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  دهیکچ

 یتازه، تنوع توپوگراف يمناظر، هوا ییبایمانند ز یباشناختیز يهاتیفیو تجربه ک عتیباط با طبانسان به ارت ازین ،ینیسرعت شهرنش شیبا افزا

نظر منبع با ارزش درخور حفاظت در کی عنوانبه نیسرزم يمایس یباشناختیز تیفیرو کنیاست. از ا شیسبز در حال افزا يهارساختیو ز

ـ  آنهـا است که بر اساس  ییارهایمشخص کردن مع ن،یسرزم يمایس يدارید تیفیک یابی. هدف از ارزشودیگرفته م ارزش  يدارا يماهایس

ـ  یشناسییبایارزش ز يسازیکم منظوربهمطالعه  نی. در اکرد يرا حفظ و بازساز یشناسییبایز ـ یو یپس از مرور منابع و بررس  يهـا یژگ

روش  يریکـارگ و در گام بعـد بـا بـه    شدسپس استاندارد  و يسازمشخص، نقشه یشناسییبایدر ارزش ز مؤثر يارهایمع ،یمنطقه مطالعات

ـ ییبایارزش ز يمناطق دارا تینهاشد. در نییتع یشناسییبایارزش ز يدارا مناطق دار،وزن یخط بیترک از  یبـا درجـات متفـاوت    یشناس

 نیمربـع کمتـر   لومتریک 64/40ت با مساح یشناسییبایارزش ز نیشتریب يمناطق دارا ده،آم دستبه جینتا بر اساس. شدمشخص  تیمطلوب

. انـد خـود اختصـاص داده  مساحت منطقه را به نیشتریمربع ب لومتریک 65/477کم با مساحت  یشناسییبایارزش ز يمساحت و مناطق دارا

  سومند واقع شود. رانیگمیتصم يبرا نیسرزم يمایس تیفیو ک تیریبهبود مد منظوربه تواندیمطالعه م نیا جینتا

  

 
  

  ني سرزمیزیربرنامه دار،خطی وزن بروش ترکی اره،ی چند معیابارزی ،يسازکمی ،يداردی تیفکیي: دکلیکلمات 
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  مقدمه

