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 چکیده

 تعارضات اراضی کاربری و مدیریتی هایواحد به مناطق تخصیص با تواندمی که است رویکردی شده حفاظت مناطق بندیزون
 جغرافیایی اطالعات هایسامانه بر مبتنی هایروش از استفاده با حاضر مطالعه دهد. کاهش را حفاظتی و انسانی هایفعالیت میان

 منطقه در جودمو هایزون ابتدا منظور بدین که پردازدمی اشترانکوه شده حفاظت منطقه بندیزون به چندمعیاره ارزیابی و
 این در آمده دست به هاینقشه د.ش تهیه اینقشه داروزن خطی ترکیب از استفاده با هازون این از یک هر برای و شناسایی

 با مرتبط هایالیه از استفاده با مطلوبیت هاینقشه این از کدام هر که هستند توسعه و تفرجی حفاظتی، اهداف نقشه شامل مرحله
 با نهایی نقشه و تلفیق یکدیگر با مطلوبیت نقشه سه این نهایت در دند.ش ایجاد فازی هایمجموعه از استفاده با و فاهدا این

 که داد نشان تحلیل و تجزیه این از حاصل نتایج شد. تقسیم نظر مورد طبقات به K-MEANS بندیخوشه الگوریتم از استفاده
 که دادند نشان نتایج همچنین نماید. تفکیک و شناسایی را موردنظر هایزون خوبی به تواندمی مطالعه این در رفته کار به رویکرد

 باالیی نزدیکی و پیوستگی هازون این برای شده انتخاب هایپهنه و دارد اختصاص حفاظتی و امن هایزون به منطقه درصد 77
 به بازسازی و احیا زون و متمرکز گسترده، تفرج هایزون نماید.یم ترآسان را مناطق این مدیریت امر این که دارند یکدیگر به

  اند.داده اختصاص خود به را منطقه مساحت از درصد 7 و 3 ،17 ترتیب
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 سرآغاز
 حفاظت مناطق مدیریت بر حاکم الگوی پایدار توسعه و حفاظت

 ( ,Kramer & van Schaik هستند طبیعت از حفاظت و شده

 منابع این از استفاده با ذاتا طبیعی منابع از حفاظت .1997)
 در کشورهای در ویژه طور به بحرانی وضعیت این .دارد تعارض

 به طبیعی منابع از استفاده برای تقاضا افزایش که توسعه حال
 در سریع طور به خود جمعیتی نیازهای ساختن برآورده منظور

 ( ;Allendorf et al., 2007 خوردمی چشم به است، رشد حال

.(Nagendra et al., 2006 که ایران کشور در وضعیت این 
 به رو شده حفاظت مناطق مرزهای اطراف و داخل در جمعیت
 وابسته هاجمعیت این از بسیاری کند.یم صدق نیز ستا افزایش

 خود معاش تامین برای طبیعی ذخایر این در موجود منابع به
 مردم ساختن راضی میان تعادل یک به راستا، این در هستند.
 است ضروری و الزم حفاظتی اهداف از حمایت و محلی

Allendorf et al., 2007; Furze et al., 1996; Hough &) 

Sherpa, 1989; McNeely & Miller, 1984; Newmark 

(et al., 1993. است رویکردی شده حفاظت مناطق بندیزون 
 کاربری و مدیریتی واحدهای به مناطق تخصیص با تواندمی که

 (Geneletti & van دهد کاهش را تعارضات این اراضی

(Duren, 2008; Hjortso et al., 2006; Walther, 1986. 
 سطح که است مرکزی هسته یک شامل بندیزون کلی حرط

 انسان هایفعالیت از و دهدمی جای خود در را حفاظت از باالیی
 مناطق اکثر وجود، این با کند.می جلوگیری تشد به زون این در

 هستند بندیزون بدون توسعه حال در کشورهای در شده حفاظت
 برای کافی پرسنل و بودجه دهستن بندیزون دارای که هاییآن و

 (Hull et ندارند را مدیریتی قوانین درآوردن اجرا به و طراحی

(al., 2011; Sabatini et al., 2007. یک ایجاد این، بر عالوه 
 یک در را توسعه اهداف و حفاظت که موثر بندیزون طرح

 است برانگیز چالش بسیار کند، بهینه پیچیده سرزمین سیمای
(Zhang et al., 2013). ،کمی روش یک تا است نیاز بنابراین 

 داده توسعه ایران کشور در شده حفاظت مناطق بندیزون برای
 سازمان چهارگانه مناطق به پذیرانتقال و آسان آن کاربرد که شود

 بندیزون با رابطه در گیریتصمیم باشد. زیستمحیط از حفاظت
 ویژگی چندین ارزیابی نیازمند اراضی از استفاده منظور به

 طور به فرایند این که است چندگانه اهداف بر مبتنی سرزمین
 در که هاییهمطالع اکثر گیرد.می دربر نیز را تعارضات ذاتی

 پرداختند،می ایران در شده حفاظت مناطق بندیزون به گذشته

 برای را (Makhdoum, 2011) اکوسیستمی یا سیستمی رویکرد
 منابع شناسایی از پس که بردندمی کار هب دفه این به نیل

 هاینقشه تهیه و اجتماعی -اقتصادی هایمشخصه و اکولوژیکی
 تهیه زیستیمحیط واحدهای هاآن گذاریرویهم و منابع این
 از گیریبهره با سپس (Makhdoum et al., 1997) دشمی

 و وانت اکولوژیکی هایمدل و جغرافیایی اطالعات سامانه
 مشخص قهطمن داخل مجاز هایکاربری برای واحد هر تنگناهای

 سازینقشه موردنظر هایزون مطالعه مورد منطقه برای نهایت در و

 بندیزون به توانمی و نبوده کم هاهمطالع از قبیل این د.شمی
 ملی پارک بندیزون ،(Najmizadeh, 2005) خبر ملی پارک

 منطقه ،(Dehdar Dargahi & Makhdoum, 2002) گلستان
 (Dehdar Dargahi et al., 2006) درفک و دیلمان ممنوع شکار
 حفاظت منطقه و (Ameri, 2007) توران ملی پارک بندیزون
 با امروزه کرد. اشاره (Jafari & Onagh, 2007) گنو شده

 بین از و کاهش مانند بندیطبقه رویکردهای معایب شناخت
 واحدهای ازدیاد همچنین و بندیطبقه توسط اطالعات رفتن

 و تجزیه به هاهمطال از برخی گذاری،رویهم پایان در زیستیمحیط
 روی فازی منطق بر مبتنی معیاره چند گیریتصمیم تحلیل
 ابزاری معیاره چند گیریتصمیم تحلیل و تجزیه اند.آورده

 به که است ایپیچیده هایگیریتصمیم از حمایت برای قدرتمند
 ( ,Massamاندشده محدود متعارض هدف و معیار چندین وسیله

 اطالعات هایسامانه با تحلیل و تجزیه این ترکیب. 1988)
 شده هانقشه گذاریرویهم سنتی رویکرد بهبود موجب جغرافیایی

 .(Eastman 2001; Malczewski 1999; Thill 1999) است
 چند گیریتصمیم تحلیل و زیهتج گذشته هایدهه طول در

 جنگل مدیریت ریزیطرح منظور به ایگسترده طور به معیاره
Briceno- Elizondo et al., 2008; Diaz-Balteiro &) 

(Romero, 2008; Store, 2009 حفاظت و Geneletti &) 

van Duren, 2008; Hjortso et al., 2006; Phua & 

Minowa, 2005; Pressey et al., 2007; Zucca et al., 

 نیز ایران کشور در اخیرا است. گرفته قرار استفاده مورد .2008)
 از استفاده با را شده حفاظت مناطق بندیزون مطالعه چندین
 سامانه و معیاره چند گیریتصمیم تحلیل و تجزیه رویکرد

