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  چکیده

بر  رگذاریتأث هايو شاخص ارهایمع تیاهم نتعیی منظوربه ياشبکه لیتحل ندیپژوهش از فرآ نیدر ا
 ،هدف نیبه ا دنیرس براي. شد استفاده یتوسعه پارك جنگل يانتخاب منطقۀ مناسب براو  یابیمکان

. با شد استفاده یزوج ساتیاز روش مقا زین یفیک يارهایمع یدهوزن يو برا شد مشخص یکم يارهایمع
 يریگمیمدل تصم يهانهیعنوان گزبه هیشش ناح ،یتوسعه پارك جنگل يبرا یالزام هايتوجه به شاخص

 لیبه کمک روش تحل یفیو ک یکم يارهایانتخاب مکان مناسب، مع يبرا تنهای در. شدند انتخاب
 يمهم برا يارهایمع یدهوزنمرحله  جنتای. شد مشخص هانهیو وزن گز شده بی) ترکANP( ياهشبک

با وزن  یمنابع آب اریشده، معانتخاب اریهفت مع انمی از که داد نشان یانتخاب مکان مناسب پارك جنگل
- به يجانور -یاهیگ اریو مع نیسرزم يمایس م،یاقل يارهایاز آن معاست. پس  ییباال تیاهمداراي   42/0

با وزن  یمتوسط بارندگ م،یمربوط به اقل يارهایرمعیقرار داشتند. در مورد ز يبعد يهاتیدر اولو بترتی
مربوط به منابع  زیرمعیار نیترمهم 48/0با وزن  یفاصله منابع آب زیرمعیاروزن را داشت.  نیشتریب 50/0
. شد نییتع يجانور -یاهیگ اریمربوط به مع زیرمعیار نیترمهم 52/0با وزن  یبود. تنوع پوشش جنگل یآب

 يبندتیاولو جیبود. نتا 56/0با وزن  تیامن ،یفرهنگ -یاجتماع يارهایمربوط به مع زیرمعیار نیترمهم
 .است یاحداث پارك جنگل يمکان برا نتریمناسب 30/0با وزن  ژدرهین هناحی داد نشان هانهیگز

  .تفرج، دره شهدا اره،یچندمع يرگیمیتصم ،یپارك جنگل هاي کلیدي:واژه
*

                                                                                                                         
  :a.alijanpour@urmia.ac.irEmail                                 نویسنده مسئول: *
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  مقدمه
اوقات فراغت  کردن يسپر هاينهیاز زم یکیتفرج 

خود  بالقوهبا منابع  یعیمنابع طب هاياست که عرصه
 گردی و هارودخانه سواحل، مراتع، ها،مانند جنگل

قدم  نی. اولآورندیمردم فراهم م يبرا یعیطب يماهایس
 یابیارز یتفرج هايتیفعال يبرا يزیردر برنامه

توجه  دیاست. با تیفعالآن  يبرا نیسرزم تیقابل
بدون  یتیبه هرگونه فعال نیداشت که اختصاص سرزم

انجام  يتوان الزم برا نیسرزم ایآ نکهیتوجه به ا
 ,.Karami et alاست ( یرمنطقیغ ،نه ایرا دارد  تیفعال

 هايو تقاضا به جنگل ازین یمل نظرازنقطه). 2014
. ستا یو فرهنگ یاجتماع تیماه يکامالً دارا یحیتفر
 یاصل هايکانون عنوانبه یجنگل هايشگاهیرو
 ییباال تیو قابل ییکارااز تنوع،  ،یتفرج هايتیفعال

 به مندانعالقه خصوصمردم به ۀبرخوردار بوده و هم
از تفرج  يبرخوردار لدلیبه ستزیطیو مح عتطبی

و استفاده از آن را  يرگیدر بهره يادیز لیسالم، تما
 جادای منظوربه یجنگل هايشگاهیدارند. اختصاص رو

دارد و  یآن بستگ حیبه انتخاب صح یجنگل هايپارك
 رد،یقرار گ یمناسب تیریتحت مد کهیدرصورت

آن در جلب مداوم گردشگر دور از انتظار  تیموفق
). انتخاب مکان مناسب Barzehkar, 2005( ستین

 تنهانهاست که  دهیچیپ ندیفرآ کی ،یپارك جنگل يبرا
 يارهایاست، بلکه توجه به مع یفن هايییتوانا ازمندین

 یاسیو س یطیمح،یاجتماع ،ياقتصاد ،يکالبد ،ییفضا
استفاده از  هایییدگیچیپ نی. چنطلبدیم زیرا ن

