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ارزیابی توان اکوتوریسم شهرستان بیرجند بر اساس
طراحی سناریو و الگوریتم Fuzzy_OWA

سید سعیدرضا احمدیزاده*1؛ زینب کریمزاده مطلق2؛ علی

اشرفی3

 1دانشیار گروه مهندسی محیطزیست ،دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست ،دانشگاه بیرجند
 2دانشآموخته کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین ،مهندسی محیطزیست ،دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست ،دانشگاه بیرجند
 3عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند و دانشجوی دکتری سنجش از دور دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت1391/09/11 :؛ تاریخ تصویب)1391/00/11 :

چکیده
مقاله حاضر ،کاربرد ارزیابی چند معیاره را برای آنالیز تناسب اراضی شهرستان بیرجند که با وسعتی حدود  391900هکتار ،در مرکز استان
خراسان جنوبی واقع شده است ،نشان میدهد .شهرستان بیرجند که از سال  1333مرکز استان خراسان جنوبی شده است ،بهعنوان مرکز
تمرکز جمعیتی استان دارای پتانسیلهای مناسب جهت توسعه کاربری گردشگری است که تاکنون کاری درخور برای آن انجام نشده است.
فعالیتهای گردشگری بدون برنامهریزی و مدیریت صحیح ،میتواند بر کیفیت و ویژگیهای مناطق گردشگری اثر منفی داشته باشد.
بنابراین ،در این راستا نیاز به ارزیابی توان و برنامهریزی صحیح و اصولی بر مبنای توسعه پایدار ضروری است .برای دستیابی به این هدف
اولین گام آنالیز تناسب زمین است ،زیرا یک مکانیابی مناسب ،محصول یک آنالیز تناسب صحیح میباشد .در این تحقیق ،پارامترهایی
مانند :شیب ،جهت ،خاک ،کاربری اراضی ،فاصله از بناهای تاریخی ،فاصله از منابع آبی ،فاصله از جاده ،فاصله از مراکز شهری و روستایی
بهکار گرفته شدند و با استفاده از مدل  WLCو  AHPترکیب و بر طبق مدل  OWAو کمیتسنجهای فازی با یکدیگر تجمیع شدند .در
نقشههای نهایی تناسب بهدست آمده برای کمیتسنجهای فازی که شامل  1سناریو (حداقل یکی ،اندکی ،اغلب ،نصف ،اکثراً ،تقریباً همگی
و همگی) مقدار دقّت کلی در مقایسه با روش  WLCبه ترتیب  31/91 ،90/12 ،31/91 ،31/01 ،13/33 ،13/03و  10/20درصد بهدست
آمد .با توجه به توانهای محیطی منطقه ،پهنههای دارای قابلیت اکوتوریسم در هفت سناریوی مورد اشاره تعیین شدند .سناریوهای اول و
هفتم به دلیل اینکه در انتخاب مکان مساعد حالت بیشینه و کمینه دارند ،نسبت به سایر سناریوها دقت کمتری دارند .نتایج ارزیابی نشان
میدهد که روش  OWAمنطبق بر کمیتسنج فازی ( Manyسناریوی پنجم) بیشترین دقت ( )%90/12را دارد ،بهترین نتیجه را دارا میباشد .در
این سناریو ،به ترتیب  31011 ،19101 ،19091 ،22112و  31139هکتار از مساحت محدوده مورد مطالعه در کالسهای بسیار نامناسب ،نامناسب،
متوسط ،مناسب و بسیار مناسب قرار دارد .بنابراین ،محدودة مورد مطالعه برای اکوتوریسم به نسبت مناسب است .بر اساس یافتههای این پژوهش ،با
توجه به وجود مفهوم جدیدی در مدل  OWAبه نام وزنهای ترتیبی این روش انعطافپذیری و پتانسیل باالیی در مدلسازی مسایل پیچیده

تصمیمگیری دارد.

