
Geography and Sustainability of Environment 28 (2018) 51-63 

Online ISSN: 2322-3197 

Print ISSN: 2676-5683 
Geography and Sustainability of Environment 

journal homepage: http://ges.razi.ac.ir/ 

 

 

 

Comparison of Fuzzy-AHP and ANP Decision Making Methods to 

Assess the Ecological Capability of Ecotourism Application (Case 

Study: Dehloran National Natural Monuments) 

Mohsen Tavakoli
1

 
*

 

1 Assistant Professor of Natural Resources Engineering, University of Ilam, Ilam, Iran 

A R T I C L E    I N F O 
 

A B S T R A C T 

Article Type: Research article 
The continuous utilization of renewable natural resources involves 

identifying the ecological potential of the land in any environment, and this 

identification, with the help of optimal and programmed management, 

enables the use of resources and prevents environmental degradation. The 

national natural monuments of Dehloran, in the form of three important 

national natural effects, including mineral hot springs, natural bitumen 

springs and bat cave, can provide a suitable platform to attract ecotourism 

in the region. Therefore, promotion of ecotourism in the area is considered 

as a supportive tool for conservation and a tool to facilitate its management. 

Regarding this issue, in this study, the ecological potential of this region has 

been evaluated for ecotourism use. Ecological capability of these 

monuments for ecotourism use has been evaluated. After data collection 

and basic studies, the important criteria of soil, climate, physiographic and 

vegetation cover are selected. Then, multiple criteria evaluation of FUZZY 

AHP and ANP methods have been used for standardization and weighting 

of criteria. Finally, environmental unit map of ecological capability for 

ecotourism was prepared using Makhdom model and WLC. The results 

indicated that in FUZZY AHP method, 80 percent of the area is suitable for 

ecotourism which is more close to reality, but ANP method shows 62 

percent accordance. The main result of this research is that FUZZY AHP is 

more flexible which is powerful for creating ecotourism capability map of 

such area.  
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منظور  به فازي مراتبی سلسله تحليل و ايشبکه تحليل فرايند گيريمتصمي روش دوة مقايس

 دهلران( یملّ طبيعی آثار موردي:کولوژيک کاربري اکوتوريسم )مطالعة ا توان ارزيابی

 *7محسن توکلی
 استادیار مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه ایالم، ایالم، ایران 7

 چکیده  مشخّصات مقاله

 پژوهشی نوع مقاله:
برداری مستمر از منابع طبیعی تجدیدشونده، متضممنن شناسمایی تموان اکولو یمز سمرزمین در همر       بهره

شده، امکان اسمتااده از منمابع را فمراه     ریزیمحیط است و این شناسایی، با کمز مدیریت بهینه و برنامه

کند. آثار طبیعی ملّی دهلران در قالب سه اثر مهم ن طبیعمی ملّمی    آورده و از تخریب محیط جلوگیری می

تواند بستر مناسبی بمرای جم ا اکوتوریسم  در    های قیر و غار خااش میآبگرم، چشمه هایشامل چشمه

 ابمزاری  و بمرای فااتمت   ایپشتوانه عنوانبه منطقه، این در کوتوریس ا ترویج کند؛ بنابراین،منطقه فراه  

با توجنمه بمه ایمن مو،موع، در پمژوهر فا،مر بمه ارزیمابی و          شود. می محسوا آن مدیریت تسهیل برای

 از . در این راسمتا، پم   سازی توان اکولو یز این منطقه برای کاربری اکوتوریس  پرداخته شده است مدل

 و پوشمر  اقلمی ، فیزیموگرافی   خما،،  معیارهمای  منطقه از مو،وعی های نقشه تهینة و یهمطالعات پا انجام

فراینمد تحلیمل    و مراتبمی فمازی چانم    گیمری چنمدمعیاره، تحلیمل سلسمله    های تصمی  از روش گیاهی

 وافمدهای  همای اسمتااده شمد. درنهایمت، نقشمه     معیارهما  وزن تعیین و سازی منظور استانداردای به شبکه

 کماربری اکوتوریسم    بنمدی اولوینت برای منطقه توان مدل اکولو یکی سپ  و تولید منطقه محیطی زیست

 سمه  تهینمه و در  با استااده از مدل ترکیمب خطّمی وزنمی    مخدوم، اکولو یز مدل بررسی و از آمایر پ 

 مسمافت  از %28 مراتبمی فمازی،  تحلیمل سلسمله   روش در داد، نشمان  شد. نتمایج  منطقه ارائه طبقه برای

 صمورتی  در داشمت،  بیشمتری  سازگاری واقعینت با که است مساعد اکوتوریس  ارا،ی برای کاربری منطقه

 از پمژوهر فا،مر ایمن   . شمد  دیمده  مسماعد  منطقه مسافت از %38ای، فرایند تحلیل شبکه روش در که

 تعیمین  در بماتتری  قابلیمت  و بیشتر پ یریمراتبی فازی، انعطافکه روش تحلیل سلسله گرفته شد نتیجه

 .کاربری اکوتوریس  دارد برای مناسب مناطق

 تاریخچة مقاله:
 7931 خرداد 71 دریافت

 7931 مرداد 83 پ یرش

 7931 آذر 7دسترسی آنالین 

 ها:کلیدوا ه
ارزیممابی تمموان اکولو یممز، اکوتوریسمم ،   

ای، تحلیمممل فراینمممد تحلیمممل شمممبکه 

مراتبی فمازی، آثمار طبیعمی ملّمی      سلسله

 دهلران.

(. 7931) تممموکلی، محسمممن اسمممتناد:

گیری فراینمد  تصمی  روش دوة مقایس

و تحلیمممممل  ایتحلیمممممل شمممممبکه

منظمور ارزیمابی    مراتبی فازی به سلسله

تمموان اکولو یممز کمماربری اکوتوریسمم  

ملّممی  )مطالعممة ممموردی: آثممار طبیعممی

 2، جغرافیا و پایداری محمیط . دهلران(
(9 ،)17-39. 
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 مهمقدّ
 منظمور به طبیعت در نخوردهدست کمابیر نوافی به پایداری اصول بر مبتنی و مسئوتنه مسافرت ،اکوتوریس 

 کمتمرین  و آوردممی  فراه  را یمحلّ جوامع اجتماعی - اقتصادی مشارکت زمینة که است روانی نیازهای ار،ای

 رویکمرد  بما  ،گردشگری (.7931 همکاران، و )مقصودی گ اردمی برجای طبیعی منابع و طبیعت بر را منای اثر

