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    بیرجندمحیط زیست، دانشگاه  ر گروهاستادیا. 1

 دانشگاه تهران ،محیط زیست گروه برنامه ریزی، مدیریت و آموزشدانشیار   .2 

  نشگاه پیام نوردا ،دکتری آموزش محیط زیست .3

 ( 03/11/1395:تاریخ تصویب -29/08/1394)تاریخ دریافت:

 چکیده
های دقیق همواره  باعث ایجااد طااا در نتاایه نیاایی      های ارزیابی موجود مانند مستقل در نظر گرفتن عوامل و ورودی روش های نادرست در فرض

تر به واقعیت شدن نتایه از دو روش فازی برای واردکردن عاد    باال بردن دقت و نزدیکبرای  مقالهدر این  رو، ارزیابی کاربری زمین شده است. ازاین

ارزیابی ؤثر در تحلیل شبکه برای از بین بردن مشکل استقالل عوامل و دیدن بازطوردها و تعامالت میان عوامل م-دیمتلقاعیت و استانداردسازی و 

اسات.   شاده  استفادهگیرند،  زیستی و عوامل زیربنایی قرار می اصلی محیط ۀدست 2، که در زیر عامل 14آبخیز بیرجند بر اساس  ۀحوضتوان شیری 

و باا   شدممنوعیت حذف  ۀالیعنوان  کاربری حفاظت به ۀنقش و  فرایند تحلیل شبکه وزن آن مشخص گردید-دیمتلهر عامل فازی سازی و توسط 

 ۀمناقتییه گردید که بر طبق آن پتانسیل هر پیکسل برای ایجاد کاربری شیری در  نیایی ارزیابی توان شیری ۀنقشاستفاده از ترکیب وزنی طای 

موردماالعه باه ترتیاب دارای    ۀمناقدرصد از  23 و  15/65، 10، 85/1بر اساس این روش مشخص شد که  در نیایت موردماالعه مشخص گردید.

 .، کم و فاقد توان برای ایجاد کاربری شیری استمتوسط، طوبتوان 

 آبخیز بیرجند ۀحوض، فازی، حفاظت، شبکهتحلیل فرایند  -دیمتل، شیریارزیابی توان  :گانواژ کلید
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 مقدمه. 1
 ماالعاات  انجاا   بارای  راه ترین مناقی حاضر، حال در

 دطالات  ای، مناقاه  ریزی برنامه چارچوب در زیست محیط

 دهای  ساازمان  و ریزی برنامه در اکولوژیک های جنبه دادن

 اسات  ماین از طریاق ارزیاابی تاوان محیاای     ز کااربری 

(Soltani,1993  Makhdoom, 2012;.)  یک استقرار برای 

 دطالات  متعاددی  بسایار  عوامال  جغرافیایی ۀپین در شیر

. ضاروری اسات   قوی علمی و تحلیلی ابزاری به و نیاز دارند

 ساوی  باه  محققاان  توجاه  ، اطیار  هاای  دهاه  در ، رو ازایان 

 هاای  گیری تصمیم برای یارهچندمع گیری تصمیم های مدل

 را زیاادی  تواناایی  هاا  مدل این .است شده معاوف پیچیده

دارا  ،دقّات  باردن  بااال  و زماان  هزیناه،  دادن کااه   برای

 گوناه  البته ایان  (Abdoos & Mozayeni, 2005). هستند

 هااای ماادل در درنتیجااه،. ندارنااد فضااایی بعااد فنااون

 ادابعا  از صاریحی  نماای   چنادمعیاره،  گیاری  تصامیم 

 فاراهم  در چیاارچوبی رو،  ازاین .است موردنیاز جغرافیایی

 تاا  اسات  ضاروری  GIS و بازیاابی  ساازی،  ذطیاره  آوری،

بار   چندمعیاره گیری تصمیم تحلیل برای GIS های توانایی

 دنشااو یکپارچااه هااا داده تحلیاال و پااردازش پایااۀ

(Malczewski, 2004; Thirumalaivasan et al., 2003; 

Ying et al., 2007; Zhong-Wu et al., 2007). 