کلید واژهها :تناسب اراضی ،سناریو ،کمیتسنج فازی ،وزنهای ترتیبیOWA ،AHP ،WLC ،MCE ،
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سرآغاز
گردشگری یکی از بزرگترین صنایع اقتصادی دنیا بهشمار
میرود .این صنعت %12 ،از تولید ناخالص داخلی( )1جهان و %1
از مشاغل دنیا را ایجاد نموده است (میراث فرهنگی خراسان
جنوبی .)1393 ،گردشگری (توریسم)( )2عبارت است از حرکت
اشخاصی که به مکانهایی غیر از مکان معمول زندگیشان
مسافرت میکنند؛ به شرطی که بیش از یک سال اقامت نکنند.
این مسافرتها به منظور گذران اوقات فراغت ،تجارت و یا سایر
اهداف صورت میگیرد .کمیسیون آمار سازمان ملل در سال
 1993بنا به توصیه  ،)3(WTOاین تعریف را پذیرفته است
(سلطانی و نوری .)1313 ،توریسم از جمله فعالیتهایی است که
ممکن است به علت بهرهگیری متراکم از محیط ،سبب تنزل
کیفی و حتی نابودی آن شود .امروزه ،این مساله در کنار اهمیت
یافتن مفاهیمی همچون توسعه پایدار اهمیت ویژهای یافته است
(طرح آمایش خراسان رضوی .)1333 ،اکوتوریسم(( )1طبیعتگردی)
پایدارترین شکل توریسم است به گونهای که امروزه از آن به
عنوان یکی از معیارهای مهم توسعهیافتگی نام برده میشود.
براساس تعریف ،)1(IUCNاکوتوریسم مسافرت مسووالنه به
مناطق طبیعی تخریب نشده به منظور درک و کسب لذت از
جاذبههای عرصههای طبیعی میباشد و از مشخصات آن میتوان
به ارتقای حفاظت محیطزیست ،پیامدهای منفی ناچیز و ایجاد
منافع اقتصادی برای جوامع محلی اشاره نمود (غنیمتی و
احمدیزاده .)1392 ،بهرهبرداری از توانها و قابلیتهای
گردشگری در هر منطقهای میتواند زمینهای پویا برای توسعه آن
منطقه فراهم نماید .از اینرو ،ارزیابی توان اکوتوریسم ،ضرورتی
ویژه خواهد داشت .هدف اصلی این پژوهش ،بهکارگیری روش
ارزیابی چند معیاره( )0جهت ارزیابی توان اکولوژیک اکوتوریسم
شهرستان بیرجند میباشد .تحقیق حاضر ،با استفاده از روش
تحلیلی و کمی ترکیب خطی وزنی( )1و میانگینگیری مرتب شده
وزنی( )3انجام میگیرد .امروزه استفاده از سیستم اطالعات
جغرافیایی( )9رستری در امر برنامهریزی سرزمین و تجزیه و
تحلیل اطالعات بسیار کاربرد دارد .مدلسازی و تحلیل اطالعات
پیوسته سبب بهکارگیری مدلهای رستری در تحلیل و ارزیابی
منابع شده است (احمدیزاده .)1332 ،ارزیابی چند معیاره یک
روش عمومی برای ارزیابی و جمعبندی بسیاری از معیارهاست.
شناسایی و توسعه معیارها ،اولین مرحله در فرآیند ارزیابی چند
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معیاره است .معیارها در دو دسته محدودیت و فاکتور جای
میگیرند .محدودیت رویکرد ساده بولی این است که تمام
فاکتورها در نقشه مطلوبیت نهایی اهمیت یکسانی دارند .این
محدودیت را میتوان با وزندار کردن فاکتورها و ترکیب آنها با
روش  WLCبرطرف نمود (سلمان ماهینی و کامیاب.)1390 ،
روشهای کمی ارزیابی چند معیاره مانند ترکیب خطی وزنی از
روشهای متداول در خصوص ارزیابی توان اکولوژیک بهشمار
میآیند که با منطق فازی( )10پیادهسازی شدهاند
) .(Malczewski, 2006aنخستین تجربه تعیین توان
اکولوژیکی در ایران را مخدوم ارایه نمود .بر اساس این مدل،
مطالعات آمایش حوزههای آبریز و مناطق مختلف انجام شده
است .در این مطالعات ،با ویژهسازی مدل اکولوژیکی مخدوم و بر
پایه رویکرد منطق بولین و تجزیه و تحلیل و جمعبندی نقشهها
در محیط  ،GISتناسب واحدهای محیطزیستی برای کاربریهای
مختلف ،با استفاده از زبان پرسوجوی ساختاری( )11تعیین شده
است .برخی تالشها در ارتباط با ضعف منطق بولین به وسیله
رویکرد منطق فازی صورت پذیرفته است .برای مثال (سلمان
ماهینی و همکاران ،)1333 ،به ارزیابی چند معیاره بر مبنای
منطق فازی و تحلیل ارزیابی توان طبیعتگردی پرداختند .در این
مطالعه ،وزن عوامل با روش مقایسه زوجی  AHPتعیین و با
استفاده از عملگر  ،WLCکلیه الیهها تلفیق شدند .نقشه رستری
توان طبیعتگردی نیز تهیه شد( .امیری و همکاران1333 ،؛
نجفی نژاد و همکاران ،)1392 ،دو روش سیستمی ادغام نقشهها
و ترکیب منطق بولین -فازی در فرآیند آمایش سرزمین با
استفاده از سیستمهای اطالعات جغرافیایی را بهکار بردند.
(کریمی و همکاران ،)1333 ،به تعیین توان اکولوژیک با
بهکارگیری منطق فازی بهعنوان منطق مدلسازی ریاضی
فرایندهای غیردقیق و مبهم پرداختند( .عرفانی و همکاران،
 ،)1390با استفاده از روش ارزیابی چند متغیره به مکانیابی تفرج
متمرکز در منطقه چاه نیمه شهرستان زابل پرداختند( .جوزی و
همکاران ،)1391 ،با استفاده از روش  WLC ،AHPو MOLA
به ارزیابی توان محیطزیستی منطقه حفاظت شده ورجین
پرداختند( .کریمزاده مطلق و همکاران ،)1393 ،به ارزیابی توان
اکولوژیک شهرستان بیرجند بر مبنای روش  MCEپرداختند.
مطالعات انجام شده در جهان نیز نشان میدهد که گسترش
نظریه مجموعهای بولین ،توسط تئوری مجموعههای فازیزاده
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( )Zadeh, 1965; Zadeh, 1990یک موضوع بحث در طول
دهه  1930برای استفاده در سیستم اطالعات جغرافیایی و تجزیه
و تحلیل تناسب کاربری زمین شد .مطالعات متعددی در ارتباط با
 MCDAبرای توسعه روشهای آنالیز تناسب اراضی اکوتوریسم
مبتنی بر GISصورت گرفته است ( Teh & Cabanban.,
 .)2007; Bender., 2008برخی از مطالعات نشان میدهند که
قواعد متفاوت ارزیابی به طور قابل مالحظهای الگوهای متفاوت
آنالیز تناسب را تولید میکنند ،مطالعات زیادی در ارتباط با
ارزیابی تناسب اراضی با استفاده از روشهای تصمیمگیری چند
معیاره و  GISانجام گرفته است ) ;Hill et al., 2005
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است .بهطوریکه در مناطق تحت مدیریت لزوم اجرای سریع
حفاظت از محیطزیست قطعی است .چنین مناطقی از لحاظ دید
و منظر ،با توجه به اقلیم منطقه ،قرارگیری در کویر و نیز
ارتفاعات از توان بالقوهای برخوردار میباشند .به همین دلیل،
تالش برای پایداری طبیعت بکر آن و اجرای تسهیالت الزم
جهت جذب گردشگر ضروری است.