 (Farashi et مثال عنوان به اند.داده انجام جغرافیایی اطالعات

(al., 2016 چند گیریتصمیم تحلیل و تجزیه از استفاده با 
 برای حفاظتی زون تعیین به جغرافیایی اطالعات سامانه و معیاره
 داد نشان مطالعه این از حاصل نتایج پرداختند. تندوره ملی پارک
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 مناطق به نزدیک که پارک شرقی و شمالی هایبخش که
 نظر در برای نیپایی مطلوبیت از هستند کشاورزی و روستایی

 ( ,.Ghadimi et al هستند. برخوردار حفاظتی مناطق گرفتن

 حفاظتی سازیمدل به فازی منطق از استفاده با نیز 2010)
 از حاصل نتایج پرداختند. قالرنگ و مانشت شده حفاظت منطقه

 در را دقتبیشترین  گاما فازی اپراتور که داد نشان مطالعه این
 ( ,Salmanmahiny & Kamyab .دارد حفاظتی سازیمدل

 شده حفاظت منطقه بندیزون به ایمطالعه در نیز 2011)
 پرداختند. MOLA و معیاره چند ارزیابی از استفاده با نماجهان

 منطق بر مبتنی نقشه یک زون هر برای مطالعه این در هاآن
 چندگانه تخصیص از استفاده با نهایت در و کردند تهیه فازی

 هاییپهنه زون هر برای چندگانه اهداف براساس سرزمین
 تجزیه کارآیی و قابلیت مطالعه این از حاصل نتایج د.ش مشخص

 (Ardakani دهد.می نشان فازی منطق بر مبتنی هایتحلیل و

(et al., 2011 به معیاره چند گیریتصمیم از استفاده با نیز 
 مطالعه این .نداختپرد متمرکز تفرج برای چابهار خلیج بندیزون
 بر یمبتن هایتحلیل و تجزیه باالی کارآیی و سودمندی نیز

 الگوریتم از (Zhang et al 2013) .کندمی تایید را فازی منطق
K-means کردند، استفاده بندیزون نهایی نقشه تهیه منظور به 

 در الگوریتم این سودمندی و کارآیی بیانگر مطالعه این نتایج
 کاهش هدف با نیز مطالعه این بود. چندمعیاره ریگیتصمیم

 وسیله به اشترانکوه شده حفاظت منطقه درون تعارضات
 در استفاده مورد رویکرد جدیدترین تا دارد آن بر سعی بندیزون
 که (Zhang et al., 2013) شده حفاظت مناطق بندیزون

 و معرفی را است نگرفته قرار استفاده مورد ایران کشور در تاکنون
 دهد. قرار بررسی مورد رویکرد این هایتوانایی

 

 روش و مواد

 مطالعه مورد منطقه

 نظر از ایران ارزشمند هایاکوسیستم از زاگرس رویشی منطقه
 (& Bayat شودمی محسوب ژنتیکی ذخایر حفظ و یکیاکولوژ

(Mgnonian, 1988. شده حفاظت منطقه میان این در 
 این شاخص مناطق از یکی رستانل استان در اشترانکوه
 .(Makhdoum, 1997) رودمی شمار به ارزشمند اکوسیستم

 هکتار، هزار 111 حدود مساحتی با اشترانکوه شده حفاظت منطقه
 غربی بخش در و درود شهرستان شرقیجنوب و جنوب در

 را منطقه ارتفاعی طبقهبیشترین  .است شده واقع ازنا شهرستان

-17 بین هایشیب را منطقه بیشتر متر، 2111 باالی ارتفاعات
 از .دهدمی تشکیل غربی جنوب را جهت طبقهبیشترین  و 31
 اشترانکوه شده حفاظت منطقه از وسیعی بخش شناسیخاک نظر

 مساحت به اراضی نوع ترینبیش و دهندمی پوشش هاکوه را
 .است اراضی درصد 1/71 برگیرنده در که هکتار 11111

 به خاک عمومی فرسایش وضعیت و اراضی پذیریفرسایش
 11 آمده دست به نتایج اساس بر است. دهش انجام پسیاک روش
 منطقه درصد 27 و متوسط پذیری فرسایش دارای منطقه درصد

 در ساالنه دمای میانگین .دهدمی تشکیل فرسایش کم طبقه را
 1/37 حدود در و گرادسانتی درجه 1/7 برابر منطقه متوسط ارتفاع
 برف صورت به مطالعاتی منطقه ساالنه جوی هایریزش درصد
 تغییرات دامنه و است میلیمتر 1/700 ساالنه باران متوسط است.

 لحاظ از باشد.می میلیمتر 171 تا 711 ساالنه باران میانگین
 که دارد وجود دریاچه چهار منطقه در سطحی هایبآ منابع
 عمق و هکتار 111 حدود مساحتی با گهر دریاچه هاآن ترینمهم
 171 تعداد آمده عمل به هایبررسی پایه بر باشد.می متر 21

 دهش شناسایی اشترانکوه شده حفاظت منطقه در چشمه دهنه
 و آب پر هایچشمه هاآن از دهنه 33 تعداد این از که است

 دهنه 131 هاآن تعداد که هاچشمه الباقی و باشدمی میدای
 (& Darwishباشندمی فصلی یا کم آبدهی دارای شد،بامی

.(Shekoee, 2005 شده حفاظت منطقه کوهستانی ناحیه 
 )زیر گرمسیری مجزای کامالً بخش دو دارای است اشترانکوه

 و گهر دریاچه اطراف سردسیری ناحیه و بلوط( هایجنگل سیطره
 در و یافته تخریب آن بلوط جنگلی بخش باشد.می برانسن قله

 این در شود.می دیده بلوط پراکنده درختان آن فوقانی اشکوب
 همچنین ،است شده تفکیک و ییشناسا گیاهی تیپ 30 منطقه

 111 به قریب دربرگیرنده که شده داده تشخیص گیاهی تیره 70
 باشندمی هاآن ترینشاخص از هاگون که باشندمی گیاهی گونه

 تعداد ،است شده شناخته قهمنط در گون گونه 33 کهطوری هب
 گونه 071 یکساله گیاهان گونه 11 درختچه، و درخت گونه 73

 و شده داده تشخیص انحصاری گیاهان گونه 11 چندساله گیاهان
 منطقه اهمیت نشانگر انحصاری گیاهان از زیادی تعداد وجود

 باشدمی ژنتیکی ذخایر و ایگونه حفظ نظر از شده حفاظت
(Darwish & shekoee, 2005). منطقه وحشحیات نظر از 

 گراز، بز، و کل دارای پستانداران رده در اشترانکوه شده حفاظت
 و گرگ جربیل، وحشی،گربه خرگوش، تشی، شغال، روباه، خرس،
 گونه که ماکیان خانواده انواع چون زیخاک پرندگان .است پلنگ
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 در که است داده جای خود در را کبک دری، کبک تیهو، های
 گهر دریاچه در آبزیان هایگونه از د.نشومی دیده منطقه تمام
 سیاه و قرمز خال و کمانرنگین آالیقزل ماهی به توانمی

 گونه 117 پستاندار، گونه 01 حدود طورکلی به کرد. اشاره ماهی
 در ماهی گونه 3 و دوزیست گونه 7 خزنده، گونه 31 پرنده،
 -اقتصادی هایهمطالع دارد. وجود اشترانکوه شده حفاظت منطقه

 شده حفاظت منطقه محدوده در که دهدمی نشان اجتماعی
 حاشیه در روستا11 تعداد که دارد وجود روستا 02 اشترانکوه

 داخل در بیش و کم روستا 21 و دارند قرار شده حفاظت منطقه
 ایسابقه و بوده قدیمی روستاها این بیشتر که دارند قرار محدوده

 شکل .(Darwish & shekoee, 2005) دارند سال 01 از بیشتر
  دهد.می نشان لرستان استان در را منطقه این موقعیت (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 لرستان. استان و ایران در اشترانکوه شده حفاظت منطقه موقعیت :(1) شکل

 

