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 (25/5/1389اریخ تصویب: ؛ ت11/8/1388)تاریخ دریافت:

 دهیچک
 قرار دیتهد مورد ای و ،دهکر نابود را هاگونه و پرداخته عتیطب ناآگاهانه و آگاهانه بیتخر به طیمح در خود عملکرد با مختلف اعصار در انسان
 کمبود وجود با رو،نیا از. است بوده عتریسر و دتریشد نیشیپی عیطب بزرگی هابیتخر از رایز است،ی نگران موجب هابیتخر نیا. است داده
 ستاخت انستان ی ایت بال از و برداشتت  گتام  عتت یطب از بهتتر  و شتتر یب حفاظت ریمس در دیبا و توانیم ،یعیطبی ندهایفرای دگیچیپ و هاداده
 افتت یره. پرداختت  حفاظتت  یبرا نیسرزم مختلف قطعات انتخاب به توانیم مختلفی روشها با .رساند حداقل به را آنها ای ،نمودی ریجلوگ
ی هتا پوشتش  نیبت  رابطته  و ستاختار  انتدازه،  شکل، مانندیی هامشخصه از کهاستیی روشها نیدتریجد ازی کی نیسرزمی مایسی شناسبوم

 استتان  دری حفتاظت ی هالکه کیستماتیس انتخابی برا نیسرزمی مایس افتیره از استفاده مطالعه نیای اصل هدف. کندیم استفاده مختلف
 و نیسترزم ی مایست ی هتا مشخصته  هیت پا بر روش نیا .دش استفاده (CAPS) حفاظت تیاولو وی ابیارز نظام از منظور نیبد. است گلستان

 و شتهر  رودخانته،  مرتتع،  جنگل، به نیسرزمی بندطبقه از پس. دارد قرار هارودخانه سالمت مانند گرید مهمی کیاکولوژ عوامل با آن بیترک
 چنتد ی ابیت ارز از ستسس، . است شده هیته Fragstats افزارنرم از استفاده با نیسرزمی مایسی هامشخصه ،یارهماهوا ریتصاوی رو بر روستا

 یبترا  نیسترزم  یرضامند نییتع منظور به هامشخصه مختلفی هاهیال بیترکی برا شده داده وزن ،یخط بیترک شرو با (MCA) ارهیمع
 استتفاده  هتا مشخصته  بته  هاوزن اختصاصی برا کارشناسان را (AHP) یلیتحل مراتب لهسلس ندیافر. دش استفادهی حفاظتی هالکه انتخاب
 ZLS آمتاره  از استتفاده  بتا  سسس شد، حاصلی حفاظت اهدافی برا استان کلی برا نیسرزم یرضامند نقشه پژوهش نیا جهینت در. دکردن

ی هتا مشخصته  ادغتام  لیتسه یبرا حفاظت منظوربه نیهمچن روند نیا در. دش نییتعی حفاظتی هالکهی برا زون 19 تعداد و شد محاسبه
 منتاط   ستط   کته استت آن ازی حتاک  پژوهش نیا از آمده دست به جینتا. شد گرفته کار به و داده توسعهی حرف مدل کی ن،یسرزمی مایس

 درصتد  15 حتدود  در 160 از شیب یرضامند بایی هاکسلیپ گرفتن نظر در با وی آب منابع گرفتن نظر در بدون گلستان استان شده حفاظت
 و عتریستر ی بررست  امکتان  ،ینگتر  کسارچته ی بر عالوه روش نیا. است هکتار 307391.6 حدود دری مساحت با برابر که است استان سط 
 .کندیم فراهم رای حفاظتی هالکه انتخابی برا عیوس مناط  ترنهیهزکم
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 سرآغاز

 انتختاب  ویی شناسا را آنها دیبا هاستمیاکوس از حفاظتی برا

 جتات در در دیت با کشتور  کیت  کتل  آلدهیت ا طیشترا  در البته. کرد

ی حفاظت ریغی هایکاربر ریسا و ردیگ قرار حفاظت تحت مختلف

 ،ینیمتاه  ستلمان ) بترعکس  نته  و شتوند  انجتام  حفاظت متن در

 رو نیت ا از و نتدارد  وجتود  امکتان  نیا معمول طوربه اما(. 1385

ی گونتاگون ی راههتا  زیت ن کار نیای برا. ردیگ صورت دیبا انتخاب
 Geneticروش از عبارتنتتد آنهتتا ازی بعضتت کتته دارد وجتتود

Algorithm ,C- PLAN Biorap , ,Gap Simulated 

Annealing روش و CAPS (1385 ،ینیمتتاه ستتلمان .)روش 
Genetic Algorithm آن در و استت  گرفتته  الهتام  کیت ژنت از، 

 نیت ا کته  شتود یمت  تصور نیچن و شده میتقسی قطعات به مناط 

 و دهتد یمت  رخ جهتش  آنها در هاژن همانند و هستند ژن مناط 

 جهتش  و رییت تغ هر با مدل نیا در. شوند بیترک ای ،جدا توانندیم

 منتاط   مجمتو   در شتده  جتاد یا راتییتغ ایآ که شودیمی بررس

 در. ریت خ ایت  ،داردی هماهنگی حفاظت اهداف با هیاول شده انتخاب

 و شتود یم داده ادامه راتییتغ و هاجهش به بودن درست صورت

 و شتود یمت  انجامی گرید رییتغ و فحذ ،رییتغ صورت نیا ریغ در

 دیت آ دستت هبت  مناسبی امجموعه تا شودیم تکرار بارها کار نیا

ی ملت ی هاپارک در  C- PLAN روش (.1385 ،ینیماهسلمان)

