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  لیاستان اردب يمرکز يهااکوپارك در شهرستان یابیمکان
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  دهیکچ

 یعیطب ستیز طیمح طیکه بتواند شرا یمکان عنوان به ،اکوپارك جادیا ،يشهر يهاطیمح دهنیو رشد فزا یصنعت يهاشرفتیعلت پامروزه به

 ن،یسرع شهر،نیمشک ل،یاردب يهااکوپارك در سطح شهرستان یقیتطب یابیاست. هدف مطالعه حاضر مکان يبشر فراهم کند، ضرور يرا برا

ـ رمعیز 15و  اریمع چهارابتدا  ،به اهداف پژوهش دنیرس يراستا است. در ارهیچندمع لیتحل يهابا استفاده از مدل نیو نم رین عنـوان  بـه  اری

مدل  لیتحلبراي ) و ANP( ياشبکه لیتحل ندیعوامل، از روش فرا یدهوزنبراي شدند. سپس  ییاکوپارك شناسا یابیر مکانبعوامل مؤثر 

حاصـل از   جیاسـتفاده شـد. نتـا    ارهیچنـدمع  يریگمیتصم يهاشاز رو یکیعنوان ) بهOWA(دار ترتیبی گیري وزنمیانگیناز روش  یینها

انتخـاب مکـان    ي. برااسترا به خود اختصاص داده  یوزن بیمقدار ضر نیشتریب هافاصله از رودخانه ارینشان داد که مع ارهایمع یدهوزن

هکتـار از مسـاحت محـدوده در     130815شد که  يبندتوان باال تا فاقد توان طبقهاز مطالعه به چهار گروه  دمناسب اکوپارك، محدوده مور

شناسایی  پارك واک جادیعنوان نقاط با توان باال جهت اکه به یمتوسط قرار دارد. مناطق توانهکتار در طبقه با  167213و  ادیزتوان طبقه با 

ـ  يهـا از رودخانه یکی یکیدر نزد شتریمناطق، ب نی. اقرار دارندمراتع متوسط و باغات  ،جنگل يهايکاربر در عمده طوربه ند،شد و  یدائم

ی عیمتنوع طب يهاعلت وجود جاذبهو شمال کوه سبالن به شهرنیمشک یجنوب يهامطالعه، بخش جینتا به توجه با. انداستان قرار گرفته بزرگ

  اکوپارك انتخاب شد. جادیمکان جهت ا نیترعنوان مناسببکر به طیو داشتن مح یانسانو 
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  مقدمه