 چند گیریتصمیم از استفاده با بندیزوننقشه تهیه

 معیاره

 چند گیریتصمیم براساس مطالعه این در رفتهر کاه ب روش
 دشومی طی زیر مراحل فرایند این طی که است معیاره

(Salmanmahiny and Kamyab, 2011). 
 موردنظر منطقه برای هازون انواع تعریف و شناسایی .1

 از یک هر با مرتبط اطالعاتی هایالیه تهیه و شناسایی .2
  هازون

 طوره ب هازون از یک هر برای اهالیه ادغام مدل تهیه .3
 جداگانه

 مدل متغیرهای وزن تعیین .0

 برای منطقه توان آوردن دسته ب و اطالعاتی هایالیه ادغام .7
 موردنظر هایزون

 نقشه تهیه و هازون از یک هر برای منطقه توان مقایسه .1
 بندیزون نهایی

 کولوژیکیا توان ارزیابی هاآن برای مطالعه این در که ییهازون
 زون حفاظتی، زون امن، زون از عبارتند ترتیب به گرفت انجام
 زون بازسازی، و احیا زون متمرکز، تفرج زون گسترده، تفرج

 نقشه تهیه منظور به ویژه. هایاستفاده یا توسعه زون و فرهنگی
 بر تاثیرگذار اطالعاتی هایالیه تا است نیاز زون هر با مرتبط
 مطالعه این در آیند. در نقشه صورت به و اییشناس زون هر ایجاد

 راستاییهم به توجه با زون، هر برای نقشه یک تهیه جای به
 و گسترده تفرج حفاظتی(، اهداف )نقشه حفاظتی و امن هایزون
 توسعه و متمرکز تفرج تفرجی(، اهداف )نقشه فرهنگی زون

 و احیا زون برای د.ش استفاده نقشه سه از توسعه( اهداف )نقشه
 زون عنوان به جداگانه طور به کشاورزیفعالیت مناطق بازسازی

 هایالیه تا است نیاز ادامه در شد. گرفته نظر در بازسازی و احیا
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 سازیداستاندار ابتدا نقشه سه این از یک هر با مرتبط اطالعاتی
 ادغام ها،الیه این از کدام هر برای وزن تعیین از پس و دندش

  بگیرد. انجام موجود هایمدل به توجه با هاالیه این نهایی
 

  اطالعاتی هایالیه سازی داستاندار
 که داشت توجه نکته این به باید معیار هاینقشه تهیه از پس

 است. متفاوت یکدیگر با هاالیه این از یک هر مقادیر دامنه
 و محدوده دارای که هانقشه گیری،تصمیم فرآیند در بنابراین
 برای شوند.می استاندارد هستند، متفاوتی گیریاندازه هایمقیاس

 این در شد. استفاده فازی منطق رویکرد از معیارها استانداردسازی
 شوند:می تقسیم دسته دو به استفاده مورد معیارهای مطالعه

 و فاکتورها این کلی طور به ها،محدودیت و فاکتورها
 بندیزون زمینه در شده انجام هایهلعمطا براساس هامحدودیت

 نهادهای توسط شده تعیین زیستیمحیط مقررات و ضوابط و
 و داخلی هایهمطالع از مطالعه این در ند.شومی تعیین مرتبط
 و معتبر اکولوژیکی هایمدل و (Zhang et al., 2013) خارجی
 و فاکتورها ایجاد منظور به (Makhdoum, 2011) شده شناخته

 کلی، هایاصول این گرفتن نظر در با د.ش استفاده هامحدودیت
 از شایستگی محدوده که شوندمی تهیه فازی صورت به فاکتورها

 است. شایستگی( )بیشترین 277 تا شایستگی( )کمترین 1
 کاهش یکنواخت، افزایش عضویت توابع اشکال ایدریسی افزارنرم

 انواع دارای و کندمی تیبانیپش را نامتقارن و متقارن یکنواخت،
 ,Eastman) خطی و شکل اس شکل، جی فازی عضویت توابع

 عضویت تابع تنظیم در کنترل نقاط کارگیریه ب برای (2006
 بستگی کامل طور به کنترل نقاط و هاگزینه این انتخاب باشد.می
 مطالعه این در دارد. مطالعه مورد منطقه به گرتحلیل آشنایی به
 توابع از دندش سازیفازی یکنواخت صورت به که هاییالیه یبرا

 نقشه با مرتبط معیارهای استانداردسازی نحوه د.ش استفاده خطی
 هر هب مربوط هایجدول در توسعه و تفرجی حفاظتی، اهداف
 (.0 و 3 ،1 های)جدول است شده گنجانده نقشه

 

 ورهافاکت به دهیوزن و (AHP) مراتبی سلسله فرایند
 با معیارها برگرفتن در وسیله به معیاره چند ارزیابی فرایند

 درباره اطالعاتی و گیرانتصمیم به توجه با مختلف هایاهمیت
 اختصاص با معموال کار این گیرد.می انجام معیارها نسبی اهمیت

 مختلف فاکتورهای د.شومی حاصل فاکتور هر به وزن یک دادن

 وزن بنابراین دارند. موردنظر هایزون انتخاب بر مختلفی تاثیرات
 زون مکان انتخاب در آن اهمیت به توجه با فاکتور تصویر هر

 و تجزیه مراتبی سلسله فرایند شد. داده اختصاص نظر مورد
 طریق از که است دهیوزن برای ابزاری (AHP) تحلیل
 صورت دهیوزن متخصصان قضاوت و زوجی هایهمقایس

 با )شدیدا 1 تا اهمیت( کم )شدیدا 1 از فاکتورها وزن گیرد.می
 براساس دهیوزن مطالعه این در .(Satty, 2008) است اهمیت(

 هاینظر و (Zhang et al., 2013) مشابه هایهمطالع
 زمینه این در متخصص افراد به پرسشنامه توزیع با کارشناسی

  د.ش انجام
 

 معیاره چند ارزیابی

 دسته ب زیر روش سه از یکی توسط معموال چندمعیاره ارزیابی
 به گذاریهم روی روش اولین .(Eastman, 2001) آیدمی

 خروجی و بوده یک و صفر منطق مبنای بر که است بولین روش
 نامناسب کامال و )یک( مناسب کامال صورت دو به مدل نهایی
 است. انعطاف بدون و مدل ترینساده مدل این است. )صفر(
 مفهوم اساس بر که (WLC) داروزن خطی ترکیب مدو روش

 یک و صفر هایارزش به تنها فاکتورها است. وزنی میانگین
 هایمحدوده به خاصی توابع براساس بلکه شوند،نمی تبدیل
 تا دهدمی اجازه WLCروش شوند.می گذاریمقیاس ایویژه

 به بتنس و گیرد صورت عوامل تمام میان در کامل جایگزینی
 ارزیابی برای سوم روش دارد. تریبیش انعطاف بولین روش

 است (OWA) ترتیبی داروزن گیریمیانگین چندمعیاره،
(Eastman & Jiang, 1996). خطی ترکیب از پژوهش این در 

 در شد. استفاده معیارها تلفیق برای (1 )رابطه داروزن
 به معیارها داروزن خطی ترکیب روش به هاالیه گذاریهمروی

 ,Eastman) شوندمی بندیدسته محدودیت و فاکتور صورت دو

 تناسب تنزل یا افزایش سبب که است معیاری فاکتور .(2003
 معیارهایی هامحدودیت د،شومی نظر مورد هدف برای گزینه یک

 از برخی و شده گیریتصمیم گزینه محدودیتسبب  که هستند
 & Salman Mahini) شودمی حذف هاآن توسط هامکان

Gholamalifard, 2006). بولین روش از استفاده با محدودیت 
 دارای که است اینقشه فرآیند این نهایی نتیجه که شودمی تهیه

 این سرانجام است. )صفر( نامناسب و )یک( مناسب طبقه دو
 روش از استفاده با فاکتورها همراه به محدودیت هاینقشه
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 هاالیه از یک هر به شده داده وزن براساس داروزن خطی ترکیب
  شدند. ترکیب

 =iC 𝛱 * iX iW ∑ S (1) رابطه
S : ؛مطلوبیت iW: اریمع وزن i؛ iX: اریمع شده اسیمق یب ارزش 
i؛ iC: ضرب عالمت ∏ و هاستتیمحدود نقشه دهندهنشان 

 .است

 روش تی،اطالعا هایالیه استانداردسازی نحوه معرفی از پس
 است نیاز گذاریرویهم و ترکیبروش و هاالیه این به دهیوزن

 قرار بررسی مورد و توصیف هازون معرف هاینقشه از هرکدام تا
 نمایش خالصه طور به را پژوهش انجام راحلم (2) شکل بگیرند.