Gemitzi et al., 2010; Pal et al., 2011; Qiu et al.,
;2013; Bagheri et al., 2013; Xiaorui1 et al., 2012
Chandio et al., 2012; Feizizadehadeh & Blaschke,
2013; Nyeko, 2012; Zhang et al., 2012; Jankowski
et al., 2014; Ligmann- Zielinska & Jankowski,
2014; Lallianthanga et al., 2014; Shah Nawaz Khan
 .(& Ali Khan, 2014با توجه به مرور منابع تاکنون تحقیقات

متعددی در زمینه ارزیابی تناسب اراضی به روش  WLCصورت
پذیرفته است .برای مثال ) ،(Malczewski, 2011به بررسی
رویکرد  WLCپرداخته است .تحقیقات کمی در خصوص
الگوریتم  OWAفازی صورت گرفته است );Zarghami., 2008
Boroushakin & Malczewski, 2010; Amiri et al.,
 .(2013; Ferretti & Pomarico, 2013توسعه رویکرد

 MCEو سودمندی رویکرد  OWAرا به وسیله سناریوهای
متفاوت ،در یک ناحیه از اروپا نشان میدهند .آنها نشان دادند
که سناریوهای  OWAبه کیفیت سطح ریسکپذیری
(خوشبین ،بدبین و خنثی) بستگی دارد و برای تسهیل بهتر و
فهم الگوهایی که از جایگزینهای تصمیمگیری ظهور میکند،
در فرایند تصمیمگیری درگیر است.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
شهرستان بیرجند با وسعتی حدود  391900هکتار در شرق ایران
و مرکز استان خراسان جنوبی واقع شده است (شکل .)1
معرفی پتانسیلهای گردشگری طبیعی شهرستان
بیرجند
توجه به اکوسیستمهای طبیعی در محدوده مورد مطالعه ضروری

شکل ( :)1نقشه موقعیت محدوده مورد مطالعه
منطقه حفاظتشده آرک و گرنگ :این منطقه از پتانسیلهای
گردشگری شهرستان بیرجند است که در غرب آن واقع شده
است .کوهستانی بودن منطقه ،منابع آب به نسبت فراوان ،درهها
و چشماندازهای زیبا همراه با پوشش گیاهی تنک تا متراکم از
منابع با ارزش این منطقه محسوب میشوند (شکل )2
(هدایتیزاده و دریگیو.)1392 ،
منطقه نمونه گردشگری بند دره :بند دره در جنوب شهر بیرجند و
در منطقه کوهستانی رشتهکوه باقران واقع شده است .وجود این
بند تاریخی ،دریاچه فصلی و زیبای پشت بند ،دره سرسبز در
پایین دست بند ،چشمههای آب و نهرهای جاری از کوههای
منطقه در ایام بهار سبب شده تا از دیرباز این محل به صورت
یکی از تفرجگاههای منطقه در آید (شکل ( )3احمدیزاده و
همکاران.)1330 ،
درخت کهنسال بنهرچ :در انتهای روستای رچ که از توابع بخش
مرکزی بیرجند میباشد و در کنار زیارتگاهی درختی بسیار قطور
و زیبا از نوع بنه قرار دارد که قدمت آن بیش از  1000سال
برآورد میشود و کهنسالترین بنه شناسایی شده در استان
خراسان جنوبی است (شکل  )1و با توجه به پایداری آن در
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شرایط جوی منطقه از اهمیت باالیی جهت مطالعات ژنتیکی

برخوردار میباشد

شکل ( :)2تصاویری از منطقه حفاظت شده آرک و گرنگ (هدایتیزاده و دریگیو)1332 ،

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

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

روش پژوهش
با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره ) ،(MCEمدل ارزیابی
توان اکولوژیک کاربری اکوتوریسم اجرا شد .بدین منظور،
مشخصههای الزم برای ارزیابی توان تناسب اراضی مطالعه و
شناسایی و سپس آمادهسازی الیههای این مشخصهها با عملیات
ژئورفرنس ،تعریف سیستم مختصات ( )UTM-40Nو به

هنگامسازی آنها انجام پذیرفت .الیهها و اطالعات مورد نیاز
شامل مدل رقومی ارتفاع (برای تهیه نقشه شیب) ،آبهای
سطحی (رودخانهها) و زیرزمینی (چشمه و قنات) ،زمینشناسی
(زمین لغزش ،گسلها) ،کاربری اراضی ،بناهای تاریخی،
دسترسیها (جادهها) ،شهر و مناطق روستایی میباشد .برای
ساخت و طبقهبندی برخی از الیههای مورد نیاز تحقیق از الیه
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مدل ارتفاع رقومی ) (DEMرستری استخراج شده از تصاویر
ماهوارهای  ASTERدر نرمافزار  ENVIاستفاده شد .پس از
تهیه الیههای وکتوری مورد نیاز از سازمانها و ادارات مربوطه،
کلیه الیهها به فرمت رستری با اندازه پیکسل یکسان تبدیل
شدند .سپس ،جهت انجام روش  ،MCEتمامی الیههای رستری
شده با فرمت  ASCIIبه محیط نرمافزار ادریسی وارد شدند و
تجزیه و تحلیلهای الزم برای تهیه نقشههای فازی شده الیهها
انجام شد .در نهایت ،نقشههای تناسب اراضی برای کاربری
مذکور بهدست آمد.
مدلهای تصمیمگیری مورد استفاده
فرایند تحلیل سلسله مراتبی ()AHP

()12

هدف از وزندهی معیارها بیان اهمیت نسبی هر معیار در ازای
دیگر معیارهاست .بهدست آوردن ضرایب اهمیت نسبی معیارها،

15

گام اصلی تعیین ارجحیتهای تصمیمگیران است .در ادبیات
موضوعی تصمیمگیریهای چند معیاری ،روشهای متعددی
برای وزندهی معیارها از جمله روش مقایسه زوجی بر مبنای
قضاوتهای تصمیمگیران وجود دارد .روش مبتنی بر فرایند
تحلیل سلسله مراتبی توسط ) (Saaty, 1980طرح شد.
روشهای ارزیابی چندمعیاره ( )MCEمبتنی بر منطق
فازی
ترکیب خطی وزنی ()WLC

مراحل انجام ترکیب خطی وزنی ( )WLCمطابق زیر شرح داده
میشود.
 تعیین فاکتورها و ممنوعیتها :مجموعهای از معیارهایارزیابی که شامل فاکتورها و ممنوعیتها میباشند ،مشخص
میشوند (جداول  1و .)2

جدول ( :)1ممنوعیتها برای کاربری اکوتوریسم
ممنوعیت
فاصله از بستر رودخانه کمتر از  110متر
فاصله از جادههای اصلی
شهر
روستا

 استانداردسازی فاکتورها و ممنوعیتها :هر الیه نقشه معیار
به صورت استاندارد آورده میشود ،استانداردسازی فاکتورها
بر اساس منطق فازی در مقیاس بایت ( 0تا  )211و
استانداردسازی ممنوعیتها بر اساس منطق بولین ( 0و )1
صورت میگیرد .تئوری فازی که اولین بار توسط لطفیزاده
( )Zadeh, 1965معرفی شد ،کاربردهای زیادی در
زمینههای مختلف مهندسی برای مقادیر با اطالعات مبهم
پیدا کرده است ) .(Klir &Yuan, 1995در این مدل ،بر