 دربرگیرنمدة  فضمایی،  الگموی  ایمن  .بسیار مهم  اسمت   طبیعت، در گردشگری فضایی الگوی عنوانبه اکوتوریس 

 یما  طبیعمی  محمیط  بمه  سمار  از گردشمگر  که است متااوتی هایانگیزه با طبیعی، محیط به گردشگران رویکرد

 کشمورهای  در اقتصمادی  قدرتمنمد  ابمزار  بمه  گردشمگری  صنعت امروزه (.7938 )ارجمند، دارد نظر مدن طبیعت

 بمرای  صمنعت  ایمن  ةبمالقون  پتانسمیل  (.7933 همکاران، و )توتیی است شده تبدیل توسعهدرفال و یافتهتوسعه

 مشماغل،  ایجماد  و مالیماتی  درآممدهای  افمزایر  المللی،بین هایگ اری سرمایه ج ا خارجی، ارز درآمد تولید

 کمالن  رشمد  بمرای  یموتمور  عنوانبه گردشگری و اکوتوریس  ترویج در توسعهدرفال کشورهای برای ایانگیزه

  (.7933 فسینی، و )صیدایی است بوده اقتصادی

 پارامترهمای  هاینقشه و هاداده پایدار، توسعة راستای در سرزمین آمایر و ارا،ی توان ارزیابی مطالعات در 

 ارزیمابی  و تحلیمل  و تجزیمه  ه،تهینم  شناسایی، که است مزت زیرساختی و اجتماعی اقتصادی، اکولو یز، دمتعدن

 .اسمت  بمر زممان  و پیچیمده  بسمیار  باشد، مطرح چندمنظوره استاادة که زمانی ویژهبه تی،سنّ هایروش با هاآن

 کمار  ایمن  غالباً ولی د،کر هتهین مطلوا مو،وعی و مکانی تصحن با هاییداده توانمی میدانی هایروش با اگرچه

 هما شماخ   و معیارها ارزیابی (.93 :7938 همکاران، و )مخدوم است زیادی بسیار زمان و هزینه صرف مستلزم

 اتاطّالعم  سمامانة  شمود. ممی  اسمتااده  (8882 ،7دارن و )جنلیتمی  جغرافیمایی  اتاطّالعم  سمامانة  بما  ترکیب در

 روی و مجماورت  نزدیکمی،  تعیمین  بما  مکمانی  ریمزی  برناممه  در تزم، هاینقشه ویرایر بر افزون نیز جغرافیایی

 دارد کماربرد  ریزیبرنامه فرایند مختلف مرافل در اکولو یز هایداده تاسیر و مدیریت در و هانقشه گ اری ه 

-وقمت  و سمرزمین  آممایر  فراینمد  میمانی  مرفلة سرزمین، اکولو یکی توان ارزیابی (.8881 ،8وکل  )باسکنت

 (.7321 ،9)باسنیکی است سرزمین آمایر مرفلة ترینمشکل و گیرترین

 گیمری تصممی   مختلمف  همای روش از اکولو یمز  تموان  ارزیمابی  بمه  توجنه با ارا،ی کاربری تعیین منظوربه 

 مختلمف  هایروش با توان ارزیابی و اکوتوریس  مقولة با ارتباط در زیادی مطالعات د.شومی استااده چندمعیاره

 خمود  مطالعات در (7931) همکاران و مقصودی و (7933) فسینی و صیدایی ،مثال عنوانبه ؛است شده انجام

 از مطالعمه  دو هر در کردند. ارزیابی جغرافیایی اتاطّالع سیست  از استااده با را اکوتوریس  توسعة بهینة مناطق

 گمرفتن  بمرای  (7931) همکماران  و مقصمودی  مطالعمة  در اامن ؛شده استااده چندمعیاره گیریتصمی  هایمدل

 گویای پژوهر دو هر نتایج است. شده ترکیب  نتیز الگوریت  با چندمعیاره گیریتصمی  هایمدل بهتر نتایج

 روش از ،مطالعمات  ایمن  از تعدادی در اگرچه است. بات اکوتوریس  قابلینت ،عهمطال مورد مناطق در که است آن

 گیمری تصممی   ممدل  یمز  بمه  تنها مطالعات بیشتر اامن شده، گرفته بهره اکوتوریس  قابلینت تعیین برای تلایقی

 کماربری  منظمور بمه  ارا،می  تناسمب  بنمدی رتبمه  بمرای  (،7933) همکماران  و اقدر ،مثال عنوانبه اند؛کرده اکتاا

 در کردنمد.  استااده 1.پی.ناِ.یاِ و 1.پی.چاِ.یاِ فازی گیریتصمی  روش دو از بهبهان خائیز منطقة در اکوتوریس 

                                                                                                                                               
1- Geneletti & Duren 
2- Baskent & Keles 
3- Basinski 
4- Analytic Hierarchy Process (AHP) 
5- Analytic Network Process (ANP) 
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 روش در و یمز  درجمه  تموان  دارای منطقمه  سمط   از %89 ،.پی.ناِ.یاِ روش در که داد نشان نتایج مطالعه، این

 از فاصمل  نتمایج  همچنین هستند؛ اکوتوریس  کاربری برای یز درجه توان دارای %73 فدود ،.پی.چاِ.یاِ فازی

 همچنمین  اسمت؛  سمازگارتر  تواقعینم  با .پی.ناِ.یاِ روش از آمدهدستبه نتایج که داد نشان روش دو این مقایسة

 را بیسمتون  گردشمگری  ةنمونم  ةمنطق  ئوتوریسمی و اکوتوریس  هایپتانسیل نیز (،7939) پورآقایی و انتظاری

 ،بیسمتون  ةمنطقم  کمه  داد نشمان  نتمایج  کردنمد.  بررسمی  (7سوات تکنیز) گیریتصمی  مدل یز از استااده با

 و بیسمتون  سمراا  و گاماسمیاا  ةرودخانم  وجمود  و .دارد  ئوتوریسم   و اکوتوریسم   ةزمین در باتیی هایتوانایی

 همچمون  کمبودهمایی  با ولی هستند، منطقه تقون نقاط ترینمه  ،منطقه زیبای اندازچش  همچنین و نو یوران

 .است مواجه رفاهی و زیربنایی امکانات کمبود و اقامتی هایمکان نبود تبلیغات، عدم

 توسمعة  و گسمترش  با ل ا است؛ طبیعی ذخایر و اندازهاچش  فاظ برای راهی ،اکوتوریس  اینکه به توجنه با 