هااای ارزیااابی  همچنااین یکاای از مشااکالتی کااه در روش

گاذاری فضاا    ، کم بودن دقات در ارزش داردمعمول وجود 

هاای   ای و کشایدن مارز باین کاالس     برای عوامل فاصاله 

گذاری و یا همان دیادگاه صافر و یاک و همچناین      ارزش

فاارض اسااتقالل عواماال و ندیاادن روابااط بااین عواماال و  

 باا  حاضر پژوه زطوردها در فرایند ارزیابی است که در با

 تار  تعیین ارزیابی توان دقیق ها برای هدف رفع این مشکل

زیساتی و   عوامال محایط    اسااس  بر شیری ۀتوسع کاربری

  هاااای فاااازی و تکنیاااک   عوامااال زیربناااایی از روش 

شاده اسات. تکنیاک     فرایند تحلیل شبکه استفاده -دیمتل

وضوع عد  قاعیت برای باال باردن  فازی برای واردکردن م

 ۀهماادقاات فراینااد ارزیااابی و همچنااین استانداردسااازی 

دیمتل برای شناساایی سااطتار    و عوامل در یک رنه واحد

و فرایند تحلیل شابکه بارای از باین باردن فارض       شبکه

استقالل عوامل اثرگذار و دیدن بازطوردهاا و رواباط باین    

 شده است.  عوامل استفاده

هاایی از   عناوان نموناه   توان به موارد زیر به یدر ادامه م

کاربرد ارزیابی توان شایری در مساا ل آماای  سارزمین     

 ارزیاابی  ناوین  مدل Rezaian (2010) و Jozi اشاره کرد:

 اساتقرار کااربری   منظاور  به ایران سرزمین اکولوژیک توان

و  Monavari، کردناد  طادماتی طراحای   و شایری  ۀتوسع

 آبخیز ۀحوض زیست محیط توان یارزیاب (2010)همکاران 

 را انجا  دادند، GISاز  استفاده با شیری ۀتوسع برای زاطرد

Kashi saz   ( فرایناد تحلیال سلساله    2011و همکااران )

 ۀتوساع را در ارزیابی توان اکولوژیک برای  (AHP) مراتبی

 Kanani و Mirkatouliشیری باه کاربردناد ،    -روستایی

 باا  شایری  ۀتوسع کاربری ژیکاکولو توان ( ارزیابی2011)

را بررسای   MCDM و  GISگیری چنادمعیاره  تصمیم مدل

( ارزیاااابی تاااوان 2012و همکااااران ) Naghdi کردناااد،

هاای اطالعاات    اکولوژیاک اراضای باا اساتفاده از سیساتم     

 جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی را انجا  دادند.

 

 ها روشمواد و . 2

 طالعهموردم ۀمحدودمعرفی . 1.2
 آبخیاز  ۀحوضا  تحقیاق  ایان  در ماالعاه  ماورد  ۀمناق

در  .(1شاکل  ) اسات  در اساتان طراساان جناوبی    بیرجند

مارز   ،مسا ل آمای  سرزمین بیترین مارز بارای ماالعاه   

زیارا مرزهاای    ،(Makhdoom, 2012) اسات آبخیز  ۀحوض

 هستندعوامل محیط زیستی  نظر گرفتنسیاسی بدون در 

آن  اثرگاذار  هاای  محرکه نیروو و دید جامعی را از مناقه 

موقعیات   نظر از. این حوزه دهد نمیدر اطتیار ارزیاب قرار 

 44ْ,32طاول شارقی و َ   44ْ,59َ  تا 41ْ,58َ بینجغرافیایی 

 باارش  میانگین باو  است قرارگرفتهعرض شمالی  8ْ,33تا َ

 ۀدرج 5/16 حرارت ۀدرج متوسط و متر یلیم 140 ساالنه

 منااطق  جزء اقلیمی های یبند طبقه اساس بر ،گراد یسانت

 .شود یم محسوب طشک
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 آبخيز بيرجند ۀموقعيت حوز ۀنقش .1شکل

 

 . روش کار2.2

 کاربری زمین طق فازی در ارزیابیکاربرد من. 1.2.2
Zhou  وCivco (1996 بیان )ورودی بارای   :دارناد  یم

معماوال  دارای ابیاا ،    GISهای ارزیابی چند معیااره   روش

هاا در   برطی تالش ارتباط یندرا. است نادرستیو  دقتی بی

هاای چناد    ترکیاب روش  ۀیلوسا  باه ارتباط با این مشاکل  

  1و آناالیز انتشاار طااا    با آنالیز حساسایت  GISمعیاره در 

هاا و   است. روش دیگر برای مقابلاه باا برداشات    شده انجا 

، استفاده از رویکرد مناق فاازی  ورودی یها داده درابیا  

 گنجانادن  کاه  دهاد  می نشان فازی ۀمجموع ۀنظریاست. 