آغـاز   1960از دهه  نیسرزم يمایس یشناسییبایمطالعه ارزش ز

 یسـتم یاز خـدمات اکوس  یکـ ی عنـوان بـه  ریـ اخ يهـا و در سال

قرار گرفتـه   یهزاره مورد بررس یستمیوساک یابیدر ارز یفرهنگ

 رنـده یبرگدر نیسـرزم  يمایسـ  یشناسییبای). ارزش ز17است (

انسـان نقـش    تاست که در رفاه و سـالم  طیاز مح ییهایژگیو

ــهداشــته و  ــوانب در  گــذارتأثیرمهــم و  ياز پارامترهــا یکــی عن

قــرار  یمــورد بررســ نیســرزم يمایو حفاظــت از ســ تیریمــد

ـ ارزیابی کیفیت د. )19( ردیگیم سـیماي سـرزمین، یـک     يداری

اسـت و   یزیسـت �ارزیـابی آثـار محـیط    منظـور بـه جزء ضروري 

و کـاربري   نهاديپیشـ  توسعه هاياطالعاتی در مورد آثار فعالیت

 قـرار  گیـران تصـمیم  اریمناظر، در اخت يداریروي کیفیت د نیزم

بت کاربري زمین در بسیاري از کشورها نسـ  زانیر. برنامهدهدیم

 شـناخت  بـه  سـرزمین  سیماي زیباشناختی هايبه اهمیت ارزش

ـ ربرنامه تمایل به توجه با. اندیافته دست  نیسـرزم  يکـاربر  زانی

و  يریگمیدر تصم یشناسییبایز يهاارزش ردننسبت به وارد ک

 کـردن  کمـی  بـراي  معتبر هايشناسایی راه ن،یسرزم يزیربرنامه

 هـاي ). روش1است ( يضرور سرزمین سیماي هايویژگی این

توسعه  نیسرزم يمایس يداریارزیابی کیفیت د منظوربه ياریبس

پایـه و   كادرا ارزیابی روش دو اساس بر آنها اغلب ولی اندیافته

 کــردیرو قلمــرو از خــارج در). 22( هســتند محــورکارشــناس

ـ بـر پا  ییهـا روش ،یسـتم یخدمات اکوس  يمایسـ  حـات یترج هی

. انـد افتـه یتوسعه  یشناسییبایارزش ز یابیارز منظوربه نیسرزم

 يمایاز ســ یخاصــ يهــایژگــیارزش و ییکردهــایرو نیدر چنــ

را  یشناسـ ییبـا یز ارزش آنهـا امـا اغلـب    شودیورد مابر نیسرزم

قـرار   يسـاز و نقشـه  يسـاز یمـورد کمـ   حیطور واضح و صـر به

 يداریـ د تیفیک یابیکه هدف از ارزنی). با توجه به ا18( دهندینم

 آنهااست که بر اساس  ییارهایمشخص کردن مع ن،یرزمس يمایس

 يرا حفـظ و بازسـاز   یشناسـ ییبایارزش ز يدارا يماهایسبتوان 

 ییایـ و سـامانه اطالعـات جغراف   یمکـان  يهـا ، استفاده از دادهکرد

)GISيمایسـ  يداریـ د يهـا یژگـ یو يسـاز و مـدل  یابی) در ارز 

ـ ). بر اسـاس ا 15( کندیم فایا ینقش مهم نیسرزم هـا از  روش نی

 منظـور بـه ) GIS( ییایـ سامانه اطالعـات جغراف  یمحاسبات ییتوانا

 یعواقـع نـو  که در شودیها استفاده مداده يسازو مدل يسازنقشه

 تــوانیبــر اســاس آن مــ .اســت ینــیع يداریــد تیــفیک یابیــارز

 ییاطالعـات و توانـا   يسـاز نقشـه  قیرا از طر يدارید يهاارزش

 يسـاز مـدل  ایـ و  ییشناسا ،ییایجغراف سامانه اطالعات یمحاسبات

 يعامل مبنـا، ابزارهـا   يسازمدل يهاو روش GIS بی. با ترککرد

 یتیریمسائل مد یبررس منظوربه يترشرفتهیپ يریگمیتصم بانیپشت

 کی شیپ يکه تا چند یشناختییبایز تیفیک یابیمانند ارز دهیچیپ

ــع غ ــمنب ــوده، فــراهم    ری ــنجش ب ــدقابــل س  ). 16اســت ( هش

 یشناسـ ییبـا یز تیفیک يسازیو کم يسازمدل يهاکاربرد روش

ـ را در مطالعه؛ آر نیسرزم يمایس  منظـور بـه ) 14و همکـاران (  ازای

 يایاسپان يایمنطقه آندالوس ییمناظر روستا يدارید تیفیک یابیارز

 ی، لـ يداریـ د تیفیک نیانگیو شاخص م GISبا استفاده از  یجنوب

افـراد نسـبت بـه     حاتیترج يازسی) با هدف کم20و همکاران (

ــدها  ــاظر در مقصـ ــف، ســـع  يگردشـــگر يمنـ  و يدیمختلـ

 زهحو یشناسییبایارزش ز يساز) با هدف مدل6و  5همکاران ( 

ـ . همافـت ی تـوان یاسـتان گلسـتان مـ    ارتیز  يادر مطالعـه  نیچن

لفــه ؤم لیــ) بــا اســتفاده از روش تحل11و همکــاران ( یمــیرکریم

 نیتـر ) مهـم PCA: Principle Components Analysis( یاصـل 

 يمایسـ  یشناسـ ییبایبر ارزش ز گذارتأثیر یو ذهن ینیع يارهایمع

ـ   افتندیکردند و در یرا بررس ارتیز زیحوزه آبخ نیسرزم  نیکـه از ب

ـ  ،یدگیچیپ اریمع پنج یذهن يارهایمع  شیبافت، تنوع رنگ، منظره پ

ـ یع يارهایمع نیو از ب طیمح یزگیو پاک دکنندگانیبازد يرو  سـه  ین

ـ آبشـار و قابل  دیـ د تیقابل ،یاهیتنوع تراکم پوشش گ اریمع  دیـ د تی

ـ اهم نیشـتر یب ينقاط پر تنوع دارا  گـر ید ياهسـتند. در مطالعـه   تی

ـ ) بـر پا 7و همکـاران (  يدیسع  گـران مشـاهده  یشـناخت ادارکـ   هی

نـد.  کرد نیـی را تع یشناسـ ییبایدر ارزش ز مؤثر يارهایمع نیترمهم

ــد ــش  نیب ــور پرس ــهمنظ ــ يانام ــ یطراح ــر از  100 نیو در ب نف

 بکـر  يارهـا ینشـان داد کـه مع   جینتا لیشد. تحل عیتوز گرانمشاهده

و  عتنـو نقاط پر دید تیآبشار، قابل دید تیقابل ط،یمح یزگیبودن، پاک

 يمایسـ  یشناسـ ییبـا یدر ازرش ز ارهـا یمع نیتـر تنوع رنگ از مهم

عـات  سـامانه اطال  يورنـا ف شـرفت یاسـت. بـا توجـه بـه پ     نیسرزم
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 نیگزیجـا  يتـر شـرفته یو پ تـر قیـ دق يهـا ) روشGIS( ییایجغراف