 فامظ  برای تزم اعتبارات تأمین درنتیجه، و طبیعی مناتر برای اقتصادی هایکاربری ایجاد امکان اکوتوریس ،

 مبتنمی  گردشگری و اکوتوریس  هایتینفعنال ،دیگر سوی از (؛7931 همکاران، و )مقصودی شودمی فراه  هاآن

   رود.می شماربه زیستی عتنون از فااتت راهکارهای ترینمه  از زیستی عتنون کنوانسیون اهداف با طبیعت بر

 منطقمه  در توریسم   جم ا  برای مناسبی بستر تواندمی خود طبیعی هایجاذبه با دهلران یملّ طبیعی آثار 

 تسمهیل  بمرای  ابزاری و فااتت برای ایپشتوانه عنوانبه منطقه، این در اکوتوریس  ترویج ،بنابراین کند؛ فراه 

 و ارزیمابی  شناسمایی،  گردشگری، توسعة چرخ درآوردنفرکتبه برای گام لیناون د.شومی محسوا آن مدیریت

 همای زمینه توانمی جانبههمه ریزیبرنامه و شناخت با که است موجود ةبالقون هایتوانمندی و هاقابلینت فیمعرّ

 منطقه، هر در گردشگری هایترفیت و هاپتانسیل شناخت و آگاهی بدون دیگر، عبارت به کرد؛ امهین را توسعه

 اثمر  سمه  فمرد به منحصر هایویژگی و هاپدیده از برخورداری دلیلبه منطقه این ندارد. وجود ریزیبرنامه امکان

 شمورای  18 شممارة  بةمصمون  استناد به 3/1/7911 تاریخ در خااش غار و آبگرم چشمة قیر، چشمة طبیعیِ مه ن

 بسمتر  توانمد ممی  دهلمران  یملّم  طبیعمی  آثمار  .است رسیده ثبت به یادشده عنوان با زیستمحیط فااتت عالی

   کند. فراه  منطقه در اکوتوریس  ج ا برای مناسبی

 از کوچمز  و بزرگ هایچشمه از ایمجموعه صورتبه یملّ طبیعی آثار منطقة ابتدای در آبگرم هایچشمه 
 را وسیعی محدودة هاآن بوی گوگرد وجود تعلّبه که هستند فسیلی نوع از هاچشمه این آا .دنجوشمی زمین

 اسمتااده  کشماورزی  همای زممین  آبیماری  و پوسمتی  همای بیمماری  دفع برای استحمام منظوربه و گیردمی دربر
 اسمت  شده واقع دشتی ایمنطقه در دهلران یملّ طبیعی آثار محدودة جنوبی بخر در نیز قیر چشمة د.شو می
 سمط   روی ،طبیعمی  فو،مچة  در شمدن جمع از پ  و جوشدمی زمین از آا همراهبه قیر ،هاچشمه این از که

 و نمی  ماننمد  آبمزی  گیاهمان  رویمر  سبب هاچشمه این آا اند.شده پراکنده مسیر در قیرها و شده روان زمین
  است. داده شکل پرندگان برای را مساعدی زیستگاه که شده لوئی

 .اسمت  شمده  واقمع  دریا سط  از متری 188 ارتااع در و آبگرم هایچشمه کیلومتری 1/7 در نیز خااش غار 
 تجمعینم  بما  و کوتاه(لب خااش و بزرگ و کوچز موشیمدُ خااش ای،برگهبینی )خااش گونه چهار با ،غار این

 محسموا  خااش هایگونهزیست نظر از کشور تیجمعین غار ترینبزرگ عنوانبه خااش قطعه هزار بیست فدود
 توسمعة  زمینمة  در فممایتی  همای اقدام و هاپژوهر ها،ترفیت و هاپتانسیل این از برخورداری وجود با .شودمی

 آنجما  از تحقیمق  ایمن  انجمام  تینم اهمن و ،مرورت  است. بوده اند، بسیار منطقه این در اکوتوریس  و گردشگری

 توانمد ممی  توریسم   توسعة برای خاص، هایویژگی داشتن با دهلران یملّ طبیعی آثار اینکه با که شودمی ناشی
                                                                                                                                               
1- SWOT 
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 ایمن  تماکنون  اانهمتأسنم  ولمی  د،کنم  ایاما  منطقه فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، هایزمینه در را تریفعنال نقر
 ایمطالعمه  زمینه این در و گرفته قرار استااده و توجنه مورد کمتر انسانی و طبیعی ارزشمند و عمتنون هایجاذبه
 و امکانمات  ایجماد  بمرای  ،کاربری این درخصوص منطقه ارزیابی و زمینه این در تحقیق ل ا است؛ نگرفته صورت

 روش کمارگیری بمه  بما  تما  اسمت  شمده  تالش مقاله این در رسد.می نظر به ،روری توریست بیشتر هرچه ج ا
 کماربری  منظمور بمه  ارا،می  تناسمب  بنمدی رتبمه  ،چانم   فمازی  یمراتبسلسله تحلیل و ایشبکه تحلیل فرایند

 بپردازد. روش دو این از فاصل نتایج مقایسة به ،ابتکاری رویکردی در و داده قرار ارزیابی مورد را اکوتوریس 

 بررسی موردمنطقة  فیمعرّ
 چهمار  در شممالی  22˚ 72' تا   21˚ 77' جغرافیمایی  عمر   و شمرقی  71˚ 17' تا   71˚ 71' جغرافیایی طول بین ،منطقه

 معمادل  وسمعتی  و اسمت  هکتمار  7129 منطقه مسافت دارد. قرار ایالم استان در واقع دهلران شهر شمال کیلومتری

 آثمار  مجتممع  .اسمت  خشمز  دومارتن روش براساس منطقه اقلی  (.7 )شکل شودمی شامل را استان سط  از 81/8%
 اامنم  اسمت؛  وفر فیات مختلف جوامع فضور برای تزم شرایط فاقد وسعت، محدودیت دلیلهب دهلران یملّ طبیعی

 هما  گونمه  برخمی  فضمور  بمرای  خموبی  نسمبتاً  شرایط از طبیعی، نادر و ویژه ساختزمین هایپدیده اثربخشی دلیلبه
 همرین النّ بمین  تیغمی دم سوسممار  و هما خااش به مربوط تنها تراک  و عتنون ترین عمده است. برخودار ها خااش ازجمله
 سوسممار  و خاماش  مختلمف  همای  گونمه  از ااتمت ف بمرای   نی یگاه ذخیره عنوانهب توان می را منطقه این ل ا است؛