 35 یدر طـ  ییکـا یآمر يشـهر  يهاپاركتغییرات از نظر تاریخی 

 يدیـ سال گذشت تا نوع جد 30از  شتریو بصورت پذیرفت سال 

ـ اکولوژ يهـا ها به نام پاركاز پارك  نیکـار آمـد. نخسـت    يرو کی

 یدر دانشــگاه برکلــ یعلمــ يناریدر ســمدر ایــن زمینــه  تیــفعال

ــفرنیکال ــال  ایـ ــارك  1991در سـ ــعار پـ ــا شـ ــابـ ــپا يهـ   دار یـ

)Sustainable Parks ــد و ا ــام ش ــ) انج ــل دهی ــارك یاص ــاپ  يه

ـ ا اتی). خصوصـ 24( مطرح شد کیاکولوژ هـا  دسـته از پـارك   نی

 ،یبــوم اهــانینبــوده، بلکــه کــاربرد گ یقبلــ يهــاهماننــد پــارك

 یوسـتگ یپ ،یعیمنابع طب ریو سا هاالبیس ینیبازآفرو  يسازرهیذخ

چرخـه   ينگهـدار مناسـب، حفـظ و   هـاي  فنّاوريبا  هارساختیز

و  وحـش  اتیـ ح ينظارت بر مصرف، حفـظ و نگهـدار   ،یزندگ

ـ ا يهایژگیجمله و از یبوم اهانیگ . اسـت هـا  دسـته از پـارك   نی

چنـین   ياحداث شدند دارا 1991که بعد از سال  ییهاپارك شتریب

). اکوپـارك،  1( اندبا نام اکوپارك معروف شدهبوده و هایی ویژگی

 ییهمگـام بـا شناسـا    ،یتفرج يهاتیاست که در آن فعال یطیمح

. ردیـ گیصـورت مـ   یطـ یمحسـت یبرخورد با مسـائل ز  یچگونگ

ــراهم آوردن پشــتوانه  یطراحــ یاصــل هیفرضــ ــارك ف ــااکوپ  يه

و  یآموزش عمـوم  يمناسب برا یطیمحستیو ز یعلم ،ياقتصاد

ـ اسـتان اردب ). 24( اسـت  یسـت یزطیمحـ  حیفرهنگ صـح  جادیا  لی

بهـار و   يهـا مطبوع و خنک در فصـل  يهوا و داشتن آب لیدلبه

اسـت. گردشـگري بـه     رانیدر ا ياز مناطق گردشگر یکیتابستان 

اجــراي  ییتوانـــا ،یمــد ملــآدر شیو افـــزا یــیزاســبب اشــتغال

و آمـوزش   ستیز طیتوجـه بـه محو  دار،یتوسعه پا يهاشاخص

ـــم  یکــیدارد کــه  اديیــز تیــماه ،یهمگــان از راهکارهــاي عل

ـ ا يسـاز گردشگري براي هماهنگ ـ اهـداف، مکـان   نی  Site( یابی

selectionيفراینـد  یـابی ). مکـان 18اکوپـارك اسـت (   جـادی) و ا 

بـراي   شـده نیـی تع شـرایط  اساس بر توانمی آن طریق از که است

یک کاربري مشخص و بـا توجـه بـه منـابع و امکانـات موجـود،       

مختلـــف  يهــاروش نی). در بــ5( کــردمحــل را تعیــین  تــرینبه

 یابیــارز يهــاروش ن،یتناســـب ســـرزم یابیــو ارز یابیــمکــان

ــدمع ــ) راMulti-criteria evaluation( ارهیچن ــرجی ــا روش نیت ه

ـ آوریامکان را فراهم م نیهستند که ا گونـاگون   يارهــا یمعتـا   دن

بـه   طیشـرا  نیتـر و مناسب نهیگز نیبهتر نییزمان در تعطور همبه

 يهـا ها بر اسـاس روش پارك یابیمکان نهیشوند. در زمر گرفته اک

ـ مثـال پ  طوربه شده است.انجام  يادیمطالعات ز ارهیچندمع و  رانی

در شهرسـتان بــدره    یپارك جنگل یابیمکان) براي 22همکاران (

ژئومورفولوژي را و  یاجتماع - اقتصادي ،یطیمحستیز ارهايیمع

 لیـ تحل ندیاز روش فرا ارهایبه مع یدهوزن ايدر نظر گرفتند و بر

ـ با اسـتفاده از تکن . ایشان استفاده کردند یسلسله مراتب  بیـ ترک کی

ــ ــ یخط ) در Weighted Linear Combination  =WLC( یوزن

پـارك   جـاد یبـراي ا را منطقـه   تیـ مطلوب یینقشه نهـا  GIS طیمح

ـ ) در مکـان 11و اسکارالتوس ( ویژئورگ .کردند هیته یجنگلـ  یابی

و  GIS بیــقبــرس از ترک رهیــجز وبدر جنــ ديیرك خورشــپــا

نمودنـد.  اسـتفاده  ارهیچنـدمع يریگمیتصمتحلیل ازدور و سنجش

سلسـله   لیـ تحل تمیاز الگــور  ارهـا یبـه مع  یدهـ وزن يبـرا ایشان 

) و جهــت Analytical Hierarchy Process  =AHP( یمراتبــ

  ســـــاده  یافزودنـــــ يریـــــگاز روش وزن يســـــازمـــــدل

)Simple Additive Weighting  =SAW (در و  ســتفاده کردنــدا

 يدیخورشـ  يهـا پــارك  جـادیمناطق مناسب بـراي ا ،یینقشه نها

) 20. موحــد و همکـاران (  کردنـد مشخص را در سطح محدوده 

ـ   یابیمکانبراي  مشـهد بـا در    یاکوپـارك در ارتفاعات جنـوب غرب

ــرفتن ال  ــر گ ــنظ ــاهی ــذاریتأث يه ــدل و از طر  رگ ــر م ــدر ه  قی

بـراي  را شـناختی  ی بوممدل ،یطیمحستیز يهاهیال گذاريهميور

 مـورد  تیسـا در توسعه شـهري   کاربريتفرج متمرکز و گسترده و 

اکوپـارك   یابی) به مکان7و همکاران ( یکردند. دراهک جادیمطالعه ا

ـ استان اصفهان با تلف يدر منطقه مرکز  لیـ و تحل GIS يهـا روش قی

بـا   ياپژوهش آنها نشان داد منطقـه  جیتاپرداختند که ن یسلسله مراتب

و در  رودنـده یرودخانـه زا  ترهکتار در مجاورت بسـ  85/2مساحت 

اغ هـب ـ ناح یستگیداشتن شا لیدلبهـادران، ـب بـاالتر و   نیسـرزم  ياهی

مسـاحت  همچنـین  و  شـتر یب یرفـاه  التیو تسـه  یدسترسـ سطح 

راي ا نیترمناسب ،شتریب دف از . هـ اسـت اکوپــارك   جـادیمنطقه ـب

 لیـ تحل نـد یفرا یدهـ وزن قیبا استفاده از تلف یابیمکانپژوهش،  نیا

 يســاز) و مــدلAnalytic Network Process  =ANP( ياکهبشــ
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  (رنگی در نسخه الکترونیکی)مطالعه  . محدوده منطقه مورد1شکل 

  

ـ م ـ یدار ترتوزن يریـ گنیانگی =  Order Weighted Average(یب

OWA (يکـاربر نقشـه  اسـتخراج   يهش، بـرا پژو نی. در ااست 

ـ نزد تمیبا الگور ءگرایپردازش ش يهااز روش یاراض  نیتـر کی

 لیشـاخص تعـد  از  یاهیـ پوشـش گ  یبررسـ  يو برا یگیهمسا

=  Soil Adjusted Vegetation Index( یاهیـ خـاك پوشـش گ  

SAVI (  .استفاده شده است 

  

 هاو روش مواد

 مطالعه مورد محدوده

 تـا  38°9′18"کشـور و در محـدوده    یغرب در شمال لیاستان اردب

ــول  20′21°38" ــرقط ــا 48°7′55"و  یش ــرض  48°31′59" ت ع

ــه اســت (شــکل یشــمال ــ). ا1 قرارگرفت ــه  نی اســتان از شــمال ب

از شـرق   ،یشرق جانیاز غرب به استان آذربا جان،یآذربا يجمهور

تـالش و از جنـوب بـه اسـتان زنجـان       يهاکوهو  النیگبه استان 

 است مربع لومتریک 17953استان  نی. مساحت اتاسشده محدود 

درصد از مساحت کل کشور را به خـود اختصـاص داده    09/1که 

 برابر 1395سال  يبر اساس سرشمار لیاستان اردب تیاست. جمع

ـ ). مرکز ا3( استنفر  1270000با   لیـ شـهر اردب اسـتان کـالن   نی

 بـه  تـوان یاسـتان مـ   نیا يگردشگر يشهرها نیو از مهمتر است

ــن يشــهرها شــهر اشــاره کــرد. از نیو مشــگ نیســرع، نینمــ، ری

در آن مطبــوع و خنــک  يهــوا و اســتان، آب نیــا يهــایژگــیو

 راثیـ طبـق آمـار اداره کـل م   . بهـار و تابسـتان اسـت    يهـا فصـل 

ــ ــت عیصــنا ،یفرهنگ ــتان اردب يو گردشــگر یدس ــاس ــداد  ل،ی تع

 شـش حـدود   1398در سـال   لیبه استان اردب يگردشگران ورود

در  يگردشـگر  يدرصد 400 شینفر بوده که نشان از افزا ونیلیم

 ).  30دارد (مقایسه با سالهاي گذشته 

  

 قیتحق روش

حاضر از نظر هــدف، از نــوع کــاربردي و از لحـاظ      پژوهش

و   يآمـار  يهـا روش قیـ و با تلف استتحلیلی  -روش، توصیفی

 صورت گرفته است. با توجه به هـدف  ياماهواره ریتصاو زیآنال

یـابی  مکـان  نـه یو با مرور مقـاالت و منـابع مـرتبط در زم    یاصل

شـد. بـا    نیـی تع نامتخصص طتوس ازیمورد ن يارهایمع ،اکوپارك

 ،یمـ یاقل-درویـ ه ،یانسـان  اریـ مع 4، توجه به نظرات کارشناسان

 يبـرا . شـد  یبررس اریرمعیز 15و  یختشنانیزمک و یوگرافیزیف

ــ، زیرمعیارهـــــاي یانســـــان اریـــــمع اده، فاصـــــله از جـــ
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 (رنگی در نسخه الکترونیکی) در بخشی از استان اردبیلیابی اکوپارك مکان )فلوچارتروند نماي (. 2شکل 

  

معـدن و منـاطق    ،گردشـگري  ،یاراضـ  يکـاربر  ،یاهیپوشش گ

 شــامل یمــیاقل-درویــه اریــمع نیانتخــاب شــد. همچنــ يشــهر

گرفـت.   قـرار  یدما مورد بررسـ و  بارش، رودخانهزیرمعیارهاي 

و  بیجهـت شـ   ب،یشـ ، زیرمعیارهـاي  یوگرافیـ زیف اریمعراي ب

ــاع) و  ــراي ارتف ــمعب ــ اری خــاك، ، زیرمعیارهــاي یشناســ نیزم

قرارگرفـت.   لیـ و مـورد تحل شـده  گسل انتخاب و  یشناسسنگ

 .دهدیپژوهش را نشان م یروند کل 2شکل 

و پوشــش  یاراضــ يکــاربر اریـ رمعیبـه منظــور اســتخراج ز 

بـه شـماره    OLIسنجنده  8لندست  ياماهواره ریاز تصو ،یاهیگ

). 10( استفاده شد 14/05/1398 خیدر تار 33 فیو رد 167گذر

و  ءگرایشـ  يبنـد از طبقـه  یاراض يجهت استخراج نقشه کاربر

نقشـه   بیترت نیاستفاده شد. بد یگیهمسا نیترکینزد تمیالگور

. تهیـه شـد   Ecognition افـزار با اسـتفاده از نـرم   یاراض يکاربر

را  یپوشـش اراضـ  طبقات است که  يندیفرا ءگرایش يندبطبقه

گـرا  ءیشـ  يبنـد طبقـه  ي. مبنـا دهدیارتباط م يریتصو اءیبه اش

بـا   توانـد یمفسر مـ  يبندقطعه فرایند. در است يبندقطعه ندیفرا

 اریو مع یفشردگ بیشکل، بافت، ضر يدر نظر گرفتن پارامترها

ـ ). در تحق9( را انجـام دهـد   ریتصـو  يبندقطعه فرایند ،ینرم  قی

اسـتفاده   اسهیچندمق يبنداز روش قطعه ،يبندقطعه يحاضر برا

و  6/0، شـکل  135 اسیـ مق ل،یتحل و هیمنظور با تجز نیشد. بد

 يانتخاب شـد. پارامترهـا   يبندقطعه يبرا 4/0 یگدفشر بیضر

 نیـ در ا گـرا ءیشـ  يبنـد هـا در طبقـه  مؤثر بر اسـتخراج کـالس  
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 (رنگی در نسخه الکترونیکی) 1398 سالمنطقه در کاربري اراضی  يبندطبقه. نقشه 3شکل 