 منتاط   نیتی تعی برا ایاسترال لزیو وساثین وحشاتیح سازمان و

 بانیپشت ابزار عنوانبه و اندشده ارائه نیسرزمی مایس دری حفاظت

ی هتا روش جملته  از روش نیت ا. است شدهی طراحی ریگمیتصم

 موجتود ی حفتاظت  شتبکه ی رو بر شده استفاده کیستماتیس هیاول

 از حفاظتت  کته  استت  ایاستترال ی حفتاظت  مناط  و هاپارک مانند

 (,Warman and Sinclairرستاند یم حداکثر به رای ستیزتنو 

 در ریز مختلف یهامشخصه همزمان ،Biorap روش در. 2000)

 پوشتش ی هتا پیت ت ،یستیزطیمحی قلمروها: شودیم گرفته نظر

 هتم  با هامشخصه نیا سسس .خطر معرض دری هاگونه وی اهیگ

 انتختاب  یبترا  موجتود  اطالعتات  ازی گاهیپا تا شوندیم بیترک
 در Gap روش (.1385 ،ینیمتاه ستلمان ) آورند فراهم را مناط 

 یبترا  و عیوست  نتاط  می بترا  شتتر یب و است شدهی معرف کایمرا

 هتا سازگانبوم و هاگونه گرفتن قرار خطر معرض در ازی ریجلوگ

 شتامل  منتاط   انتختاب  در استتفاده  مورد میمفاه .شودیم انجام

 ،ینیمتاه  ستلمان )  استت  بتودن  نتده ینما و تیکفا و بودن جامع

 متورد  را حفاظتت  قابتل  منتاط   ،مختلفی هامجموعه(. 1385
ی تئتور  نظتر  از هتا مجموعته  نیت ا دتعتدا . دهتد یمت  قراری بررس

 نته، یهز نظتر  از مختلتف  اهتداف  هامجموعه نیا. است تینهایب
 ازی ناشت ی منفت  اثر وی زیربرنامه گانی هر در موجودی هایژگیو

 برآورده را اهداف ریسا و یحفاظت مختلفی الگوها دری اضاف مرز
 منتاط   شیافتزا  کته جاآن از (.1385 ،ینیماه سلمان) کنندیم

 در و رستد یمت  نظتر  بته ی ضرور و دیمف کشور سط  دری اظتحف
 روش بته  گاههارهیذخ انتخاب وی طراحی برا تالش کشور سط 

 وی ابیارز ستمیس  یتحق نیا در است، نگرفته انجام کیستماتیس
ی بترا ی ریت گمیتصتم  منظوربه CAPS)(1)( حفاظتی بندتیاولو

 متورد ی حفتاظت ی هتا لکته  کیستتمات یسی بنتد تیاولو و انتخاب
 2005 ستتال در را CAPS روش. استتت گرفتتته قتترار استتتفاده

McGarigal ی ابیتتارز براستتا ی عتتیطب جوامتتع حفاظتتتی بتترا
 زیتتتتآبخ و Highland منطقتتته  در کیتتتتاکولوژی کستتتارچگ ی

Housatonic کترد  استتفاده  کتا یمرا در (McGarigal et al., 

 استتان  ستط   در بتار  نیاولت ی بترا  روش نیت ا رانیا در. (2005
 شتناخته  روش قتوت  و ضتعف  نقاط تا است گرفته انجام نگلستا
ی حفتاظت ی هتا  لکته  کیستتمات یس انتختاب ی برایی الگو و شود

 بتتر عتتالوه کیستتتماتیس روش کتتهنیتتا ضتتمن. دیتتآ دستتتهبتت

 عیوست  مناط  ترنهیهزکم و عتریسری بررس امکان ،ینگرکسارچهی

 .کندیم فراهمی حفاظتی هالکه انتخابی برا را

 

 هاروش و مواد

 مطالعه مورد منطقه

 3/1 لومترمربتع، یک 74/20437 مستاحت  با گلستان استان

 36 نیبت  استان نیا. دهدیم لیتشک را کشور کل مساحت درصد

 هیت انث 6 و قته یدق 7 و درجته  38 تا هیثان 2 و قهیدق 30 و درجه
 قهیدق 21 و درجه 56 تا قهیدق 51 و درجه 53 وی شمال عرض

 بختتش در و چینتتویگر النهتتارصتتفن ازی شتترق طتتول هیتتثان 4 و

 ناستا ،یاسیس نظرمحدوده از. است شده واقع کشوری شرقشمال

 نان،سم استان به جنوب از ترکمنستان کشور به شمال از گلستان
 و رانمازنتد ی ایدر به غرب از وی شمال خراسان استان به شرق از

 ان،گلستت  استتان ی آمار سالنامه) شودیم محدود مازندران استان

 نیا 1385 سال، دری کشور ماتیتقس نیآخر براسا (. 1385
 دهستان 50 و بخش 21 شهر، 24 شهرستان، 11 شامل استان
 (. 1385 گلستان، استانی آمار سالنامه) است
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 از دهاستتفا  با گلستان استانی حفاظتی هالکه مطالعه نیا در

یی شناستا  (CAPS) حفاظتت ی بندتیاولو وی ابیارز نظام روش

 :شودیمی ط ریز مراحل و (McGarigal et al., 2005) شده

 

 روش پژوهش

ی هتا هیت ال یی:ایا جغراف اطالعاا   ساامانه  در هاهیال هیته
 و دور از ستنجش ی هتا داده کمتک  به و GIS طیمح دری ورود
 هیت ته FRAGSTATSی خروج و (DEM) ارتفا ی رقوم مدل
 بانتک ی ستاز آماده و لیتشک یبرا لیذی اطالعاتی هاهیال. شد