ـ به ارز توانیمآنها  نیشده است که از ب یسنت يهاروش چنـد   یابی

. هـدف  کـرد ) اشاره MCE: Multi Criteria Evaluation( ارهیمع

  نیانتخــاب بــا توجــه بــه چنــد يتعــداد یابیــروش ارز نیــاز ا

 داروزن یخطـ  بیـ رک). روش ت8و هدف متضـاد اسـت (   اریمع

)WLC: Weighted Linear Combination ،(يهـا از روش یکی 

 دایپ GIS یعیاست که کاربرد وس ارهیچند مع یابیمتداول در ارز

ـ نقشه مطلوب هیو ته یابیارز ندیکرده است و در فرا  نیسـرزم  تی

 قیتلف يروش برا نیروش، بهتر نی. اردیگیمورد استفاده قرار م

است. در گـام   GIS طیچند منظوره در مح یابیو ارز ارهیچند مع

 یینهــا تیــورد مطلوبادر بــر ارهــایمع تیــاهم ارهــایمع بیــترک

 کـردن  داربـا وزن  تـوان یرا مـ  تیمحدود نیکه ا ستین کسانی

 اریروش هر مع نیا در. کرد برطرف آنها بیو سپس ترک ارهایمع

 جیضـرب شـده و نتـا    اریشده در وزن متناظر با آن مع تاندارداس

 نیدر ا ي. استانداردسازشوندیجمع م گریکدیبا  ارهایمع یتمام

). هدف از 3( ردیگیصورت م يمنطق فاز يبر منبا روش اصوالً

 نیسرزم يمایس یشناسییبایارزش ز يسازیپژوهش حاضر کم

بـا   WLCاستان اصـفهان بـا اسـتفاده از روش     يدر بخش مرکز

 ل سلسله مراتبیتحلی یدهو روش وزن GIS يورناف يریکارگبه

AHP: Analytical Hierarchy Process) (   توانـد یسـت کـه مـ 

مناسب با توجه بـه   یتیریمد يهارا در اتخاذ روش رانیگمیتصم

  رساند. ياری یمنطقه مطالعات يهایژگیو

  

  هامواد و روش

  یمنطقه مطالعات

دقیقـه   19درجه و  32مورد مطالعه در استان اصفهان بین  منطقه

دقیقـه   12درجـه و   51دقیقه عرض شمالی و  56ه و درج 32تا 

ــا  دقیقــه طــول شــرقی واقــع شــده اســت و   59درجــه و  51ت

 شـهر، خمینـی  شهر،شاهین اصفهان، هايشهرستان از هاییبخش

منطقـه در   ینا). 1 شکل( گیردبرمی در را فالورجان و آبادنجف

مربع است. متوسـط   کیلومتر 99/1180برگیرنده مساحتی معادل 

 و گـراد درجـه سـانتی   7/16درجه حرارت سـاالنه ایـن منطقـه    

 هـاي مزیـت  داراي و اسـت  مترمیلی 9/116 آن بارندگی متوسط

 رود،زاینـده تـوان بـه وجـود رودخانـه     یمـ  که است گیريچشم

ــا وجــود کشــاورزي، مرغــوب اراضــی وجــود ــاریخی و  رآث ت

 شـهري  عناصـر  وجـود  شهرنشینی، قدمت توریستی، هايجاذبه

 در توسعه بالقوه هايي تجهیز شده، وجود زمینهزیربناها راههمبه

 و معـدنی  صـنایع  صـنعتی،  کشاورزي، خصوصاً هابخش تمامی

  ). 2( کرد اشاره اولیه پایه نیازهاي بودن فراهم صورت در دستی

  