توابع عضویت  Jشکل توابع عضویت  Sشکل

بازه با ارزش صفر

بازه با ارزش 1

کمتر از  110متر
کمتر از  300متر
کمتر از  2000متر
کمتر از  1000متر

بیشتر از  110متر
بیشتر از  300متر
بیشتر از  2000متر
بیشتر از  1000متر

خالف مدل بولین هیچ واحدی مناسب مطلق و نامناسب
مطلق در نظر گرفته نمیشود .به همین دلیل ،وزنهای داده
شده نه صفر است و نه یک ،بلکه بین این مقادیر متغیر
است .برای انجام منطق فازی  1نوع تابع عضویت (توابع S
شکل( J ،)13شکل( ،)11خطی( )11و تعریف شده توسط
کاربر( ))10مطابق شکل ( )1در نرمافزار ایدریسی مشاهده
میشود .نوع منحنی عضویت فازی به شکل یکنواخت
افزایشی( ،)11یکنواخت کاهشی( )13و متقارن( )19است.

توابع عضویت خطی

توابع عضویت تعریف شده

شکل ( :)5توابع عضویت فازی در نرمافزار ایدریسی
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جدول ( :)2فاکتورها و میزان مطلوبیت و نوع توابع عضویت آنها برای کاربری اکوتوریسم
معیار

زیرمعیار

فاکتور

عوامل محیطزیستی

شکل زمین

تابع عضویت

کنترلی
c =0
d =10

شیب

 0تا  %10معادل  211تا 0

جهت

جهت شرقی و شمالی معادل  ،0جهت غربی و جنوبی معادل 211

تعریف شده
توسط کاربر

بافت رسی سنگین ،لومی شنی ،شنی عمیق ،لومی رسی ،لومی و لومی
سنگریزهدار ،معادل  0تا 211

تعریف شده
توسط کاربر

-

تعریف شده
توسط کاربر

-

بافت خاک

کاهنده -خطی

پارامترهای خاک

بسیار کمعمق ،کمعمق تا عمیق ،کمعمق تا نیمهعمیق ،نیمهعمیق،
عمق خاک
عمیق ،بسیار عمیق معادل  0تا 211
زهکشی
خاک

کم تا متوسط ،متوسط تا خوب ،خوب و زیاد معادل  0تا 211

بستر
رودخانه

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

کاهنده -خطی

منابع آبی

 0تا  3000متر معادل  211تا 0

کاهنده -خطی

کاربری اراضی

پوشش
اراضی

فاصله از روستا

عوامل زیربنایی

فاصله از شهر
فاصله تا بناهای تاریخی

دسترسی جاده

مطلوبیت

شکل و نوع

نقاط

(بستر رودخانه ،اراضی بدون پوشش و بیرونزدگی سنگی ،مراتع
متراکم ،مناطق مسکونی) معادل 0
(زراعت آبی و باغات ،مراتع متراکم) معادل 20
(زراعت دیم) معادل 01
(مراتع کمتراکم ،بیشهزار و درختچهزار ،جنگل دستکاشت) معادل 123
(دق رسی) معادل 211
 0تا  1000متر معادل 0
بیشتر از  1000متر معادل  211تا 0
 0تا  2000متر معادل 0
بیشتر از  2000متر معادل  211تا 0

تعریف شده
توسط کاربر

a =110
b = 3000
c =0
d =3000

تعریف شده
توسط کاربر

کاهنده -خطی
کاهنده -خطی

 0تا  3000معادل  211تا 0

کاهنده -خطی

 300تا  3000معادل  211تا 0

کاهنده -خطی

 تعیین وزن برای فاکتورها :جهت مشخص کردن اهمیت
نسبی فاکتورهای مختلف در ارزیابی توان ،برای هر یک از
آنها وزنی در نظر گرفته میشود .در نهایت در نرمافزار
ایدریسی وزن آن عوامل براساس جدول ( )3از طریق
مقایسه زوجی فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی محاسبه میشود.
ادغام فاکتورها و ممنوعیتها :پس از تعیین فاکتورها و

-

-

c =1000
d =10000
c =2000
d =10000
c =0
d =3000
c =300
d =3000

ممنوعیتها ،برای هر کدام از فاکتورها وزنی در نظر گرفته
میشود و براساس فرمول ( )1به صورت خطی ادغام میشوند.
()1
در این رابطه  :Sتناسب کاربری اراضی : ،وزن فاکتور،
ارزش فازی فاکتور و  :امتیاز معیار محدودیت میباشد.

:
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جدول ( : )3وزنهای بهدست آمده حاصل از مقایسه زوجی AHP
هدف

معیار

فاکتور

زیرمعیار
شیب
جهت

شکل زمین

ارزیابی توان اکوتوریسم

عوامل محیطزیستی

پارامترهای خاک
کاربری اراضی
فاصله از منابع آبی

فاصله از شهر
عوامل زیربنایی فاصله از روستا
فاصله از بناهای تاریخی
جاده
دسترسی
CR = 0 /02

میانگینگیری وزندار ترتیبی
روش میانگین وزنی مرتب شده ) ،(OWAبهعنوان یک کلیت از
عملیات پوشش بولین و روش ترکیب خطی وزنی )،(WLC
توسط ) Yager (1988توسعه یافته است .روش میانگین وزنی
طیف کاملی از فضای استراتژی تصمیمگیری در امتداد ابعاد اولیه
درجهبندی بین معیارهای درگیر و میزان ریسک در راهحل را
ارایه میدهد .شکل ( ،)0فضای استراتژی تصمیمگیری را نشان
میدهد که در آن محور  xنشاندهنده یک زنجیره از حداکثر
احتیاط است که از نقطهای که هیچ نوع ریسکی در آن وجود
ندارد به نقطهای که عامل ریسک به طور کامل پذیرفته شده
است ،امتداد مییابد .محور  yنیز نشاندهنده یک زنجیره از
توازن بین معیارهاست که از نقطهای که هیچ توازنی ندارد به
سمت معیار با باالترین میزان توازن امتداد مییابد .توازن،
درجهای است که یک معیار میتواند سایر معیارها را جبران کند.
روش میانگین وزنی ،روش جالبی است .زیرا ،با تغییر ترتیب و
پارامترهای معیار میتواند طیف گستردهای از نقشههای مختلف و
حاالت پیشبینی تولید کند .استفاده از این روش ،اجازه میدهد تا
ارزیابی از طیف گستردهای از استراتژیهای مدیریتی مختلف
بهدست آید.
روش میانگین وزنی شامل دو مجموعه از وزن است :وزن اهمیت
معیار نسبی و وزن ترتیبی .مجموعهی اول عامل یا معیار وزن،