 نیأمت منبع و اطالعات نیا. شدند استفاده مرجع نیزم اطالعات
 :از عبارتند اختصار به آنها

 ،یاماهواره ریتصاو از استفاده با ابتدا ارها،یمع نقشه هیته یبرا
 ستسس . شد هیته هیاول طبقات در استانی اراض پوشش وی کاربر
 افتتزارنتترم از نیستترزمی مایستتی هتتامشخصتته استتتفاده بتتا

FRAGSTATS آنهای همبستگ زانیم نییتع از پس و دش هیته 
 تعتداد  ،یمرکز هستهی هامشخصه SPSS افزارنرم از استفاده با

 شتاخص  ،یوستگیپ شاخص ،یمرکز هسته نسبت ،یمرکز هسته
 فاصتتله مستتاحت، بتته طیمحتت نستتبت مستتاحت، ،یختتوردگنیچتت
 از استتفاده  با سسس(. 1 جدول) دندش انتخاب هیهمسا نیکترینزد

. دش هیته ارهایمع نیا نقشه IDRISI افزارنرم درAssign  دستور
 استفاده با گلستان استانی هاجنگل وی اهیگ پوشش تراکم نقشه

 تنتو   سسس .شد هیته مطالعه مورد منطقهی اماهوارهی هاداده از
 نقشته  مجددی بندطبقه از استفاده بای اهیگ پوشش تراکمی داخل

 براستا   کتار  نیا .شد هیهت طبقه شش دری اهیگ پوشش تراکم
 با سسس. شد انجام تجربه و تکرار زین و هاکسلیپ پراکنش نمودار
 پوشتش  تتراکم  داخلی تنو  نقشهTEXTURE  روال از استفاده
 استتفاده  با گلستان استان مراتع نقشه .آمد دستبه استان گیاهی

 از استتتفاده بتتا هیحاشتت تنتتو  نقشتته و استتتانی کتتاربر نقشتته از
 استتفاده  بتا  وی درولوژیه و مرتع جنگل،ی هاهیالی رگذاهمیرو
ی کسارچگی درجه هیال هیتهی برا. شد هیته PATTERN روال از

 و آهتن راه ،یاصتل ی هتا جتاده ی هتا نقشته ی گذارهمیرو از رود
 از عبور نقاط تعداد سنجیدن برای سسس ،شد استفادهی درولوژیه

 این از اصلح نقشه و شد استفاده PATTERN روال از رودخانه
 درجته  نقشته  تتا  دشت  گتذاری همروی هیدرولوژی نقشه با مرحله

 مراکتز  از فاصتله  نقشته  هیت تهی برا .آید دستبه رود یکسارچگی

 از شتده  استتخرا   اطالعات ،یاصل یهاجاده و ییروستا شهری،
 نقشه نیا جادیا برای یمحل هاینقشه و دور از سنجش یهاداده

 طتور  بته  ،تیمحتدود  دهنتده اننشت ی هتا نقشته  .است بوده دیمف
 و نیقتوان  استانداردها، صورتبه ،یانسان جوامعی سو از ای ،یعیطب
 انجتام  ختاص  اقداماتی برخ دهندینم اجازه و شده لیتحم رهیغ
ی هتا هیت ال شتامل  تیمحتدود ی هانقشه(. 1386رفیعی، ) ردیپذ

 استتخرا   از پتس . استت ی زراعت  منتاط   و جتاده  روستتا،  شهر،
 قابتل ی هتا هیت ال صتورت به هانقشه مختلف،ی عاتاطالی هاهیال

 کیستتمات یس انتختاب ی بترا  تا شدند لیتبد لیتحلی برا استفاده
 عبتارت  تیت فعال نیا .شود اقدام گلستان استانی حفاظتی هالکه
 و مناستب ی هتا فرمت به ازین مورد یهانقشه کردن لیتبد از بود

 در کتته IDRISI و Arc GIS 9.2ی افزارهتتانتترم قبتتول متورد 
 .اندگرفته قرار استفاده مورد لیتحل

 هایهیال ابتدا یحفاظت یهالکه یبندتیاولو و انتخاب یبرا

 فتازی  منطت   از استتفاده  .دشدن استاندارد هالکه انتخاب در ثرؤم
(Zadeh, 1965 )از فتاکتور  هتای نقشته  استانداردسازی منظوربه 

. استت  رفتته گ قترار  فراوان توجه مورد امروزه کهاست هاییروش
 فتازی،  منطت   در ، (Eastman, 2006)بتولین  منطت   برخالف

 از ایمجموعته  255 تتا  0 یا ،1 تا 0 مثل اعدادی بین توانمی
 تعریتف  عضتویت  تتابع  بتا  آنها از یک هر که کرد تصور را اعداد
 از طیفی برگیرنده در عضویت تابع. (Eastman, 2003) دشومی

 درجتات  قبتول  غیرقابتل  و قبتول  قابل حالت بین که است اعداد
 ایتن  در استفاده مورد مقیا . دهندمی نمایش را رشیپذ مختلف
 255 تا 0 بازه در بایت مقیا  عضویت، تابع تعیین برای تحقی 
 مقتدار  و بیشتتر ی رضامند باالتر عضویت مقدار بازه این در. است