 و درجاه  از مسائله  یاک  کاالس،  یاک  در زمین واحد یک

 .است تعلق میزان

فرایندد  -1دیمتلدهی توسط تکنیک  وزن. 2.2.2

 (DEMATEL-ANP)  2تحلیل شبکه
در این پژوه  با توجه به وجود عوامل مختلف مرتبط 

باارای  ANPو طبیعاات ذاتاای فضااایی مشااکل، از روش   

منظاور در   باه ایان   است. شده استفادهدهی به عوامل  وزن

 
1
 Decision Making Trial And Evaluation )DEMATEL( 

2
 Analytic Network Process(ANP) 

وامل و شناساایی سااطتار   عبررسی روابط میان برای  تدااب

، تکنیک دیمتل ماورد اساتفاده قارار گرفات.     ANP شبکه

 .(Wu, 2008) گاراف اسات   ۀنظریا بار  تنی بماین تکنیک 

بااه یاک دنبالااه از اطالعاات مفااروض    بارای سااطتاردهی  

شادت ارتباطاات را باه صاورت      هک طوری بهکاربرد دارد، 

هاا را   های تاوا  باا اهمیات آن    بررسی، بازطوردامتیازدهی 

  دکنااماایبااط انتقااال ناپااذیر را محاساابه  و روا تجساا 

(Tseng, 2009). 

است که قادر  AHPاز  ای یافته توسعهشکل  ANPروش

موجود بین عناصر ماؤثر   یبازطوردها و ها یهمبستگاست 

نموده و تمامی تأثیرات  سازی مدلرا  گیری تصمیمدر یک 

را منظااور و وارد  گیااری تصاامیمدر  دروناای اجاازای مااؤثر

در . (Yüksel & Dagˇdeviren, 2007) محاسابات نمایاد  

اناد و   گیاری  ها معرف ساوح تصامیم  طوشه تحلیل شبکه

گیاری را نشاان    ها تعاامالت میاان سااوح تصامیم     کمان

کناد  هاا وابساتگی را مشاخص مای     دهند. جیت کمان می

(Dori & Hamzei, 2011) باین  داطلای  ارتباط ها حلقه و 

  دهااد مای نشااان  را یااا گااروه طوشااه یااک در عناصار 

(Faraj Zadhasl & Krympnah., 2009 .)مواردی که در 

 دیگار  ۀطوشا  عناصر برطی یا همه روی طوشه یک عناصر

 دو باین  ارتباطی پذیرند(،می اثر هاآن از گذارند )یامی اثر

mailto:f.jahani.sh@ut.ac.ir
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ناامیم  می بیرونی را وابستگی آن که شودمی  ایجاد طوشه

(Rahimi & Eshghi, 2009)که عناصر   هنگامی همچنین ؛

شوند، وابساتگی  طودشان مرتبط میطوشۀ به عناصر درون 

 باا (. Sadegh Amalnick et al., 2005) درونی وجود دارد

 ،هاا  قضااوت  سانتز  و ترکیاب  با و (دو دوبه) زوجی ۀیسمقا

بار   نتایه بینی پی  و گیرد می ورتص مسئله نیایی تحلیل

 گااااردد ماااای میساااار عناصاااار اولویاااات اساااااس

(Mohammadi Lord, 2010) (11)ناساازگاری  نار   . سپ 

 و محاسبه ،زوجی ۀمقایس ماتری  هر برای افزار نر توسط

 ناساازگار  آن قضاوت رود فراتر 1/0 از اگر که دشومی ارا ه

 تجدیااادنظر شاااود  بایاااد قضااااوت ۀنحاااو در و اسااات

(Saeidi  & Najafi, 2011).  کااربرد تحلیال    ۀزمینا در

فرایند شبکه در مساا ل ارزیاابی تناساب کااربری زماین،      

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می

Mahdavi (، 2013) و همکااااااارانPourebrahim  و

 و همکاااااران Niknejad(، 2011و  2010) همکاااااران

 Pomarico(2015 .)  و Ferretti( و 2015)

 1 (WLC) رکیب خطی وزنیت. 3.2.2
 اسات اساس این روش بر مبنای مفیو  میانگین وزنی 

های همپوشانی ایان  و قابلیت GISتواند با استفاده از و می

از ویژگی میم (. Azizian et al., 2014) سیستم اجرا شود

اسات. در ایان    عوامال این روش برقراری توازن کامل بین 

رتبط باا آن ضارب   در وزن م استانداردشده عاملروش هر 

 شااوند جمااع ماای  باااهم عواماالگااردد، سااپ   ماای

(Estman, 2012.) 