  

باندها: انحـراف   اریانحراف مع -1این موارد بود:  پژوهش شامل

 دهـد یاسـت کـه نشـان مـ     یپراکندگ يهااز شاخص یکی اریمع

شاخص از سـه   نیدر ا .دارند فاصلهمیانگین ها چه مقدار از داده

  .سـبز اسـتفاده شـد    قرمـز و ، قرمـز  مادون هايپارامتر شامل باند

 NDVIپـــژوهش از شـــاخص  نیـــ: در اNDVIشـــاخص  -2

اسـتفاده   هـا دهیپد هیاز بق یاهیبهتر پوشش گ يمنظور جداسازبه

 هیـ محاسبه بافت بـر پا  يبرا انسیوار -PCI 4 شاخص -3 شد.

 -5 .شودیکار گرفته مبه نیانگیدر اطراف م یو پراکندگ نیانگیم

ــ ــاخص هندس ــا از ،یدر ش ــؤثر يپارامتره ــداکثر  يم ــون ح چ

استفاده  یضخامت، مساحت و فشردگ ،ییاختالف، درجه روشنا

ـ از ترک یاراضـ  ياستخراج نقشـه کـاربر   ي. براشد  يبانـدها  بی

 ماهواره لندسـت  کینزد قرمز سبز و قرمز) و مادون، ی(آب یمرئ

ـ پاکسلیپ يبنداستفاده شد که بر خالف طبقه  يبنـد در طبقـه  ،هی

ــرکترا گــءیشــ ــد ( بی ) مــاهواره لندســت 7-4-3-2چهــار بان

 یکالس شـامل نـواح   14تعداد بر این اساس، . است ریپذامکان

ساخت، مرتع خوب، مرتع متـراکم، مرتـع متوسـط، مرتـع     انسان

منـاطق   ،یهسـتان مناطق کو زار،مید ،یپوشش برف دائم ف،یضع

سـبز   يفضـا  ،یشـهرك صـنعت   باغـات،  ر،یبـا  نیزمـ  ،يکشاورز

ـ ناح يبرا یاطق آبمنو  ،يشهر  شـد مطالعـه اسـتخراج    مـورد  هی

 عـوارض  اسـاس  بر هاکالس فیپژوهش تعر نی). در ا3(شکل 

ذکـر اسـت    انیصورت گرفت. شا لیاستان اردب مرکز در موجود

موجود  یاهیپوشش گ زانیم ،و متوسط فیضع، مراتع خوبدر 

براي شد. بندي طبقهدر سه کالس  NDVIشاخص استفاده از با 

منـاطق   يهـا ساخت از نقشهمناطق انسان يکاربرنقشه  استخراج

صـحت   یبررسـ بـراي  استفاده شد. سـپس   لیاستان اردب يشهر

منظـور ابتـدا    نیشد. بـد استفاده  Envi5.3افزار نرماز  يبندطبقه

برداشـت  آن نمونه از مناطق مختلف  50تعداد  يهر کاربر يبرا

 يبنـد طبقـه  ،یانفراو نیشتریب تمیشد و سپس با استفاده از الگور

 نیترشـ یو ب گـرا ءیشـ  يبنددر مرحله بعد، طبقه .صورت گرفت

 سـه یمقا گریکـد یهـا بـا   يتک به تک کـاربر  یبا بررس ،یفراوان

در شـد.   نیـی تع یکاپـا و صـحت کلـ    بیضـر  تیشدند. در نها

در سـال   لیگرا در مرکز استان اردبءیش يبندطبقه یسنجصحت

 89/0کاپا برابر با  بیدرصد و ضر 90 ی، مقدار صحت کل2019

 بـه  اسـتناد  بـا  و هـا شد. با توجه به صحت کلـی نقشـه  محاسبه 
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کلـی   حت) کـه ضـریب صـ   14( مانند لیلسند و همکاران منابعی

در ایـن   انـد، قبـول عنـوان کـرده    درصد را قابـل  85تر از بزرگ

 تکتک نظر از چه هاکاربري بنديطبقه از حاصل نتایجپژوهش 

 قابـل دقـت   از کاپـا  آمـار  وکلی  صحت ظرن از چه و هاکاربري

 برخوردار است. یقبول

 SAVIاز شـاخص   یاهیـ پوشش گنقشه استخراج  يادامه برا در

 NDVI شـده حی، شاخص تصـح SAVIبهره گرفته شد. شاخص 

که اثـرات خـاك و رطوبـت خـاك را در سـطح، کـاهش        است

 IDL8.5 در یسـ ینوبـا فرمـول   SAVIشـاخص   وردآ. بردهدیم

ورد آبـر  ی. رونـد کلـ  انجـام شـد  ) ENVI5.3 یسینوامه(زبان برن

 :است ریبه شرح ز یاهیخاك پوشش گ لیشاخص تعد

ایـن   ):NDVI( نرمـال شـده   یاهیـ شاخص پوشـش گ  وردآبر. 1

-انـدازه  نیدر سطح زمرا  یاهیمقدار و توان پوشش گ ،شاخص

شـده  نرمال یاهیدر شاخص پوشش گ ریبازه مقادکند. گیري می

ـ ا .اسـت  ریـ غ+ مت1تا  -1 نیب  1شـاخص بـر اسـاس رابطـه      نی

 ).6( دشویمحاسبه م

)1(                  - bRED) / (bNIR – bRED) NDVI=(bNir 

  

خط خاك: خط خاك، خـط فرضــی رگرســیونی در     وردآبر. 2

قرمـز نزدیــک و   فضـاي طیفـی بازتاب خـاك در بانــد مـادون  

نطقــه،  محاسبه خـط خــاك در یــک م    ياست. برا بانـد قرمـز

کـه داراي خـاك لخـت بــوده و هــیچ       ییهـا کسلیپ دیابتدا با

و انتخـاب   ییپوشش گیـاهی ندارنـد در سـطح منطقــه شناسـا  

شـده در بانــد    جـدا  يهـا کسـل ی. در مرحله بعد ارزش پشوند

اسـتخراج و معادلـه رگرســیونی   ،قرمز نزدیـک قرمـز و مادون

شـود. در ایـن   مـی  نییـ در این دو بانـد تع  هاکسلیبـین ارزش پ

 35منظور محاسبه معادلـه خـط خــاك، ابتـدا تعـداد    تحقیق، به

، كخـا ثبت شده  يهاتیپیکسل خالص خاك با استفاده از موقع

 در محـدوده  هـا کسلیاستخراج و با ترسیم مقـادیر بازتاب این پ

 شـد قرمز نزدیک، ضرایب خـط خـاك محاسـبه     قرمـز و مادون

)23.( 

ــبه شــاخص 3 ــش گ. محاس ــپوش ــدهوزن یتفاضــل یاهی  دار ش

)Weight Differenced Vegetation Index  =WDVIواقع  ): در

 نیـی فاصـله عمـودي از خـط خـاك تع     پوشش گیاهی بـا  میزان

 ).25( دشویمحاسبه م 2 شاخص بر اساس رابطه نیا .شودیم

)2(                                      WDVI=NIR-(G*RED)  