و  ییایاطالعات جغراف ستمیس لیمتعدد، از قب يابزارها
. سازدیم ریرا ناگز ارهیچندمع يرگیمیتصم هايروش

و سامانۀ  ارهیچندمع يرگیمیتصم هايفن قیامروزه تلف
 دهیچیحل مسائل پ ي) براGIS( ییایاطالعات جغراف

-ییاست و با توجه به توانا يکاربرد اریبس یابیمکان

 تیریدر مد ییایسامانۀ اطالعات جغراف هاي

 يکارآمد اریبس يفضا ،یمکان هايداده لیوتحلهیتجز
؛ است جادشدهیا یابیمختلف مکان مراحلانجام  يبرا

 ستمیدر س هاییروش نیاستفاده از چن نبنابرای
 جینتا یابیمکان ياجرا يبرا ییایاطالعات جغراف

 یارائه دهد که در آن دو بعد مکان تواندیمرا  يترقیدق
 ,.Zucca et al( ردیقرار گ موردتوجهمسئله  یتیریو مد

 يریگمیتصم مسئله کی یابیمکان مسئله). 2008
با  ارهیچندمع یابیارز يهاروشاست.  ارهیچندمع

 لیو تسه يریگمیتصم يراهبردها فیتعر يسازساده
در مسائل مختلف  توانندیم ،یمکان يهاپردازش

گوناگون استفاده  يهاوهیشبه  یمکان يریگمیتصم
). تاکنون انتخاب Rajabi and Talei, 2011شوند (

بر اصول و ضوابط و  یمبتن یپارك جنگل يهامحل
 يبر مبنا شتریمنسجم نبوده و ب یو علم یفن يارهایمع

-نای از است، بوده یکارشناس يو آرا یشخص قیسال
عملکرد  يداریرا به پا يادیمسئله مشکالت ز نیا رو

مسائل  نیرفع ا براي. است آورده وارد هاگردشگاه نیا
 يارهایمع يریکارگشود که با به یطراح ییالگو دیبا

 يمکان برا نیپارك، انتخاب بهتر یابیمکاناستاندارد 
 نیا يبندتیو اولو ردیجنگل انجام پذ يهاپارك
-ییانجام شود. از آنجا زیاحداث پارك ن يها برامکان

 ارهایمع نیو تدو يگذارارزش ،یابیمکان لیکه در تحل
با  ارهایشناخت مع نیاست، بنابرا یاساس يامرحله

برخوردار است.  يادیز تیهدف، از اهم هتوجه ب
تطابق  ینیزم تیبا واقع شدهییهرچه عوامل شناسا

 تربخشتیرضا یابیمکان جیداشته باشد، نتا يشتریب
و همکاران  Farajzadeh, 2005 .(Saberi( بود خواهد

 يهاپارك یابیمکان در خصوص ی) در پژوهش2011(
شامل  ننظر گرفتن عوامل مؤثر بر آبا در يشهر
 ،یبه مراکز آموزش یکینزد ،یبه مراکز مسکون یکینزد

 يفاصله از فضا ،یارتباط شبکهبه  یرودخانه، دسترس
فاصله از  ،یبه مراکز فرهنگ یکیسبز موجود، نزد
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به  یدسترس تنهای در و هاکارخانهو  ساتیتأس
 عیمناسب به توز ییمستعد را با ارائه الگو يهانیزم
از سامانۀ اطالعات  ستفادهسبز با ا يفضا نهیبه

و همکاران  Mogheliپرداخته است.  ییایجغراف
با استفاده از  یجنگل يهاپارك یابیمکان ي) برا2015(

 ندیو فرآ ییایسامانۀ اطالعات جغراف قیتلف
 ی) به بررسAHP( یسلسله مراتب لیتحل يریگمیتصم

در سطوح  یطیمح يزیرطرحو  یابیمکان يارهایمع
شامل  یاصل اریپرداخته و هشت مع یالمللنیو ب یمل

 ،یبه منابع آب، منظره، درصد پوشش جنگل یدسترس
منابع  تیکم ،يمنابع آب، دما، ناهموار تیفیو ک تیکم
با توجه  زیرمعیار 16 همراه به یاراض يو کاربر یآب

 یمعرف یجنگل يهاپارك یابیمکان براي آنها تیبه ماه
) با 2015همکاران ( و Narulita نهمچنی. اندکرده

