان

 شده مرتب گیریمیانگین و (1)وزنی خطی ترکیب کمی و تحلیلی
 اطالعات سیستم از استفاده امروزه .گیردمی انجام (3)وزنی

 و هیتجز و نیسرزم زییربرنامه امر در رستری (9)جغرافیایی
 اطالعات لیتحل و سازیمدل دارد. کاربرد اریبس اطالعات لیتحل

 ابییارز و لیتحل در رستری هایمدل رییکارگبه سبب وستهیپ
 کی ارهیمع چند ابییارز (.1332 زاده،یاحمد) است شده منابع
 ست.ارهایمع از ارییبس بندیجمع و ابییارز برای عمومی روش
 چند زیابیار ندآیفر در مرحله نیاول ارها،یمع توسعه و ییشناسا

 جای فاکتور و تیمحدود دسته دو در ارهایمع است. معیاره
 تمام که است نیا بولی ساده کردیرو تیمحدود رند.یگمی

 نیا دارند. کسانیی تیاهم یینها تیمطلوب نقشه در فاکتورها
 با هاآن بیترک و فاکتورها کردن داروزن با توانمی را تیمحدود
 (.1390 اب،یکام و ینیاهم سلمان) نمود برطرف WLC روش
 از وزنی خطی بیترک مانند ارهیمع چند ابییارز کمی هایروش
 شماربه کیاکولوژ توان ابییارز خصوص در متداول هایروش

 اندشده سازیادهیپ (10)فازی منطق با که ندیآمی
.(Malczewski, 2006a) توان نییتع تجربه نینخست 

 مدل، نیا اساس بر .نمود ارایه مخدوم را رانیا در یکیاکولوژ
 شده انجام مختلف مناطق و زیآبر یهاحوزه شیآما مطالعات

 بر و مخدوم یکیاکولوژ مدل یسازژهیو با ،مطالعات نیا در .است
 هانقشه یبندجمع و لیتحل و هیتجز و بولین منطق رویکرد پایه
 یهایکاربر یبرا زیستیمحیط یواحدها تناسب ،GIS طیمح در

 شده نییتع (11)یساختار یجووپرس زبان از استفاده اب مختلف،
 لهیوس به بولین منطق ضعف با ارتباط در هاتالش یبرخ .است

 )سلمان مثال برای است. پذیرفته صورت یفاز منطق رویکرد
 یمبنا بر ارهیمع چند یابیارز به ،(1333 همکاران، و ماهینی
 نیا در پرداختند. یگردعتیطب توان یابیارز لیتحل و یفاز منطق
 با و نییتع AHP یزوج سهیمقا روش با عوامل وزن ،مطالعه
 یرستر نقشه .شدند قیتلف هاهیال هیکل ،WLC عملگر از استفاده

 ؛1333 همکاران، و )امیری .شد هیته نیز یگردعتیطب توان
 هانقشه ادغام یستمیس روش دو ،(1392 همکاران، و نژاد نجفی

 با نیسرزم شیآما ندیفرآ در یفاز -نیبول منطق بیترک و
 بردند. کاربه را ییایجغراف اطالعات یهاستمیس از استفاده
 با کیاکولوژ توان نییتع به ،(1333 همکاران، و )کریمی

 یاضیر یسازمدل منطق عنوانبه یفاز منطق یریکارگبه
 ،همکاران و یعرفان) پرداختند. مبهم و قیردقیغ یندهایافر

 تفرج یابیمکان به رهیمتغ چند یابیارز روش از فادهاست با ،(1390
 و یجوز) .پرداختند زابل شهرستان مهین چاه منطقه در متمرکز

 MOLA و AHP، WLC روش از استفاده با ،(1391 ،همکاران
 ورجین شده حفاظت منطقه زیستیمحیط توان ارزیابی به

 توان بیارزیا به ،(1393 همکاران، و مطلق زاده)کریم .پرداختند
 پرداختند. MCE روش مبنای بر بیرجند شهرستان اکولوژیک
 گسترش که دهدمی نشان نیز جهان در شده انجام مطالعات

 زادهفازی هایمجموعه تئوری توسط بولین، ایمجموعه نظریه
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(Zadeh, 1965; Zadeh, 1990) طول در بحث موضوع یک 
 تجزیه و فیاییجغرا اطالعات سیستم در استفاده برای 1930 دهه

 با ارتباط در متعددی مطالعات .شد زمین کاربری تناسب تحلیل و
MCDA اکوتوریسم اراضی تناسب آنالیز هایروش توسعه برای 

 ,.Teh & Cabanban) است گرفته صورت GISبر مبتنی

2007; Bender., 2008). که دهندیم نشان مطالعات از یبرخ 
 متفاوت یالگوها یامالحظه قابل طور به یابیارز متفاوت قواعد

 با ارتباط در زیادی مطالعات ،کنندیم یدتول را تناسب یزآنال
 چند گیرییمتصم هایروش از استفاده با اراضی تناسب ارزیابی
 ( ;Hill et al., 2005 است گرفته انجام GIS و معیاره

Gemitzi et al., 2010; Pal et al., 2011; Qiu et al., 

2013; Bagheri et al., 2013; Xiaorui1 et al., 2012; 

Chandio et al., 2012; Feizizadehadeh & Blaschke, 

2013; Nyeko, 2012; Zhang et al., 2012; Jankowski 

et al., 2014; Ligmann- Zielinska & Jankowski, 

2014; Lallianthanga et al., 2014; Shah Nawaz Khan 

(& Ali Khan, 2014. تحقیقات تاکنون منابع مرور به جهتو با 
 صورت WLC روش به اراضی تناسب ارزیابی زمینه در متعددی
 بررسی به ،(Malczewski, 2011) مثال برای است. پذیرفته
 خصوص در کمی تحقیقات است. پرداخته WLC رویکرد

 (;Zarghami., 2008است گرفته صورت فازی OWA الگوریتم

Boroushakin & Malczewski, 2010; Amiri et al., 

(2013; Ferretti & Pomarico, 2013. رویکرد توسعه 
MCE رویکرد سودمندی و OWA سناریوهای وسیله به را 