  دهد.می

 
 پژوهش انجام مراحل :(2) شکل

 

  حفاظتی اهداف نقشه
 د،ش استفاده حفاظتی و امن هایزون تهیه منظور به شهنق این از

 ( ,.Farashi et al گذشته هایهمطالع براساس منظوربدین

(2016; Zhang et al., 2013 هایالیه تهیه و شناسایی به 
 مرحله این در شد. پرداخته زون این با مرتبط اطالعاتی

 نیمه و کممترا هایجنگل مهم، آبی هایپهنه و هارودخانه
 جنگلی، زارهایبیشه کیفیت، با و متراکم مراتع بلوط، متراکم
 71 باالی هایشیب فرسایش، به باال حساسیت دارای هایسنگ
 هایگونه که هاییزیستگاه و طبیعی و بکر هایزیستگاه درصد،

 مانند نیستند اهمیتبی هایگونه جز یا دارند قراضنا خطر در
 عنوان به میش و قوچ بز، و کل خرس، پلنگ، مهم هایزیستگاه

 تعیین منظور به راستا، این در شدند. گرفته نظر در حفاظتی موارد
 طبقات از برخی تعیین برای و رودخانه الیه از هارودخانه حریم

 دش استفاده اراضی پوشش و کاربری نقشه از مهم گیاهی پوشش
 فاکتور یک وفق،م حفاظتی اهداف به رسیدن برای (.2 )جدول
 است جاده و شهر روستا، مانند آشفتگی منابع از فاصله کلیدی

(Valente & Vettorazzi, 2008) نزدیک حفاظتی هایپهنه 
 در گیرند.می قرار تخریب و آشفتگی یرتاث تحت بیشتر روستا به
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 کمتر باالتر ارتفاع دارای مناطق که گفت باید ارتفاع با رابطه
 .(Zhang et al., 2013) گیرندمی قرار یآشفتگ تاثیر تحت

 بر و هستند برخوردار خاصی یاکولوژیک اهمیت از هارودخانه
 (Eastman گذاردمی تاثیر هاآن پراکنش و وراننجا حرکت

(2001; Forman & Collinge, 1997. خاص، طور به 
 هارودخانه اطراف در انقرض خطر در گیاهی هایگونه از بسیاری

 تاثیرات هاجاده .(Zhang et al., 2013) شوندمی هدهمشا
 دارند، سرزمین سیمای و اکوسیستم بر غیرمستقیمی و مستقیم

 اثرات و زیستگاه تخریب و کاهش شامل مستقیم اثرات
 سرزمین سیمای و اکوسیستم و شدن تکهتکه شامل غیرمستقیم

 این زا باید حفاظتی اهداف اعمال منظور به بنابراین، است.
 پستانداران مهم هایزیستگاه تعیین برای گرفت. فاصله مناطق

 این زیستگاه مطلوبیت بر موثر معیارهای تهیه به ابتدا شده یاد
 شیب، هستند. زیر شرح به معیارها این شد، پرداخته هاگونه

 فاصله اصلی، جاده از فاصله منطقه، اراضی پوشش ارتفاع، جهت،
 مناطق از فاصله روستاها، از فاصله روستایی، هایجاده از

 این از یک هر آب. منابع از فاصله و آهنراه از فاصله کشاورزی،
 (Estman, 2006) فازی توابع از استفاده با ابتدا معیارها

 بر معیارها این تاثیر به توجه با سپس دندش استانداردسازی
 هر برای مراتبی سلسله روش از استفاده با هاگونه این زیستگاه

 خطی ترکیب از استفاده با سپس دش تعیین وزنی هاآن از یک
 زیستگاه مطلوبیت نقشه تا دندش ترکیب هم با هاالیه این داروزن
 است 277 تا 1 از نقشه این در مطلوبیت د،شو حاصل گونه 0 این
 با نهایت در دهد.می نشان را مطلوبیت باالترین 277 عدد که

 که مناطق از برخی سرزمین ایناحیه ایستگیش روش از استفاده
 17 باالی هایمساحت دارای و 217 باالی هایارزش دارای

 زیستگاه عنوان به و ندش جدا مطلوبیت هاینقشه این از هکتار
 .ندگرفت قرار استفاده مورد حفاظت نقشه تهیه در پستانداران مهم
 همانند ستگاهزی مطلوبیت نقشه تهیه روش که است ذکر به الزم
 کاره ب روش که معنی بدین .است حفاظتی هایزون نقشه تهیه
 مطلوبیت نقشه تهیه و حفاظتی هایزون نقشه تهیه برای رفته

 نقشه تهیه روش تشریح با بنابراین، است. یکسان زیستگاه
 مطلوبیت نقشه تهیه چگونگی بعد، مراحل در حفاظتی هایزون

 طورکلی، به د.شومی تشریح ترکامل طور به نیز زیستگاه
 شیب، از عبارتند حفاظتی هایزون با مرتبط تیااطالع هایالیه

 فاصله روستایی، هایجاده از فاصله اصلی، جاده از فاصله ارتفاع،
 فاصله و آهنراه از فاصله کشاورزی، مناطق از فاصله روستاها، از
  (.1 )جدول هارودخانه از
 درصد که است مراتعی برگیرنده در ضعیف مرتع( 2) جدول در

 میش و قوچ مانند ایگونه برای آن مرتعی هایگونه نوع و تراکم
 و قوچ زیستگاه در غالب پوششی تیپ نیستند. خوراک خوش
 تیپ این که دهدمی تشکیل Astragalus – Stipa را میش

 ارزش با قوی هایفیبر داشتن علت به وحشحیات تغذیه نظر از

 دارند. قرار غذایی ارزش متوسط حد در علوفه لحاظ به و ستنده
 در که دارند قرار پوششی تیپ این در پیرزن زلف و بهمن گونه
 با مرتع گیرند.می قرار دام تغذیه مورد تابستان اوایل و بهار

 پوششی تیپ دارایبیشتر  دردا قرار منطقه مرکز در که کیفیت
Astragalus – Festuca نظر از تیپ این هایونهگ که است 

 مختلف شرایط با سازگاری بر عالوه و هستند خوب علوفه
 (& Darwish باشندمی نیز وسیعی پراکنش دارای محیطی

(Shekoee, 2005.  