 ه،شمور  یبما یز ؛بهممن  - زیم تبمرگ  چمز یپ) گیماهی  غالب تیپ چهار دارای منطقه همچنین داشت؛ نظر در تیغی دم
 .اسمت  (یمنمداب  ،بمرگ  غالیت شکر بهمن، و ویکتوریا آکاسیا - سالسینیا آکاسیا - آکالیپتوس ؛یرانیا خارشتر سالسوت،
 همای آهمز  ترتیمب به منطقه در موجود هایسن  نوع پ یرترین فرسایر و ترینسخت و کواترنر منطقه، غالب سازند
   .است شده تعیین رودخانه بستر رسوبات و دارفسیل و سخت

 هامواد و روش
ی ریمزی خطّم  سه طبقه توان است که در چارچوا معادتت برنامه دهندةمدل اکولو یز اکوتوریس  ایران نشان

پم یری زممین بمرای    مرغوبیت و انعطماف  ،سه طبقةیز به سمت  طبقةاز  ،سامان داده شده است. در این مدل
 (. 21: 7921شود )مخدوم، کاربری اکوتوریس  نامناسب می

 
 ایالم استان و کشور در مطالعاتی منطقة تموقعیّ .1 شکل
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 شمامل  اکوتوریسم   کماربری  تموان  ارزیمابی  بمرای  تزم زیسمتی  و فیزیکی پارامترهای پایة بر فا،ر پژوهر 

 انجمام  2گیماهی  پوشمر  تیپ و 1خا، زهکشی ،3خا، بافت ،1یافتگیلتحون ،1خا، عمق ،9دما ،8جهت ،7شیب

 توزیمع  و ایکتابخانمه  مطالعمات  از ات،اطّالعم  آوریجمع مرفلة در (.31 :7938 ،همکاران و )مخدوم است شده

 دهمی وزن اسمت.  شمده  اسمتااده  پارامترهما  زوجمی  مقایسات و تاولوین تعیین برای کارشناسان بین نامهپرسر

 است. شده انجام فازی یمراتبسلسله تحلیل و ایشبکه تحلیل فرایند هایروش از استااده با اتیاطّالع های تیه

 عملیماتِ  انجمام  از پمیر  شمد.  اسمتااده  منطقمه  ارتااع رقومی مدل از شیب تیة دمجدن بندیطبقه و هتهین برای

 بما  تما  شوند استاندارد شدهارائه معیار مقادیر و اعداد از استااده مورد هایتیه همة که است تزم ها،نقشه ادغام

 خما،،  زهکشمی  خما،،  بافمت  چمون  همایی نقشمه  باشمند.  داشمته  ادغام تقابلین ،گیریتصمی  قواعد از استااده

 بما  رسمتری  فرممت  بمه  بایسمتی  دارنمد،  کیامی  ساختاری که گیاهی پوشر نوع و خا، عمق خا،، ساختمان

  شوند. تبدیل یکمن ساختار

 نظمر  مورد منطقة که یطوربه د،ش استااده کارشناسان نظرات زا ،گسسته پارامترهای این استانداردسازی برای
 لمومی  خما،  بافمت  کمه  بموده  شنی رسی و رسی لومی، سیلتی شنی، لومی رسی، لومی لومی، های بافت دارای

 خما،  زهکشمی  داد. اختصاص خود به را (7/8) تارجحین کمترین شنی لومی بافت و (3/8) تارجحین بیشترین

 بیشمترین  کاممل  زهکشمی  بمه  مخمدوم  ممدل  بمه  توجنمه  بما  که است ک  و توسنطم کامل، نوع سه دارای منطقه
 عمیمق،  نموع  از منطقمه  خا، عمق .شد داده نسبت (7/8) ارجحیت کمترین ناق ، زهکشی و (3/8) تارجحین
 .هسمتند  (7/8) تارجحینم  کمتمرین  تا (3/8) بیشترین دارای ترتیببه که است عمقک  و سطحی و عمیقنیمه

 (وزن کمتمرین ) یافتهلتحونک  و یافتهلتحوننیمه ،(وزن بیشترین) یافتهلتحون نوع سه شامل نیز خا، ساختمان
 ایمن  بمرای  .دش هتهین منطقه ارتااع و دما بین آماری رابطة و موجود ارتااع رقومی مدل براساس دما نقشة .است

 افزار نرم در هاداده بین رگرسیون برقرای و مطالعه مورد ةمنطق مجاور سینوپتیز هایایستگاه هایداده از ،کار
 همبستگی ،ریب با (7 )رابطة گرادیان فرمول از دما نقشة ،نهایت در (.7 )جدول شد استااده 3.اس.ساِ.پی.ساِ

 آمد: دستبه 33/8

 =H88313/8- 1/81 T          7رابطة 

 تحلیمل  و ایشمبکه  تحلیمل  فراینمد  روش اجمرای  بمرای  اتیاطّالعم  همای تیمه  ةتهینم  و سمازی آمماده  از پ  

 و شمده  جغرافیمایی  اتاطّالعم  سمامانة  محمیط  وارد رسمتری  صمورت بمه  اتیاطّالع هایتیه ،فازی یمراتب سلسله
 و فمازی  روش از ،رسمتری  همای تیه عدکردنبُبی منظوربه سپ  ؛گرفت انجام آنها روی هلیناون مکانی های تحلیل
پم  از   شمد.  اعممال  فمازی  همای تیمه  روی روش دو هر از آمدهدستبه هایوزن و استااده عضویت تابع تعیین
هما  بمرای آن  ،های شیب، جهت و دما نیاز به توابع عضویت داشتند که این توابعه، تیهلینهای اونسازی تیهآماده

 فرایندو  ی فازیمراتبسلسلهتحلیل  مدل از استااده ، بایادشدهها به روش پ  از استانداردسازی تیه رس  شد.