 دادند نشان هاآن .دهندمی نشان اروپا از ناحیه یک در متفاوت،
 پذیریریسک سطح کیفیت به OWA سناریوهای که

 و بهتر تسهیل برای و دارد بستگی خنثی( و بدبین بین،)خوش
 ،کندمی ظهور گیریتصمیم هایجایگزین از که الگوهایی فهم

  .است درگیر گیریتصمیمفرایند  در
 

  هاروش و مواد

 مطالعه مورد منطقه
 ایران شرق در هکتار 391900 حدود یوسعت با بیرجند شهرستان

 .(1)شکل  است شده واقع جنوبی خراسان استان مرکز و
 

 شهرستان طبیعی گردشگری یهاپتانسیل معرفی

  بیرجند
 ضروری مطالعه مورد محدوده در طبیعی هایاکوسیستم به توجه

 سریع اجرای لزوم مدیریت تحت مناطق در کهطوریهب .است
 دید لحاظ از مناطقی چنین .است قطعی زیستمحیط از حفاظت

 نیز و کویر در قرارگیری منطقه، اقلیم به توجه با منظر، و
 ،دلیل همین به .باشندمی برخوردار ایبالقوه توان از ارتفاعات

 الزم تسهیالت اجرای و آن بکر طبیعت پایداری برای تالش
  .است ضروری گردشگر جذب جهت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مطالعه مورد محدوده تیموقع نقشه(: 1) شکل
 

 هایپتانسیل از منطقه این :گرنگ و آرک شدهحفاظت منطقه
 شده واقع آن غرب در که است درجنیب شهرستان گردشگری

 هادره فراوان، نسبت به آب منابع منطقه، بودن کوهستانی است.
 از متراکم تا تنک گیاهی پوشش با همراه زیبا اندازهایچشم و

 (2 )شکل ندشومی محسوب منطقه این ارزش با منابع
 (.1392 گیو،دری و زاده)هدایتی
 و رجندیب شهر جنوب در دره بند :دره بند یگردشگر نمونه منطقه

 این وجود است. شده واقع باقران کوهرشته کوهستانی منطقه در
 در سرسبز دره بند، پشت باییز و فصلی اچهیدر خی،یتار بند
 هایکوه از جاری نهرهای و آب هایچشمه بند، دست نییپا

 صورت به محل این ربازید از تا شدهسبب  بهار امیا در منطقه
 و زاده)احمدی (3 )شکل دیآ در منطقه هایتفرجگاه از کیی

 (.1330 همکاران،
 بخش توابع از که رچ روستای انتهای در رچ:بنه سالکهن درخت

 قطور بسیار درختی زیارتگاهی کنار در و باشدمی بیرجند مرکزی
 سال 1000 از بیش آن قدمت که دارد قرار بنه نوع از زیبا و

 استان در شده شناسایی بنه ترینسالکهن و دشومی برآورد
 در آن پایداری به توجه با و (1 )شکل است جنوبی خراسان
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  باشدمی برخوردار ژنتیکی مطالعات جهت باالیی اهمیت از منطقه جوی شرایط
 
 
 
 
 
 
 

  
  (1332 گیو،دری و زاده)هدایتی گرنگ و آرک شده حفاظت منطقه از تصاویری (:2) شکل

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  آن دریاچه و شمالی نمای و بیرجند رهد بند (:3) شکل

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (1333 جنوبی، خراسان فرهنگی )میراث رچ بنه سالکهن درخت از تصاویری (:4) شکل

 

  پژوهش روش
 یابیارز مدل ،(MCE) معیاره چند ارزیابی روش از استفاده با

 ،منظور بدین .شد اجرا اکوتوریسم کاربری کیاکولوژ توان
 و مطالعه اراضی تناسب توان ارزیابی برای الزم هایمشخصه
 عملیات با هامشخصه این هایالیه سازیآماده سپس و شناسایی

 به و (UTM-40N) مختصات سیستم تعریف ژئورفرنس،

 نیاز مورد اطالعات و هاالیه پذیرفت. انجام هاآن سازیهنگام
 یهاآب شیب(، نقشه تهیه )برای ارتفاع رقومی مدل شامل

 شناسیینزم قنات(، و )چشمه زیرزمینی و (هارودخانه) سطحی
 تاریخی، بناهای اراضی، کاربری (،هاگسل لغزش، )زمین

 برای باشد.می روستایی مناطق و شهر ها(،)جاده هادسترسی
 الیه از تحقیق نیاز مورد هایالیه از برخی بندیطبقه و ساخت
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 تصاویر از شده استخراج رستری (DEM) رقومی ارتفاع مدل
 از پس. شد استفاده ENVI افزارنرم در ASTER ایماهواره

 مربوطه، ادارات و هاسازمان از نیاز مورد وکتوری هایالیه تهیه
 تبدیل یکسان پیکسل اندازه با رستری فرمت به هاالیه کلیه

 رستری هایالیه تمامی ،MCE روش انجام جهت، سپس شدند.
 و شدند وارد دریسیا افزارمنر محیط به ASCII فرمت با شده

 هاالیه شده یفاز هاینقشه تهیه برای الزم هایتحلیل و تجزیه
 کاربری برای اراضی تناسب هاینقشه، نهایت در شد. انجام

  آمد. دستبه مذکور
 

 استفاده مورد گیرییمتصم هایمدل

  (12)(AHP) مراتبی سلسله تحلیلفرایند 
ی ازا در معیار هر نسبی اهمیت بیان معیارها دهیوزن از هدف

 معیارها، نسبی یتاهم ضرایب آوردن دستبه ست.دیگر معیارها

 ادبیات در است. گیرانتصمیم هایارجحیت تعیین اصلی گام
 متعددی هایروش معیاری، چند هایگیریتصمیم موضوعی

 مبنای بر زوجی مقایسه روش جمله از معیارها وزندهی برای
فرایند  بر مبتنی روش دارد. وجود یرانگتصمیم هایقضاوت
  .شد طرح (Saaty, 1980) توسط مراتبی سلسله تحلیل

 

 منطق بر مبتنی (MCE) معیارهچند ارزیابی هایروش

 فازی
 (WLC) وزنی خطی بیترک

 داده شرحزیر  مطابق (WLC) وزنی خطی بیترک انجام مراحل
 شود.می
 یارهایمع از یامجموعه :هاتیممنوع و فاکتورها نییتع -