 

 نتایج. 3

 ارهایمعتصمیم، انتخاب  ۀمسئلایجاد ساختار . 1.3

جامع از معیارهای ارزیابی  ۀیک مجموعدر این مرحله 

 ۀمسائل مارتبط باا    یهاا  ینگرانا  ی همه ۀکنند منعک که 

 
1
 Weighted linear combination (WLC) 

 شاود  مای ض و در آن فار  دنشو میتعریف تصمیم هستند، 

و بار   اناد  گیاری  یمتصام عناصر اساسی در آناالیز   ها ارزش

ممکان   هاای  یناه گزو سااطتار معیاار،    ها ارزشاساس این 

 .(Ferretti & Pomarico, 2013) شاوند  معرفی یا ارزیابی 

 شیریارزیابی توان ۀ برای مسئل شکل زیر این چارچوب را

 .دهد مینشان  آبخیز بیرجند ۀحوض

 برای هر یک از عوامل فازی شده های نقشه ۀتهی. 2.3

در ایاان مرحلااه باارای هاار یااک از عواماال اثرگااذار    

بار اسااس میازان مالوبیات آن در      یا نقشه ،شده شناطته

 شایری یعنی مناطق مناسب برای کااربری   ، هدف ماالعه

  GISیافزارهاا  نر ها از  این نقشه ۀیتیبرای  .شود تییه می

 شده است.  استفاده Idrisi Selvaو 

 محیطی . عوامل زیست1.2.3

 . ارتفاع1.1.2.3

و سااپ   2200تااا  400هااای  بااه ترتیااب ارتفاااع  

متار و   1800تاا   1200متار و   400هاای کمتار از    ارتفاع

 .هستندمتر دارای مالوبیت  1800بعدی بی  از  ۀطبق

 شیب .2.1.2.3

هاا را  های کم، احداث جاده و طاناه به دلیل آنکه شیب

مالوبیت بیشتری دارند. منااطق باا    سازد،تر میهزینهکم

تر و یا  % مناسب و مناطق با شیب بزرگ20شیب کمتر از 

 6-0% نامناسب تعریف گردیدناد. )باه ترتیاب    20مساوی 

 S درجاه( از تاابع عضاویت    9درجه و بااالی   9-6درجه، 

هاا در  گاذاری داده شکل کاهشی یکنواطت بارای مقیااس  

 شده است.  استفاده 0-255 ۀمحدود

 . جهت3.1.2.3

جیات مناسب توسعه شیری شرقی، شامالی و ساپ    

پ(  -3ب و  -3الاف،   -3های ) جنوبی و غربی است. شکل

سازی شده ارتفاع، شیب و جیت های فازی به ترتیب نقشه

 دهند. را نشان می
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 ز بيرجندآبخيحوضۀ بندی عوامل اثرگذار در ارزیابی توان شهری  دسته. 2شکل

 

 های خاکپارامتر. 2.2.3
باشند، بعاد از  های طاک متغیرهای گسسته میپارامتر

افزار ایدریسای   ، توسط نر GISبندی این عوامل در کالسه

 هاای   شاکل شاوند.   ( بسط داده مای 0-255) بایت ۀبازدر 

سازی عمق، بافات  به ترتیب فازی ج( -3ث و  -3ت،  -3)

بنادی   ند. همچنین کالسهدهو زهکشی طاک را نشان می

هر یک از عوامل به شرح زیر است. عمق طااک: از طیلای   

عمق، بافات طااک: باه     عمیق و عمیق تا نیمه عمیق و کم

دار و سانگریزه لاومی   رسای، لاومی،   -ترتیب رسی، لاومی 

 طوب، متوسط تا طوب و ناقص. شنی، زهکشی:

 فاصله تا عوامل طبیعی. 3.2.3

 فاصله از گسل. 1.3.2.3

هاا بارای   ، مالوبیات پیکسال  افزای  فاصله از گسلبا 

از تاابع طاای   یاباد.  شایری افازای  مای    ۀکاربری توسع

 ۀها در محادود گذاری دادهافزایشی یکنواطت برای مقیاس

تاا   0 ۀشده است که بر اسااس آن فاصال    استفاده 255-0

متار   4000تاا   300متری از گسل ارزش صافر و از   300

 اری شد.ذگارزش 255تا  0معادل 

 فاصله از بستر رودخانه .2.3.2.3

هاا  هاا، مالوبیات پیکسال   با افزای  فاصله از رودطانه

از تابع طای افزایشی یابد. شیری افزای  می ۀبرای توسع

 0-255 ۀها در محادود گذاری دادهیکنواطت برای مقیاس

متار   300تاا   0 ۀشده است. بار اسااس آن فاصال     استفاده

 است. 255تا  0متر معادل  3000تا  300معادل صفر و 

 . فاصله از منابع آبی )چاه، چشمه و قنات(3.3.2.3

تارین عامال مناساب     عد  محدودیت منابع آبای میام  

با افزای  فاصاله از  جیت توسعه و استقرار جمعیت است. 

ی ارزیابی توان شهر

 حوضه آبخيز بيرجند

 زیر بناییعوامل 

 عوامل 

 محيط زیستی

 پوشش زمين

فاصله تا عوامل 

 طبيعی

پارامتر های 

 خاک

 شکل زمين

 شيب

 ارتفاع

 جهت

 عمق

 

 فاصله تا جاده

 پوشش زمين

 

 فاصله از شهر

 بافت

 گسل

 رودخانه

 

 زهکشی

 منابع آبی

 

 فاصله تا 

 خطوط نيرو
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شیری  ۀها برای کاربری توسعمنابع آبی، مالوبیت پیکسل

طات بارای   از تاابع طاای کاهشای یکنوا   یاباد.  کاه  می

شاده   اساتفاده  0-255 ۀهاا در محادود  گذاری دادهمقیاس

 الاف،  -4شاکل   (0تاا   255متر معاادل   4000تا  0) است

فازی شده فاصاله از گسال،    ۀج، به ترتیب نقش-4ب و -4

 دهد.بستر رودطانه و منابع آبی را نشان می

 

  

  

  

  زهکشی خاک)ج(  بافت و ،، )ث(عمق، )ت( جهت،)پ( شيب،)ب( ارتفاعی)الف(  نقشه فازی شده .3شکل

 

 . کاربری اراضی4.2.3
عاد از کالساه  کاربری اراضی متغیر گسساته اسات و ب  

  شااود. ( بسااط داده ماای 0-255بایاات ) ۀبناادی در باااز 

ساازی کااربری اراضای را    (، فاازی 5( و شاکل ) 1جدول )

 دهند. نشان می

 ث ج

 پ ت

 الف ب



 977 از... استفاده با شیری اراضی کاربری توان ارزیابی

 

           

  

 

 ( فاصله از منابع آبیجه از بستر رودخانه و )( فاصلب( فاصله از گسل، )الف)ۀ فازی شد ۀنقش .4شکل 

  

 طبقات پوشش اراضی کدگذاری. 1جدول 

 کد نوع پوشش کد نوع پوشش

 3 های رسی دق 3 زار و درختچه زاربیشه

 3 زراعت آبی و باغات 3 های دست کاشتجنگل

 3 زراعت دیم 3 مراتع متراکم

 3 بستر رودخانه 2 مراتع نیمه متراکم

 1 مناطق مسکونی 1 راکممراتع کم ت

   3 زدگی سنگی بدون پوشش و بیرون
 

  

. نقشه فازی شده ی نوع پوشش اراضی5شکل   
 

 عوامل زیربنایی. 5.2.3

 انرژیشبکۀ نزدیکی به  .1.5.2.3

عنااوان یکاای از   بااهدسترساای بااه شاابکه اناارژی،    

همیات زیاادی   ای، از اهای اصلی هر نوع توسعه زیرساطت

بارای  شیری برطوردار اسات.  توسعۀ یابی مناطق  در مکان

ساازی ایان عامال، تاابع طاای کاهشای یکنواطات        نقشه

متر معادل  4000تا  100مناسب است. به این صورت که 

 و زیر صد متر معادل صفر در نظر گرفته شد. 0تا  255

 ج

 الف ب
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 فاصله از شهر. 2.5.2.3

اصاالی نساابی از شاایر، عاماال    ۀفاصاالدر باارآورد 

ساازی مالوبیات   دهندگان، نقشهکننده برای توسعه تعیین

هزینه کمتارین میازان    ۀفاصلبه صورتی است که باالترین 

هزینااه، باااالترین  ۀفاصاالمالوبیاات )صاافر( و کمتاارین  

( را دارد. باارای ایاان معیااار تااابع طااای 255مالوبیاات )

ای از شایر  کاهشی مناسب است که هر چه فاصله هزیناه 

یاباد. بارای نقشاه   مالوبیت آن کااه  مای   افزای  یابد،

سازی این عامل، تابع طاای کاهشای یکنواطات مناساب     

 است.