  انجام پژوهش روش

ـ ارز يبـرا  یعموم یروش اره،یچند مع یابیارز  يبنـد و جمـع  یابی

هـدف   کیبه  یابیدست يروش برا نی. در اارهاستیاز مع ياریبس

ـ تعر ییارهایدر ابتدا مع نیمع  ارهـا یو بـر اسـاس مع   شـود یمـ  فی

توجـه   دیبا ارهاینقشه مع هی. پس از تهردیگیصورت م يریگمیتص

 یمتفـاوت  يکـه در واحـدها  نیا خـاطر  بـه  هـا نقشـه  نیداشت که ا

ـ . از اسـتند ین سـه یقابـل مقا  گریکدیبا  شوندیم يریگاندازه رو  نی

. شـوند  اسـتاندارد  هـا نقشه نیا ،يریگمیتصم ندیالزم است در فرا

 ياستاندارســاز منظــوربــه يفــاز يروش از تئــور نیــا در اصــوالً

ـ  يبـرا  ي. منطـق فـاز  شـود یاستفاده مـ  ارهایمع بـار توسـط    نیاول

 يسازنرمال يبرا ییارائه شد و مبنا 1965در سال ) 20( زادهیلطف

 روش). 3( اسـت  هـا در داده تیـ م قطععـد  یداده و بررسـ  گاهیپا

 لیـ روش تحل شـود یاستفاده مـ  ارهیچند مع یابیکه در ارز يگرید

دو  سـه یبر مقا یمبتن يهااز روش یکی AHP .است یسلسله مراتب

در ) 23( ی) است که توسط سـاعت Pair wise comparisonبه دو (

 بـا توجـه   ارهیچند مع یابی). در ارز9ارائه شده است ( 1980سال 

از روش  سـتند ین کسـان ی تیاهم يمختلف دارا يارهایکه معنیبه ا

AHP بـه  نسبت آنها تیاهم نییو تع ارهایبه مع یدهوزن منظوربه 

 نیتـر و سـاده  نیتـر از متـداول  یکی). 8( شودیاستفاده م گریکدی

 داروزن یخطـ  بیـ روش ترک ارهیچند مع يریگمیدر تصم هاوهیش

ــت ــه ،)9( اس ــا در ک ــژوهش  نی ــهپ ــورب ــارز منظ ارزش  یابی

مورد استفاده قرار گرفـت. مراحـل    نیسرزم يمایس یشناسییبایز

 يسـاز یو کمـ  یابیارز منظوربه داروزن یخط بیانجام روش ترک

   :است ریشرح زبه نیسرزم يمایس یشناسییبایارزش ز
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  نیکی)(رنگی در نسخه الکترو . موقعیت منطقه مطالعاتی در ایران و استان اصفهان1شکل 

 

  یشناسییبایز اثرگذار در ارزش يارهایمع ییشناسا

پس از مرور منـابع مختلـف    ،یشناختییبایز ارزش نییتع منظوربه

منطقـــه  يهـــایژگـــیو ی) و بررســـ16و  15، 13، 11، 7، 6، 5(

ـ تراکم پوشـش گ  يارهایمع ،یمطالعات تنـوع تـراکم پوشـش     ،یاهی

ـ بلاز تنـوع پوشـش)، قا   یشاخصـ  عنوانبه( یاهیگ نقـاط   دیـ د تی

سـبز   يو فضاها هااركپ دید تیرودخانه، قابل دید تیپرتنوع، قابل

  . شد انتخاب هاقله دید تیو قابل يشهر

  

  ارهاینقشه مع هیته

  یاهیتراکم پوشش گ

) OLI: Operational Land Imager( نیزمـ  یاتیعمل رسازیتصو ابزار

گذشته  يهامورد استفاده در لندست يهاسنسور ،8در ماهواره لندست 

 يهـا بـا داده  یماهواره بـه انـدازه کـاف    نی. در واقع ابخشدیرا بهبود م

 ون،یبراسیلندست از لحاظ هندسه اخذ داده، کال يسر یقبل يهاماهواره

و  یمحصول خروجـ  تیفیک ،یفیط يهایژگیپوشش، و اتیخصوص

امکـان مطالعـات    لهیوس نیبد تا است سازگار هادر دسترس بودن داده

 نیرو در انی). از ا12در طول زمان وجود داشته باشد ( یاهیگپوشش 

ــه ال ــمطالع ــش گ     هی ــده پوش ــال ش ــل نرم ــاخص تفاض ــش   یاهی

NDVI:Normalized Difference Vegetation Index) ( عنوانهب 

ـ با اسـتفاده از رو  ،یاهیاز تراکم پوشش گ یشاخص شـاخص    هی

ـ ا تهسـلو  یسیدریا افزاردر نرم) VEG Indexپوشش گیاهی (  هی

قرمز و مادون قرمز سـنجنده   ياز باندها هیال نیا هیته يشد. برا

OLI  و خرداد ماه (ژوئـن)   2018ماهواره لندست متعلق به سال

اسـت   دهیرسـ  یشـ یبه حـداکثر رشـد رو   یاهیکه تاج پوشش گ

  . شداستفاده 

  

  یاهیتنوع تراکم پوشش گ

 سـتوگرام یه يابتـدا از رو  یاهینقشه تنوع تراکم پوشش گ هیته يبرا

موجود در نمـودار،   یعیطب يهایو با توجه به شکستگ NDVIنقشه 

) در Reclassمجـدد (  يبنـد با استفاده از دستور طبقـه  NDVIنقشه 

طبقـه قــرار   شـش ) در IDRISI Selvaســلوا ( یسـ یدریا افـزار نـرم 

شده، با استفاده از دسـتور   يبندطبقه NDVIگرفت. سپس، از نقشه 

ـ اد طبقـات مختلـف در پنجـره و    )، تعـد Patternالگـو (   :NDC( ای

Number of Different Class (ییهـا کسلیتا پ شد هی، ته3×3 لتریبا ف 

هسـتند   یاهیـ سه طبقه متفاوت از تراکم پوشش گ يکه دست کم دارا

  ).4( دیآ دستبه یاهیجدا شوند و نقشه تنوع تراکم پوشش گ
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  نقاط پرتنوع دید تیقابل