 مشخص باشند،یم هاتیممنوع و فاکتورها شامل که یابیارز
 .(2 و 1 )جداول شوندیم

 توریسماکو کاربری برای هاممنوعیت :(1) جدول
 1 ارزش با بازه صفر ارزش با بازه ممنوعیت

 متر 110 از شتریب متر 110 از کمتر متر 110 از کمتر رودخانه بستر از فاصله

 متر 300 از شتریب متر 300 از کمتر اصلی هایجاده از فاصله

 متر 2000 از شتریب متر 2000 از کمتر شهر

 متر 1000 از شتریب متر 1000 از کمتر روستا

 

 اریمع نقشه هیال هر :هاتیممنوع و فاکتورها یسازاستاندارد 
 فاکتورها استانداردسازی شود،می آورده استاندارد صورت به
 و (211 تا 0) تیبا اسیمق در فازی منطق اساس بر

 (1 و 0) نیبول منطق اساس بر هاتیممنوع استانداردسازی
 زادهلطفی توسط بار نیاول که فازی تئوری رد.یگمی صورت

(Zadeh, 1965) در ادییز کاربردهای شد، معرفی 
 مبهم اطالعات با ریمقاد برای مهندسی مختلف هاینهیزم
 بر مدل، نیا در (Klir &Yuan, 1995). است کرده دایپ

 نامناسب و مطلق مناسب واحدی چیه نیبول مدل خالف
 داده هایوزن ،لیدل نیهم به شود.ینم گرفته نظر در مطلق
 ریمتغ ریمقاد نیا نیب بلکه ک،ی نه و است صفر نه شده
 S )توابع تیعضو تابع نوع 1 فازی منطق انجام برای .است
 توسط شده فیتعر و (11)خطی ،(11)شکل J ،(13)شکل
 مشاهده سییدریا افزارنرم در (1) شکل مطابق ((10)کاربر

 کنواختی شکل به فازی تیعضو منحنی نوع شود.می
  است. (19)متقارن و (13)کاهشی کنواختی ،(11)شییافزا

 

 
 
 
 

 
 

 دهش تعریف عضویت توابع     خطی عضویت توابع      شکل S عضویت توابع    شکل J عضویت توابع

 ایدریسی افزارنرم در فازی عضویت توابع :(5) شکل
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 توریسماکو کاربری برای هاآن عضویت توابع نوع و مطلوبیت میزان و فاکتورها :(2) جدول

 مطلوبیت فاکتور  زیرمعیار معیار
 نوع و شکل

 عضویت تابع

 نقاط

 کنترلی

مل
عوا

 
ط

حی
م

ی
ست

زی
 

کل
ش

 
 نیزم

 خطی -کاهنده 0 تا 211 معادل %10 تا 0 بیش
0= c 
10= d 

 211 معادل جنوبی و غربی جهت ،0 معادل شمالی و شرقی جهت جهت
 شده تعریف
 کاربر توسط

- 

ی
ها

تر
رام

پا
 

ک
خا

 

 خاک بافت
 لومی و لومی رسی، لومی ،میقع شنی شنی، لومی ،نیسنگ رسی بافت
  211 تا 0 معادل دار،هیزسنگر

 شده تعریف
 کاربر توسط

 
- 

 خاک عمق
 ،قیعمیمهن ،قیعمیمهن تا عمقکم ق،یعم تا عمقکم عمق،کم یاربس
 211 تا 0 معادل قیعم یاربس ،قیعم

 شده تعریف
 کاربر توسط

 
- 

 زهکشی
 خاک

 211 تا 0 معادل زیاد و خوب خوب، تا متوسط متوسط، تا کم
 شده تعریف
 کاربر توسط

- 

 بستر
 رودخانه

 0 معادل متر 110 تا 0
 0 تا 211 معادل 3000 تا 110

 خطی -کاهنده
110= a 
3000 = b 

 خطی -کاهنده 0 تا 211 معادل متر 3000 تا 0 آبی منابع
0= c 

3000= d 

ی
ربر

کا
 

ضی
ارا

 

 پوشش
 اراضی

 مراتع ،سنگی زدگیبیرون و پوشش بدون اراضی رودخانه، )بستر
 0 معادل مسکونی( مناطق متراکم،
 20 معادل متراکم( مراتع باغات، و آبی )زراعت
 01 معادل (یمد )زراعت
 123 معادل کاشت(دست جنگل زار،درختچه و زاربیشه تراکم،کم )مراتع

 211 معادل رسی( )دق

 شده تعریف
 کاربر توسط

- 

مل
عوا

یز 
بنا

ر
 یی

 روستا از فاصله
 0 معادل متر 1000 تا 0

 0 تا 211 معادل متر 1000 از بیشتر
 خطی -کاهنده

1000= c 
10000= d 

 شهر زا فاصله
 0 معادل متر 2000 تا 0

 0 تا 211 معادل متر 2000 از بیشتر
 خطی -کاهنده

2000= c 
10000= d 

 خطی -کاهنده 0 تا 211 معادل 3000 تا 0 خییتار بناهای تا فاصله
0= c 

3000= d 

 خطی -کاهنده 0 تا 211 معادل 3000 تا 300 جاده دسترسی
300= c 
3000= d 

 
 
 اهمیت کردن مشخص جهت :رهافاکتو یبرا وزن نییتع 

 از یک هر یبرا توان، یارزیاب در مختلف یفاکتورها ینسب
 افزارنرم درت ینهادر  .شودیم گرفته نظر در یوزن هاآن

 قیطر از (3) جدولبراساس  عوامل آن وزن سییدریا
  .دشومی محاسبه مراتبیسلسله لیتحل ندیفرآ زوجی سهیمقا

 و فاکتورها تعیین ازپس  :اهتیممنوع و فاکتورها ادغام

 گرفته نظر در وزنی فاکتورها از کدام هر برای ها،ممنوعیت
  ند.شومی ادغام خطی صورت به (1) فرمولبراساس  و شودمی

(1)    
  