 هاراهشبکۀ به دسترسی  .3.5.2.3

عناوان یکای از    هاای اصالی، باه   راه ۀشبکدسترسی به 

ای، از اهمیات زیاادی   های اصلی هر نوع توسعهزیرساطت

ین شیری برطوردار اسات. بارای پاای    ۀتوسعیابی در مکان

هاا  توساعه، منااطق نزدیاک باه جااده      ۀهزینا داشتن  نگه

 0) تر هستند. برای این معیار تابع طاای کاهشای  مناسب

 -6شاکل ) ( مناسب اسات.  0تا  255متر معادل  3000تا 

 ۀشاد به ترتیاب نقشاه هاای فاازی      (ج -6ب و  -6الف ، 

را  راه ۀشابک انرژی، شیر و دسترسی باه   ۀشبکنزدیک به 

 د.ندهنشان می

 

 فاصله از جادهو )ج( ( فاصله از شهر ب) ،( فاصله از خطوط نيروالففازی شده ) ۀنقش .6شکل

 

 ممنوعیت: کاربری حفاظتتهیۀ الیۀ  .3.3
درصاد، مناااطق   70بااالی   هااای یبشا منااطق دارای  

 طیاز  یلسا و منااطق   زیسات  یطمحا سازمان  ۀشد حفاظت

 .هساتند ن برای کاربری حفاظت ( دارای تواالف -7)شکل 

ماورد   ۀمناقا از  ناق بولینبر اساس م این مناطق سپ 

 .ب( -7شکل) گردندمیماالعه حذف 

 . وزندهی بده عوامدل بدا اسدتفاده از تکنیدک     4.3

DEMATEL-ANP 

به منظور وزندهی به عوامل در گا  اول برای شناسایی 

ساطتار شبکه، تکنیک دیمتل در محیط نر  افازار اکسال   

انجا  شد و در نتیجاه اجارای آن رواباط میاان عوامال و      

)بارای   همچنین یک طرفه و دوطرفه بودن آن تعیین شد

آگاهی از روش اعمال روابط و جز یاات روش دیمتال باه    



 979 از... استفاده با شیری اراضی کاربری توان ارزیابی

 

           

، Tahery et al, 2014،Tzeng et al, 2007هاای  پاژوه  

2015  Pourkhabbaz et al    مراجعاه کنیاد(. در گاا  دو، 

طای ساه     ANPازتکنیاک  اساتفاده  باا  عوامال  به وزندهی

تماامی مراحال باا اساتفاده از      .اساسی انجا  شاد ۀ مرحل

 صورت گرفته است 2.0.8 ۀنسخ SuperDecision افزار نر 

(Chen et al., 2010:)1.   یا شابکه  ساطت مادل سااطتار :

انجا  مقایسات زوجای بارای تعیاین رابااه      .2، (8) شکل

تشکیل . 3، های درونی و بازطوردی یوابستگ، ها عاملبین 

جاداول   تبدیل آن باه ساوپرماتری  حاد:    سوپرماتری  و

هااای نیااایی را در نیایاات ناار  افاازار وزن .(4) و (3(، )2)

 آورد.( به دست می9) ماابق شکل

 ترکیب وزنی خطی. 5.3

شوند تا های رستری وزنی با هم جمع می در این مرحله الیه
 .ست آیدد نهایی تناسب به ۀنقش

 

 ها )الف( نقشه کاربری حفاظت و )ب( نقشه استانداردشده ممنوعيت .7شکل

 

 

 

 های نهایی هر یک از عواملوزن. 9، شکل Super decisionافزار  شده در نرم طراحی ANPمدل  .8شکل

 الف ب
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 Superdecisionافزار  در نرم سوپر ماتریس ناموزون حاصل .2جدول

  
 پوشش پارامتر های خاک فاصله تا عوامل طبيعی فاصله تا عوامل زیربنایی شکل زمين هدف

  

 قمع یشکهز تفاب لسگ بآ عبانم هناطدور رهش ورین طط هداج بیش تهج عافترا یرهش ناوت یبایزرا