 يتنـوع ابتـدا از رو  نقاط پر یمکان تیعموق نییو تع ییشناسا يبرا

. شـد اسـتخراج   نیارتفاع منطقه، نقشه شکل زم ینقشه مدل رقوم

شـده،   جـاد یاز نقشـه ا  3×3مـد   لتـر یسپس، با استفاده از دستور ف

تنـوع در هـر پنجـره بـه آن پنجـره       نیترشد تا بزرگ هیته ياهیال

 NDC 7×7، آمده دستبه شده لتریف نقشهاطالق شود. در ادامه از 

 نیتردهنده متنوعنقشه که نشان نیطبقه آخر ا تینهاشد و در هیته

نقاط موجود در منطقه مورد مطالعه اسـت، بـا اسـتفاده از دسـتور     

 نیـی پـژوهش تع  نیـ مجدد جدا شد. از آنجا که هدف ا يبندطبقه

اسـت،   طالعـه منطقه مـورد م  نیسرزم يمایس یشناسییبایارزش ز

ـ باشـد. از ا  دیقابل د دکنندهیتوسط بازد دینقاط متنوع با نیا رو، نی

در  )Viewshed( وشـد یبـا اسـتفاه از دسـتور و    دیـ د تینقشه قابل

شـد تـا    هیـ سـلوا ته  یسـ یدریا افزاردر نرم يلومتریک سهمحدوده 

  ).4ندارند حذف شوند ( دینقاط د نیکه به ا یمناطق

  

  رودخانه دید تیقابل

 يهـا از جدا کردن رودخانهرودخانه، پس  دید تیقابل نییتع يبرا

 200 يدر محـدوده جسـتجو  ) Viewshed( وشـد یدستور و یاصل

  ندارند حذف شوند. دینقاط د نیکه به ا یاجرا شد تا مناطق يمتر

  

  هاقله دید تیقابل

 کـردن  مشـخص  از پـس  هـا، قلـه  دیـ محدوده قابـل د  نییتع يبرا

 افـزار رمبا استفاده از ن یموجود در منطقه مطالعات يهاقله تیموقع

Google Earth  سلوا  یسیدریا افزارنرم طیمح به آنهاو وارد کردن

 يمتـر  5000 يجسـتجو  در محدوده) Viewshed( وشدیدستور و

  ندارند حذف شوند. دینقاط د نیاکه به  یاجرا شد تا مناطق

  

  يسبز شهر يفضاها و هاپارك دید تیقابل

مناطق با اسـتفاده   نیا نقشه ها،پارك دیمحدوده قابل د نییتع يبرا

اسـتخراج   نیزمـ  ينقشه کاربر يمجدد از رو يبنداز دستور طبقه

ـ ا دیاجرا شد و نقشه د )Viewshed( وشدی. سپس دستور وشد  نی

 بـا  هـا آمـد. در گـام بعـد نقشـه فاصـله از پـارك       دسـت بهمناطق 

سـلوا   یسـ یدریا افـزار ) در نرمDistance( لهفاص هیرو يریکارگبه

ـ او در پ شد هیته  گریدکـ یو نقشـه فاصـله در    دیـ دو نقشـه د  انی

  حذف شوند.   دیتا نقاط بدون د شدضرب 

  

  ارهایمع يسازيفاز

  یاهینقشه تراکم پوشش گ يسازيفاز

ـ تراکم پوشش گ شیکه افزانیتوجه به ا با ـ تـا   یاهی  ياآسـتانه  کی

و  شـود یمـ  نیسـرزم  يمایس یشناختییبایارزش ز شیباعث افزا

پوشـش   شیافـزا  یول ماندیص ثابت ممحدوده خا کیسپس در 

 دانیـ کـه در م  یتیعلت محدودپس از گذر از حد آستانه به یاهیگ

 نیسـرزم  يمایسـ  یشـناخت ییبـا یاز ارزش ز کنـد یمـ  جـاد یا دید

  .شد يمتقارن، فاز ینقشه با استفاده از تابع خط نیا کاهد،یم

  

  یاهینقشه تنوع تراکم پوشش گ يسازيفاز

 یشـ یافزا یبا استفاده از تابع خطـ  یاهیگ تنوع تراکم پوشش نقشه

 يشتریتنوع ب يکه دارا یکسلیشد. هر پ يفاز 0- 255در محدوده 

  گرفت. يبود ارزش باالتر

  

  يسبز شهر يفضاها و هاپارك دید تینقشه قابل يسازيفاز

ـ قابل هـا فاصـله از پـارك   شیکه با افزانیتوجه به ا با ـ ا دیـ د تی  نی

منـاطق بـا اسـتفاده از     نیا دید تیبل. نقشه قاابدییمناطق کاهش م

  شد. يفاز 0- 255و در محدوده  یکاهش یتابع خط

  

    ارهایمع ریسا يسازيفاز

منطقه بـا اسـتفاده    یشناسییبایاثرگذار در ارزش ز يارهایمع ریسا

  شدند.  يشده توسط کاربر فاز فیاز تابع تعر

  