 : فاکتور، وزن : اراضی، کاربری تناسب :S رابطه این در
 باشد.می محدودیت معیار امتیاز : و فاکتور فازی ارزش
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  AHP زوجی مقایسه از حاصل آمده دستبه یهاوزن : (3) جدول
 وزن فاکتور  زیرمعیار معیار هدف

یارز
بی

ا
 

ان
تو

 
ور

کوت
ا

ی
 سم

مل
عوا

 
ط

حی
م

ی
ست

زی
 

 نیزم شکل
 212/0 بیش

 010/0 جهت

 خاک پارامترهای

 113/0 خاک بافت

 113/0 خاک مقع

 113/0 خاک زهکشی

 021/0 اراضی پوشش اراضی کاربری

 آبی منابع از فاصله
 013/0 قنات( چشمه، )چاه، آبی منابع

 031/0 رودخانه بستر

 ییربنایز عوامل

 011/0 شهر از فاصله

 011/0 روستا از فاصله

 111/0 خییتار بناهای از فاصله

 011/0 جاده دسترسی

02/ 0 CR =  

 

  ترتیبی داروزن گیریمیانگین
 از کلیت یک عنوانبه ،(OWA) شده مرتب وزنی میانگین روش

 ،(WLC) وزنی خطی ترکیب روش و بولین پوشش عملیات
 وزنی میانگین روش است. یافته توسعه Yager (1988) توسط
 اولیه ابعاد امتداد در گیریتصمیم استراتژی فضای از کاملی طیف
 را حلراه در ریسک میزان و درگیر معیارهای بین بندیدرجه
 نشان را گیریتصمیم استراتژی فضای، (0) شکل دهد.می ارایه
 حداکثر از زنجیره یک دهندهنشان x محور آن در که دهدمی

 وجود آن در ریسکی نوع هیچ که اینقطه از که است احتیاط
 شده پذیرفته کامل طور به ریسک عامل که اینقطه به ندارد
 از زنجیره یک دهندهنشاننیز  y محور. یابدمی امتداد، است
 به ندارد توازنی هیچ که یانقطه از که معیارهاست بین توازن
 توازن، یابد.می امتداد توازن میزان باالترین با معیار سمت
 کند. جبران را معیارها سایر تواندمی معیار یک که است ایدرجه
 و ترتیب تغییر با، زیرا. است جالبی روش وزنی، گینمیان روش

 و مختلف هاینقشه از ایگسترده طیف تواندمی معیار پارامترهای
 تا دهدمی اجازه، روش این از استفاده کند. تولید بینیپیش حاالت
 مختلف مدیریتی هاییاستراتژ از ایگسترده طیف از ارزیابی

  آید. دستبه
 اهمیت وزن است: وزن از مجموعه دو املش وزنی میانگین روش
 وزن، معیار یا عامل اول یمجموعه ترتیبی. وزن و نسبی معیار

 دوم، مجموعهکه یدرحال کند،می کنترل را معیار یک نسبی سهم
 وسیلهبه کند.می کنترل را معیارها از ایمجموعه ترتیبی، وزن

 یفط است ممکن ترتیبی وزن از مناسب مجموعه یک تعیین
 تولید گیری(تصمیم )استراتژی نتیجه هاینقشه از ایگسترده

 مختلف هاینگرش از آمده دست به نتایج دهندهنشان که شود
 روش کارگیریبه مراحل است. ریسک به نسبت گیرندهتصمیم
 شود:می داده شرح مذکور

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  در گیریتصمیم استراتژی فضای (:6) شکل

 (Eastman, 2012) دهش مرتب وزنی میانگین
 

 ارزیابی معیارهای از ایمجموعه ،WLC روش براساس اول: گام
 آورده استاندارد صورت به معیار نقشه الیه هر شود،می مشخص
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 سلسله تحلیلفرایند  روش از حاصل معیار یهاوزن شود،می
 .شودمی تعیین مراتبی

 ارهمعی چند ارزیابی به فازی هایسنجکمیت توسط دوم: گام
OWA است: اصلی مرحله سه شامل که شودمی پرداخته 

 یهاوزن از دسته یک تولید ،Q سنجکمیت نوع کردن مشخص
 با هاسلول از کدام هر موقعیت ارزیابی و Q به مربوط ترتیبی
 امکان فازی، هایسنجکمیت .OWA ترکیبی تابع از استفاده
 و ساخته راهمف را ریاضی یهاعبارت به زبانی یهاعبارت تبدیل

 و مطلق هایسنجکمیت :دارد وجود کلی سنج کمیت نوع دو
 ( ;Malczewski and Rinner, 2005نسبی هایسنجکمیت

(Yager, 1996. کیکدام که کرد بیان دقیق طور به تواننمی 
 چندمعیاره ارزیابی برای مفهومی یهاسنج کمیت انواع از

 ،پژوهش نای در (Malczewski, 2006a). ترندمناسب
 هایسنجکمیت میان از ،(1) جدول براساس نسبی هایسنجکمیت

 برای شدند. انتخاب ((RIM Yager,1996 افزایشی منظم
  :شودیم گرفته کار به زیر معادله هاسنج کمیت این تعریف

(2) 0 > α , α P Q(p)=. Q(p) 
 
 و هاسنج کمیت از مختلفی انواع توانیم α مشخصة تغییر با

 α با متناسب α=1، Q(p) اگر آورد. دست به را هاآن رهایعملگ
 (Half) «نصف» سنج کمیت با متناظر بنابراین و بود خواهد

 بیانگر Q(p) سنج کمیت صفر، سمت به α کردن میل با شود.می
 ”At یا «یکی حداقل» )عبارت بود خواهد یشهاکران از یکی

“least one) عملگر با که MAX دیگر طرف از است. مطابق 
 دوم کران Q(p) سنج کمیت ،نهایتیب سمت به α کردن میل با

 با برابر که (”All“ یا «همگی» )عبارت کندیم ارایه را خود
 است. MIN عملگر

 

 متناظر α و استفاده مورد زبانی یهاسنج کمیت (:4) جدول

 At least one Few Some Half Many Most All (Q) زبانی سنج کمیت

Α 001/0 1/0 1/0 1 2 10 1000 

 OR (MAX) - - WLC - - AND (MIN) ترکیبی استراتژی

 بدبینانه شدت به بدبینانه خیلی بدبینانه خنثی ینانهبخوش ینانهبخوش خیلی بینانهخوش شدت به گیریتصمیم استراتژی