G است. بیعدد ش 

روش که  نی): در اLخاك ( نهیاثرات زم کنندهحی. فاکتور تصح4

 حیتصـح  فـاکتور  Lارائـه شـد،   ) 23(توسط کـواي و همکـاران   

 يبرا 1متراکم و  یاهیپوشش گ يبرا 0. مقدار استاثرات خاك 

بــا اسـتفاده از    L بیضــر  .اسـت تراکم کمتر با  یاهیپوشش گ

 ). 12محاسبه است ( قابل 3رابطه 

)3(                                       L=1-2*a*NDVI*WDVI  

  است. 6/1مقدار ثابت  aرابطه  نیدر ا

): SAVI( یاهیــخــاك پوشــش گ لیشــاخص تعــد محاســبه. 5

 4از رابطـه  بـا اسـتفاده    یاهیـ خـاك پوشـش گ   لیشاخص تعـد 

 .)25( شودمیمحاسبه 

)4  (                            
NIR - RED

SAVI = 1+ L
NIR - RED + L

 
  

فاصـله از معـدن و   ، فاصـله از جـاده   هـاي نقشه هیته يادامه، برا در

 يو سند راهبرد نیسرزم شیاز مطالعات آما يفاصله از مناطق شهر

اسـتخراج   يبـرا  طـور نیاستفاده شد. همـ ) 30( لیتوسعه استان اردب

و  کینوپتیسـ  يهـا سـتگاه یا سـاله  23 يهاو دما، داده ینقشه بارندگ

 یاز اداره هواشناســ )4(شــکل  عــهمــورد مطالمنطقــه  يمــاتولوژیکل

 يهـا بـا مـدل   یابیشد و سپس با استفاده از درون هیته لیاستان اردب

IDW روش مــدآ دســتبــه لیــاســتان اردب يســطح مرکــز يبــرا .

مورد نظر  دهیپد ریثأفرض استوار است که ت نیبر ا IDW یابیدرون

ـ به ب .ابدییمسافت کاهش م شیبا افزا ـ پد ،گـر ید انی در  وسـته یپ هدی

نقـاط   نیتـر کیـ شباهت را بـه نزد  نیشترینشده، ب يریگنقاط اندازه

ـ دل نیه همـ . برداشت شـده دارد  ـ اسـت کـه ا   لی  Inverse مـدل  نی

Distance Weighted شـدت   ریثأتـ  گـر یاز طرف د .نام گرفته است

فاصـله   سمعکـو  در توان از استفاده با را هادر داده یمکان یوابستگ

طـور  مـدل بـه   نیا درد. توان دوم معکوس فاصله توان اعمال کریم

   ).5( مکرر توسط پژوهشگران استفاده شده است

 یعـ یاز اداره منـابع طب  1:40000 اسیـ خاك منطقه با مق نقشه

 اسـتفاده قـرار گرفـت. در مطالعـه     و موردشده  هیته لیاستان اردب
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  (رنگی در نسخه الکترونیکی) رکزي استان اردبیلهاي مشهرستاندر . نقشه موقعیت ایستگاه هاي دما و بارش 4شکل 

  

کـه عمـق بیشـتري     ییهاشد. خاك یحاضر نقشه عمق خاك بررس

نـد. در  برخورداربیشـتري   یاهیو از تنوع گ بودهدارند، حاصلخیزتر 

تـر  و خشکبوده با عمق کمتر، زهکشی بیشتر  ییهادر خاكمقابل، 

دارنـد.   یاهیـ گ يهاتنوع گونهنظر از  يترو درجه رقابت کمهستند 

عمق مستعد خاکهاي کمو هدررفت خاك،  شیفرسانظر عالوه از به

 لیاز پتانسـ  قیـ عم يهـا خـاك  ،و بـرعکس بیشتر هسـتند   شیفرسا

 قیـ عم يهـا بـه خـاك   ن،یبرخوردار هستند. بنابرا يترکم یشیفرسا

مقدار ارزش  نیکمتر عمق،کم يها) و به خاكکیارزش ( نیشتریب

 يریکارگبا به ارتفاعمدل رقومی داده شد. نقشه نسبت (صفر)  يفاز

آن، بـا اسـتفاده از   و  شد استخراجمنطقه  1:25000 ینقشه توپوگراف

ـ اسـتان اردب  يمرکـز  يهـا شهرسـتان  بیو جهت شـ  بینقشه ش  لی

 محـدوده مـورد   هـاي و گسل یشناسسنگ هاياستخراج شد. نقشه

ــ  ــه زم ــتفاده از نقش ــا اس ــه ب ــنیمطالع ــا 1:100000 یشناس زمان س

ـ اهمبا توجه بـه   یشناسسنگ اری. معشد هیکشور ته یشناسنیزم  تی

قـرار   یمـورد بررسـ   یطـ یمح اطراتمخـ برابر مقاومت سازندها در 

همچـون   یمخاطرات لیپتانس ،با مقاومت کمتر يدر سازندهاگرفت. 

- بـه تر اسـت.  ادیـ ز شیخاك و فرسـا  يالغزش، حرکات روانهنیزم

 ییربنـا یها و امکانات زهاحداث ساز نظرمقاومت سازندها از  ،عالوه

استخراج  يبرا تیاست. در نها تیحائز اهمدر اکوپارك  یحیو تفر

ـ استفاده شـد. پـس از تع   ArcGIS10.3افزار ها از نرمتمام نقشه  نیـی

همــه   ،یـابی مکـان و  یـــاب یارز فراینـد از آنجا کـــه در   ارهــا،یمع

ـ اهم سـتند، ین ـانکسـ ی تیي مـورد اسـتفاده داراي اهمارهـایمع  تی

ه معیهر مع شـود. قابل ذکـر اسـت    نیـیتع دیبا گـرید اریار نسبت ـب

ـ ا يپژوهش برا نیمطالعه در ا اسیمق . اسـت  ياهـا منطقـه  اریمع نی

اســتفاده   ارهــا یمعبـه   یدهبراي وزن یاز روش مناسب دیبا نیبنابرا

روش  قیاز تلف ارهایبه مع یدهمطالعه براي وزن نی). در ا18( شـود

ANP يسازو روش مدل )OWAارهـا ی) استفاده شد. از آنجا که مع 

ـ گانـدازه  اریمع نیدارند، بنابرا یمتفاوت تیماه  گریکـد یآنهـا بـا    ريی

ود و الزم اسـت قبل از ترک بـا   یپوشـان و هـم  بیمتفاوت خواهد ـب

هـا بـر   ). استانداردسازي نقشـه 15( استانداردسازي شـوند ،گریکدی

 ) صـورت گرفت.  OWA( يسازدلو ماساس منطق فـازي 

  

 )ANP( ياکهبش لیتحل فرایند

اسـت کـه قـادر     AHP از روش ياافتهیشکل توسعه  ANP روش
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 کیــعناصــر در  نیموجــود بــ يو بازخوردهــا یاســت همبســتگ