وزن
0/212
0/010

بافت خاک
عمق خاک
زهکشی خاک
پوشش اراضی

0/113
0/113
0/113
0/021

منابع آبی (چاه ،چشمه ،قنات)

0/013

بستر رودخانه

0/031
0/011
0/011
0/111
0/011

سهم نسبی یک معیار را کنترل میکند ،درحالیکه مجموعه دوم،
وزن ترتیبی ،مجموعهای از معیارها را کنترل میکند .بهوسیله
تعیین یک مجموعه مناسب از وزن ترتیبی ممکن است طیف
گستردهای از نقشههای نتیجه (استراتژی تصمیمگیری) تولید
شود که نشاندهنده نتایج به دست آمده از نگرشهای مختلف
تصمیمگیرنده نسبت به ریسک است .مراحل بهکارگیری روش
مذکور شرح داده میشود:

شکل ( :)6فضای استراتژی تصمیمگیری در
میانگین وزنی مرتب شده )(Eastman, 2012

گام اول :براساس روش  ،WLCمجموعهای از معیارهای ارزیابی
مشخص میشود ،هر الیه نقشه معیار به صورت استاندارد آورده
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میشود ،وزنهای معیار حاصل از روش فرایند تحلیل سلسله
مراتبی تعیین میشود.
گام دوم :توسط کمیتسنجهای فازی به ارزیابی چند معیاره
 OWAپرداخته میشود که شامل سه مرحله اصلی است:
مشخص کردن نوع کمیتسنج  ،Qتولید یک دسته از وزنهای
ترتیبی مربوط به  Qو ارزیابی موقعیت هر کدام از سلولها با
استفاده از تابع ترکیبی  .OWAکمیتسنجهای فازی ،امکان
تبدیل عبارتهای زبانی به عبارتهای ریاضی را فراهم ساخته و
دو نوع کمیت سنج کلی وجود دارد :کمیتسنجهای مطلق و
کمیتسنجهای نسبی ) ;Malczewski and Rinner, 2005
 .(Yager, 1996نمیتوان به طور دقیق بیان کرد که کدامیک
از انواع کمیت سنجهای مفهومی برای ارزیابی چندمعیاره
مناسبترند ) .(Malczewski, 2006aدر این پژوهش،
کمیتسنجهای نسبی براساس جدول ( ،)1از میان کمیتسنجهای

منظم افزایشی ) )RIM Yager,1996انتخاب شدند .برای
تعریف این کمیت سنجها معادله زیر به کار گرفته میشود:
Q(p) .Q(p)= P α , α > 0
()2
با تغییر مشخصة  αمیتوان انواع مختلفی از کمیت سنجها و
عملگرهای آنها را به دست آورد .اگر  Q(p) ،α=1متناسب با α
خواهد بود و بنابراین متناظر با کمیت سنج «نصف» )(Half
میشود .با میل کردن  αبه سمت صفر ،کمیت سنج ) Q(pبیانگر
یکی از کرانهایش خواهد بود (عبارت «حداقل یکی» یا ”At
 )“least oneکه با عملگر  MAXمطابق است .از طرف دیگر
با میل کردن  αبه سمت بینهایت ،کمیت سنج ) Q(pکران دوم
خود را ارایه میکند (عبارت «همگی» یا ” )“Allکه برابر با
عملگر  MINاست.

جدول ( :)4کمیت سنجهای زبانی مورد استفاده و  αمتناظر
کمیت سنج زبانی )(Q
Α

استراتژی ترکیبی
استراتژی تصمیمگیری

At least one

Few

Some

Half

Many

Most

All

0/001

0/1

0/1

1

2

10

1000

)OR (MAX

-

-

WLC

-

-

)AND (MIN

خنثی

بدبینانه

خیلی بدبینانه

به شدت بدبینانه

به شدت خوشبینانه

خیلی خوشبینانه خوشبینانه

به منظور تعیین وزنهای ترتیبی به روش میانگین وزنی به طور
خالصه تعاریف نسبی ریاضی بیان میشود:
ارزیابی چند معیاره شامل مجموعهای اولویت به عنوان وزنهای
معیار میباشد wJ  [ 0,1] :برای  j=1,2,...,nبا داشتن
الیههای نقشه و وزنهای معیار ،عملگر ترکیبی  OWAبه محل
سلول  iمجموعهای از وزنهای ترتیبی v = v 1,v 2 ,...,v n
اختصاص مییابد بهطوریکه برای هر  j=1,2,….nداشته
. =1
باشیم vj  [0,1] :و
در این تحقیق ،با توجه به وزنهای معیار بهدست آمده از روش
( AHPجدول  )3و کمیت سنجهای منتخب (جدول  )1و با
استفاده از رابطه ( (Malczewski, 2006b) )3اقدام به محاسبه
وزنهای ترتیبی شد (جدول :)1
( = υj
( )α -
)α
()3
در تصمیمگیریهای فضایی با تعیین و اعمال مجموعه مناسبی
از وزنهای ترتیبی ،میتوان دامنه وسیعی از نتایج (نقشهها) را

بهدست آورد .به عبارت دیگر ،با ارایه نتایج گوناگون با سطح
ریسک و جبرانپذیری (موازنه) متفاوت ،این روش از
انعطافپذیری باالیی در برآورده ساختن نیازها و اولویتهای
تصمیمگیران برخوردار است .عملگر  OWAبه صورت زیر
تعریف میشود:
=OWAi
()1
با مرتب کردن ارزشهای یک
که در آن،
معیار ( )xijبهدست میآید j .وزن ترتیبی و  wjهمان وزن
معیار است که بر اساس ترتیب  zijمرتبسازی شده است .عملگر
 OWAشامل دو مشخصه اصلی است که بیانگر رفتار و موقعیت
عملگر میباشد .1 :درجه  Ornessو  .2میزان رابطه موازنهای
جایگشتی .درجه  Ornessموقعیت عملگر  OWAرا در بین
روابط ( Andمینیمم) و ( Orماکزیمم) و بیانگر ریسکگریزی و
ریسکپذیـری تصمیمگیـر است .درجـه  Ornessبه صـورت زیر
تعریف میشود:
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()1

= Orness

مشخصه دوم عملگر  OWAمیزان تبادل یا تأثیرپذیری یک
شاخص از سایر شاخصها را نشان داده و بهصورت زیر بیان
میشود:
()0
که در آن،
است.