 

 طور به وزنی میانگین روش به ترتیبی هایوزن تعیین منظور به
 :شودمی بیان ریاضی ینسب تعاریف خالصه
 یهاوزن عنوان به اولویت ایمجموعه شامل معیاره چند ارزیابی

 داشتن با ,n...j=1,2, برای  Jw ] [0,1 باشد:می معیار
 محل به OWA ترکیبی عملگر معیار، یهاوزن و نقشه هایالیه

 n v.,.., 2 v,1 v = v ترتیبی یهاوزن از یامجموعه i سلول

 داشته j=1,2,….n هر برای کهیطوربه دیابمی اختصاص
 . 1= و  jv [0,1] باشیم:

 روش از آمده دستبه معیار هایوزن به توجه با ،تحقیق این در
AHP (3 جدول) با و (1 )جدول منتخب یهاسنج تیکم و 

 محاسبه به اقدام (Malczewski, 2006b) (3) رابطه از استفاده
 :(1 )جدول شد ترتیبی هایوزن

 (3) α)( - α)( = jυ 
 

 مناسبی مجموعه اعمال و تعیین با فضایی هایگیریتصمیم در
 را (هانقشه) نتایج از وسیعی دامنه توانمی ترتیبی، هایوزن از

 سطح با گوناگون نتایج ارایه با ،دیگر عبارت به .آورد دستبه
 از روش این متفاوت، (هموازن) یریپذجبران و ریسک
 هایاولویت و نیازها ساختن برآورده در باالیی یریپذانعطاف

 زیر صورت به OWA عملگر است. برخوردار رانیگمیتصم
 :شودمی تعریف

(1)  =iOWA 

 

 یک یهاارزش کردن مرتب با  ،آن در که
 وزن همان wj و ترتیبی وزن j آید.می دستبه (xij) معیار
 عملگر .است شده یسازمرتب ijz ترتیب اساس بر که است معیار

OWA موقعیت و رفتار بیانگر که است اصلی مشخصه دو شامل 
 ایموازنه رابطه میزان .2 و Orness درجه .1 :باشدمی عملگر

 بین در را OWA عملگر موقعیت Orness درجه جایگشتی.
 و گریزیریسک بیانگر و (ماکزیمم) Or و ()مینیمم And روابط

 زیر ورتـص به Orness هـدرج .است رـگیتصمیم یرـیپذسکیر
 :شودیم تعریف
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(1)   = Orness 
 

 یک تأثیرپذیری یا تبادل میزان OWA عملگر دوم مشخصه
 بیان زیر صورتبه و داده نشان را هاشاخص سایر از شاخص

 :دشومی
 

(0) Trade off = 1-  
 

 معیار تعداد n و ام r رتبه با معیاری ترتیبی وزن i ،آن در که
 است.

 

 سناریوها تعریف و طراحی سوم: گام

 گرفتن نظر در بدون و ریسک حداکثر استراتژی اول: سناریوی
 :(α= 0.0001) یکی حداقل زبانی عبارت بر مبتنی توازن،
 عنوان به ((At least one یا یکی داقلح فازی سنجکمیت
 مطرح فازی هایسنج کمیت زنجیره در سناریو نیترنانهیبخوش

 بیشترین به منجر یریگمیتصم نتایج ،سناریو این در .باشدیم
 رتبه آخرین به کامل وزن شود.می پایین یریپذجبران و ریسک
 هر برای عوامل تمام سراسر در مناسب نمره حداکثر) ترتیبی
 در OR عملیات شبیه کامالً نتایج یابد،می اختصاص (پیکسل
MCE بود. خواهد  

 توازن، مقداری دارای و زیاد ریسک استراتژی دوم: سناریوی
 تعداد زبانی عبارت :(α= 0.1) اندکی زبانی عبارت بر مبتنی
 ،سناریو این در است. نانهیبخوش خیلی استراتژی بر منطبق اندکی
 .شودیم توازن مقداری و زیاد ریسک به منجر یریگمیتصم نتایج

 زیاد، توازن و زیاد به نسبت ریسک استراتژی سوم: سناریوی
 اغلب زبانی عبارت :(α= 0.5) اغلب زبانی عبارت بر مبتنی

 ،سناریو این در است. نانهیبخوش گیریتصمیم استراتژی بر منطبق
 .شودیم زیاد توازن و ریسک مقداری به منجر گیریتصمیم نتایج

 مبتنی کامل، توازن و متوسط ریسک استراتژی چهارم: سناریوی
 ترکیب به عملگر حالت این در :(α= 1) نصف زبانی عبارت بر

 کامل یریپذجبران یک و شده است تبدیل (WLC) ساده خطی
 شود.می اعمال Orness =0.5 متوسط ریسک و

 زیاد زنتوا و کم به نسبت ریسک استراتژی پنجم: سناریوی
 استراتژی معرف اکثراً کمیت :(α=2) اکثراً زبانی عبارت بر مبتنی
 گیریتصمیم نتایج ،سناریو این در است. بدبین یریگمیتصم

 .شودیم زیاد توازن و ریسک مقداری به منجر
 توازن مقداری دارای و کم ریسک استراتژی ششم: سناریوی

  تقریباً کمیت :(α= 10) یـهمگ ریباًـتق یـزبان عبارت بر یـمبتن

 ،سناریو این در است. بدبین یریگمیتصم استراتژی معرف همگی
 .شودیم توازن مقداری و کم ریسک به منجر گیریتصمیم نتایج

 گرفتن نظر در بدون و ریسک حداقل استراتژی هفتم: سناریوی
 مبین :(α=1000) همگی زبانی عبارت بر مبتنی توازن
 منجر ،سناریو این .باشدمی بدبینانه اربسی شرایط در یریگمیتصم

 مقادیر بیشترین آن در و شده یریگمیتصم حالت بدترین به
 ،سناریو این .گیرندمی قرار انتخاب مورد موقعیت هر در موجود
 ریسک صورتبه عملیات و بوده AND منطقی عملگر بر منطبق
 ،وشر نیا در .گیردمی صورت یاموازنه گونهچیه بدون و ناپذیر