ـ  راتیه و تمـام تـأث  کرد يسازرا مدل يریگمیتصم  ياجـزا  یدرون

، AHPر مدل ). د16( دکنرا وارد محاسبات  يریگمیمؤثر در تصم

ـ ی؛ رنـد ارتباط دا دخو ییباال اریبا معتنها  ارهایمع بـه   ارهـا یمع یعن

وابسـته   ارهـا یرمعیبـه ز  هانهیو گز ارهایبه مع ارهایرمعیز ها،هدف

در  یول یستند،وابسته نیکدیگر هم به  ارهایخود مع یحتهستند و 

 یبلکه حتـ  گذارند،یم ریتأث عناصر بر هانه تنها خوشه ANPمدل 

 طوربه). 19اثرگذارند ( زین هاخوشه گریخودشان و بر د راصر بعن

و  ارهایمع نییتع - 1به این ترتیب است:  ANP روشمراحل  ،یکل

: هـا عناصر و خوشـه  نیروابط و ارتباطات ب نییتع - 2 ؛هاشاخص

 هیـ تجز يابـه سـاختار شـبکه    يریـ گمیله تصـم ئگام، مسـ  نیا در

ــ ــویم ــاتیمقا - 3؛ .دش ــ س ــ یزوج ــه عنا نیب ــر و خوش ــاص : ه

ــاتر ــاسیم ــاتیمقا يه ــ س ــابه روش  یزوج ــت AHPمش و  اس

 شـان تیدر هر خوشه به نسبت اهم يریگمیعناصر تصم يهازوج

  .؛شــوند یمــ  ســهیمقا هــا آن یکنترلــ  يهــادر جهــت شــرط 

ـ اول سیسـوپرماتر  لیتشک - : الفهاسیماترسوپر لیتشک - 4 ـ  هی  ای

ــریغ ــک - ب یوزنـ ــوپرماتر لیتشـ ــ سیسـ ــک - ج یوزنـ  لیتشـ

 رسـد یمـ  يبه توان حـدّ  یوزن سی: سوپرماتريحد سیوپرماترس

آن بـا هـم برابـر     يسـطر  ریگرا شده و مقـاد هم سیتا عناصر ماتر

عناصـر:   یینهـا  جـه ینت - 6 ؛هـا خوشـه  سیمـاتر  جینتـا  - 5 .؛شوند

 و شـده  نرمال هاخوشه سیماتر بیدر ضرا سیسوپرماتر بیضرا

 ).8( دشویم مشخص هاآن تیو اولو صرعنا یینها جهینت ،انتها در

  

 )OWA( یبیدار ترتوزن يریگنیانگیم روش

ـ ارائه شـد، تلف  1988در سال  اگریکه توسط  روشاین   کیـ  قی

بـوده و عـالوه بـر     یابیارز يارهایمع يبندتیلووبا ا یجمع وزن

ـ ن را هـا آن يبنـد تیلووا ارها،یوزن مع کـه  گیـرد  در نظـر مـی   زی

را فـراهم   ارهـا یمع میامکـان کنتـرل مسـتق    هـا وزن يبندتیلووا

و  يریپـذ سکیر زانیروش، قادر به محاسبه م نی). ا17( دکنیم

اسـت   یینهـا  نـه یافراد و اعمال آن در انتخاب گز يزیگرسکیر

 يبنـد است که منجر بـه درجـه   نیروش در ا نیا یی). توانا13(

ـ  ییوهایسنار وستهیپ  -يعملگـر اشـتراك (خطـر ناسـازگار     نیب

). 2( شـود ی) ميریپذسکیاجتماع (ر) و عملگر يریناپذسکیر

ارزیابی چنـد   دینسبتاً جد بیترک OWAگفت که روش  توانیم

اسـت کـه ماننـد    ) Multi-Criteria Evaluation  =MCEمعیاره (

. ردیـ گیهـا را در برمـ  بوده، اما دو مجموعه از وزن WLCروش 

خـاص را کنتـرل    اریـ مع ینسـب  سـهم  ها،مجموعه از وزن نیاول

ها رتبـه تجمـع (اجتمـاع)    مجموعه دوم وزن کهیحال در ،کندیم

ـ ا OWAروش  يایمزااز . کندیدار را کنترل موزن يارهایمع  نی

 رییـ و تغدوبـاره   يسـاز مرتـب از طریق  تواندیاست که محقق م

 يشــنهادهایهــا و پاز نقــش یعیدامنــه وســ ار،یــمع يپارامترهــا

ـ کند. ا دیرا تول ینیبشیپ يوهایگوناگون و سنار روش نقـش   نی

 کی قیعملگر تلف نیو همچن کندیم فایا يریگمیدر تصم يمؤثر

 يفاکتورهـا  يبنـد حـداقل و حـداکثر، بـا رتبـه     نیب یجمع وزن

هـا را در نظـر   آن يبنـد و هم رتبـه  هاوزن آن بوده که هم یابیارز

 ).17( ردیگیم

  

 و استانداردسازي  گذاريارزش

مورد  هااسیاز مق یعمتنو هندام ارها،یمع يریگآنجا که در اندازه از

بـا   بیقبل از ترک ارهایالزم است معبنابراین  رد،یگیاستفاده قرار م

هـا بـه معنـی    ن دادهکرد). اسـتاندارد 27د (نشـو استاندارد  گریکدی

ـ تغییرات داده هکردن دامنهمسان  هها بین صفر و یک و یا یک دامن

ـ ). در ا4) اسـت ( 255تا  صفر(مانند  گرص دیمشخ وهش، پـژ  نی

 و مأتو صورتبه يسازو استاندارد يگذارمرحله مربوط به ارزش

در نظـر گرفتـه شـد.     يدر مجموعه فـاز  تیارزش عضو يمبنا بر

ـ یارزش  نیشتریب  نیو کمتـر  تیاکثر عضـو بـه حـد   1مقـدار   یعن

 ردیـ گیمـ  قدر مجموعـه تعلـ   تیاقل عضـو به حد 0 یعنیارزش 

 عضـویت  توابـع  از سـازي، ). در تحقیق حاضر براي استاندارد29(

 چـون  هـایی و قالـب  )linearخطی ( و) Sigmoidal( السیگموئید

 صـورت  بـه  کاهشـی  یکنواخـت،  صـورت  بـه  افزایشی عضویت

 يسـاز داستاندار منظـور بـه . شـد  اسـتفاده  سایمتریک و یکنواخت

ــایمع ــاربر  ییاره ــون ک ــنگ  يچ ــی و س ــی اراض  از روششناس

مانند فاصـله   یخط يارهایمع يسازد استانداربراي و سیگموئیدال 

. شـد اسـتفاده  خطی  رودخانه و گسل از روش ،یارتباط هاياز راه
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و فاصـله   يفاصله از رودخانه، فاصله از مناطق شهر يارهایدر مع