 

 حفاظتی اهداف نقشه تهیه در استفاده مورد معیارهای (:1) جدول

 تابع نوع تابع شکل معیار
 کنترلی نقاط

d c b a 

 1 71 71 71 افزایشی یخط شیب

 1311 0111 0111 0111 افزایشی خطی ارتفاع

 7111 7111 7111 311 کاهشی خطی رودخانه

 0111 0111 0111 1 کاهشی خطی پستانداران زیستگاه

 711 7111 7111 7111 افزایشی خطی اصلی جاده

 211 2111 2111 2111 افزایشی خطی روستایی جاده

 711 7111 7111 7111 افزایشی خطی آهنراه

 2111 7111 7111 7111 افزایشی خطی روستا
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 حفاظتی اهداف برای اراضی پوشش و هاکاربری اهمیت و مشخصات (:2) جدول
 امتیاز مشخصات پوشش کد

 1 2 و 1 طبقه کشاورزی -روستاها حاشیه در کشاورزی هایزمین کشاورزی 1

 1 منطقه زیمر حاشیه در متراکم و کوچک هایباغ باغ 2

 1 روستاها به متعلق ساختمانی مناطق مسکونی 3

 1 سفیدکوه روستاهای حاشیه -کشاورزی طبقات در مساحتبیشترین  دارای  باغ و کشاورزی ترکیب 0

 با کشاورزی ترکیب 7
  دیم

 1 دیم منظور به بیشتر – 0 و 3 طبقه کشاورزی

 127 بز و کل زیستگاه از بخشی -منطقه مرکز رد واقع -اندک پوشش دارای مناطق ایصخره مناطق 1

 171 میش و قوچ زیستگاه از بخشی -درصد %17 تا %11 تراکم -منطقه تمام در پراکنده  ضعیف مرتع 7

 210 میش و قوچ زیستگاه از بخشی -%71 تا %21 تراکم – منطقه در وسیع سطح دارای متوسط مرتع 1

 210 زاگرس بلوط درختان -جاق جی زیستگاه -71 تا 31 تراکم متراکم نیمه جنگل 1

 210 منطقه مرکز در واقع -گهر دریاچه اطراف -%21 از کمتر تراکم  تراکم کم جنگل 11

 277 بز و کل زیستگاه از بخشی -%71 باالی تراکم -مرتع سطحبیشترین  کیفیت با مرتع 11

 277 بادام و بلوط درختان -ایقهوه خرس زیستگاه از بخشی -%71 باالی تراکم متراکم جنگل 12

 277 %71 تا %27 تراکم -بادام و بلوط درختان -گون مرتعی تیپ با همراه  جنگلی زاربیشه 13

 277 قرمز خال آالی قزل زیستگاه -اشترانکوه مرکز در واقع -گهر دریاچه آب 10
 

 با که است پوشش تاج میزان براساس جنگل تراکم میزان
 NDVI گیاهی پوشش شاخص و ایماهواره یرتصاو از استفاده
  است. دهش حاصل

 

  تفرجی اهداف نقشه
 یعنی 1 زون و گسترده تفرج یعنی 3 زون دربرگیرنده نقشه این

 خوبی منبع هارودخانه است. فرهنگی نظر از اهمیت زحای مناطق
 این برای هاییپهنه راستا، این در هستند. گردشگر جذب برای
 متر 111 حداقل رودخانه هایازکناره که ندهست مناسب زون

 نیز طلوبیتم فاصله افزایش با آن از پس و باشند داشته فاصله
 .(Salmanmahiny & Kamyab, 2011) یابدمی کاهش
 هایپهنه مطلوبیت افزایش موجب شهر و روستا جاده، به نزدیکی

 نای از یمتر 111 فاصله یک اینکه بر مشروط د،شومی زون این
 ( ,Salmanmahiny A.R. & Kamyab شود رعایت مناطق

 خاصی اهمیت از توریستی اهداف نقشه در هاجاده .2011)
 را زیبا اندازهایچشم به دسترسی که ایگونه به هستند، برخوردار

 نیز روستایی هایجاده .(Zhang et al., 2013) سازندمی آسان
 از اهمیت این اما هستند اهمیت دارای دسترسی ایجاد منظور به

 حفاظتی اهداف نقشه برخالف .است کمتر اصلی یهاجاده
 ایویژه اهمیت از گردشگر جذب برای روستاها به نزدیکی

 منطقه این در (Zhang et al., 2013) است برخوردار
 دارند هاآن به خاصی توجه گردشگران اکنون هم که روستاهایی

 رستم قلعه آباد،قاضی طیان، دربند، ،کمندان تخت،دره از عبارتند
 دسترسی مرتفع مناطق گردشگری و توریسم برای آستانه. درب و
 را ارتفاع کم اطقمن بیشتر و کندمی سخت گردشگر برای را

 و پرندگان از اعم وحشحیات حضور مناطق .دهندمی ترجیح
 271 فاصله یک اینکه بر مشروط ،دارد توریستی جنبه پستانداران

 (& .Salmanmahiny A.R شود رعایت مناطق این از متری

(Kamyab, 2011. بر گذار تاثیر فاکتورهای ترینمهم از ییک 
 ( ;Hadadionia et al., 2014 است شیب تفرجی مناطق

(Danehkar, 2012، در تفرجی و توریستی هایزیرساخت اکثر 
 یبش دارای مناطق همچنین اند،دهش احداث شیب کم مناطق

 یبش حداکثر سازد.می مشکل گردشگران برای را دسترسی زیاد
 است شده گرفته نظر در درصد 71 زون این برای

(Makhdoum, 2011). ،با مرتبط اطالعاتی هایالیه بنابراین 
 و اصلی هایرودخانه شامل مشابه مطالعات به توجه با زون این

 و دگانپرن تماشای منظور به وحشحیات زیستگاه فرعی،
 فرعی، هایجاده اصلی، هایجاده به نزدیکی شیب، پستانداران،

 منطقه در واقع هایزادهامام و ارتفاع کم مناطق آهن،راه روستاها،
  (.3 )جدول هستند فرهنگی زون ایجاد و گردشگر جذب منظور به
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 تفرجی اهداف نقشه تهیه در استفاده مورد معیارهای (:3) جدول

 کنترلی نقاط تابع نوع تابع لشک معیار
d c b a 

 71 71 71 1 کاهشی خطی شیب

 0111 0111 0111 1311 کاهشی خطی ارتفاع

 1111 1111 1111 111 کاهشی خطی رودخانه

 0111 0111 0111 271 کاهشی خطی پستانداران زیستگاه

 7111 7111 7111 111 کاهشی خطی اصلی جاده

 3111 3111 3111 111 کاهشی خطی روستایی جاده

 7111 7111 7111 111 کاهشی خطی آهنراه

 7111 7111 7111 111 کاهشی خطی روستا

 711 711 711 1 کاهشی خطی زیارتگاه

 

 توسعه اهداف نقشه
 یعنی 7 زون و متمرکز تفرج یعنی 0 زون دربرگیرنده نقشه این

 از هدست آن برای مناسب مکان ارزیابی است. ویژه هایاستفاده
 تابع پردازندمی سرگرمی به بسته هایمحیط در که هاتوریست

 معیار دیگر، عبارت به است. شهری توسعه اکولوژیکی مدل
 که ایشده ساخته و بسته هایمحیط برای مکان انتخاب

 اکولوژیکی مدل همانند دارد بسته فضای در تفریحات اختصاص
 تفرج که نجاییآ از.(Makhdoum, 2011) است شهری توسعه

 یا توسعه زون با زون این هایپهنه دارد، توسعه به نیاز متمرکز
 برای هاییپهنه ند.شومی تهیه نقشه یک در ویژه هایاستفاده

 هاچشمه و رودخانه هایکناره از که هستند مناسب زون این

 با باشند، داشته فاصله متر 2111 حداکثر و متر 111 حداقل
 رکمت نیز مناطق این ارزش ،آب دارای مناطق از هفاصل افزایش

 است درصد 17 زون این برای شیب حداکثر شود.می
.(Salmanmahiny & Kamyab, 2011) جاده، به نزدیکی 

 بیشتر توسعه اهداف نقشه برای را مناطق ارزش شهر و روستا
 مناطق این از متری 111 حداقل فاصله یک باید اما کندمی

 و شرقی هایجهت زون این برای مناسب جهت د.شو رعایت
 این انتخاب بر تاثیرگذار معیارهای طورکلی، به هستند. جنوبی
 (& Sepasi, 2012; Ohadi, 2013; Ghalibaf نقشه

(Shabani, 2011 اصلی، جاده رودخانه، ارتفاع، شیب، از عبارتند 
  (.0 )جدول جهت و روستا روستایی، جاده