 اولویت حداکثر است، تحقیق معیار نیترتیاهمکم که معیاری به
  .است شده داده

 

 هایافته
 تمامی ،سمیتوراکو کاربری برای ستیزطیمح ابییارز منظور به

 تیاهم بیش درصد .ستندین وزنهم کییاکولوژ مدل در پارامترها
 .دارد سمیتوراکو کاربری برای نیسرزم توان ابییارز در دییکل

 کاهشی خطی روند کی از مطالعه مورد منطقه بیش شیافزا
 اصلی ارکان از کیی عنوانبه هاجاذبه است. نموده تیتبع
 از شدن دور با .باشندمی ارزشمند و مهم اریبس سمیتوراکو

 .ابدیمی کاهش سمیتوراکو برای منطقه تیمطلوب ها،جاذبه
 توان ابییارز در یاساس رهاییمتغ از کیی اراضی کاربری

 کی هایرودخانه .باشدمی سمیتوراکو توسعه برای نیسرزم
به حساب  آن عییطب اندازهایچشم ءجز که نیا بر عالوه منطقه

 ازهایین برخی کردن برطرف برای منبعی عنوانبه ،آیندمی
 به توجه با ،گرید سوی از .دنشومی محسوب زین هاستیاکوتور
 ستییاکوتور هایتیفعال ها،ودخانهر باالی ستگاهییز ارزش

 جمله از منفی امدهاییپ تواندمی هارودخانه هیحاش در گسترده
 منجر تواندمی منفی آثار نیا خود که آورد وجود به را آب آلودگی

 سبب تینها در که شود منطقه باشناختییز هایارزش کاهش به
 از یکی هاراه .شد خواهد منطقه در سمیتوراکو تقاضای کاهش
 امکان .باشندمی مکان اقتصادی رشد در کنندهنییتع عوامل

 کی عنوانبه دیبا سمیتوراکو برای مناسب منطقه به دسترسی
 سوی از اما .ردیگ قرار توجه مورد هاستیاکوتور برای مهم اریمع
 اندازچشم ختگییگس اثر به منجر عتیطب در هاراه وجود گر،ید

 سالم مکانی دنبال به هاستیاکوتور که نیا به توجه با و شودمی
 با ارتباطی، هایراه به حد از شیب کیینزد هستند، آرام و امن و

 توجه با .باشدنمی مناسب صدا،وسر و منییا وجود عدم به توجه
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 تییجمع مراکز با مجاورت تی،یجمع مراکز به کیینزد تیاهم به
 گرفته نظر در سمیتوراکو توان ارهاییمع از کیی عنوانبه

 در ریمتغ ارزش نزولی روند با شهرها از فاصله شیافزا با .شودمی
 عنوان به روستاها .میشومی مواجه کسلیپ 211 تا 0 بازه کی

 هاستیاکوتور توجه مورد که شوندمی مطرح فرهنگی جاذبه کی
 ارایه ،(1) شکل در شده سازی فازی هاینقشه از برخی .هستند

 .است شده

 
 

 فاصله (6 رودخانه از فاصله (5 آبی منابع از فاصله (4 اراضی کاربری (3 جهات (2 شیب (1 شده فازی هایالیه :(7) شکل

 اصلی هایجاده از فاصله (3 تاریخی بناهای از فاصله (8 روستاها از فاصله (7 شهر از
 

 ایهارزش که (،3 )شکل WLC روش از حاصل یینها نقشه در
 صفر ارزش دارای که مناطقی ،شود می شامل را 201 تا 0

 دارا را توان نیباالتر 201 ارزش با مناطق و توان نیترکم هستند
 و ندارد وجود منطقه در 201 از باالتر ارزش با مناطق .باشندمی

 موجود منطقه در العادهفوق تیقابل با مناطق که است نیا انگریب
 توان دارای گردشگری توسعه برای یمطالعات محدوده و ستین

  .است یمناسب به نسبت
 یهایشکستگ یمبنا بر MCE روش از حاصل ینهای یهانقشه
 ،(1) جدول(. 9 شکل) شد تقسیم تناسب طبقه 1 به (20)یطبیع
 اراضی تناسب نهایی یهانقشه ،(10) شکل و یبیترت یهاوزن

 .دهدیم نشان را OWA روش از حاصل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 با فازی منطق اجرای از حاصل نهایی نقشه (:8) شکل

 WLC روش از استفاده
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 WLC و فازی منطق اجرای از حاصل شده بندیطبقه نهایی نقشه (:3) شکل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 OWA مدل از استفاده با اراضی تناسب نهایی هاینقشه (:11) شکل

At Least One 

 

Few Some 

Half Many 

 

Most 

 

All 

 

 راهنما
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 Q فازی های سنجکمیت از لحاص ترتیبیی هاوزن (:5) جدول
(α) α= 0.0001 α= 0.1 α= 0.5 α= 1 α= 2 α= 10 α= 1000 

        وزنهای ترتیبی

υ1 000/0 002/0 003/0 011/0 033/0 119/0 000/1 

υ2 000/0 001/0 009/0 011/0 032/0 121/0 000/0 

υ3 000/0 002/0 003/0 011/0 032/0 103/0 000/0 

υ4 000/0 003/0 013/0 021/0 010/0 131/0 000/0 

υ5 000/0 001/0 02/0 031/0 000/0 113/0 000/0 

υ6 000/0 000/0 029/0 013/0 09/0 130/0 000/0 

υ7 000/0 009/0 012/0 010/0 12/0 093/0 000/0 

υ8 000/0 010/0 003/0 113/0 111/0 010/0 000/0 

υ9 000/0 019/0 011/0 113/0 131/0 009/0 000/0 

υ10 000/0 022/0 032/0 113/0 100/0 001/0 000/0 

υ11 000/0 013/0 11/0 111/0 112/0 000/0 000/0 

υ12 

∑ 
000/1  

000/1  
301/0 
000/1 

191/0 
000/1 

212/0 
000/1 

013/0 
000/1 

000/0 

000/1 

000/0 

000/1 

 