، اسـتفاده شـد   یو رونـد کاهشـ   یاز تابع خطـ  ،یارتباط يهااز راه

 دورتـر  هاو راه يمناطق شهر ودخانه،چه از رصورت که هر نیبد

 تـر اکوپـارك کم احـداث   يبـرا  یاراضـ  تیـ مطلوبدرجـه   م،یشو

بـارش، دمـا، فاصـله از معـادن و فاصـله از       يارهای. در معشودیم

 نیبد، مورد استفاده قرار گرفت یشیو روند افزا یگسل، تابع خط

 وبـارش و دمـا و فاصـله گـرفتن از معـادن       شیصورت که با افزا

ـ ییمـ  شیزافاحداث اکوپارك ا براي تیگسل درجه مطلوب . در داب

 نیشـتر یبمتـر   2000تـا   1500ارتفـاع، بـه ارتفاعـات     اریمورد مع

نسبت بـه ایـن   ارتفاع  شیداده شد و با کاهش و افزانسبت ارزش 

 يسـازندها  ،شناسـی نظـر سـنگ  . از شـد کاسته  ي، ارزش فازبازه

 افـت یرا در يفاز يباال رزش، ازیادبا مقاومت  نیو آذر یآتشفشان

اختصـاص داده   يندها، ارزش فازکردند و با کاهش مقاومت ساز

بـه   ادیـ ز يارزش فـاز  ،خـاك  اریـ معدر مـورد  . شد ترکم زیشده ن

ـ داده شـد. در ارتبـاط بـا مع   نسـبت   قیـ عم يهاخاك  پوشـش  اری

و کمتـرین  پوشـش  زیاد به مناطق با تراکم  ، بیشترین ارزشیاهیگ

 يکـاربر  اریـ مع در. شـد  دادهنسـبت   به مناطق با تراکم کمارزش 

و باغات، مراتـع خـوب،    یجنگل يهابه محدوده بیترتبه ،یاراض

منـاطق   ،ياارزش و به منـاطق صـخره   نیشتریب فیمتوسط و ضع

جهـت  از نظر . اختصاص یافتارزش  نیترکم يو شهر یمسکون

ـ دلبه یو جنوب غرب یوبجن يهادامنه ب،یش بـودن   ریـ گآفتـاب  لی

ـ غر يهـا دامنـه بـه  را به خود اختصاص دادند و  ییارزش باال  ،یب

و  ی، شـمال شـرق  ی، بدون جهت، شمال غربیشرق ،یجنوب شرق

 5 شکل. شداختصاص داده  يترکم يارزش فازبه ترتیب  یشمال

 .  دهدیذکرشده را نشان م يهاشده نقشه يفاز تیوضع

  

 جینتا

 یوزنریغ ای هیاول سیسوپرماتر لیتشک

ـ ا .دارنـد  قـرار  گریکـد یبـا  در تعامـل   ANP عناصر عناصـر   نی

 حاصل جینتا ارها،یرمعیز ارها،یمع رنده،یگمیواحد تصم توانندیم

 AHPروش  هیشـب  سیهر مـاتر  یباشند. وزن نسبنیز  هانهیگزو 

حاصـل در   يهـا . وزنشـود یمحاسبه م یزوج سهیاساس مقا بر

 سـتم یعناصر س نیمتقابل ب طهکه راب شوندیوارد م سیسوپرماتر

مرحلـه   نیدر ا دست آمدهبه سی). سوپرماتر8( دهندیرا نشان م

نشان  1جدول در که  شودیم یمعرف هیاول سیسوپرماترعنوان به

 . داده شده است

  

  يحد سیسوپرماتر ای یعموم یبردار وزن محاسبه

 د،یآیدست مبه یوزن سیماتر دنیبه توان رس ۀجیکه در نت یسیماتر

هـر سـطر    ریمقاد س،یماتر نی. در ااست) 2(جدول  يحد سیماتر

ـ اثـر زنج  سی. اگر سوپرماتراست با هم برابر داشـته باشـد،    يواررهی

 ).8( میداشته باش سیچند سوپرماتر ایممکن است دو 

  

 هاخوشه سیماتر جینتا

 نیـی تع يمرحلـه بـرا   نیآخر ،يحد سیاز محاسبه سوپرماتر پس

 و هـا خوشه سیماتر جینتاعناصر، محاسبه  یینها بیارزش و ضر

 بیتوسط ضـر  يحد سیترعناصر در سوپرما بیضر يسازنرمال

ـ  یزوج ساتیمقا جهینت .است هاخوشه  جـدول  کـه  هـا گـروه  نیب

  آورده شده است. 3جدول  در شودیم دهینام هاگروه اوزان

 جی. طبق نتـا دهدیرا نشان م ANPمدل  یینها جهینت 6شکل 

 نیشـتر ی، ب59/0 بیها با ضـر مدل، عنصر فاصله از رودخانه نیا

ـ  تیارزش و اهم سـطح  در یـابی  مکـان  ياناصـر بـر  ع نیرا در ب

ذکر شده داراست و بعد از آن، عناصـر ارتفـاع بـا     يهاشهرستان

 یعناصر برتر و مهـم تلقـ   42/0 بیو خاك با ضر 44/0 بیضر

هــا رودخانــهگرفــت کــه  جــهیتــوان نتیمــبنــابراین . شــوندیمــ

 يهادر سطح شهرستان اکوپارك جادیابراي  ترین معیارگذارریثأت

 .دهستن ذکر شده

یـابی بـا اسـتفاده از    نقشه مکـان  هیمنظور تهمرحله به نیا در

، ANPمـدل   یینهـا  بیو ضـرا  يفـاز  شـده استاندارد يهانقشه

و  هانجـام شـد   OWAاز روش  يریـ گبـا بهـره   یینها يسازمدل

از نظـر  محدوده مـورد مطالعـه    ت،یشد. در نها هیته یینقشه نها

تـوان بـاال   از  گروهبه چهار  ركاحداث اکوپابراي تناسب  زانیم

، 4 الف). با توجه به جدول-7(شکلشد  يبندتا فاقد توان طبقه

ـ لووهکتار از مساحت محدوده در طبقه بـا ا  130815  اریبسـ  تی
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 (رنگی در نسخه الکترونیکی) منطقه مورد مطالعه ورد شده درآهاي استانداردشده فازي معیارهاي مطرح بر. نقشه5 شکل
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 (رنگی در نسخه الکترونیکی) منطقه مورد مطالعه ورد شده درآهاي استانداردشده فازي معیارهاي مطرح برنقشه .5 شکلادامه 
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 ها. ماتریس اوزان خوشه3جدول 

  شناسیزمین  افیهیدروگر  فیزیوگرافی  انسانی  معیارهاي اصلی

  1500/0  4269/0  4766/0  3285/0  انسانی

  2420/0  1365/0  1190/0  2190/0  فیزیوگرافی

  3771/0  2008/0  1831/0  2909/0  هیدروگرافی

  2307/0  2357/0  2212/0  1614/0  شناسیزمین

  

  
  (رنگی در نسخه الکترونیکی) لیاستان اردب يمرکز يهاشهرستاناکوپارك در  یابیجهت مکان ANPمدل  یینها جینتا .6شکل 

  

  
 جادیا يشهر برانیو مشگ نینم، رین، نیسرع، لیاردب يهاشهرستانمنطقه سطح توان  يبندنقشه طبقهشکل سمت چپ،  الف) .7شکل

 8ماهواره لندست  ریتصاوبر روي اکوپارك  جادیا يمناطق مطلوب براشکل سمت راست،  ب) ،ANPمدل  یخروج ياکوپارك بر مبنا

  نگی در نسخه الکترونیکی)(ر
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  دار براي احداث اکوپاركمساحت طبقات اولویت .4 جدول

  فاقد توان  توان ضعیف  توان متوسط  توان باال طبقه

  0-24/0  24/0-48/0  48/0-72/0  72/0-96/0  دامنه ارزشی

  146799  353247  167213  130815  مساحت به هکتار

 40/18 25/44 95/20  40/16  مساحت به درصد

  