 بتر  عتالوه . دهتد متی  نشان را کمتری رضامند ترپایین عضویت

 تتابع  نو  دیبا ،فازی هاینقشه هیته یبرا ا یمق ابانتخ مسئله

 تتابع  و داده قترار  یبررس مورد زین را  (Eastman, 2003)فازی

 مشتهور  توابتع  از. دکتر  انتختاب  نظر مورد اریمع برای را ترمناسب
 کتترد اشتتاره شتتکلJ  وی خطتت شتتکل، S توابتتع بتته تتتوانیمتت
(Eastman et al, 1995) . طیمحت  در شتده  ذکتر  توابتع Idrisi 

 ازیت ن بته  توجته  با تواندیم کاربر توابع، نیا بر عالوه و دارد وجود
 در متؤثر  عوامتل  از گتر ید یکت ی. کنتد  فیت تعر زین را تابع خود،

 نقاط که است آستانه حد نییتع ،فازی هاینقشه استانداردسازی

 انتختاب  در دیت با که اینکته اما .شودیم گفته آنها به زین کنترل
 است توابع بودن یشیافزا ای ،یکاهش نو  د،کر توجه آن به تابع

 و تتابع،  بتودن  ینزولت  ایت  ،شتونده  حداقل ،یکاهش از منظور که
 استت  تتابع  بتودن  صعودی ای ،شونده حداکثر ،یشیافزا از منظور

 تتراکم  هتای الیه حاضر تحقی  در .(1387 همکاران، و متکان)



 4 (CAPS) حفاظتی بندتیاولو وی ابیارز نظام روش از استفاده با گلستان استانی حفاظتی هالکه کیستماتیس انتخاب   

 ،حاشتیه  تنتو   گیاهی، پوشش تراکم داخلی تنو  گیاهی، پوشش
 شتاخص  مرکتزی،  هستته  تعتداد  مرکزی، هسته مساحت، شیب،

 افزاینتده  تتابع  از استتفاده  بتا  مرکتزی  هسته شاخص و پیوستگی
 هتای الیته . شد مقیا بی بایت مقیا  در و شد فازی ،یکنواخت

 شتاخص  مستاحت،  بته  محیط نسبت همسایه، نزدیکترین فاصله
 یکنواخت ندهکاه تابع از استفاده با جاده از فاصله و خوردگیچین

 از فاصتله  هایالیه. شد مقیا بی بایت، مقیا  در و شده ،فازی
 در و شتد  فتازی  متقتارن  تابع از استفاده با روستا از فاصله و شهر

 .شد مقیا بی بایت مقیا 

 

 شده انتخاب نیسرزم یمایس یهامشخصه(: 1) جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بترای  دیت بایمت  ،(MCE) ارهیت مع چنتد  یابیت ارز روشهای در

 نیت ا کته  شود، داده صیتخص ییهاوزن یبررس مورد ارهاییمع
 1381 اصتغرپور، ) استت  کننتده نیتی تع و مهتم  اریبست  یدهوزن

 الزم دقتت  تیت نها هتا وزن نییتع در (. Malczewski, 1999و
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ijP= لکه محیط ij متر برحسب 
ija= لکه مساحت ij متر برحسب 

 مساحت به طیمح نسبت
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ija=  لکه مرکزی هسته ij (متر برحسب) است گرفته شکل حاشیه عم  براسا  که 

 یمرکز هسته
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ijn =لکه در منفصل مرکزی هایهسته تعداد ij استت  گرفتته  شتکل  لبته  عمت   براسا  که 
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 یمرکز هسته تعداد
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ija =لکه مرکزی ستهه ij (متر برحسب) است گرفته شکل حاشیه عم  براسا  که 

ija = لکه مساحت ij (متر برحسب) 

 یمرکز هسته شاخص
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ijrC= لکه پیکسل برای پیوستگی ارزش ij  
=V  3×3 سلول در ارزشها مجمو 

ija=  لکه مساحت ij هاسلول از تعدادی با  

 یوستگیپ شاخص

ij

ij

Lna

)p25/0(Ln2
FRAC 

ijp = لکه محیط ij (متر رحسبب) 
ija=  لکه مساحت ij (متر برحسب) 

 یخوردگ نیچ شاخص

ijhENN  

ijh= لکه از فاصله ij (متر برحسب) همسایه لکه نزدیکترین تا 

 یدسیاقل فاصله
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 همکتاران،  و متکتان ) باشد انتظار با مطاب  حاصل جهینت تا است
 ویژه بردارفن و زوجی هایمقایسه روش با ارهایمع وزن (.1387

 کته  بودن بکری هاخصهمشی برا. (Satty, 1988) آمد دست به
 ستت ین لیدخ آن در انسان تیریمد کهاستیی هامشخصه شامل

 بته  استت  انسان تیریمد تحت که تیریمد قابلی هامشخصه و
 متخصتص  چنتد  مشاوره با و آماده ییهانامهپرسش جداگانه طور

 تتک  تتک  ابتتدا  ییدوتتا  سته یمقا روش انجام یبرا. شد تکمیل

 هتر  ینستب  تیت اهم زانیم و شد سهیمقا یبررس مورد ارهاییمع

 وارد سیمتاتر  در 9 تا1 نیب موجود ازبندییامت به توجه با جفت

 محاسبه (CR) تواف  نسبت نیهمچن و هاوزن آن، از پس. دش

 بته  کته  دادنتد  نشان راCR< 0.1  ،شده انجام هایسهیمقا. شد

 استت  بتوده  شتده  محاستبه  هتای وزن بتودن  قبتول  قابل مفهوم
 (.5 ،4 ،3 ،2 یهاجدول)

 

 جنگلی کاربری برا بودن بکری هامشخصه زوجی یهاهسیمقا(: 2) جدول

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 جنگلی کاربری برا تیریمد تیقابلی هامشخصه زوجی یهاهسیمقا(: 3) جدول