  ارهایبه مع یدهوزن

دو بـه دو   سـه یبـر مقا  یمبتناز روش  ارهایبه مع یدهوزن منظوربه

)Pair wise comparison  ـ ) در مـتن ـ   نـد یفرا کی  یسلسـله مراتب

)Analytical Hierarchy Process روش  نیــ. در اشــد) اســتفاده

دو  يهاسهی) به مقاRatio Matrixنسبت ( سیماتر کی جادیا يبرا
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دو بـه دو   يهـا سـه یمقا AHP. در روش شـود یبه دو پرداخته مـ 

 عنـوان بـه  ینسـب  يهـا نظر گرفته شـده و وزن در يورود عنوانبه

ـ ). ا9( شـود می دیتول یخروج  یسـه مرحلـه کلـ    يروش دارا نی

 نیو تخمـ  ارهایبه مع یدهوزن ،یزوج سهیمقا سیماتر هیاست: ته

ــازگار ــرخ س ــرين ــازگار بی. ض ) Inconsistency Ratio( يناس

ـ باسـت کـه    يکاروساز بـه   تـوان یتـا چـه انـدازه مـ     داردیمـ  انی

ـ ). م10آمـده اعتمـاد کـرد (    دسـت بـه  يهـا تیلواو  بیضـر  زانی

بـاالتر از   بیقابل قبول است و اگـر ضـر   1/0اغلب تا  يناسازگار

انجام  منظوربه). 21( میهست يدر داور دنظریتجد ازمندیآن باشد ن

 شـش و توسـط   میتنظـ  يانامهمطالعه، پرسش نیدر ا AHPروش 

 يان، علـوم کشـاورز  اصـفه  یصـنعت  يهـا از استادان دانشـگاه  فرن

  .  شد لیتکم ریگرگان و مال

  

    ارهایمع ادغام

 ییهـا به مجموعـه  لیتبد اطالعات داروزن یخط بیروش ترک در

ـ . اشـود یمربوط به منطقه مورد مطالعه م يارهایاز مع  ارهـا یمع نی

ــس از وزن ــپ ــترک ،یده ــ بی ــوندیم ــ  ش ــه ب ــهو در ادام  لهیوس

مـورد نظـر    ياربرنقشـه تناسـب کـ    ،يبنـد و جمـع  يگذارهمیرو

 یشناسییبایز رزشا يبندنقشه طبقه انی). در پا3( دیآیم دستبه

و  شـد  جادیمجدد ا يبندبا استفاده از دستور طبقه یمنطقه مطالعات

   از طبقات آن محاسبه شد.   کیمساحت هر 

  

  نتایج

 داروزن یخط بیانجام روش ترک يشد برا انیب که طورهمان

منطقــه  یشناســییبــایبــر ارزش ز مــؤثر يارهــایمع ابتــدا در

). پـس از  2شـدند (شـکل    يسـاز و نقشه ییشناسا یمطالعات

و انـواع توابـع    يبا استفاده از منطق فـاز  ارهایمع يسازنقشه

 هانقشه ي)، استاندارسازاری(با توجه به نوع مع يفاز تیعضو

). در گــام بعــد 1انجــام شــد (جــدول  0- 255در محــدوده 

اسـتفاده شـد.    AHPاز روش  ارهـا یعبـه م  یدهوزن منظوربه

در  یآمـده از مجمـوع نظـرات کارشناسـ     دسـت بـه  يهاوزن

ـ اهم دهندهنشان اریاست. وزن هر مع هشدارائه  2جدول   تی

ــآن مع ینســب ــا ارزش کلــ ســهیدر مقا اری  يمایآن در ســ یب

 CR( 06/0( يناسازگار بیمطالعه ضر نیاست. در ا نیسرزم

ـ بـه تجد  يازیو نآمد که قابل قبول است  دستبه نظـر در   دی

  .ستین يداور

 ارهـا، یبـه مع  یدهـ آمـده از وزن  دسـت به جیاساس نتا بر

 مشخص هانقشه یینها بیدر ترک ارهایاز مع کیاثر هر زانیم

و  گریکـد ی بـا  هانقشه بیترک و هااعمال وزن جهی. نتشودیم

است  يفاز يانقشه داروزن یخط بیبا استفاده از روش ترک

 زا يارا در دامنـه  تیـ ه درجـات مختلـف مطلوب  ) ک3(شکل 

  . دهدینشان م 0- 255

بهتـر منطقـه بـر اسـاس      تیریمـد  منظـور بـه گام بعد  در

منطقـه   تیـ اطالعات، مطلوب يبندموجود و دسته يهايکاربر

و نقشـه   شـد  يبنـد رتبه یشناسییبایارزش ز يبرا یمطالعات

طبقـه   جپن) در 4(شکل  یمنطقه مطالعات یشناسییبایارزش ز

ــ  اریارزش بســ يدارا ــاال و بس ــاال  اریکــم، کــم، متوســط، ب ب

. محاسبه مساحت طبقات مختلف نشان داد کـه  شد يبندرتبه

مسـاحت و   نیشـتر یکـم، ب  اریتوان بس يمساحت مناطق دارا

مساحت در  نیباال کمتر اریبس یشناسییبایبا ارزش ز یمناطق

  ). 3 ولجد( اندرا به خود اختصاص داده یمنطقه مطالعات

  