 گرفت. انجام کارشناسان توسنط تحلیل شبکه، مقایسات زوجی

                                                                                                                                               
1- So 
2- AS 
3- Ct 
4- Pd 
5- Ps 
6- Pte 
7- Pdr 
8- Vgo 
9- Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
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 های سینوپتیک مجاور منطقه. ایستگاه1جدول 

 درجه حرارت ساالنه بارش ساالنه ارتفاع از سطح دریا )متر( نوع ایستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ایستگاه
 3/73 1/313 939 سینوپتیز 99° 92' 13° 83' ایالم
 9/89 3/813 738 سینوپتیز 99° 81' 13° 78' مهران
 8/81 2/832 898 سینوپتیز 98° 17' 13° 71' دهلران

 اسمت  تزم فازی هایمقیاس و فازی اعداد تعریف فازی یمراتبسلسله تحلیل روش در هامقایسه انجام برای 

 ایمن  در معیمار  همر  نهایی وزن آوردندستبه شد. استااده 7متلب افزارنرم از ،مدل این اجرای برای (.8 )جدول

 مثلثی( فازی )عدد    محاسبة فازی، اعداد فاوی (Ã) زوجی مقایسة ماتری  ایجاد شامل خالصه طوربه روش

 وزن محاسمبة  همدیگر، به نسبت ها    بزرگی درجة محاسبة زوجی، مقایسه ماتری  سطرهای از یز هر برای

 بزرگمی  میمزان  بایمد  معیمار  نشدةنرمال وزن محاسبة برای که زوجی مقایسة های ماتری  در هاگزینه و معیارها

 دهنمدة نشمان  بزرگمی،  میمزان  فداقل ،درنهایت و شود محاسبه مثلثی فازی اعداد سایر با مثلثی فازی عدد یز

 وزن ،پایمان  در آیمد. ممی  دستبه معیارها وزن بردار کردننرمال از نهایی وزن بردار است. معیار نشدةنرمال وزن

  (.8881 همکاران، و )چان  آید می دستبه نرمال

 و معیارهما  بمین  زوجمی  همای  مقایسمه  ای، شمبکه  ممدل  تمدوین  از پم   شمبکه،  تحلیمل  روش اجمرای  برای 

 دارای ،3 عمدد  کمه  شود می انجام 3 تا 7 تارجحین مقیاس از استااده با متقابل اثر دارای یا وابسته هایزیرمعیار

 مهم   هما قضماوت  ناسازگاری نرخ کنترل ،مرفله این در .است یکسان اهمنینت دارای ،7 و کامل برتری یا اهمنینت

 n داشمتن  با ،یکلّ طور به کرد. نظر تجدید آن در بایستی و بوده ناسازگار قضاوت رود، فراتر 7/8 از اگر که است

 گمروه  یاعضما  تممام  نباید الزاماً و شوند زوجی مقایسة شبکه یاعضا تا است نیاز مورد قضاوت n(n-1)/2 عنصر،

 تلایمق  منظمور بمه  و 8دسیژن سوپر افزارنرم از مدل این اجرای برای دهند. انجام را ها ارزیابی همة گیری تصمی 

 از پم   ،روش ایمن  در شمد.  اسمتااده  9وزنمی  یخطّم  ترکیمب  یما  شماخ   پوشمانی هم   ممدل  روش از ،هما تیه

 داروزن شمدة مقیماس بمی  تصممی   ماتری  معیارها، وزنی ،رایب از استااده با تصمی ، ماتری  کردن مقیاس بی

  (.83 :7923 ی،ئ)عطا شودیم محاسبه گزینه هر امتیاز ماتری ، این به توجنه با و آمده دست به

 نتایج

 فاکتورهمای  بمه  جانبههمه نگرش با اکوتوریس  کاربری نظر از منطقه ارا،ی تناسب بندیرتبه ،پژوهر این در

 پمی چاِیاِ فمازی  و شمبکه  تحلیمل  فراینمد  همای روش از استااده با دهلران یملّ طبیعی آثار منطقة در اکولو یز

  است. بوده نظر مدن سرزمین ریزیبرنامه برای جغرافیایی اتاطّالع سیست  با همراه

 (2002و همکاران،  4)چانگ. اعداد فازی مثلثی 2جدول 
 مقیاس فازی مثلثی تعریف زبانی مقیاس فازی معکوس

 7 ,7,7 مساوی دقیقاً اهمنینت 7،7،7
 8/9,7,8/7 مساوی تقریباً اهمنینت 33/8,7,8
 8,8/9,7 ترکمی مه  33/8,7 ,1/8

 8/1,8,8/9 ترمه  33/8 ,1/8 ,1/8

 9,8/1,8 ترمه خیلی اهمنینت 1/8 ,1/8 ,99/8

 8/1,9,8/1 ترمه خیلیخیلی 99/8,1/8 ,83/8

                                                                                                                                               
1- MATLAB 
2- Super decision 
3- Weighted linear combination method 
4- Cheng 
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 جهت تیة کاهشی، یخطّ ،عضویت تابع شیب تیة که دهدمی نشان هاتیه روی عضویت توابع اعمال نتایج 

های نقشه (.8 شکل و 9 جدول) دارد افزایشی یخطّ ،عضویت تابع دما یةت و ایذوزنقه یخطّ ،عضویت تابع

 نشان داده شده است. 9در شکل نیز ها زیرمعیار شدةفازی

 فازی روش به هاالیه استانداردسازی .3 جدول

 تابع شکل تابع نوع معیار
 کنترل نقاط

a b c d 

 8 8 87 8 صعودی یخطّ دما

 991 881 791 11 ایذوزنقه یخطّ جهت

 71 1 - - نزولی یخطّ شیب

 
 خطی عضویت توابع .2 شکل

 

  
 زیرمعیارهای منطقة مورد مطالعه  شدةهای فازی. نقشه3شکل 

 خاک()الف: ساختمان خاک، ب: زهکش خاک، پ: بافت خاک، ت: عمق 
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  مطالعه مورد منطقة زیرمعیارهای شدةفازی هاینقشه .3 شکلادامة 

 دما( ح: و گیاهی تیپ چ: جغرافیایی، جهت ج: شیب، ث:)

 یمراتبم سلسمله  تحلیمل  ممدل  بما  رثّمؤ هایزیرمعیار و معیارها از یز هر به مربوط های وزن ،بعد ةمرفل در 

 معیمار  اصملی،  معیارهمای  بمین  در فازی یمراتبسلسله تحلیل روش در .(3 تا 1 جدول) است شده محاسبه فازی

 در گیماهی  پوشمر  اتتمأثیر  دارنمد.  را گم اری تأثیر کمتمرین  اقلی  و گ اریتأثیر بیشترین دارای گیاهی تراک 

 در پاتیشمی  اثمر  و منمابع  از فااتمت  زیبما،  اندازچش  جگاهی،تارّ مکان ایجاد دلیلبه بیشتر اکوتوریس  سعةتو

 در شمیب  بمه  نسبت بیشتری تاولوین از کارشناسان نظر طبق جهت پارامتر همچنین است؛ انسان روفی فاتت

 بمه  عممق  و ساختمان هایزیرمعیار نیز، خا، معیارهای بین در دارد. اکوتوریس  کاربری برای مطالعاتی منطقة