 گیرینتیجه و بحث
 گیریتصمیم پشتیبانی سیستم یک توسعه ،شده انجام پژوهش

 و دهدمی پیشنهاد را اراضی تناسب ارزیابی برای معیاره چند
 را چارچوبی و باشدمی تحلیل و تجزیه پیچیدگی از غنی درک
 GIS و مراتبی سلسله تحلیلفرایند  ترکیب تحلیل و تجزیه برای

 ارزیابی منظور به شده ارایه روش دهد.می ارایه MCE مدل و
 برای مفید پشتیبانی ارایه نتیجه، در و اکوتوریسم اراضی تناسب

 در اکوتوریسم هایپهنه مساحت باشد.می ایمنطقه ریزیبرنامه
 تحت ،(0) جدول اساس بر است. شده داده نشان ،(0) جدول

 ،00/9 ،11/10 ،31/13 ،21/21 ،92/32 ،هفتم تا اول سناریوهای
 مناسب بسیار کالس در منطقه مساحت از درصد 03/0 و 21/3
 سناریوی )از تربزرگ اعداد سمت به α مقدار تغییر اب دارد. قرار
 مناسب بسیار هایکالس مساحت از هفتم( سناریوی تا اول

  است. شده کاسته
 

 )هکتار( مختلف هایحالت در اکوتوریسم هایپهنه مساحت (:6) جدول

 5 طبقه

 مناسب( )بسیار

 4 طبقه

 )مناسب(

 3 طبقه

 )متوسط(

 2 طبقه

 )نامناسب(

 1 طبقه

 نامناسب( سیار)ب

 

 اول سناریوی 103 2200 11030 11131 130019

 دوم سناریوی 2120 29131 13020 101120 91300

 سوم سناریوی 13030 11101 02110 11003 11111

  چهارم سناریوی 10319 13020 01110 31101 01313

  پنجم سناریوی 22112 19091 19101 31011 31139

  ششم سناریوی 10011 31933 11219 11203 12333

 هفتم سناریوی 01211 201131 2931 3112 119

 
 حاضر، پژوهش از حاصل نتیجه دقت بررسی و نهایی ییدات برای
 شیب مثل مؤثر هاییهال با OWA برای حاصله مطلوبیت نقشه

 در یابیمکان برتر یهاکالس که شد مشخص شد، مقایسه

 آن بر عالوه .دارد قرار قفو هایالیه باالی ارزش با یهاکالس
 عملگر با اراضی، تناسب نهایی هاینقشه بندیطبقه از پس

Cross – tabulation کلی دقت ایدریسی افزارنرم محیط در 
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 آمد. دستبه افزارنرم توسط شده سبهمحا کاپای ضریب و (1) معادله اساس بر بندیطبقه
 

 (1) هایکسلپ کل مجموع / اصلی طرق هایپیکسل تعداد مجموع = بندیطبقه کلی دقت
 

 آمده دستبه نتایج مقایسه در آمده دستبه کلی دقت میزان (:7) جدول

All Most Many Half Some Few At least one فازی هایسنجکمیت 

 کلی دقت درصد 03/13 33/13 01/31 91/31 12/90 91/31 20/10

 

 بر قمنطب OWA روش که دهدمی نشان ارزیابی نتایج
 دقت بیشترین (پنجم )سناریوی Many فازی سنجکمیت

)جدول  باشدمی دارا را نتیجه بهترین بنابراین، ،دارد را (% 12/90)
 و 19/22 ،13/20 ،13/12 ،09/1 ترتیب به ،سناریو این در .(1

 هایکالس در مطالعه مورد محدوده مساحت از درصد 00/9
 قرار مناسب بسیار و بمناس متوسط، نامناسب، نامناسب، بسیار
 به نسبت اکوتوریسم برای مطالعه مورد همحدود ،ینبنابرا دارد.

 سمیتوراکو توسعه توان یابیارز ق،یتحق نیا در است. مناسب
 یفاز منطق بر یمبتن MCE روش اساس بر رجندیب شهرستان

 ها،تیممنوع کردن وارد با ،شد ذکر که طورهمان .شد انجام
 در مناطق ریسا و شده حذف نیبول منطق با ارزش فاقد مناطق

 در رهایمتغ یفراوان به توجه با .دش نییتع وستهیپ طبقات از یابازه
 آنها متقابل ریتأث و رهایمتغ انیم روابط ک،یاکولوژ توان یابیارز

 یدهوزن یبرا بنابراین، .کندیم دهیچیپ و دشوار را یوزنده
 و شد استفاده یراتبم سلسله لیتحل ندیفرآ روش از پارامترها

 نیبهتر که شد مشخص یفاز منطق روش دییات ضمن
 با را یابیارز عمل که هستند ییهاروش ،یابیارز یهاروش

 مؤثر عوامل از استفاده و عامله چند یابیارز مدل از استفاده
 یفاز روش در .دهندیم انجام یستیز و یکیزیف کیاکولوژ

 مناطق یبنددسته هگسترد فیط واسطه به ،یوزن یخط بیترک
 با که است بولین منطق از باالتر یریگمیتصم قدرت (211-0)

 این محققان دارد. مطابقت ،(1390) همکاران و یاردکان نتایج
 یابیارز روش از استفاده با چابهار جیخل منطقه بندیپهنه به اقدام
 که داد نشان هاآن قیتحق جینتا .نمودند WLC)) رهیمتغ چند
 ای شاخص یهمپوشان مانند) گرید هایروش به نسبت فازی مدل

 آثار و یمنطق روابط کردنمدل با ییباال انعطاف تیقابل از (نیبول
 یمکان نییتع در و باشدیم برخوردار گریهمد بر پارامترها متقابل

 روش از استفاده .دارد ادییز ییکارا یابیارز اریمع نیچند
OWA، منظور به تصمیم سناریوی چندین تا دهدمی اجازه 
 با تریبخشرضایت حلراه به رسیدن برای ریزانبرنامه هدایت

 ارزیابی گیریتصمیمفرایند  در توازن و ریسک گرفتن نظر در
 از هدف که دهدمی نشان مطالعه از آمده دستبه نتایج شود.