Trade off = 1i

وزن ترتیبی معیاری با رتبه  rام و  nتعداد معیار

گام سوم :طراحی و تعریف سناریوها

سناریوی اول :استراتژی حداکثر ریسک و بدون در نظر گرفتن
توازن ،مبتنی بر عبارت زبانی حداقل یکی (:)α= 0.0001
کمیتسنج فازی حداقل یکی یا ) )At least oneبه عنوان
خوشبینانهترین سناریو در زنجیره کمیت سنجهای فازی مطرح
میباشد .در این سناریو ،نتایج تصمیمگیری منجر به بیشترین
ریسک و جبرانپذیری پایین میشود .وزن کامل به آخرین رتبه
ترتیبی (حداکثر نمره مناسب در سراسر تمام عوامل برای هر
پیکسل) اختصاص مییابد ،نتایج کامالً شبیه عملیات  ORدر
 MCEخواهد بود.
سناریوی دوم :استراتژی ریسک زیاد و دارای مقداری توازن،
مبتنی بر عبارت زبانی اندکی ( :)α= 0.1عبارت زبانی تعداد
اندکی منطبق بر استراتژی خیلی خوشبینانه است .در این سناریو،
نتایج تصمیمگیری منجر به ریسک زیاد و مقداری توازن میشود.
سناریوی سوم :استراتژی ریسک به نسبت زیاد و توازن زیاد،
مبتنی بر عبارت زبانی اغلب ( :)α= 0.5عبارت زبانی اغلب
منطبق بر استراتژی تصمیمگیری خوشبینانه است .در این سناریو،
نتایج تصمیمگیری منجر به مقداری ریسک و توازن زیاد میشود.
سناریوی چهارم :استراتژی ریسک متوسط و توازن کامل ،مبتنی
بر عبارت زبانی نصف ( :)α= 1در این حالت عملگر به ترکیب
خطی ساده ( )WLCتبدیل شده است و یک جبرانپذیری کامل
و ریسک متوسط  Orness =0.5اعمال میشود.
سناریوی پنجم :استراتژی ریسک به نسبت کم و توازن زیاد
مبتنی بر عبارت زبانی اکثراً ( :)α=2کمیت اکثراً معرف استراتژی
تصمیمگیری بدبین است .در این سناریو ،نتایج تصمیمگیری
منجر به مقداری ریسک و توازن زیاد میشود.
سناریوی ششم :استراتژی ریسک کم و دارای مقداری توازن
مبتنـی بر عبارت زبانـی تقـریباً همگـی ( :)α= 10کمیت تقریباً
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همگی معرف استراتژی تصمیمگیری بدبین است .در این سناریو،
نتایج تصمیمگیری منجر به ریسک کم و مقداری توازن میشود.
سناریوی هفتم :استراتژی حداقل ریسک و بدون در نظر گرفتن
توازن مبتنی بر عبارت زبانی همگی ( :)α=1000مبین
تصمیمگیری در شرایط بسیار بدبینانه میباشد .این سناریو ،منجر
به بدترین حالت تصمیمگیری شده و در آن بیشترین مقادیر
موجود در هر موقعیت مورد انتخاب قرار میگیرند .این سناریو،
منطبق بر عملگر منطقی  ANDبوده و عملیات بهصورت ریسک
ناپذیر و بدون هیچگونه موازنهای صورت میگیرد .در این روش،
به معیاری که کماهمیتترین معیار تحقیق است ،حداکثر اولویت
داده شده است.

یافتهها
به منظور ارزیابی محیطزیست برای کاربری اکوتوریسم ،تمامی
پارامترها در مدل اکولوژیکی هموزن نیستند .درصد شیب اهمیت
کلیدی در ارزیابی توان سرزمین برای کاربری اکوتوریسم دارد.
افزایش شیب منطقه مورد مطالعه از یک روند خطی کاهشی
تبعیت نموده است .جاذبهها بهعنوان یکی از ارکان اصلی
اکوتوریسم بسیار مهم و ارزشمند میباشند .با دور شدن از
جاذبهها ،مطلوبیت منطقه برای اکوتوریسم کاهش مییابد.
کاربری اراضی یکی از متغیرهای اساسی در ارزیابی توان
سرزمین برای توسعه اکوتوریسم میباشد .رودخانههای یک
منطقه عالوه بر این که جزء چشماندازهای طبیعی آن به حساب
میآیند ،بهعنوان منبعی برای برطرف کردن برخی نیازهای
اکوتوریستها نیز محسوب میشوند .از سوی دیگر ،با توجه به
ارزش زیستگاهی باالی رودخانهها ،فعالیتهای اکوتوریستی
گسترده در حاشیه رودخانهها میتواند پیامدهای منفی از جمله
آلودگی آب را به وجود آورد که خود این آثار منفی میتواند منجر
به کاهش ارزشهای زیباشناختی منطقه شود که در نهایت سبب
کاهش تقاضای اکوتوریسم در منطقه خواهد شد .راهها یکی از
عوامل تعیینکننده در رشد اقتصادی مکان میباشند .امکان
دسترسی به منطقه مناسب برای اکوتوریسم باید بهعنوان یک
معیار مهم برای اکوتوریستها مورد توجه قرار گیرد .اما از سوی
دیگر ،وجود راهها در طبیعت منجر به اثر گسیختگی چشمانداز
میشود و با توجه به این که اکوتوریستها به دنبال مکانی سالم
و امن و آرام هستند ،نزدیکی بیش از حد به راههای ارتباطی ،با
توجه به عدم وجود ایمنی و سروصدا ،مناسب نمیباشد .با توجه
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به اهمیت نزدیکی به مراکز جمعیتی ،مجاورت با مراکز جمعیتی
بهعنوان یکی از معیارهای توان اکوتوریسم در نظر گرفته
میشود .با افزایش فاصله از شهرها با روند نزولی ارزش متغیر در
یک بازه  0تا  211پیکسل مواجه میشویم .روستاها به عنوان

یک جاذبه فرهنگی مطرح میشوند که مورد توجه اکوتوریستها
هستند .برخی از نقشههای فازی سازی شده در شکل ( ،)1ارایه
شده است.