  .(1 )جدول ندهست گ اریتأثیر کمترین و بیشترین دارای ترتیب

 اکوتوریسم کاربری اکولوژیک هایمعیار فازی ارزیابی .4 جدول

 معیار خاک اقلیم فیزیوگرافی گیاهی تراکم نهایی وزن

 خا، 7 ،7 ،7 7 ،7 ،7 1/8 ،1/8 ،99/8 8/1 ،9 ،8/1 12/8

 اقلی  7،7،7 7 ،7 ،7 1/8 ،99/8 ،83/8 8 ،8/1 ،9 87/8

 فیزیوگرافی 8 ،8/1 ،9 8/1 ،9 ،8/1 7 ،7 ،7 8/1 ،9 ،8/1 83/8

 گیاهی تراک  1/8 ،99/8 ،83/8 1/8 ،1/8 ،99/8 1/8 ،99/8 ،83/8 7 ،7 ،7 379/8
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 اکوتوریسم کاربری برای فیزیوگرافی هایزیرمعیار ارزیابی .5 جدول

 نهایی وزن جهت شیب هازیرمعیار اصلی معیار

 فیزیوگرافی
 82/8 7 ،33/8 ،1/8 7،7،7 شیب

 18/8 7 ،7 ،7 7 ،8/9 ،8 جهت

 اکوتوریسم کاربری برای خاک هایزیرمعیار ارزیابی .6 جدول

 بما  اکوتوریسم   کماربری  تموان  ارزیمابی  در رثّمؤ هایزیرمعیار و هامعیار از یز هر به مربوط هایوزن سپ  

 .(3 و 2 ،1 جدول) است شده محاسبه شبکه تحلیل فرایند مدل از استااده

 وزنی سوپرماتریس .2 جدول

 هاگره و هاخوشه

 ها(زیرمعیار و )معیارها

 بیوکلیماتولوژی فیزیوگرافی خاک
ت

باف
ق 

عم
ن 
ما

خت
سا

 

ی
ش

هک
ز

 

ت
جه

ب 
شی

 

ما
د

 

پ
تی

 
ی

اه
گی

 

 خا،

 بافت

 عمق

 ساختمان

 زهکشی

8 

8 

138/8 

721/8 

8 

8 

188/8 

818/8 

188/8 

8 

8 

818/8 

183/8 

793/8 

8 

8 

781/8 

8 

781/8 

8 

837/8 

781/8 

899/8 

811/8 

8 

8 

727/8 

8 

892/8 

833/8 

819/8 

888/8 

 فیزیوگرافی
 جهت

 شیب

8 

8 

8 

8 

8 

8 

838/8 

727/8 

8 

8 

8 

8 

8 

818/8 

8 

818/8 

 بیوکلیماتولو ی
 دما

 گیاهی تیپ

813/8 

8 

813/8 

8 

813/8 

8 

727/8 

8 

781/8 

381/8 

781/8 

381/8 

111/8 

8 

8 

111/8 

 حد سوپرماتریس .8 جدول

 هاگره و هاخوشه

 زیرمعیارها( و )معیارها

 بیوکلیماتولوژی فیزیوگرافی خاک

ت
باف

ق 
عم

ن 
ما

خت
سا

 

ی
ش

هک
ز

 

ت
جه

ب 
شی

 

ما
د

 

پ
تی

 
ی

اه
گی

 

 خا،

 بافت

 عمق

 ساختمان

 زهکشی

781/8 

818/8 

718/8 

829/8 

781/8 

818/8 

718/8 

829/8 

781/8 

818/8 

718/8 

829/8 

781/8 

818/8 

718/8 

829/8 

781/8 

818/8 

718/8 

829/8 

781/8 

818/8 

718/8 

829/8 

781/8 

818/8 

718/8 

829/8 

781/8 

818/8 

718/8 

829/8 

 فیزیوگرافی
 جهت

 شیب

881/8 

791/8 

881/8 

791/8 

881/8 

791/8 

881/8 

791/8 

881/8 

791/8 

881/8 

791/8 

881/8 

791/8 

881/8 

791/8 

 بیوکلیماتولو ی
 دما

 گیاهی تیپ

898/8 

871/8 

898/8 

871/8 

898/8 

871/8 

898/8 

871/8 

898/8 

871/8 

898/8 

871/8 

898/8 

871/8 

898/8 

871/8 

 معیارها نهایی وزن .9 جدول
 گیاهی تیپ دما شیب جهت خاک زهکشی خاک ساختمان خاک عمق خاک بافت معیارها

738/8 718/8 973/8 871/8 833/8 781/8 891/8 781/8 نهایی وزن  

 نهایی وزن زهکشی عمق ساختمان بافت هازیرمعیار اصلی معیار

،
خا

 

 983/8 8 ،8/1 ،9 7 ،7 ،7 7 ،7 ،7 7 ،7 ،7 بافت

 992/8 8/1 ،9 ،8/1 8/7 ،7 ،8/9 7 ،7 ،7 7 ،7 ،7 ساختمان

 811/8 7 ،8/9 ،8 7 ،7 ،7 8 ،7 ،33/8 7 ،7 ،7 عمق

 812/8 7 ،7 ،7 7 ،33/8 ،1/8 1/8 ،99/8 ،83/8 1/8 ،1/8 ،99/8 زهکشی
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 ،جهمت  و گم اری تأثیر بیشمترین  شمیب  معیمار  شمبکه،  تحلیمل  فرایند روش در آمدهدستبه نتایج براساس 

 دو به ،تیه هر نهایی وزن آوردندستبه از پ  .(3 )جدول دارد مطالعه مورد منطقة در را گ اریتأثیر کمترین

 در وزنمی  یخطّم  ترکیمب  روش از هما تیمه  تلایق برای ،فازی یمراتبسلسله تحلیل و شبکه تحلیل فرایند روش

 کماربری  بمرای  مطالعماتی  منطقمة  ارا،می  تناسب ارزیابی نهایینقشة  و دش استااده 7.ساِ.یآ.جی .ر،آ محیط

   (.1 و 1 )شکل آمد دستبه اکوتوریس 

دارای تموان درجمه یمز و فمدود      %11مسافت منطقه، فدود  بندی نهایی از مجموع کلّزون نقشة پایةبر  

ی مراتبم سلسمله و بمه روش تحلیمل    استتحلیل شبکه  فراینددارای توان درجه سه برای توریس  به روش  92%