  گیريبحث و نتیجه

منطقـه   یشناسـ ییبـا یارزش ز یبررس منظوربهمطالعه  نیا در

ـ تـراکم پوشـش گ   اریـ مع شـش  یمطالعات تنـوع تـراکم    ،یاهی

 دیــد تیــنقــاط پرتنــوع، قابل دیــد تیــقابل ،یاهیــپوشــش گ

و  يشـهر  سـبز  يفضـاها  و هـا پـارك  دیـ د تیرودخانه، قابل

 يهـا یژگـ یو بـه  توجـه  بـا  کـه  رفت کاربه هاقله دید تیقابل

در ارزش  گـذار تأثیر يارهـا یمع نیتـر از مهم یالعاتمنطقه مط

منطقه است. مطالعات صورت گرفته در رابطـه   یشناسییبایز

، 7، 6، 5( نیسـرزم  يمایسـ  یشناسـ ییبایارزش ز یابیبا ارز

ــا16و  15، 13، 11 ــایمع یی) شناسـ ــؤثر يارهـ در ارزش  مـ

ارزش  یابیـ و ارز يسازیرکن کم نیتررا مهم یشناسییبایز

   نیا به توجه با. اندعنوان کرده نیسرزم يمایس یشناسییبایز
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  شناسی منطقه مورد مطالعه. نقشه معیارهاي مؤثر در ارزش زیبایی2شکل 

  

  استاندارسازي معیارها براي. توابع فازي 1جدول 

  معیار  نوع تابع  شکل تابع  نقاط کنترل  

 a: 0/1  
b:0/45 
c: 0/6 
d: 0/65    

  گیاهی پوشش تراکم  متقارن تابع خطی

 
a,b,c: 0  
d:0/65  

  

  افزایشی خطی تابع
 پوشش تراکم تنوع

  گیاهی

 a,b,c: 100  

d:400  
  

  هاقابلیت دید پارك  تابع خطی کاهشی

 

a: 0/53  

  

  هاقابلیت دید قله  تابع تعریف کاربر

 

a: 1  

  

  پرتنوع نقاط دید قابلیت  تابع تعریف کاربر

 
a: 0/62  

  

  قابلیت دید رودخانه  تابع تعریف کاربر
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 . وزن اختصاص یافته به هر یک از معیارها2جدول 

 معیاروزن  معیار

 3008/0 هاقابلیت دید پارك

 2234/0 تراکم پوشش گیاهی

 2042/0 تنوع تراکم پوشش گیاهی

 1109/0 تنوعقابلیت دید نقاط پر

 0395/0 قابلیت دید رودخانه

 0243/0 ت دید قلهقابلی

  CR( 06/0(ضریب ناسازگاري 

  

  
  شناسی منطقه مطالعاتی. نقشه ارزش زیبایی3شکل 

  

  
  شناسی منطقه مطالعاتیبندي ارزش زیبایینقشه طبقه .4شکل 

 

 شناسیارزش زيبايی
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  مربع) لومتری(ک یدر منطقه مطالعات یشناسییبای. مساحت طبقات مختلف ارزش ز3جدول 

 بسیار باال باال سطمتو کم بسیار کم طبقات تناسب

 64/40 29/66 9/262 64/328 65/477 مساحت طبقات

  