 
 
 
 
 
 
 



 6 (CAPS) حفاظتی بندتیاولو وی ابیارز نظام روش از استفاده با گلستان استانی حفاظتی هالکه کیستماتیس انتخاب   

 مرتعی کاربری برا بودن بکری هامشخصه زوجی یهاسهیمقا(: 4) جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مرتعی کاربری برا تیریمدیی توانای هامشخصه زوجی یهاهسیمقا(: 5) جدول

 
 

 

 

 

 

 

 

 ارهایمع بیترک و یابیارز

ی بنتتدتیتتاولو و انتختتاب منظتتوربتته مطالعتته، ایتتن در

 از استتفاده  بتا  گلستتان  استتان  حفاظتی هایلکه (2)سیستماتیک
 ارزیتابی  روش از، CAPS (McGarigal et al., 2005) روش
 داده وزن خطتی  ترکیتب  شرو با ،(Higgs, 2006) معیاری چند
 تتا  شتد  ارائته  حرفتی  مدل ینوع کار این برای. دش استفاده شده

. گیترد  صورت بهتری نحو به اطالعات کردن ترکیب و دهیوزن
 فاکتورهتا  وزن در فاکتورهتا  شتده  یکنواختت  نقشه روش، این در

 در جینتتا  ستسس  ،جمتع  بترداری صورت به هاضربحاصل ضرب،
 پیکسل هر امتیازات مجمو  و شوندیم ضرب هاتیمحدود هنقش

 طبت   شتده  داده وزن خطتی  ترکیب روش سسس. دیآیم دستهب
  .(Eastman, 2003) آیدمی دست به 1 رابطه
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iii                                   (   1) رابطه cxws  
 : آن در که
S :یرضامند 

wi  :اریمع وزن i 
xi  :اریمع شده ا یمقی ب ارزش i 
ci  و هاستتیمحدود نقشه دهندهاننش  ضترب  عالمتت 
 .است

 نهتایی  تصتویر  ،شتده  داده وزن خطتی  ترکیب روش خروجی
 مناستب  هتای لکته  انتختاب  برای مطالعه تحت منطقه شایستگی

 ورودی، عنتوان  بته  شایستتگی  نهایی تصویر. است حفاظت برای
 ستتگاه یا انتختاب  بترای . شتود یم (3)هستگایا انتخاب مرحله وارد

 نقشه بر محدودیت حاضر تحقی  در. دارد وجود مختلفی روشهای
 مستاحت  کمینته  آن براستا   کته  دشت  اعمتال  شایستگی نهایی
 شایستتگی  بعتد  مرحلته  در. است هکتار 300 حفاظتی هایزون
( زون هتر  هتای پیکستل  یرضامند میانگین) (4)سرزمین ایناحیه

 (Salman Mahini andدشتت محاستتبه 2 رابطتت  براستتا 

(Gholamalifard, 2006 . 

        (2) رابطه
z

zi

n

)L(
S


 
 

:آن در که
 

zS= سرزمین ایناحیه شایستگی 

z)i(L=  پیکسل شایستگی میزان i  زون به متعل z 

zn=  زون دهندةتشکیل هایپیکسل تعداد z  

 ,EXTRACT, OVERLAYیهاروال از zS محاسبه برای

AREA, GROUP, RECLASS افتزار نترم  محیط در Idrisi 
 ( ,Salman Mahini and Gholamalifardدشتت استتتفاده

 سترزمین،  ایناحیته  شایستگی براسا  هازون نهایت در. 2006)
 .  شدند مرتب نزولی صورت به
 

 هایافته
 منظتور  بته  ،CAPS (McGarigal et al., 2005) روش
 گلستتان  استتان  سط  دری حفاظتی ها لکه کیستماتیس انتخاب

 :آمد دستبه ریز جینتا و شد انجام (1) شکل اسا  بر

 آنجا در هالکه باشد، بزرگتر حفاظتی هایلکه مساحت چه هر
 سا ،ا این بر. ترندنخورده دست و گرفته قرار تخریب مورد کمتر
  رتنظ در مطلوب عامل یتحفاظت ایتتهلکه مساحت بودن بزرگ

 . شودیم گرفته

 .دکتر  گیریاندازه توانمی قلیدسیا صورت به را هالکه فاصله
 استت  کمتتر  آنهتا  خوردگیدست باشد، کمتر هالکه فاصله چه هر

 بته  مطلتوب  یعامل حفاظتی هایلکه در نزدیکتر فاصله بنابراین،
 ،هلکت  هتر  بتودن  توپر از اینمایه پیوستگی شاخص. رودمی شمار

 هتای لکته  ستایر  بتا  آن پیوستگی نیز و آن حاشیه و مرز وضعیت
 بزرگتتر  نمایته  ایتن  هرچه. است سرزمین سیمای سط  در ابهمش

 ربتاالت  پیوستتگی  ستط   و توپرتر گردتر، شکل دهندهنشان باشد
 ختود  مترز  و حاشتیه  در حفتاظتی  هتای لکته . استت  حفاظتی لکه
 ایتتن. باشتتند ختتوردگیچتتین متفتتاوت مقتتادیر دارای تواننتتدمتتی
 و کنتد متی  هاضاف هالکه ابعاد به بعد یک تعبیری به خوردگیچین
 هتر  بته . باشتد  هتم  تکرارشتونده  مختلف هایمقیا  در تواندمی

 عامتل  حفتاظتی  هتای لکته  خصتوص  در ختوردگی چتین  ترتیب،
  ستط  آن افتزایش  بتا  معمول طور به و رودنمی شمار به مطلوبی