 (.78دارای توان درجه سه است )جدول  %73دارای توان درجه یز و فدود  %1فازی، 

 
 فازی یمراتبسلسله تحلیل روش با نهایی ةنقش .4 شکل

 
 شبکه تحلیل فرایند روش با نهایی ةنقش .5 شکل

                                                                                                                                               
1- ArcGIS 
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 تحلیل شبکه فرایند و ی فازیمراتبسلسلهتحلیل  های توان منطقه حاصل از روش. مساحت کالس10جدول 

 هاکالس
 تحلیل شبکه فرایند روش ی فازیمراتبسلسلهتحلیل روش 
 مسافت )درصد( (کیلومتر مربعمسافت ) مسافت )درصد( (کیلومتر مربعمسافت )

 11 81/3 1 7 درجه یز منطقة
 1 9 13 38/78 درجه دو منطقة
 92 13/8 73 89/7 درجه سه منطقة

 788 29/71 788 29/71 جمع

 بحث
 ایمن  بمرای  نیست. پوشیده کسی بر تأییدشده هایروش براساس هاآن بندیزون و شدهفااتت مناطق اهمنینت

 از فمازی  یمراتبم سلسله تحلیل و ایشبکه تحلیل هایروش که دارد وجود دیمتعدن و مختلف هایروش ،هدف

 فازی یمراتبسلسله تحلیل مدل از آمدهدست به نتایج و شدهانجام تحلیل و تجزیه به توجنه با   هستند. جمله آن

 از و بموده  مناسمب  مطالعمه  ممورد  منطقة برای ،روش این که دشو می آشکار دهلران یملّ طبیعی آثار منطقة در

 در هما آن اهمنینت تناسب به استااده، مورد متغیرهای های رده ابتدا روش این در است. برخوردار باتتری کارایی

 روش از معیارهما  دهمی وزن بمرای  ،منظمور  بمدین  شدند. بندی رتبه کارشناسان نظر براساس و قهمنط بندی زون

 یمز  در امه مؤلّ دو تنهما  کمه  دلیل بدین ،شد استااده مدل های پیچیدگی کاهر قابلینت دلیلهب زوجی مقایسة

 کنند. استااده روش این از توانندمی  غیرمتخصن افراد و صینمتخصن از اع  افراد همة و شده بررسی زمان

 تمابع  دمما  تیمة  و ایذوزنقمه  یخطّ ،عضویت تابع جهت تیة نزولی، ،شیب تیة تابع شکل ،فا،ر مطالعة در 

 در .(7933 همکماران،  و )اقمدر  دارد مطابقمت  تحقیقات سایر نتایج با که آمده دست به افزایشی یخطّ ،عضویت

 فراوانمی  مزایمای  کمه  شمد  اسمتااده  اتیاطّالع هایتیه ترکیب منظوربه وزنی یخطّ ترکیب روش از ،بعد مرفلة

 امکمان  یکمدیگر،  به نسبت معیارها تارجحین میزان تعیین طریق از ،روش این زیرا دارد؛ هاروش سایر به نسبت

 ریسمز  لحما   از مختلمف  همای فالمت  در را یمابی مکمان  و ساخته فراه  را پ یرتر انعطاف شرایط نظرگرفتن در

 جعامری  ؛7921 ،ایرجی) است گرفته قرار تأیید مورد نیز دیگر تحقیقات در ،مو،وع این سازد.می آسان جبران

 .(7931 همکاران، و رفیمی و 7939 ،همکاران و پورخباز ؛7938 ،همکاران و

 در هما تیمه  گم اری  هم   روی منظمور به جغرافیایی اتاطّالع سیست  از استااده و پارامترها دهیوزن اهمنینت 

 صمل اف نظر مورد نتایج و شده انجام مطالعه این در ،نیز مه  این که نیست پوشیده کسی بر مطالعات گونهاین

 تحلیمل  روش کمه  است این دهندةنشان تحقیق این در استااده مورد روش دو هایخروجی مقایسة است. شده

 در منطقمه  توریسمتی  همای  ج به عمدة که طوریهب ،است دهکر ارائه را تریبینانهواقع نتایج فازی یمراتبسلسله

 روش بنمدی طبقمه  توسنمط م کمالس  در آثمار  ایمن  که فالی در است، گرفته قرار توریست توسعة مناسب کالس

 روش برتمری  ،روش دو هر نهایی نقشة تحلیل و میدانی هایبررسی ،یکلّ طورهب اند. گرفته قرار ای شبکه تحلیل

 منماطق  مقایسة ،مثال عنوانهب ؛دهد نشان می شبکه تحلیل فرایند روش به نسبت را فازی یمراتبسلسله تحلیل

 زون یمز  در فازی یمراتبسلسله تحلیل روش نتایج در مناطق این عموماً که دهد می نشان مشابه شرایط دارای

 کمالس  دو در دیگمر  مشمابه  نقماط  بسمیاری  که فالی در هستند، مشابه ریزیبرنامه نیازمند و رفتهگ قرار مشابه

همای  کمردن عمدم قطعیمت   امکان فرموله ،ی فازیمراتبسلسلهتحلیل  اند. گرفته قرار ای شبکه تحلیل بندی طبقه

دیگمر   مهم ن د. نکتمه  نشو ای ارائه میو این عدم قطعیت در قالب توابع ذوزنقه وجود داشتهمربوط به کارشناسان 

مطالعمه از   ممورد  ةمسمئل براسماس   سمازی  فمازی  همای غیمر  های مختلف از روشاستااده از طیف ،روشاین  در

 گیری تا فداکثرگیری است. فداقل
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 کیای، رهایمتغین از یمراتبسلسله تحلیل روش ةاستااد باوجود که است این روش این برتری مه ن دتیل از 

  روش در اامن ،ندارد را گیرندگانتصمی  قضاوت به مربوط تقطعین عدم سازیمدل توانایی و تقابلین روش این

 مو،موع  ایمن  کمه  دهمد ممی  نشان هابررسی اامن ،است بوده مناسبی روش منطقه، این برای روش این اگرچه 

 در منطقه هر خاصن شرایط با مو،وع این که ستنی بهترین روش این دیگر مناطق برخی برای و نبوده عمومی

 بخشید. تعمومین مو،وع این به تواننمی و بوده ارتباط

 گیرینتیجه
 است، مواجه آن با کنونی جهان که ایعدیده مشکالت و اتاطّالع زیاد فج  ریزی،برنامه محیط هایپیچیدگی

 از بمیر  را چندمعیاره و گروهی گیریتصمی  هایروش از استااده ،رورت ل ا، ؛تابدبرنمی را عدیبُ یز نگرش