شکل ( :)7الیههای فازی شده  )1شیب  )2جهات  )3کاربری اراضی  )4فاصله از منابع آبی  )5فاصله از رودخانه  )6فاصله
از شهر  )7فاصله از روستاها  )8فاصله از بناهای تاریخی  )3فاصله از جادههای اصلی

در نقشه نهایی حاصل از روش ( WLCشکل  ،)3که ارزشهای
 0تا  201را شامل میشود  ،مناطقی که دارای ارزش صفر
هستند کمترین توان و مناطق با ارزش  201باالترین توان را دارا
میباشند .مناطق با ارزش باالتر از  201در منطقه وجود ندارد و
بیانگر این است که مناطق با قابلیت فوقالعاده در منطقه موجود
نیست و محدوده مطالعاتی برای توسعه گردشگری دارای توان
به نسبت مناسبی است.
نقشههای نهایی حاصل از روش  MCEبر مبنای شکستگیهای
طبیعی( )20به  1طبقه تناسب تقسیم شد (شکل  .)9جدول (،)1
وزنهای ترتیبی و شکل ( ،)10نقشههای نهایی تناسب اراضی
حاصل از روش  OWAرا نشان میدهد.

شکل ( :)8نقشه نهایی حاصل از اجرای منطق فازی با
استفاده از روش WLC
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شکل ( :)3نقشه نهایی طبقهبندی شده حاصل از اجرای منطق فازی و WLC

Some

Few

At Least One

Most

Many

Half

راهنما

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

All
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جدول ( :)5وزنهای ترتیبی حاصل از کمیتسنج های فازی Q
)(α
وزنهای ترتیبی

α= 0.0001

α= 0.1

α= 0.5

α= 1

α= 2

α= 10

α= 1000

υ1
υ2
υ3
υ4
υ5
υ6
υ7
υ8
υ9
υ10
υ11

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
1/000
1/000

0/002
0/001
0/002
0/003
0/001
0/000
0/009
0/010
0/019
0/022
0/013
0/301
1/000

0/003
0/009
0/003
0/013
0/02
0/029
0/012
0/003
0/011
0/032
0/11
0/191
1/000

0/011
0/011
0/011
0/021
0/031
0/013
0/010
0/113
0/113
0/113
0/111
0/212
1/000

0/033
0/032
0/032
0/010
0/000
0/09
0/12
0/111
0/131
0/100
0/112
0/013
1/000

0/119
0/121
0/103
0/131
0/113
0/130
0/093
0/010
0/009
0/001
0/000
0/000
1/000

1/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
1/000

υ12
∑

بحث و نتیجهگیری
پژوهش انجام شده ،توسعه یک سیستم پشتیبانی تصمیمگیری
چند معیاره برای ارزیابی تناسب اراضی را پیشنهاد میدهد و
درک غنی از پیچیدگی تجزیه و تحلیل میباشد و چارچوبی را
برای تجزیه و تحلیل ترکیب فرایند تحلیل سلسله مراتبی و GIS
و مدل  MCEارایه میدهد .روش ارایه شده به منظور ارزیابی
تناسب اراضی اکوتوریسم و در نتیجه ،ارایه پشتیبانی مفید برای

برنامهریزی منطقهای میباشد .مساحت پهنههای اکوتوریسم در
جدول ( ،)0نشان داده شده است .بر اساس جدول ( ،)0تحت
سناریوهای اول تا هفتم،9/00 ،10/11 ،13/31 ،21/21 ،32/92 ،
 3/21و  0/03درصد از مساحت منطقه در کالس بسیار مناسب
قرار دارد .با تغییر مقدار  αبه سمت اعداد بزرگتر (از سناریوی
اول تا سناریوی هفتم) از مساحت کالسهای بسیار مناسب
کاسته شده است.

جدول ( :)6مساحت پهنههای اکوتوریسم در حالتهای مختلف (هکتار)
طبقه 1

طبقه 2

طبقه 3

طبقه 4

طبقه 5

سناریوی اول
سناریوی دوم

(بسیار نامناسب)
103
2120

(نامناسب)
2200
29131

(متوسط)
11030
13020

(مناسب)
11131
101120

(بسیار مناسب)
130019
91300

سناریوی سوم

13030

11101

02110

11003

11111

سناریوی چهارم

10319

13020

01110

31101

01313

سناریوی پنجم
سناریوی ششم
سناریوی هفتم

22112
10011
01211

19091
31933
201131

19101
11219
2931

31011
11203
3112

31139
12333
119

برای تایید نهایی و بررسی دقت نتیجه حاصل از پژوهش حاضر،
نقشه مطلوبیت حاصله برای  OWAبا الیههای مؤثر مثل شیب
مقایسه شد ،مشخص شد که کالسهای برتر مکانیابی در

کالسهای با ارزش باالی الیههای فوق قرار دارد .عالوه بر آن
پس از طبقهبندی نقشههای نهایی تناسب اراضی ،با عملگر
 Cross – tabulationدر محیط نرمافزار ایدریسی دقت کلی
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توسط نرمافزار بهدست آمد.