 حساستیت  رواین از و شودمی بیشتر پیرامون محیط با لکه تما 

 . رودمی باال آن پذیریضربه و
 نقتش  ختوردگی چتین  همانند مساحت به محیط نسبت یهنما
 و حساستتیت نظتتر از حفتتاظتی هتتایلکتته وضتتعیت در اساستتی

 نمایته  ایتن  رو،این از. دارد انسانی تخریب به نسبت پذیریآسیب

 در و یابدمی افزایش حفاظتی لکه تما  سط  ،باشد باالتر هرچه
 ی،مرکتز  هسته هاینمایه. ستین مطلوبی عامل نمایه این نتیجه

 کته  نتد اعتواملی  از یمرکتز  هستته  نسبت و مرکزی هسته تعداد

 استت؛  متوردنظر  لکته  حفتاظتی  ارزش افزایش سبب آنها افزایش
 . باشند داشته کمتری مساحت اگر حتی

 
 رهیمتغ چندی ابیارز از حاصل جینتا -

 MCE همتان  یا ،متغیره چند ارزیابی براسا  CAPS روش
 و دهتی وزن تتا  شتد  ارائته  رفتی ح متدل  کار این برای. دارد قرار

 (.6 جدول) گیرد صورت بهتری نحو به اطالعات کردن ترکیب

 

 بته  نیتاز  متغیتره،  چنتد  روش بته  ارزیتابی  بترای  ی:دهوزن -
 ایتن  (1) شکل طب  بر. است شده ذکر عوامل به دهیوزن
 ،AHP (McGarigal et al., 2005) روش بته  دهتی وزن

ی هتا جتدول  رد آمتده  دستت هبت  هتای وزن. پذیرفت صورت

 .اندشده داده نشان (10و  9 ،8 ،7) شماره

 



 8 (CAPS) حفاظتی بندتیاولو وی ابیارز نظام روش از استفاده با گلستان استانی حفاظتی هالکه کیستماتیس انتخاب   

 گلستان استان دری حفاظتی هالکه انتخاب برای حرفی مدل (:6) جدول
 ستمیاکوس نوع یحفاظتی هامشخصه

 آن در اشتیه ح تنتو   و گیاهی پوشش تراکم یکسارچگی، شاخص مرکزی، هسته نسبت مرکزی، هسته تعداد مرکزی، هسته مساحت
 . باشد رگبز لکه

 جنگل

 . باشد کم لکه آن در هارودخانه بیتخر درجه و مساحت به محیط نسبت خوردگی،چین شاخص همسایه، نزدیکترین اقلیدسی فاصله

 .باشد کرده عبور آنها از جاده نقطه دو در حداکثر و باشد متر 210 حداقل جاده عبور محل از حفاظتی هایلکه فاصله

 .باشد متر 2475 حداقل آنها یرامونپ و شهرها از فاصله

 .است مطلوب فاصله متر 210 حداقل آنها پیرامون و روستاها از

 . اشدب متر 120 حداقل زیربنایی تأسیسات سایر و آهنراه خط عبور مسیر و اصلی هایجاده از مناط  این فاصله

 آن در اشتیه ح تنتو   و گیاهی پوشش تراکم کسارچگی،ی شاخص مرکزی، هسته نسبت مرکزی، هسته تعداد مرکزی، هسته مساحت
 . باشد بزرگ لکه

 مرتع

 .باشد کم لکه آن در هارودخانه بیتخر درجه و مساحت به محیط نسبت خوردگی،چین شاخص همسایه، نزدیکترین اقلیدسی فاصله

 .باشد کرده عبور آنها از جاده نقطه دو در حداکثر و باشد متر 210 حداقل جاده عبور محل از حفاظتی هایلکه فاصله

 .باشد متر 2475 حداقل آنها پیرامون و شهرها از فاصله

 .است مطلوب فاصله متر 210 حداقل آنها پیرامون و روستاها از

 .اشدب متر 120 حداقل زیربنایی تأسیسات سایر و آهنراه خط عبور مسیر و اصلی هایجاده از مناط  این فاصله

 مرتع و جنگل بیترک .باشد بیشتر سط  واحد در گیاهی پوشش تراکم تغییرات و تراکم پوششی، ایهتیپ تنو 

 رودخانه .دشومی محسوب حفاظتی مناط  جزو آنها متری 210 بافر و هارودخانه

 

 مدیریت ییتوانا هایمشخصه به دهیوزن(: 7) جدول

 AHP روش براساس مرتع کاربری برای

 

 

 

 
 برای بودن بکر هایمشخصه به دهیوزن(: 8) جدول

 AHP روش براساس مرتع کاربری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت ییتوانا هایمشخصه به دهیوزن(: 9) جدول

 AHP روش براساس جنگل کاربری برای

 

 

 

 
 برای بودن بکر هایمشخصه به دهیوزن(: 10) جدول

 AHP روش براساس جنگل کاربری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصه وزن