در  353247، متوسـط  تیـ هکتار در طبقه بـا اهم  167213 اد،یز

هکتار در طبقه فاقد تـوان قـرار    146799 وطبقه با توان ضعیف 

اکوپـارك   جادیبا توان باال و متوسط جهت ا يهاگرفت. محدوده

که بـر روي تصـاویر مـاهواره    ذکر شده  يهادر سطح شهرستان

ی است. مناطقب قابل مشاهده -7 در شکللندست برش خورده 

مشـخص   اکوپـارك  جـاد یعنوان نقاط با توان بـاال جهـت ا  که به

مراتـع متوسـط و    ،یجنگلـ  يهـا يکـاربر  در عمده طوربهشدند 

ـ . اقرار دارند يبه مناطق شهر کیباغات و اغلب در نقاط نزد  نی

ـ   ،یجنـوب  يهادر دامنه شتریمناطق، ب ـ  یجنـوب غرب ، بـا  یو غرب

 قیـ خاك عمو داراي  درصد) 20از  شیمتراکم (ب یاهیپوشش گ

-سـنگ  اریمعنظر  از. اندواقع شده یو رس یلتیس ،یبا بافت لوم

 یو بـازالت  یتیتوف آندزبیشتر شامل  دار،تیلوومناطق ا ،شناسی

. به عـالوه، منـاطق   هستند(با مقاومت باال)  یآتشفشان تیو آندز

مهـم موجـود    يهـا گسلاز دور تاً توان باال، در فاصله نسب يدارا

سـبالن، گسـل    یجنـوب  يهـا دامنـه  يهـا گسـل  در منطقه (مانند

و گسـل   لیـ خاوري اردبیل، گسل آلوارس، گسل هیر، گسل دو

اغلـب  داد  نشـان  زیرودخانه ن اریمع یبررس. اندنئور) قرار گرفته

و پـرآب   یدائمـ  يهـا از رودخانـه  یکـ ی یکیمناطق در نزد نیا

 يچـا نیو نمـ  يسوالچا ،يچاریسو، نقره ،ياوچایاستان مانند خ

ـ تلف رسدیبه نظر م ارها،یمع یبررس به توجه با. اندقرار گرفته  قی

 لیـ تحل فراینـد بـا   یدهـ وزن ،يفـاز  ياستانداردسـاز  يهاروش

دار وزن يریـ گنیانگیـ روش مبا استفاده از  يسازو مدل ياشبکه

اکوپـارك   یقیتطب یابیمنظور مکانبهرا  یقابل قبول جینتا ،یبیترت

 است. ارائه کرده

هفـت منطقـه    سـه یمطالعه حاضـر و مقا  یتوجه به خروج با

ـ پـانزده مع  از نظردار تیاولو  يهـا بخـش  تیـ مطـرح، در نها  اری

 نیتـر عنـوان مناسـب  شمال کوه سبالن بـه  شهر ونیمشگ یجنوب

ـ ادر کـل،  . شـد اکوپارك انتخاب  جادیابراي مکان   زطق اامنـ  نی

 يهـا دن به رودخانـه بو کینزد ،یارتباط يهابه راه یدسترس نظر

همچنـین  و  ییو روسـتا  يبودن به منـاطق شـهر   کینزد، پرآب

 هتـل،  (رسـتوران،  یو امکانات رفاه یحیبه مناطق تفر یدسترس

 طـور نی. همندهستمناسب  اریبسبراي احداث اکوپارك پارك...) 

 شناسـی سـنگ )، درصد 0-15( بیش يهااریبا در نظر گرفتن مع

از  يباال)، بارش (برخـوردار  اریسبا مقاومت ب يهاسازند(وجود 

و  حیتفـر  يبـرف و بـاران در ارتفاعـات کـه بـرا      ينزوالت جو

)، دمـا (وجـود   مناسـب اسـت   یمانند اسک یزمستان يهاورزش

در  ژهیـ وتابستان و بهار بـه  يهامتعادل و مطلوب در فصل يدما

ارتفـاع   ،شـهر)  نیگهـا و مراتـع مشـ   دشـت به مشرف  يهادامنه

گسل (دور و  )،يگردشگر يهاتیسبالن و قابلکوه (وجود رشته

ـ منطقـه از اولو  نیا ،و فعال) یاصل يهابودن از گسل  اریبسـ  تی

ـ . با توجـه بـه قابل  استبرخوردار  ییباال  يبـاال  اریبسـ  يهـا تی

 یحیسبالن، احداث مراکز تفر يهاو دامنه شهرنیشهرستان مشگ

ـ ا مهـم اولویتهـاي  در قالب اکوپارك از  يو گردشگر طقـه  من نی

به پـارك   توانیاکو پارك، مجادیابراي  هاتیسا نی. از بهتراست

بکـر   سـتگاه یبـا ز  یسـ دره روانیمحدوده شـ  ،ییاوچایخ یجنگل

درختان بلـوط   با یعی(جنگل طب یسمشهو جانوران، حتم اهانیگ

 ،يکنـد وحـش اربـاب  اتیـ ح سـتگاه یتنـگ، ز و فندق)، قشـالق 

 يهـا رودخانـه  ياو آبشـاره  شـهر نیمشـگ در سـو  رودخانه قره

اشاره کرد. مجموعه اکوپارك احداث شـده   ییچااویخو  يکرکر

هر منطقـه   طیبا توجه به شرا تواندیم هامکان نیاز ا کیدر هر 

 يهـا تیسـوئ  وانـات، یبـاغ پرنـدگان و ح  ماننـد   یامکانات يدارا

شهرسـتان و   ي(بـا اسـتفاده از نمادهـا    ییرایپذ يتاالرها ،یاقامت
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)، یبـوم معمـاري  و  یعـ یاز مصـالح طب  يریـ گمنطقه و بـا بهـره  

 تی(مانند سا یحیامکانات تفر گریو د یدست عیصنا يهابازارچه

ـ اکه ) باشد ییهوا يهاو ورزش دریپاراگال ،يسواربالن امـر   نی

 يبنگـاه اقتصـاد   کیـ  يانـداز کـالن و راه  يگذارهیسرما ازمندین

عه و اکوپـارك اسـتاندارد، باعـث توسـ     جادیابدیهی است . است

منطقه خواهد شـد   نیدر ا يصنعت گردشگر ترشیرونق هرچه ب

موجـود   يهـا تیقابلکه عالوه بر فراهم نمودن امکان استفاده از 

 ،یملـ  مـد آدر شیو افـزا  یـی زااشـتغال ، زمینه را بـراي  در منطقه

و  سـت یز طیتوجه به مح دار،یتوسعه پا يهاشاخصیابی به دست

 یعیطب ستیز طیبا مح يارتباط جامعه شهرو  ،یآموزش همگان

 .ایجاد خواهد کرد

  