 OWA روش یریپذانعطاف قابلیت با که است این رویکرد
 آمده دستبه تناسب نهایی قشهن شود. پیدا بهینه حلراه

 که است فضایی گیریتصمیم پشتیبانی ابزار یک دهندهنشان
 شناسایی را اکوتوریسم کاربری برای مناسب مناطق است قادر
 است ممکن چگونه که دهدمی نشان حاضر مقاله ،نتیجه در کند.
 گیریتصمیم هاییاستراتژ از وسیعی طیف آوردن دستبه برای

 اراضی، تناسب از بهتری درک و کرد استفاده OWA عملکرد از
 دستبه نتایج استدالل، این از پس بدهد. مناسب الگوهای با

 بر دهد. ارایه گیریتصمیم مسئله از بهتری درک باید نیز آمده
 شناختیروش رویکرد که است واضح ،مالحظات این اساس

 لیمسا از بسیاری برای مفیدی بسیار پشتیبانی تواندمی
  کند. ارایه معیاره چند گیریتصمیم

 

 هایادداشت
1. Gross Domestic Product (GDP)  

2. Tourism 
3. World Trade Organization (WTO)  

4. Ecotourism  
5. International Union of Conservation Nature 

and natural resources 
6. Multi Criteria Evaluation (MCE)  
7. Weighted linear combination (WLC)  
8. . Ordered Weighted Averaging (OWA)  
9. Geographic information system (GIS)  
10. Fuzzy logic  
11. Structured Query language (SQL) 
12. Analitical hierarchy process (AHP) 
13. Sigmoidal (S-Shape) 
14. J-Shape 

15. Linear 

16. User defined 

17. Monotonically increasing 

18. Monotonically decreasing 

19. Symmetric 

20. Natural breaks 
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 منابع فهرست
 دانشگاه طبیعیمنابع دانشکده دکتری، رساله .GIS محیط در اکولوژیک کمی یهامدل کارگیری به و تعیین .1332 س. زاده،احمدی
 صفحه. 191 مدرس. تربیت

 نمونه منطقه محیطیزیست اثرات ارزیابی .1330 ش. مود،قالسی و س. مظلومی، ؛ا. اکبرپور، ؛م. خطیب، ؛م. دوستی، ؛س. زاده،احمدی
 بیرجند. دره بند گردشگری

 چند گیریتصمیم مدل از استفاده با چابهار خلیج بندیزون .1390 م. عرفانی، و غ. رفیعی، ؛ح. عقیقی، ؛م. کرمی، ؛ا. کار،دانه ؛ط. اردکانی،
  اول. شماره اول، سال مین،سرز آمایش و جغرافیا فصلنامه متمرکز. تفرج کاربری جهت متغیره

 ترکیب و هانقشه ادغام سیستمی روش مقایسه .1333 ف. دهکردی، آذری .؛س حسینی، .؛ع ماهینی، سلمان .؛س جاللی، .؛م امیری،
 ،دوم شماره هفتم، سال محیطی، علوم ایران، شمال 31 و 33 آبخیز یهاحوزه یهاجنگل اکولوژیک توان ارزیابی در فازی -بولین منطق

  .109-121 صفحات

 کاربری استقرار منظور به ورجین شدهحفاظت منطقه زیستیمحیط توان ارزیابی .1391 ک. آقامیری، . وس رضایان، .؛ع س. جوزی،
 یک. شماره چهاردهم، دوره زیست،محیط تکنولوژی و علوم ،((SMCEM مکانی معیاره چند ارزیابی روش از استفاده با گردشگری

 تحقیقات فصلنامه ،GIS از استفاده با توریسم توسعه منظور به خوانسار شهرستان محیطی توان ارزیابی .1313 .س نوری، . وز سلطانی،
 .99 شماره -جغرافیایی

 انتشارات دوم چاپ ی.سیدریا افزارنرم با دیکاربر ییایجغراف اطالعات یهاسامانه و دور از سنجش .1390 ح. ،ابیکام و .ع ی،نیماهسلمان
 .صفحه 190 تهران، رمهدیسمه

 روش مبنای بر بهشهر شهرستان گردیطبیعت توان ارزیابی .1333 ع. ادی،جو . وس بابایی، .؛ب نعیمی، .؛ب ریاضی، .؛ع ماهینی، سلمان
 .1شماره یازدهم، دوره زیست،محیط تکنولوژی و علوم ، GISاز استفاده با معیاره چند ارزیابی

 گردشگری. مطالعات .1333 .رضوی خراسان آمایش طرح

 از استفاده با (زابل شهرستان) نیمهچاه منطقه در متمرکز تفرج برای یابیمکان .1390 ا. پهلوانروی، و ا. صادقی، .؛ط اردکانی، .؛م عرفانی،
 .11-10 صفحات .1 شماره ،2 سال زیست،محیط هایپژوهش متغیره. چند گیریتصمیم سیستم

 نامهپایان ،GIS از استفاده با خراسانلو ممنوعشکار منطقه اکوتوریسم اکولوژیکی توان ارزیابی .1392. س زاده،احمدی . وم غنیمتی،
 بیرجند. دانشگاه زیست،محیط ارزیابی ارشد کارشناسی

 خطی ترکیب روش اساس بر بیرجند مرکزی بخش اکولوژیک توان ارزیابی .1393 ع. اشرفی، و س. زاده،احمدی ؛ز. مطلق، زادهکریم
 صفحه. 110 بیرجند، دانشگاه ارشد، کارشناسی نامهیانپا جغرافیایی. اطالعات هایسیستم محیط در وزنی

 ایران، GIS و دور از سنجش فازی، منطق از استفاده با سرزمین اکولوژیک توان یسازمدل .1333 م. شریفی، . وم مسگری، .؛م کریمی،
 11-33 صفحات اول، شماره اول، سال

 گردشگری. مطالعات .1393 جنوبی. خراسان استان رهنگیف میراث

فرایند  در فاکتوره چند سرزمین تخصیص و سیستمی روش دو کارایی مقایسه .1392 ع. ماهینی،سلمان . ول پیشداد، .؛ع نژاد،نجفی
 چهارم، سال طبیعی، منابع ومعل در GIS و دور از سنجش کاربرد مجله جغرافیایی، اطالعات یهاستمیس از استفاده با سرزمین آمایش
 .1شماره
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