 
 توسعه اهداف نقشه تهیه در استفاده مورد معیارهای (:4) جدول

 تابع نوع تابع شکل معیار
 کنترلی نقاط

d c b a 

 17 17 17 1 کاهشی خطی شیب

 0111 0111 0111 1311 کاهشی خطی ارتفاع

 2111 2111 2111 111 کاهشی خطی رودخانه

 7111 7111 7111 111 کاهشی خطی اصلی جاده

 3111 3111 3111 111 کاهشی خطی روستایی جاده

 7111 7111 7111 111 افزایشی خطی روستا

 127 = غربی ،127 = شمالی ،210 = جنوبی ،277 شرقی= متقارن خطی جهت

 
 الگوریتم از بندیزون نهایی نقشه تهیه منظور به مطالعه این در

 K-MEANS روش در د.ش استفاده K-MEANS بندیخوشه
 برای مطلوبیت نقشه تهیه از پس که است شکل بدین کار اساس

 (Zhang et al., 2013) (2) رابطه طبق موردنظر هایزون
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 حاصله نقشه نهایت در ند.شومی تلفیق هم با هانقشه این تمامی
 به ایدریسی افزارنرم در K-MEANS الگوریتم از استفاده با

 تهیه جای به مطالعه این در د.ش بندیطبقه نظر مورد طبقات
 مطالعه براساس نقشه سه از ها،زون از یک هر برای شهنق یک

(Zhang et al., 2013) هانقشه این از یک هر که دش استفاده 
 د.ش تشریح کامل طور به هاآن تهیه در رفته کار به هایالیه و
 

 CDS + TD(S - NCS =CS( (2) رابطه

CS :نهایی. بندیزون برای مطلوبیت نقشه 

NCSحفاظتی. اهداف برای یتمطلوب قشه: ن 

TDS :تفرجی. اهداف برای مطلوبیت نقشه 

CDS :توسعه. اهداف برای مطلوبیت نقثشه 
 

 سرزمین سیمای معیارهای محاسبه
 و هالکه طبقات ها،لکه مکانی ساختار سرزمین سیمای معیارهای

 گیریاندازه و توصیف را سرزمین سیمای یا لکه موزاییک کل
 جای دسته دو در سرزمین سیمای معیارهای کلیطور به کنند.می
 توجه بدون را سرزمین سیمای ترکیب که هاییآن .1 .گیرندمی
 وضعیت که هاییآن .2 و کنندمی ارزیابی مکانی هایویژگی به

 محاسبه و کنندمی ارزیابی را سرزمین سیمای هایویژگی مکانی

 معیارهای عنوان به اول مورد است. مکانی اطالعات نیازمند هاآن
 وضعیت معیارهای عنوان به دوم مورد و سرزمین سیمای ترکیب
 به .(Leitão et al., 2012) شوندمی شناخته سرزمین سیمای
 طبقه مساحت معیارهای از بندی زون نهایی نقشه بررسی منظور
(CA)، لکه بزرگترین شاخص (LPI)، سرزمین سیمای درصد 

(PLAND) جداشدگی و (SPLIT)، یاد معیارهای د.ش استفاده 
 سرزمین سیمای وضعیت و ترکیب مورد در را اطالعاتی شده

 مساحت بندیزون نهایی نقشه بررسی برای ،دهندمی هیارا
 و پراکندگی میزان و گیرندمی دربر که را ایمنطقه درصد طبقات،
 به ضروری و الزم مدیریتی هایطرح ایجاد برای هاآن تجمع

 Fragstats افزارنرم از استفاده با شده یاد معیارهای رسد.می ظرن
 .دندش محاسبه

 

 نتایج

 فاکتورها وزن و مراتبی سلسله فرایند
 اهداف نقشه در رفته کار به هایالیه به دهیوزن از حاصل نتایج

 داده نشان (7) جدول در توسعه اهداف و تفرجی اهداف حفاظتی،
 .است شده

 

 بندیزون نقشه تهیه در استفاده مورد فاکتورهای وزن (:5) جدول

 معیار
 هانقشه

 توسعه تفرجی حفاظتی
 3711/1 3302/1 1121/1 شیب

 1213/1 1171/1 1117/1 ارتفاع

 2211/1 - - جهت

 1133/1 1111/1 1237/1 روستا

 1117/1 1711/1 1117/1 رودخانه

 - 1313/1 - زیارتگاه

 - 1301/1 1207/1 آهنراه

 1117/1 1111/1 1207/1 اصلی جاده

 1310/1 1133/1 1301/1 روستایی جاده

 - - 3737/1 اراضی پوشش

 - 1301/1 1112/1 پستانداران زیستگاه

 17/1 17/1 17/1 سازگاری ضریب
 

 به را وزن بیشترین اراضی پوشش نوع حفاظتی اهداف نقشه در
 (Zhang et al., 2013) مطالعه با که است داده اختصاص خود

 پوشش طبقات وزن خود مطالعه در زانگ دارد، همخوانی کامال
 کنندهتعیین زمین پوشش نوع آورد. دسته ب 32/1 را گیاهی
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 پوشش مثال عنوان به است پوشش آن در وحشحیات حضور
 جنگلی پوشش و کشاندمی خود سوی به را هامیش و قوچ مرتعی
 به بیشتر توجه گیرد.دربرمی را ایهقهو خرس زیستگاه نیز بلوط

 پوشش این خاص هایگونه به توجه نوعی به زمین پوشش
 مطالعه با نیز مهم جانوران زیستگاه از فاصله د.شومی محسوب
Zhang وزن زانگ دارد، همخوانی کامال (2113) همکاران و 

 11/1 الیه این مطالعه این در و نمود تعیین 11/1 را الیه این
 که آنجایی از است. داده اختصاص خود به را هاالیه کل نوز

 الیه این وزن دارد حفاظت در ایکنندهتعیین نقش شیب فاکتور
 هایشیب هاالیه گذاریهمروی در تا شد گرفته نظر در 11/1

 منابع و ارتفاع بگیرد. قرار حفاظتی طبقات در درصد 71 باالی
 به توجه با که هستند ایویژه اهمیت دارای نیز سطحی آب

 نظر به منطقی هاآن از هرکدام به متعلق وزن هاآن اهمیت
 خود به را وزن بیشترین شیب تفرجی اهداف نقشه در رسد.می

 در (Makhdoum, 2011) مدل طبق است، داده اختصاص
 نوع این تعیین در عامل ترینمهم شیب تفرج هایکاربری تعیین

 از باید نبود مناسب منطقه شیب اگر که اینهگو به است کاربری
 برای شیب حداکثر همچنین کرد. خودداری فاکتورها سایر بررسی

 این شد داده الیه این به که وزنی با که است درصد 71 زون این
 هایجاده و اصلی جاده روستاها، د.ش رعایت خوبی به الزام

 وهستند رخوردارب گسترده تفرج برای ایویژه اهمیت از روستایی
 Zhang سازند.می پذیرامکان را تفرجی مناطق به دسترسی ،زیرا

 23/1 را روستا از فاصله وزن خود مطالعه در (2113) همکاران و
 وزن مطالعه این در نمود، تعیین 17/1 را اصلی جاده از فاصله و

 با که دش تعیین 11/1 جاده از فاصله و 11/1 روستا از فاصله
 ترینمهم دارند. همخوانی (2113) همکاران و Zhang مطالعه
 است شیب توسعه و متمرکز تفرج تعیین در عامل

(Makhdoum, 2011) برای منطقه شیب اگر که معنی بدین 
 خودداری فاکتورها سایر بررسی از باید نباشد مناسب کاربری این

 را نوزبیشترین  نکته این به توجه با مطالعه این بنابراین، نماییم.
 جهت اولویت ترتیب به سپس و داد اختصاص فاکتور این به
 با متناسب هایوزن (11/1) جاده و (11/1) آب منابع (،22/1)

  نمودند. دریافت را خود تاثیر
 

   داروزن خطی ترکیب
 هر عدد که است رستری رییتصو داروزن خطی ترکیب خروجی
 شکل است. وردنظرم متغیر برای مطلوبیت میزان نمایانگر پیکسل