و  یمــیاقل اتیخصوصــ ،ییایــجغراف تیــمطالعــات موقع

ــوگراف ــاب مع  یتوپ ــه در انتخ ــایمنطق ــؤثر اره ــر ارزش  م ب

) و 7( يدیدارد. در مطالعـه سـع   یینقش بسـزا  یشناسییبایز

ـ ارز منظـور بـه ) 11و همکـاران (  یمـ یرکریهمکاران و م  یابی

نقاط پرتنـوع،   دید تیقابل ارتیز زیآبخ یشناسییبایارزش ز

ــقابل ــد تی ــش گ  دی ــراکم پوش ــار و ت ــآبش ــه یاهی ــوانب  عن

 یمنطقه مطالعات یشناسییبایدر ارزش ز ارهایمع نیاثرگذارتر

 یمنطقه مطالعات يهایژگیو تیاهم دهندهکه نشان شد نییتع

 دهشـ  يبنـد است. با توجه به نقشه طبقـه  ارهایمع تیدر اهم

 اریبس یشناسییبایارزش ز يمناطق دارا ،یشناسییبایارزش ز

، مناطق بـا ارزش  %83/27، مناطق با ارزش کم، %45/40کم، 

و منـاطق بـا    %61/5، منـاطق بـا ارزش بـاال    %26/22متوسط 

کـه   رد،یـ گیبرممساحت منطقه را در %44/3باال  اریارزش بس

کـم و   اریبس یشناسییبایارزش ز يمناطق دارا دهدینشان م

با توجه  که اندخود اختصاص دادهمساحت را به نیشتریکم ب

 یمنطقـه مطالعـات   نیسـرزم  يمایاز س یعیکه بخش وسنیبه ا

 یشناسـ ییبـا یاست، از ارزش ز یانسان يهارساختیز يدارا

 نیشتریب ارها،یبه مع یدهوزن ندی. در فراشودیمنطقه کاسته م

و تنـوع   یاهیـ پوشـش گ  متـراک  ها،پارك دید تیوزن به قابل

ـ تراکم پوشش گ ـ . از اافـت یاختصـاص   یاهی  نیشـتر یرو بنی

) در بخـش  3آمـده (شـکل    دسـت بـه  يارزش در نقشه فـاز 

شهر اصفهان  رندهیبرگکه در یمنطقه مطالعات یو شرق يمرکز

اسـت،   يادیسبز ز يفضاها و هاپارك يو حومه بوده و دارا

 یمیرکری) و م5( ناراو همک يدیمشاهده شد. در مطالعه سع

از  یکــیتنــوع نقــاط پــر دیــد تیــقابل زیــ) ن11و همکــاران (

 یشناسـ ییبـا یدر ارزش ز ارهـا یمع نیو اثرگـذارتر  نیترمهم

پژوهش،  نیکار رفته در ا. روش بهشد نییتع یمنطقه مطالعات

ـ ترک منظوربه  یخطـ  بیـ روش ترک ،یاطالعـات  يهـا هیـ ال بی

 يهـا يبرتـر  نیبـول  بیکتر روش به نسبت که است داروزن

ـ ) ن5و همکاران ( يدیمطالعه سع جیدارد. نتا ياریبس ـ ا زی  نی

 يحاصـل دارا  جینتـا  نی. در منطق بـول کندیم دییأمطلب را ت

برخوردار است، اما  يشتریب نانیبوده و از اطم يکمتر سکیر

نظـر گرفتـه   در يارهـا یمع به توجه با هامکان نیانتخاب بهتر

 يبرتر زانیم نییتع قیاز طر WLCشده نامفهوم است. روش 

 طیامکـان در نظـر گـرفتن شـرا     گر،یکـد ینسبت بـه   ارهایمع

ـ را فراهم ساخته و ارز رتریپذانعطاف  يهـا را در حالـت  یابی

. از طرف سازدیم ریپذو جبران امکان سکیمختلف از نظر ر

 ،یشناسـ بـوم  يارهـا یمع انـواع  زمـان هم یامکان بررسـ  گرید

کـه  نی). با توجه بـه ا 3( کندیفراهم م را يو اقتصاد یاجتماع

و تفـرج   يگردشگر نهیدر زم یعنصر اساس کیمنظر  ییبایز

گردشگران سودمند بـوده، بلکـه سـهم     ياست که نه تنها برا

دارد، شناخت عوامـل   زیمنطقه ن کی یکل تیدر مطلوب یمهم

به  نیسرزم يمایس یشناسییبایدر ارزش ز مؤثر يارهایو مع

 يمنـاطق دارا  یابیـ و مکـان  یابیارز يبرا بناسمنزله ابزار م

را در  زانیـ رو برنامـه  رانیمـد  توانـد یم یشناسییبایارزش ز

 نیسرزم يکاربر يزیرو برنامه نیسرزم يمایس مؤثر تیریمد

 يبنـد و پهنـه  یابیارز شودیم شنهادیرو پنیرساند. از ا ياری

 نیمسـرز  يمایس یشناسییباینظر گرفتن ارزش زمناطق با در

تفرج  يکاربر تیریو مد يزیربرنامه يبرا يکارراه عنوانبه

  وارد شود.  یستیز طیمح يهايزیردر برنامه يو گردشگر

  

  و تشکر ریتقد

مصـوب و بـا    یطرح پژوهش کیاز  یمطالعه در قالب بخش نیا

از پژوهشگران و فناوران کشور انجـام   تیصندوق حما تیحما

  .شودیم یقدردان لهیوس نیشد که بد
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Abstract 

With the acceleration of urbanization, human needs to connect with the nature and experience the aesthetic qualities 
such as landscape aesthetic, fresh air, topographic diversity and green infrastructures. Hence, landscape aesthetic quality 
is regarded as a valuable source of conservation. The purpose of landscape visual quality assessment is to identify the 
criteria for preserving and rehabilitating the aesthetic value based on them. In order to quantify the aesthetic value, after 
bringing the literature review and considering the characteristics of the study area, the effective criteria on the aesthetic 
value were determined, mapped and then standardized. In the next step, areas with aesthetic value were determined 
using the weighted linear combination method. Finally, areas with varying degrees of suitability of aesthetic were 
identified. According to the results, the regions with the highest aesthetics value and the area of 40.64 Km2 had the 
minimum area, while those with the low aesthetic value and the area of 477.65 Km2 had the maximum area. The results 
of this study can be useful for decision makers to improve the landscape management and quality. 
. 
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