 يریگجهیو نت بحث

 یطراحــ  فراینـد دهــد کــه در   یدست آمـده نشـان مـبه جینتا

ـ از  ،شـناختی بوم ینمونه طراحیک عنوان اکوپارك به ســو  ـکی

 گریو از سوي د شود نیاکوپـارك تـدو یطراح ارهايیمع ـدیبا

بارگـذاري متناسـب بـا     بــراي  تیسـاشناختی بومتوان  یابیارز

ــاالتر یابیو دســـت ودههـــاي محـــدلیپتانســـ ـــه ب درصــد  نیب

انجـام   سـت یز طیمحـ  بر یمنف ریتأث نیکمتر با یطیوري محبهره

اکوپـارك در   جـاد یا یســنج مطالعه بـراي امکــان   نیشود. در ا

) و ANP( ياشـبکه  لیتحل فرایند ـقیمنطقـه مورد مطالعه از تلف

ـ یدار ترتوزن يریگنیگانیم ارهیروش چندمع اســتفاده شــد.    یب

ـ اي کـه در ارزنکته ـ برجسـته اسـت و در ا   ارهیچنـدمع  یـابی  نی

هنگـام  در  یدقـت و توجـه کـاف   لـزوم  آشکار بـود،   زیپژوهش ن

بــه آنهـــا اســت کــه در   یـازدهیــامت ـزیــهـــا و نانتخــاب داده 

 و همکـاران  نیالـد است. رکن دهیبه اثبات رس يمطالعات متعدد

ــا روش ارز26( ــ) ب ــدمع یابی ـــتا اره،یچن ــاطق روس  رايدا ییمن

و  ییهاي گردشگري استان تهران شناسادره-را در رود لیپتانسـ

توانسـته   یخـوبروش بـه نیکه او نتیجه گرفتند  انتخاب کردند

بـر  کنـد.   نیـی تبه مطالعـ مـورد  را در منطقـه   سمیاکوتور لیپتانس

بـه  خانه، خاك و ارتفـاع  رود يهااریمع ،مطالعهاین  جینتااساس 

 بیضـر  نیو معـدن و دمـا کمتـر    یوزن بیضر نیشتریبترتیب 

و  یدراهکـ  هايیافته نیرا به خود اختصاص دادند. همچن یوزن

اسـتان   ياکوپارك در منطقه مرکـز  یابیمکان) که به 7همکاران (

ـــر   ـــه از نظ ــان داد فاصـــله از رودخان ــد، نش  اصــفهان پرداختن

دمـا داراي   اریـ رمعیو زبـوده   تیاهم نیرشتیکارشناسان داراي ب

حاصـل از مـدل    یینهـا  ی. با توجه به خروجاستوزن  نیکمتر

ـ اولو ي، منـاطق دارا در پـژوهش حاضـر   کـار رفتـه  به بـراي   تی

 ن،یشهرستان نم یغرب مهیو ن يمرکزاکوپارك در بخش احداث 

جنـوب و   شـهر، نیشهرستان مشـگ  یو جنوب یشمال يهاقسمت

و  نیسـرع  یو شـمال  يمرکـز  يهابخش ل،یشرق شهرستان اردب

 يدارا مناطق در. اندقرار گرفته ریمختلف شهرستان ن يهاقسمت

اکوپـارك  بـراي ایجـاد    يادیـ ز يهـا تیقابل ،ادیز اریبس تیلووا

اشاره کـرد:  زیر به موارد  توانیآنها م مهمترینوجود دارد که از 

 ینگلـ ج سـتم یاز اکوس یمنطقه فندقلو بخشـ  ن،یدر شهرستان نم

سو از دشت رودخانه قره لهیوسشود که بهیشهرستان محسوب م

بـوده و   یغنـ  یشـناخت سـت یزنظـر  د و از شـو یجـدا مـ   لیاردب

 اریدر آن بســ يجــانور يهــاسـتگاه یو ز یاهیــگ يهــاشـگاه یرو

بکـر و   يفضـا وجـود   ،د. بـه عـالوه  شویم یمناسب و مهم تلق

در امان بوده  يرشه يهاطیمحتأثیر از  که کامالً يطورهب یعیطب

مرطوب مهیو ن يریگرمسمهین می، اقلاستدست نخورده  باًیو تقر

 يگردشـگر  يهـا مطلـوب را در فصـل   اریبسـ  ییهـوا  و که آب

ـ بـا تلف انـداز  چشـم آورد، تنـوع  یوجود مهب جنگـل و مراتـع    قی

 ییمجاورت بـا فضـاها   ه،منطق یتوپوگرافوضعیت و  یکوهستان

 يرو یورزش اسک يجاذبه باال برا داشتنو  ران،یمانند گردنه ح

ـ ، از قابلمنطقـه خـاص   يمورفولـوژ  لیدلچمن به ـ ا يهـا تی  نی

شـهر، قطـب   نی. در شهرسـتان مشـگ  دشویشهرستان محسوب م

سـبالن و   يهاو دامنه ییسودره قطور ،یسدره روانیش یستیتور

بـا جهـت شـمال     شـهر نیداغ در شمال مشـگ صلواتارتفاعات 

 يهابکر و تنوع گونه عتیبا داشتن طب ،يجنوب باختر -يخاور

مهم شهرستان محسـوب   یعیطب يهااز جاذبه ،يو جانور یاهیگ

سبالن عالوه بر شهرسـتان   يها. قابل ذکر است که دامنهدشویم

 هايستگاهیزوجود با  زین نیو سرع رین ل،یشهر، در اردب نیمشگ

هـاي  و انواع پرندگان)، گونـه  یارمن شیوحش (قوچ و م اتیح
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گـرم و   يهـا آب ،یخچالیو آثار  یآتشفشان اچهیدر ،یاهینادر گ

و  یحـ یتفر يهـا فراوان پرآب از جاذبـه  يهارودخانهو  ،یمعدن

مـورد   يهـا عالوه در شهرسـتان بهآید. گردشگري به حساب می

 يهـا نئور و تاالبو  لیشوراب اچهیمانند دریی هااچهیدر لعه،مطا

گـل،  یگل، بوروليسار ورد،ییولیخور، قومتعدد مانند تاالب پته

 ژهیوبه يزآب يهاانواع گونه يکه دارا یگلاوالغانو گل، يقور

 يپرنـدگان آبـز  شاهد حضـور  و در فصول خاص بوده  هایماه

اکوپـارك محسـوب   براي احداث از مناطق بالقوه  ،مهاجر هستند

 )28( یرعلــ یو پ ادتی) و سـ21شوند. نوروزي و همکاران (یم

 ،تینها اکوپارك پرداختند و در یابیمکان نهیمطالعه در زم بهنیز 

بـراي  مهـم   اريیـ عنـوان مع بـه را  یرفاه التیوجود تسـه اریمع

 و هــادســتگاه رودی. انتظــار مــکردنــد یمعرفــایجــاد اکوپــارك 

 ،یستیو احداث مناطق تور يدر امر گردشگر لیدخ يهاسازمان

وپـارك در سـطح   احـداث اک  يدر راسـتا مطالعه حاضر را  جینتا

مـورد   نیو سـرع  شـهر نیگمشـ  ن،ینم ر،ین ل،یاردب يهاشهرستان

  توجه قرار دهند.
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Abstract 

Today, due to industrial advances and the expansion of urban environments, it is essential to create ecoparks as places 
that can provide natural environments for human. The current study performed a comparative ecopark site selection 
across Ardabil, Meshkinshahr, Sarein, Nir and Namin, using multi-criteria analysis models. To achieve the research 
objective, four criteria and 15 sub-criteria were identified, as effective factors on ecopark site selection in the region. 
The analytic network process (ANP) was used to weigh the factors and ordered weighted average (OWA) was 
employed, as a multi-criteria decision making method, to analyse the final model. Results of the weighting approach 
showed that distance from rivers accounted for the highest weight coefficient. To select suitable places for ecopark, the 
study area was classified into four groups of high to low land suitability, including 130815 hectares of high and 167213 
hectares of moderate suitability. Lands with high suitablity were mainly located in forests, fair rangelands and orchards. 
In addition, suitable areas were mostly located near one of the large and permanent rivers of the province. Based on the 
results, southern parts of Meshkinshahr and the north of Sabalan Mountain were selected as the most suitable areas for 
ecopark, due to the existence of various natural and human attractions and having a pristine environment. 
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