نیمز ششوپ
 

 شکل زمین

 0 0 0 0 0 0 0/5 0 0 0 0 0 0 0/065 ارتفاع

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0/14 جیت

 0 1 0 0 0 0 0/5 0 0 0 0 0 0 0/78 شیب

 عوامل زیربنایی

12/0 0 0 0 0 0/06 جاده  16/0  19/0  0 07/0  0 0 0 0/07 

83/0 0 0/75 0 0 0 0/36 طاوط نیرو  08/0  0 0/16 0 0 0 0/23 

87/0 0/25 0 0 0 0/57 شیر  0 71/0  1 0/76 0 0 0 0/69 

 عوامل طبیعی

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/75 0 0 0/07 رودطانه

 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0/25 0 0 0/65 منابع آب

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/27 گسل

 پارامتر های طاک

 0/83 0 1 0 0 0 0/24 0 0 0 0 0 0 0/73 بافت

 0/16 0 0 1 0 0 0/75 0 0 0 0 0 0 0/19 زهکشی

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0/08 عمق

 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 پوش  پوش 

 

 Superdecisionافزار  حاصل در نرم دار وزنسوپر ماتریس  .3جدول

  
های خاکپارامتر فاصله تا عوامل طبيعی عوامل زیربنایی شکل زمين هدف  پوشش 

  

 ششوپ قمع یشکهز تفاب لسگ بآ عبانم هناخدور رهش ورین طخ هداج بیش تهج عافترا یرهش ناوت یبایزرا

 شکل زمین

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰/۰7 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰/۰3 ارتفاع

24/۰ ۰ ۰ ۰/۰71 جهت  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

85/۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰/۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 37/۰ شیب  ۰ 

 عوامل زیربنایی

 ۰/۰18 ۰ ۰ ۰ ۰/۰2 ۰ ۰/۰۹ ۰/13 ۰/1۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰8/۰ جاده

 ۰/۰57 ۰ ۰ ۰ ۰/۰5 ۰ ۰/۰4 ۰/۶۶ ۰ ۰/۶ ۰ ۰ ۰ ۰4۶/۰ خط نیرو

 ۰/17 ۰ ۰ ۰ ۰/23 ۰/3 ۰/33 ۰ ۰/7۰ ۰/2 ۰ ۰ ۰ ۰7/۰ شهر

 فاصله تا عوامل طبیعی

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰/45 ۰ ۰ ۰2/۰ رودخانه

 ۰ ۰ ۰/4۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰/15 ۰ ۰ 2۰/۰ منابع آب

۰87/۰ گسل  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

 پارامتر های خاک

۰2/۰ بافت  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰/۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰/4 ۰ ۰/۶2 

۰۰5/۰ زهکشی  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰/2۹ ۰ ۰ ۰/۶۶ ۰ ۰ ۰/12 

۰۰2/۰ عمق  ۰/۶4 ۰ ۰/1۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

 ۰ ۰/14 ۰/2 ۰/33 ۰/۶۹ ۰/7 ۰ ۰/2 ۰/2 ۰/2 ۰/۰5 1 ۰/35 ۰/۰4۹ پوشش پوشش

 

 Superdecisionافزار  حاصل در نرم حد دارسوپر ماتریس  .4جدول

  
 پوشش پارامتر های خاک فاصله تا عوامل طبيعی فاصله تا عوامل زیربنایی شکل زمين هدف

 

 

ششوپ قمع یشکهز تفاب لسگ بآ عبانم هناخدور رهش ورین طخ هداج بیش تهج عافترا یرهش ناوت یبایزرا