 جاده تا اصلهف 0.637

 شهر تا فاصله 0.2583

 روستا تا فاصله 0.1047

 مشخصه وزن

 جاده تا فاصله 0.7306

 شهر تا فاصله 0.1884

 روستا تا فاصله 0.081

 مشخصه وزن

 یاهیگ پوشش تراکم تنو   0.295

 یاهیگ پوشش تراکم 0.1615

 رودی کسارچگی درجه 0.094

 یخوردگ نیچ شاخص 0.0843

 ساحتم به طیمح نسبت 0.064

 یمرکز هسته نسبت 0.0619

 یمرکز هسته تعداد  0.0597

 یوستگیپ شاخص 0.0478

 یمرکز هسته 0.0469

 مساحت 0.0392

 هیحاش تنو  0.0256

 هیهمسا نیکترینزد فاصله 0.0195

 پارامتر وزن

 یاهیگ پوشش تراکم تنو   0.3043

 یاهیگ پوشش تراکم 0.1896

 یخوردگ نیچ شاخص 0.1331

 مساحت به طیمح نسبت 0.066

 یمرکز هسته تعداد  0.0519

 رودی کسارچگی درجه 0.0491

 یمرکز هسته نسبت 0.0452

 یوستگیپ شاخص 0.0408

 یمرکز هسته 0.0381

 هیحاش تنو  0.0353

 مساحت 0.0287

 هیهمسا نیکترینزد فاصله 0.0177
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 و هتا لجنگت  بترای  بتودن  بکر هایمشخصه به دهیوزن در

 و مهمتتر  همه از گیاهی پوشش تراکم تنو  ،گلستان استان مراتع

 نظر در تراهمیتکم هامشخصه بقیه از همسایه نزدیکترین فاصله

 متدیریت  قابلیتت  هایمشخصه به دهیوزن در. است شده گرفته

 همه از شهر از فاصله معیار گلستان استان مراتع و هاجنگل برای

 شتده  فترض  تتر اهمیت کم همه از جاده از فاصله معیار و مهمتر

 و جنگتل  متدیریت  ییتوانتا  هتای مشخصه به دهیوزن در. است

 و دیشد اریبس طور به جمع در ات شد، داده کمتری عددهای ،مرتع
 . نکنند عملیی نها تناسب دری رواقعیغ

 

 

 نیسرزمی مایس یهامشخصه براساس گلستان استان دری حفاظتی هالکه انتخاب خوارزمیک(: 1) شکل

  هامشخصه ادغام -

 خطتی  ادغتام  روش از هامحدودیت و هامشخصه ادغام برای

 ترکیتب  خروجتی  (2) شتماره  شتکل . دش استفاده شده داده وزن
 ایبر گلستان استان شایستگی نهایی تصویر شده داده وزن خطی

 .است حفاظتی هایلکه انتخاب
 سرزمین ایناحیه شایستگی -

 

 
 
 

 برای گلستان استان شایستگی نهایی نقشه(: 2) شکل

 حفاظتی هایلکه انتخاب

 حفاظتی های لکه انتخاب

 (55/0) جنگل (45/0) مرتع

  بودن بکر( 75/0)

 

 (25/0) تیریمدیی توانا

 

 (75/0) بودن بکر  مدیریت ییتوانا( 25/0)

 مساحت

 مرکزی هسته

 مرکزی هسته تعداد 

  مرکزی هسته نسبت

 یکسارچگی شاخص

 خوردگیچین شاخص

 گیاهی پوشش تراکم

 گیاهی پوشش تراکم تنو 

 حاشیه تنو 

  مساحت به محیط نسبت

 رود یکسارچکی درجه

 همسایه زدیکترینن فاصله

 شهر تا فاصله

 روستا تا فاصله

 جاده تا فاصله

 شهر تا فاصله

 روستا تا فاصله 

 جاده تا فاصله 

 

 مساحت

 مرکزی هسته 

 مرکزی هسته تعداد 

  مرکزی هسته نسبت 

 یکسارچگی شاخص 

 خوردگیچین شاخص 

 گیاهی پوشش تراکم 

 گیاهی پوشش تراکم تنو  

 حاشیه تنو  

  احتمس به محیط نسبت 

 رود یکسارچکی درجه 

 همسایه نزدیکترین فاصله 
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 خابانت مرحله وارد ورودی، عنوان به شایستگی نهایی تصویر
 تعیتین  حفتاظتی  هتای لکته  بترای  زون 19 تعتداد  و شد ستگاهیا

 بهمحاست  2 شتماره  رابطه از سرزمین ایناحیه شایستگی و گردید

 180 باید هازون بانتخا تناسب کمینه کهاستاین بر فرض. شد

 گرفتته  نظتر  در هکتار 300 حفاظتی لکه مساحت حداقل و باشد
 در کته  شتدند  مرتتب  نزولتی  صتورت  به مناط  شایستگی. دوش