دقت کلی طبقهبندی = مجموع تعداد پیکسلهای قطر اصلی  /مجموع کل پیکسلها ()1
جدول ( :)7میزان دقت کلی بهدست آمده در مقایسه نتایج بهدست آمده
کمیتسنجهای فازی
درصد دقت کلی

At least one
13/03

Few
13/33

نتایج ارزیابی نشان میدهد که روش  OWAمنطبق بر
کمیتسنج فازی ( Manyسناریوی پنجم) بیشترین دقت
( )% 90/12را دارد ،بنابراین ،بهترین نتیجه را دارا میباشد (جدول
 .)1در این سناریو ،به ترتیب  22/19 ،20/13 ،12/13 ،1/09و
 9/00درصد از مساحت محدوده مورد مطالعه در کالسهای
بسیار نامناسب ،نامناسب ،متوسط ،مناسب و بسیار مناسب قرار
دارد .بنابراین ،محدوده مورد مطالعه برای اکوتوریسم به نسبت
مناسب است .در این تحقیق ،ارزیابی توان توسعه اکوتوریسم
شهرستان بیرجند بر اساس روش  MCEمبتنی بر منطق فازی
انجام شد .همانطور که ذکر شد ،با وارد کردن ممنوعیتها،
مناطق فاقد ارزش با منطق بولین حذف شده و سایر مناطق در
بازهای از طبقات پیوسته تعیین شد .با توجه به فراوانی متغیرها در
ارزیابی توان اکولوژیک ،روابط میان متغیرها و تأثیر متقابل آنها
وزندهی را دشوار و پیچیده میکند .بنابراین ،برای وزندهی
پارامترها از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد و
ضمن تایید روش منطق فازی مشخص شد که بهترین
روشهای ارزیابی ،روشهایی هستند که عمل ارزیابی را با
استفاده از مدل ارزیابی چند عامله و استفاده از عوامل مؤثر
اکولوژیک فیزیکی و زیستی انجام میدهند .در روش فازی
ترکیب خطی وزنی ،به واسطه طیف گسترده دستهبندی مناطق
( )0-211قدرت تصمیمگیری باالتر از منطق بولین است که با
نتایج اردکانی و همکاران ( ،)1390مطابقت دارد .این محققان
اقدام به پهنهبندی منطقه خلیج چابهار با استفاده از روش ارزیابی
چند متغیره ( (WLCنمودند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که
مدل فازی نسبت به روشهای دیگر (مانند همپوشانی شاخص یا
بولین) از قابلیت انعطاف باالیی با مدلکردن روابط منطقی و آثار
متقابل پارامترها بر همدیگر برخوردار میباشد و در تعیین مکانی
چندین معیار ارزیابی کارایی زیادی دارد .استفاده از روش
 ،OWAاجازه میدهد تا چندین سناریوی تصمیم به منظور
هدایت برنامهریزان برای رسیدن به راهحل رضایتبخشتری با

Some
31/01

Half
31/91

Many
90/12

Most
31/91

All
10/20

در نظر گرفتن ریسک و توازن در فرایند تصمیمگیری ارزیابی
شود .نتایج بهدست آمده از مطالعه نشان میدهد که هدف از
رویکرد این است که با قابلیت انعطافپذیری روش OWA
راهحل بهینه پیدا شود .نقشه نهایی تناسب بهدست آمده
نشاندهنده یک ابزار پشتیبانی تصمیمگیری فضایی است که
قادر است مناطق مناسب برای کاربری اکوتوریسم را شناسایی
کند .در نتیجه ،مقاله حاضر نشان میدهد که چگونه ممکن است
برای بهدست آوردن طیف وسیعی از استراتژیهای تصمیمگیری
از عملکرد  OWAاستفاده کرد و درک بهتری از تناسب اراضی،
با الگوهای مناسب بدهد .پس از این استدالل ،نتایج بهدست
آمده نیز باید درک بهتری از مسئله تصمیمگیری ارایه دهد .بر
اساس این مالحظات ،واضح است که رویکرد روششناختی
میتواند پشتیبانی بسیار مفیدی برای بسیاری از مسایل
تصمیمگیری چند معیاره ارایه کند.
یادداشتها
1.
2.
3.
4.
5.

)Gross Domestic Product (GDP
Tourism
)World Trade Organization (WTO
Ecotourism
International Union of Conservation Nature
and natural resources
)6. Multi Criteria Evaluation (MCE
)7. Weighted linear combination (WLC
)8. . Ordered Weighted Averaging (OWA
)9. Geographic information system (GIS
10. Fuzzy logic

)Structured Query language (SQL
)Analitical hierarchy process (AHP
)Sigmoidal (S-Shape
J-Shape
Linear
User defined
Monotonically increasing
Monotonically decreasing
Symmetric
Natural breaks

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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مهرمهدیس تهران 190 ،صفحه.
سلمان ماهینی ،ع.؛ ریاضی ،ب.؛ نعیمی ،ب.؛ بابایی ،س .و جوادی ،ع .1333 .ارزیابی توان طبیعتگردی شهرستان بهشهر بر مبنای روش
ارزیابی چند معیاره با استفاده از ، GISعلوم و تکنولوژی محیطزیست ،دوره یازدهم ،شماره.1
طرح آمایش خراسان رضوی .1333 .مطالعات گردشگری.
عرفانی ،م.؛ اردکانی ،ط.؛ صادقی ،ا .و پهلوانروی ،ا .1390 .مکانیابی برای تفرج متمرکز در منطقه چاهنیمه (شهرستان زابل) با استفاده از
سیستم تصمیمگیری چند متغیره .پژوهشهای محیطزیست ،سال  ،2شماره  .1صفحات .11-10
غنیمتی ،م .و احمدیزاده ،س  .1392.ارزیابی توان اکولوژیکی اکوتوریسم منطقه شکارممنوع خراسانلو با استفاده از  ،GISپایاننامه
کارشناسی ارشد ارزیابی محیطزیست ،دانشگاه بیرجند.
کریمزاده مطلق ،ز.؛ احمدیزاده ،س .و اشرفی ،ع .1393 .ارزیابی توان اکولوژیک بخش مرکزی بیرجند بر اساس روش ترکیب خطی
وزنی در محیط سیستمهای اطالعات جغرافیایی .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه بیرجند 110 ،صفحه.
کریمی ،م.؛ مسگری ،م .و شریفی ،م .1333 .مدلسازی توان اکولوژیک سرزمین با استفاده از منطق فازی ،سنجش از دور و  GISایران،
سال اول ،شماره اول ،صفحات 11-33
میراث فرهنگی استان خراسان جنوبی .1393 .مطالعات گردشگری.
نجفینژاد ،ع.؛ پیشداد ،ل .و سلمانماهینی ،ع .1392 .مقایسه کارایی دو روش سیستمی و تخصیص سرزمین چند فاکتوره در فرایند
آمایش سرزمین با استفاده از سیستمهای اطالعات جغرافیایی ،مجله کاربرد سنجش از دور و  GISدر علوم منابع طبیعی ،سال چهارم،
شماره.1
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