 دهد،می نشان حفاظتی اهداف برای را مطلوبیت نقشه تصویر (3)
 که اشترانکوه شده حفاظت منطقه هایحاشیه تصویر این در

 برای تریپایین مطلوبیت از هستند هاجاده و روستاها به نزدیک
 که منطقه این مرکزی مناطق و هستند برخوردار حفاظتی اهداف

 برای باالیی مطلوبیت از هستند ایحاشیه اثر و دسترس از ردو
 نقشه تصویر (0) شکل برخوردارند. حفاظتی هایزون به تبدیل

 نشان را فرهنگی و ستردهگ تفرج اهداف برای را مطلوبیت
 کاربری نوع این برای مناسب مناطق رنگ آبی هایپهنه دهد،می

 مرکز زا که است درصد 71 از کمتر مناطق این شیب که است
 بنابراین، .دارند فاصله وحشحیات مهم هایزیستگاه و منطقه
 ارزش دارای که هستند مناطقی تصویر این در نامناسب مناطق

 مناطقی برای مطلوبیت میزان (7) شکل هستند. باالیی حفاظتی
 متمرکز تفرج کاربری ایجاد برای توان دارای که دهدمی نشان را
 درصد 17 از کمتر شیب دارای مناطق این .هستند توسعه و

 نزدیک روستاها و روستایی هایجاده اصلی، جاده به و هستند
 و تفرجی حفاظتی، هاینقشه نهایی ترکیب (1) کلش هستند.
 دارای مناطقی تصویر این در که دهدمی نشان را توسعه
 حفاظتی اهداف برای 277 به نزدیک یعنی باال هایارزش

 هستند ترپایین هایارزش دارای که قیمناط و هستند مناسب
 باال مقادیر تصویر این در مناسبند. توسعه و تفرجی اهداف برای

 این مهم گیاهی پوشش و اشترانکوه مرکزی مناطق دربرگیرنده
 این در رصدد 71 باالی شیب دارای مناطق تمام است، منطقه
  اند.گرفته قرار ناحیه
 است. K-Means الگوریتم از حاصل خروجی نمایانگر( 7) شکل

 تصاویر از نشده نظارت بندیطبقه نوعی واقع در الگوریتم این
 انجام K-Means بندیخوشه تکنیک از استفاده با را رستری

 آهنراه ها،جاده مانند ساخت انسان عناصر تصویر این در دهد.می
 بر سزاییه ب تاثیر عناصر این که ندامشاهده قابل روستاها و

 با مطابق دارند. اشترانکوه شده حفاظت منطقه نهایی بندیزون
 از دور به امکان حد تا و منطقه مرکز در امن زون شکل این

 به حفاظتی زون است. انسان هایفعالیت از ناشی هایآشفتگی
 است شده تشکیل امن زون اطراف در حفاظتی حریم یک عنوان

 دارد. ساخت انسان اصرعن بابیشتری   نزدیکی زون این که
 خوبی به انسانی هایزیرساخت به توجه با نیز تفرجی هایزون

 امن زون اند.گرفته قرار شده حفاظت منطقه هایحاشیه در
  درصد 31) است داده اختصاص خود به را مساحتبیشترین 

  رـب در را منطقه درصد 77 حفاظتی زون با همراه که منطقه( کل
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 تفرجی اهداف برای مطلوبیت نقشه (:4) شکل                       حفاظتی اهداف برای مطلوبیت نقشه (:3) شکل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توسعه و تفرجی حفاظتی، اهداف قشهن سه ترکیب (:6) شکل               توسعه اهداف برای مطلوبیت نقشه (:5) شکل
 

 تفرجی هایزون را منطقه درصد 11 تقریبا (.1جدول ) گیرندمی
 مناطق دربرگیرنده بازسازی و احیا زون اند.داده اختصاص خود به

 اشترانکوه شده حاظت منظقه در که است انسان فعالیت تحت
 به و منطقه سطح درصد 7 هستند، کشاورزی هایفعالیت شامل

 نزو این هایلکه تعداد چه اگر دارند. وسعت هکتار 7111 عبارتی
 پراکندگی هالکه این جداشدگی، معیار به توجه با اما هستند کم

 سازد.می دشوار را هاآن مدیریت امر این که دارند باالیی
 که هستند فراوانی هایلکه تعداد دارای حفاظتی و امن هایزون

 زیادی فاصله یکدیگر از هالکه این جداشدگی معیار به توجه با

 که هستند هازون سایر به نسبت بیشتری  عتجم دارای و ندارند
  نماید.می ترآسان را نواحی این مدیریت امر همین

 

 گیرینتیجه و بحث
 برای ایویژه اهمیت از مدیریتی هایزون توصیف و شناسایی
  از بعد تنها است. برخوردار شده حفاظت منطقه موثر مدیریت

 و استراتژی توانمی دندش مشخص مدیریتی هایزون که این
 کرد. اعمال را مختلف هایزون برای را موردنظر هایفعالیت

  هایویژگی که است ایدهـپیچی ریـگیتصمیم رایندـف بندیزون



 K-MEANS  44بندی بندی منطقه حفاظت شده اشترانکوه با استفاده از ارزیابی چندمعیاره و الگوریتم خوشهزون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 K-means الگوریتم حاصل نهایی بندیزون نقشه (:7) شکل

 

 

 بندیزون هاینقشه رایب سرزمین سیمای معیارهای از حاصل نتایج (:6) جدول
 

 زون
 مساحت

 )هکتار(
 درصد

 تعداد

 هالکه

 درصد

 لکه بزرگترین
 جداشدگی

K-MEANS 

 11 71/21 170 03/31 71/01101 امن

 21 11/21 011 11/31 12/31117 حفاظتی

 071 13/3 211 17 11/1171 فرهنگی و گسترده

 31217 31/1 171 12/2 3121 توسعه و متمرکز

 1130 73/1 01 11/1 21/7011 وبازسازی احیا

 
 ارزیابی سرزمین از استفاده گانه چند اهداف با را سرزمین چندگانه

 توسعه بنای سنگ عنوان به لهمسا این با درگیر نفعانذی کند.می
 گرفته نظر در سرزمین مدیریتی هایبرنامه موثر و موفق

 پذیریانعطاف و شفافیت مدیریتی، زون 7 از استفاده شوند.می
 زون سه دارای که یونسکو بندیزون طرح به نسبتبیشتری 

 ( ,.Zhang et al دارد است تجربی( یا انتقال حریم، )هسته،

 زون .1 دارای کرهزیست گاهذخیره یک طورکلی به .2013)
 اتحادیه I–IV طبقه دربرگیرنده )معموال شده حفاظت مرکزی

 طبیعت/ از شدید )حفاظت :IUCN طبیعت از حفاظت المللیبین
 زون .2زیستگاه/گونه( مدیریت مناطق ملی، پارک بکر، مناطق
 سرزمین/ )سیمای Vطبقه دربرگیرنده است ممکن که حریم

 با شده حفاظت )منطقه VI یا ( شده حفاظت دریای سیمای
 سرزمین یا آب ،به تناوب یا طبیعی( منابع از پایدار استفاده
 .3 نیست. IUCN طبقات از یک هیچ با اظرمتن که شده مدیریت

 IUCN طبقات از یک هیچ با متناظر که تغییر یا انتقال زون
 مطالعه این در شده ایجاد هایزون .(Dudley, 2008) نیست
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 گاهذخیره یا IUCN شده حفاظت منطقه طبقات با کامال
 ایمشابه بندیدرجه اما نیست منطبق یونسکو انسان و کرهزیست

 حفاظت شدیدا )منطقه 1 زون دهد.می نشان حفاظت حسطو از را
 IUCN 1 طبقه با برابر و اولیه طبیعی زون با مشابه شده(،