   کند.می  مشخّ پیر

 گیمری تصممی   روش دو از دهلمران  یملّم  طبیعی آثار منطقة اکوتوریسمی توان بررسی برای ،مطالعه این در 

 معیمار  شمبکه،  تحلیمل  فراینمد  روش در شمد.  استااده فازی یمراتبسلسله تحلیل و ای شبکه تحلیل چندمعیاره

 تحلیمل  روش در کمه  فمالی  در دارد، مطالعمه  ممورد  منطقمة  در را گ اریتأثیر کمترین جهت و بیشترین شیب

 و گم اری تأثیر کمترین اقلی  و بیشترین دارای گیاهی تراک  معیار اصلی، معیارهای بین در فازی یمراتبسلسله

 گم اری تأثیر کمتمرین  و بیشمترین  دارای ترتیمب بمه  عممق  و سماختمان  زیرمعیارهمای  خا،، معیارهای بین در

 تحلیمل  روش در منطقمه،  مسافت کلّ مجموع از (1 و 1 هایشکل) نهایی بندیزون های نقشه پایة بر ند.هست

 روش بمه  و دیگمر  طمرف  از و سمه  درجمه  تموان  دارای %92 فدود و یز درجه توان دارای %11 فدود ای شبکه

 اسمت.  آممده  دست به سه درجه توان دارای %73 فدود و یز درجه توان دارای %1 فازی، یمراتبسلسله تحلیل

 شمباهت  دارای جهمت  همر  از کمه  منماطقی  دهمد  می نشان ای منطقه هایتواقعین با هاآن مقایسة و نتایج آنالیز

 طبقمة  دو در شمبکه  تحلیمل  فرایند روش در و طبقه یز در فازی یمراتبسلسله تحلیل روش در ،بودند یکسان

 دلیمل بمه  فمازی  یمراتبم سلسمله  تحلیل روش ل ا نیست؛ سازگار موجود تواقعین با این که اندگرفته قرار متااوت

 معیارهمای  نظرگمرفتن  در با گزینه بهترین انتخاا برای مطلوا روشی دارد، انسان تحلیلی رتاکّ به که شباهتی

 از داد؛ پیشمنهاد  مشمابه  منماطق  و منطقمه  ایمن  بمرای  باتتری اطمینان با را روش این توان می و است چندگانه

 دارد را توریسم   هایتینفعنال توسعة پتانسیل ،منطقه از باتیی سط  که دهدمی نشان نتایج تحلیل ،دیگر طرف

 زایمی اشمتغال  ،من تا آورد عملبه را بهینه برداری بهره توان می مناسب های ریزی برنامه و هاروش اجرای با که

 د.شو جلوگیری نامناسب استاادة از ناشی هایتخریب از ،منطقه در

 منابع

 .ارشد کارشناسی نامة پایان .موردی: ورزنه( اکوتوریس  )مطالعة نمونة مناطق ایجاد سنجیامکان .(7938افمد ) ارجمند،

  .تهران تهران، دانشگاه جغرافیا، استاد راهنما: دکتر مهران مقصودی، دانشکدة

-Fuzzyگیمری  تصمی  روش دو مقایسة .(7933اقدر، فسین؛ محمدیاری، فاطمه؛ پورخباز، فمیدر،ا؛ رفیمی، وفید )

AHP  وANP منطقمة خمائیز   العمة مموردی:   منظور کماربری اکوتوریسم  )مط  بندی تناسب ارا،ی بهجهت رتبه

 .391-387(، 9) 13، های جغرافیای انسانیپژوهر بهبهان(.

های اکوتوریس  و  ئوتوریسمی منطقة نمونة گردشگری بیستون بما  پتانسیل .(7939پور، یوسف )انتظاری، مژگان، آقایی

 .22-11(، 73) 1، ریزی شهریپژوهر و برنامه .SOWTاستااده از تکنیز 

اجمرای ممدل اکولو یمز کشماورزی بما       .(7939، فسین؛ محمدیاری، فاطمه؛ رفیمی، وفیمد ) اقدر پورخباز، فمیدر،ا؛
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، ریزی و آممایر فضما  برنامه .منطقة خائیز بهبهان( :مطالعة موردی) GISمحیط  در FAHPو  AHPاستااده از 

72 (9 ،)87-12. 

نقر مشارکت جواممع   .(7933اسماعیل )آباد، آباد، رفمان؛ جهانی دولتتوتیی، سیمین؛ سلیمانی، محمد؛ جهانی دولت

 .31-779(، 7) 13، های جغرافیای انسانیپژوهر .محلّی در گردشگری پایدار )مطالعة موردی: سرعین(

 پمار،  گمردی طبیعت توان ارزیابی .(7938جعاری، ،حی؛ میکائیلی تبریزی، علیر،ا؛ محمدزاده، مرجان؛ عبدی، امید )

-81(، 1) 8، تجدیدشمونده  طبیعمی  منابع تحقیقات .GISو  چندمعیاره رزیابیا روش از استااده با گلستان ملّی

91. 

بماکلی و   FAHPهمای  مقایسمة ممدل   .(7931اقدر، فسمین؛ محممدیاری، فاطممه )    رفیمی، وفید؛ پورخباز، فمیدر،ا؛

ANP ( مطالعة موردیدر ارزیابی توان جنگلداری: .)98-71(، 79) 1، شناسی کاربریبوم فاشیة شهر بهبهان. 

 گردشمگری بما   مستعدن مناطق بندیپهنه و سنجیترفیت ارزیابی، .(7933صیدایی، سید اسکندر؛ فسینی، سید سمیه )

 13، همای جغرافیمای انسمانی   پمژوهر  یی )مطالعة موردی: استان اصماهان(. جغرافیا اطّالعات سیست  از استااده
(7 ،)27-31.   

 .شاهرود یدانشگاه صنعت :سمنان .چندمعیاره یریگی تصم .(7923ی، محمد )عطائ

محمیط   ریمزی برناممه  و ارزیمابی  .(7938عبدالر،ما )  مخمدوم،  هورفر؛ اصغر؛ جعارزاده،علی صات،مجید؛ درویر مخدوم،
 .تهران دانشگاه :تهران .جغرافیایی اطّالعات هایسامانه با زیست

 بهینمة  منماطق  یمابی مکمان  .(7931فسمن ) علی؛ پرواز، فمیده؛ بهنام مرشدی، مقصودی، مهران؛ فرجی سبکبار، فسن

 11، های جغرافیمای انسمانی  پژوهر .و الگوریت   نتیز GISاز  استااده با کویر ملّی پار، در اکوتوریس  توسعة
(8 ،)931-938. 
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