 ،انتد شتده  داده نشتان  جینتتا ( 11) جتدول  و (4 و 3)ی هاشکل

 زون 10 زون، 19 نیتتا انیتتم از (5) شتتکل طبتت  بتتر ستتسس،

ی معرفت  حفاظتت ی بترا  البتا  اریبس توانی دارای هالکه عنوانبه

 .دندش
 

 انتخاب منظور به شده شناسایی هایزون(: 3) شکل

 حفاظتی هایلکه سیستماتیک

 منظور به سرزمین ایناحیه شایستگی نقشه(: 4) شکل

 حفاظتی هایلکه سیستماتیک انتخاب
 

 گیریبحث و نتیجه

 قراری بررس مورد مختلفی ارهایمع اره،یمع چندی ابیارز در

ی اصل هدف مطالعه، نیا در. ابدی تحق  ژهیو هدف تا دریگیم

 بودهی حفاظتی هالکه انتخاب منظور به نیسرزم توانی ابیارز

 انتخاب تمیالگور از ن،یسرزمی ابیارز منظوربه ن،یبنابرا. است

ی هامشخصه براسا  گلستان استان دری حفاظتی هالکه

 (.1 شکل) شد استفاده نیسرزمی مایس
 

 گلستان استان در شده شناسایی هایزون هایویژگی: (11) جدول

 (هکتار) مساحت
ی ستگیشا نیانگیم

 نیسرزمی اهیناح

ی ستگیشا نهیشیب

 زونی هاسلول

ی ستگیشا نهیکم

 زونی هاسلول

 شماره

 زون

4181.334 214.5078 255 180 4062 

11163.73 203.1805 252 180 1464 

481.6342 202.6403 255 181 2928 

663.4509 202.6317 231 181 862 

92289.62 202.446 255 180 410 

1018.263542 197.0542 235 181 884 

1230.143 196.2895 231 181 364 

1486.217 194.2574 240 181 2287 

485.3246 193.1142 227 181 1991 

460.2123 191.4688 221 181 1202 

 
 دو بتته استتتان هافتتتین توستتعه منتتاط  ستتط  متتدل نیتتا در
 نیبت ی وزنت  متخصصان و شد میتقسی مرتع وی جنگل ستمیاکوس
 هتر  یبترا  سسس،. دادند اختصاص آنها از کی هر به کی و صفر

 و بتودن  بکتر ی ژگت یوی مرتعت  وی جنگلت ی ها ستمیاکوس از کی

ی بترا  کی و صفر نیبی وزن و شد گرفته نظر در تیریمد ییتوانا
ی ژگت یو دو نیت ا از کیت  هتر  یبترا  ن،یهمچنت . گردید نییتع آن

ی هالکه انتخابی برا نیسرزم استعداد دهندهنشان کهیی ارهایمع

ی برا و شد نظرگرفته در است نیسرزمی مایس چهیدر ازی حفاظت
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. (Saaty, 1990) شتد ی دهوزن AHP روش به زین ارهایمع نیا

 بتا  ارهتا یمع ،دادنتد  انجتام  رای دهوزن متخصصان که نیا از پس

 نیسترزم  یرضتامند  شاخص تا شدند بیترک هم با WLC شرو

 دری ریت گمیتصتم  یبترا ی مناستب  ابتزار  شاخص نیا. دیآ دستهب

 .استی حفاظتی هالکه نیسرزم صیتخص با تباطرا

 ازی حتاک  پتژوهش  نیت ا از آمتده  دستت بته  جینتا ،یطورکلبه

 در بتدون  گلستتان  استتان  شده حفاظت مناط  سط  کهاستآن

 بتا یی هتا کستل یپ گترفتن  نظتر  در بتا  وی آبت  منتابع  گرفتن نظر

 استت  استان سط  درصد 15 حدود در ،160 از شیب یرضامند
 بتا . استت  هکتتار  307391.6 حتدود  دری مستاحت  بتا  برابر که

 بتا یی هتا کستل یپ زون، هتر ی بترا ی اهیت ناحی ستتگ یشا محاسبه

 استتتان ستتط  درصتتد 5/5 حتتدود در 180 از شیبتت یرضتتامند
 .است هکتار 5/112783 با برابر که دهدیم لیراتشک

 CAPS روش بته ی حفاظتی هالکه انتخاب است ذکر انیشا

 استتفاده  ن،یهمچن. است آمده در اجرا به رانیا در بار نیاولی برا

 نتو  اریبست  گلستتان  استانی برا نیسرزمی مایسی هامشخصه از

 کیستتمات یسی روشها ازی کی عنوانبه CAPS روش. است بوده

 ییتوانتا  لیت دال بته  کشتور   ستط  دری حفتاظت ی هالکه انتخاب

 عیرست ی ابیارزیی توانا بزرگ، متوسط، کوچک، مناط  در استفاده

 یکمت  اطالعتات  بته  ازیت ن مشکل رفع ،یستیزتنو  نظر از مناط 

 ابانتخت  و مناط ی شناختبومی کسارچگی دادن قرار هدف وکامل،

 .دشویم هیتوص حفاظت یبرا مناط ی بندتیالو و

ی بترا  تتوان یمت   یت تحق نیت ای هتا تهافی از شودیم شنهادیپ

 حفاظتت  مناط ی مرزها اصالح ،یحفاظت دیجدی هالکه انتخاب
ی حفاظت مناط  انتخاب نظام دری بازنگر تینها در وی کنون شده

 دری شت یآزما طور به توانیم را CAPS روش جینتا .دکر استفاده

 پتراکنش  نقشته  از استتفاده  بتا  و دکتر  اجرا گلستان استان سط 

 نیت ا در. داد ارتقتا  را روش نیت ا خطتر  تحتت  و مهتم ی هتا گونه

ی هتتاهیتتال  یتتتلف منظتتوربتته WLC بیتتترک شرو از  ،یتتتحق

ی جبران انوا  از مدل نیا. شد استفاده گریدکی با ارهایمع اطالعات

 نیبت  تبتادل  اجتازه  هتا مدل نیا در. استی ریگمیتصمی هامدل

 ریستا  را شاخص مقدار بودن نییپا ن،یبنابرا. دارد وجود هاشاخص

 از شتود یمت  شتنهاد یپ. دکننت یم جبران باال ارزش با یهاشاخص

 شتده  مرتتب ی ریت گنیانگیم رینظ یگریدی ریگمیتصمی روشها

 مطالعته  نیت ا جینتتا  بتا  آن جینتتا  و شتود  استفاده شده داده وزن

 سته یمقا و کیستتمات یسی هاروش ریسا از استفاده. شود سهیمقا

 .دشویم شنهادیپ شده ذکر روش با آن

 
 یقدردان و تشکر

 تردکی آقا جناب وی فمی شعبانعل نیحس دکتری آقا جناب از
 رامتو  ازی برخت  انجتام  در زحمت قبولی برای میرکریم دحامدیس

 .دیآی م عمل بهی قدردان و تشکر تینها مقاله نیا به مربوط
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