 نیمز 

 شکل زمین

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ارتفاع

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جهت

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ شیب

 عوامل زیربنایی

 ۰/۰42 ۰/۰4 ۰/۰4 ۰/۰4 ۰/۰4 ۰/۰4 ۰/۰4 ۰/۰4 ۰/۰4 ۰/۰4 ۰/۰4 ۰/۰4 ۰/۰4 ۰/۰4 جاده

 ۰/15 ۰/15 ۰/15 ۰/15 ۰/15 ۰/15 ۰/15 ۰/15 ۰/15 ۰/15 ۰/15 ۰/15 ۰/15 ۰/15 خطوط نیرو

 ۰/17 ۰/17 ۰/17 ۰/17 ۰/17 ۰/17 ۰/17 ۰/17 ۰/17 ۰/17 ۰/17 ۰/17 ۰/17 ۰/17 شهر

 عوامل طبیعی

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ رودخانه

 ۰/۰۶ ۰/۰۶ ۰/۰۶ ۰/۰۶ ۰/۰۶ ۰/۰۶ ۰/۰۶ ۰/۰۶ ۰/۰۶ ۰/۰۶ ۰/۰۶ ۰/۰۶ ۰/۰۶ ۰/۰۶ منابع آب

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ گسل

 پارامتر های خاک

 ۰/1۹ ۰/1۹ ۰/1۹ ۰/1۹ ۰/1۹ ۰/1۹ ۰/1۹ ۰/1۹ ۰/1۹ ۰/1۹ ۰/1۹ ۰/1۹ ۰/1۹ ۰/1۹ بافت

 ۰/15 ۰/15 ۰/15 ۰/15 ۰/15 ۰/15 ۰/15 ۰/15 ۰/15 ۰/15 ۰/15 ۰/15 ۰/15 ۰/15 زهکشی

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ عمق

 ۰/21 ۰/21 ۰/21 ۰/21 ۰/21 ۰/21 ۰/21 ۰/21 ۰/21 ۰/21 ۰/21 ۰/21 ۰/21 ۰/21 پوشش پوشش
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 آبخيز بيرجند ۀحوضلف در ارزیابی توان شهری در سهم طبقات مخت .5جدول

 سهم هر طبقه )%( مساحت طبقات )کیلومترمربع( 

3۹/۶3 دارای توان خوب ۀطبق  85/1  

3۰/342 دارای توان متوسط ۀطبق  ۰۰/1۰  

84/2231 دارای توان کم ۀطبق  ۶5/15 

 ../23 17/787 فاقد توان شهری ۀطبق

 

 
 

 

 گیری نتیجهبحث و . 4
 14بر همین اساس در ایان تحقیاق ابتادا بار اسااس      

زیستی و زیربنایی و همچنین در نظر گارفتن   عامل محیط

 ۀمناقااهااا ارزش هاار پیکساال از فضااای     محاادودیت

در  ؛موردماالعه برای ایجاد کاربری شیری به دسات آماد  

 ایاان نقشااه سااعی شااده چنااد نکتااه رعایاات شااود  ۀتییاا

 جامعی برای ارزیابی صاحی  انتخااب شاود   معیارهای  -1

ها و استانداردساازی تماامی    با واردکردن عد  قاعیت -2

باا اساتفاده از روش    -3 برده شود عوامل دقت ارزیابی باال

فرایند تحلیال شابکه فارض نادرسات اساتقالل       -دیمتل

شده و بازطوردها و تعامالت در ارزیابی در   عوامل برداشته

مالحظاه   10طور کاه در شاکل    مانشود. ه نظر گرفته می

اولیه حاصل از ارزیابی چناد معیااره بارای     ۀنقششود،  می

شایری   ۀتوساع تعیین تناسب اراضی نواحی مناسب برای 

ای است تلفیقای باا فرمات    موردماالعه، نقشه ۀمحدوددر 

رستری و برای مناطقی است که محدودیتی برای توساعه  

 ادار را 237تاا   0هاایی باین   ندارند کاه مقاادیر آن ارزش  

در مناقه وجود ندارد  237ارزش باالتر از  است. مناطق با

العااده   و بیانگر این موضوع است که مناطق با قابلیت فاوق 

 ۀدهناد نشاان در محدوده موجود نیست. مالوبیت بیشاتر  

تاوان   درجاۀ توان باالتر و مالوبیات کمتار بیاانگر     ۀدرج

مالوبیات هار    تر برای کاربری مربوطه است. میازان پایین

هاای  پیکسل بیاانگر میازان مالوبیات عوامال و نیاز وزن     

هاست. همچناین در ایان نقشاه     شده به آن اطتصاص داده

 70های بااالتر از   کاربری حفاظت یعنی مناطقی که شیب

منااطق مساتعد سایل و همچناین منااطق       ؛درصد دارند

زیسات از ایان    تحت مدیریت سازمان محایط  ۀشد حفاظت

درنیایت، بر اساس اند.  ن ممنوعیت جداشدهعنوا مناطق به

درصد  23 و 15/65، 10، 85/1این روش مشخص شد که 

موردماالعااه بااه ترتیااب دارای تااوان طااوب،    ۀمناقاااز 

 متوسط، کم  و فاقد توان برای ایجاد کاربری شیری است.

mailto:f.jahani.sh@ut.ac.ir
mailto:f.jahani.sh@ut.ac.ir
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