 اکوسیستم( از حفاظت )زون 2 زون طبیعت(. از شدید )حفاظت
 )مناطق 1b IUCN طبقه بینابین و بوده طبیعی زون با مشابه
  ملی(. )پارک II و بکر(
 توسعه، برابر در باالیی بسیار بازدارندگی و محدودیت 1 زون

 این مذهبی اهمیت علت به توریستی و تفرجی هایفعالیت
 هکتار، 01101 مساحت با 1 زون مطالعه این در دارد. مناطق

 تعداد به توجه با که گیردبرمی در را منطقه درصد 03/31
 دارای زون این که گفت توانمی (لکه 170) زون این هایلکه

 (1 )جدول جداشدگی شاخص اما است زیادی هایلکه تعداد
 این اما است زیاد زون این هایلکه تعداد اگرچه که دهدمی نشان

 یکدیگر نزدیکی در عبارتی به و ندارند هم از زیادی فاصله هالکه
 زون این ترآسان مدیریت موجب امر این که اندگرفته قرار
 در را منطقه درصد 21 زون، این لکه بزرگترین د.شومی

 قسمت در بزرگ لکه این است. توجهی قابل نسبت که گیردبرمی
 زیستگاه برگیرنده در که است دهش واقع اشترانکوه مرکزی

 در و دری کبک ایقهواه خرس ز،ب و کل پلنگ، چون جانورانی
  است. گهر مهم دریاچه برگیرنده

 و حفاظت مدیریتی یهاول هدف و دارد کمتری بازدارندگی 2 زون
 2 زون مهم ویژگی یک است. 1 زون اطراف در حریم یک ادجای

 استفاده با سنتی معیشت حفظ اجازه محلی مردم برای که اینست
 و جنگلی تولیدات از استفاده امکان و چرا برای هاسرزمین این از

 (2 و 1 )زون حفاظتی زون دو این سازد.می فراهم را غیرجنگلی
 کرهزیست گاهذخیره در مرکزی زون با متناظر است ممکن

 منطقه درصد 31 هکتار 31117 مساحت با 2 زون د.نباش یونسکو
 1 زون از بیشتر بسیار زون این هایلکه تعداد گیرد.برمی در را

 حضور منطقه تمامی در زون این که است معنی بدین و است
 هایلکه که ددهمی نشان زون این برای جداشدگی شاخص دارد.
 شکل با مطابق و دارند باالیی یکپارچگی و پیوستگی زون این

 که است زون همین دارد مجاورت 1 زون با که زونی تنها (7)
 کند.می ایفا زون این برای را گیرضربه و حریم یک نقش
 در که گیرددربرمی را هقمنط درصد 21 زون این لکه ترینبزرگ

 این مجموع طور به و دارد قرار 1 زون هلک ترینبزرگ مجاورت
 3 زون پوشانند.می را منطقه صد در 01 حفاظتی دولکه

 فرهنگی تاریخی/ زون با مشابه فرهنگی( زون و گردیطبیعت)
 شده، حفاظت سرزمین سیمای یعنی V طبقه با برابر که است

 و مردم میان متقابل کنش آن در که ایشده حفاظت منطقه
 است شده ایمنطقه آمدن وجود به موجب زمان ولط در طبیعت

 بیولوژیکی، اکولوژیکی، اهمیت با متمایز ویژگی دارای که
 .(Dudley, 2008) است زیباشناختی ارزش و فرهنگی
 قرار زون این در فرهنگی و اکوتوریستی تفرجی، هایفعالیت

 زیست گاهذخیره در حریم زون معادل تقریبا زون این گیرد.می
 را منطقه درصد 17 حاضر مطالعه در زون این است. یونسکو کره
 منطقه درصد 3 برگیرنده در آن لکه ترینبزرگ که گیردبرمی در

 سرتاسر در که است منطقه در لکه 211 دارای زون این است.
 به توجه با و اندشده پراکنده اشترانکوه شده حفاظت منطقه

 قبلی هایزون ماننده زون این هایلکه جداشدگی شاخص
 (7) شکل با مطابق دارند. باالیی پراکندگی و نیستند یکپارچه

 و منطقه حاشیه در بیشتری  زون این هایلکه که گفت توانمی
 مفید رب خود موضوع این که است دهکر ایجاد روستاها نزدیکی در

 زون کند.می تاکید مطالعه این در رفته کار به رویکرد بودن
 در پارک خدمات زون و پارک توسعه زون )همانند پارک خدمات
 هایاستفاده زون )همانند سرزمین از سنتی استفاده زون و کانادا(
 ممکن اما ندارند، وجود IUCN سیستم در 7 و 0 زون ویژه(.
 باشند. یونسکو کرهزیست گاهذخیره در تغییر زون معادل است
 هازون تمامی بین در را پراکندگیبیشترین  متمرکز و توسعه زون

 زیادی هایمساحت که است لکه 171 دارای و دهدمی نشان
 مجاز و اندک سازهای و ساخت منظور به بیشتر زون این .ندارند

 با مناطقی تخصیص ،بنابراین شودمی گرفته نظر در منطقه در
 زون نیست. منطقی و معقول زون این برای باال هایمساحت

 به توجه با اما دارد را هالکه تعداد کمترین  زیبازسا و احیا
 .دارد متوسطی پراکندگی که گفت توانمی جداشدگی شاخص

 هایزمین مانند تخریب حال در مناطق برگیرنده در زون این
 اندگرفته قرار روستاها اطراف در هازمین این که است کشاورزی

 پراکندگی ترانکوهاش شده حفاظت منطقه در روستاها که آنجا از و
 پراکندگی دارای نیز کشاورزی هایزمین بنابراین، دارند متوسط

 سفیدکوه محدوه در کشاورزی هایزمین بیشتر هستند. متوسطی
 منطقه درصد 1 مناطق این لکه ترینبزرگ و دارند قرار کوچک

  گیرد.برمی در را
 در اقتصادی توسعه اهداف با ذاتا طبیعت از حفاظت اهداف
 وسیله به شده تولید بندیزون نقشه حال، این با هستند. تعارض
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 مقادیر که دهدمی نشان مطالعه این در رفته کاره ب رویکرد
 مناطق از مکانی لحاظ از حفاظتی اهداف برای باال مطلوبیت

 شیب دارای مناطق بودند. جدا اقتصادی هایتوسعه برای مناسب
 دربرگیرنده که متر 2711 االیب مرتفع مناطق و درصد 71 باالی

 طبقات در خوبی به که بود مهم حفاظتی اهداف از بسیاری
 در که کم ارتفاع دارای مناطق که حالی در ندگرفت قرار حفاظتی

 در اقتصادی هایتوسعه برای بودند هاجاده و هارودخانه امتداد
 تهگرف قرار منطقه این در نیز روستاها اکثر که شدند گرفته نظر

 نشان وضوح به (7 )شکل مطلوبیت نهایی نقشه بنابراین، بودند.
 برای مناسب مناطق و حفاظت برای مناسب مناطق که داد

 با هستند. شناسایی و تفکیک قابل سادگی به اقتصادی توسعه

 در و مرتفع مناطق در کشاورزی زمین و روستا چندین وجود، این
 و حفاظت میان تعارض لپتانسی و گرفتند قرار حفاظتی هایزون

 که دارد. وجود روستاها این در محلی مردم ایتوسعه نیازهای
 راستای در جاده ساز و ساخت اما است کم موارد این تعداد البته

 است هااکوسیستم بر بزرگی منفی اثرات دارای مناطق این توسعه
 توصیه IUCN آورد.می بار به را وسیعی زیستیمحیط خسارات و

 منطقه یک درون آب یا زمین از درصد 77 حداقل که دهکر
 هاگونه طبیعی، هایاکوسیستم از حفاظت برای باید شده حفاظت

 درصد( 77 قانون به )مشهور شود مدیریت هاآن زیستگاه و
(Dudley, 2008) منطقه از درصد 77 دقیقا مطالعه این در که 

  یافت. اختصاص حفاظتی مناطق به
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