 اریسه دسته مع ،ییایاستفاده از سامانۀ اطالعات جغراف
دما و پوشش  ب،ی(ارتفاع، ش یکیزیوفیشامل ب یاصل
 متی(ق ي) و اقتصادتی(تراکم جمع ی)، اجتماعنیزم
 يشهر يهاجنگلو توسعۀ  یابیمکان ي) را برانیزم

 .اندکرده یمعرف يریگمیتصم يندهایبا استفاده از فرآ

، دسترسی آسان لدلی به هیاروم يدره شهدا منطقۀ
پاك،  ياز هوا يبرخوردار ه،یبه شهر اروم یکینزد

از  يبرخوردار ،یعطبی فردمنحصربهاز مناظر  يمندبهره
 يهامختلف، آب يهااز گونه یغن یاهیپوشش گ

گذران اوقات فراغت در  طیو فراهم بودن شرا یسطح
 يشهرها گریو د هیاروممورد استقبال مردم  ،عتیطب

 نیترمهممنطقه را در زمره  نیاستان قرار داشته و ا
 نیمردم استان و مسافر یو تفرج یحیتفر يهاکانون

تالش شد تا ابتدا  ق،یتحق نای در. است قرار داده
 منظوربهمناطق مستعد  یابیمکان يالزم برا يارهایمع
و  ییدر منطقۀ دره شهدا شناسا یپارك جنگل جادای

 یحلراهحاصل،  جیشوند و به کمک نتا يبندتیاولو
تر و زمان کوتاه ،کمتر نهیارائه شود تا با هز یاتیعمل

 پارك احداث منظوربهمکان مناسب  شتریدقت ب
 مشخص شود. هیاروم يدر منطقۀ دره شهدا جنگلی

 هاو روش مواد 

 قیتحق منطقه 

 37˚15ʹییدر محدودة جغرافیا هیاروم يشهدا دره
 طول 45˚15ʹالی 45˚07ʹ شمالی عرض 37˚22ʹالی

شهرستان  یجنوب غرب يلومتریک 30و در  شرقی
 شدهواقعهزار هکتار  35حدود  یبا مساحت هیاروم

 یکوهستان يامنطقه یاز نظر توپوگراف این منطقه. است
 یبافت خاك منطقه عمدتاً لوم یشناسخاك ازنظرو

 ,Heidari Rikan and Malek Mohammadiاست (

ساالنه منطقه بر اساس  يدما نیانگی). م2007
درجه  5/11)، هی(اروم کینوپتیس ستگاهیا نیترکینزد
 متریلیم 341آن  انهیبارش سال نیانگیو م گرادیسانت

بر اساس  یموردبررسمنطقه  يوهواآباست. 
 Mahmoudiسرد است ( خشکمهینآمبرژه،  موگرامیکل

et al., 2015از نظر پوشش  هیاروم يشهدا ه). در
و  یاهیگ يهاگونهداشته و  جنگلیمهین يظاهر یاهیگ

 ، بادام)Crataegus arania( (زالزالک ياریبس یدرخت
)Amygdalus commonis(سماق ، )Rhus coriaria( ،

 Rosa( ، نسترن)Juniperus polycarpus( ارس

coriaria(ابونه، ب )Anthemis tinctoria(گون ، 
)Astraglalus brachycaly(ی، کاسن )Cichorium 

intybus (نهمچنی. است داده يرا در خود جاغیره)  و 
متعدد بزرگ  يهاچشمهو  بارهاجوی ،هارودخانهوجود 

شهدا را به  هدر یو دائم فصلی صورتبهو کوچک 
 .است مبدل ساخته يو گردشگر یحیمنطقه تفر کی

 قیتحق روش

 هازیرمعیارو  ارهایمع نشیگز

شامل  ارهایمعری(ز یمیاقل يارهایمع یبررس نیا در
ساالنه، ساعات  یمتوسط دما ساالنه، متوسط بارندگ
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شامل  ارهایمعریوزش باد)، منابع آب (ز ،يریگآفتاب
یپستآب)،  تیفیآب، ک تیکم ،یفاصله از منابع آب

 ا،یارتفاع از سطح در يهاکالسه: ارهایمعری(ز يوبلند
) ییایجهت جغراف يهاکالسه ب،یدرصد ش يهاکالسه

 هیزاو د،ید فاصلهشامل  ارهایمعری(ز نیسرزم يمایس
 یستیز جامعهمنظر، وجود آبشار)،  بیترک د،ید

درصد پوشش  ،یشامل تنوع پوشش جنگل ارهایمعری(ز
تنوع  ،یدرصد پوشش علف ،یتنوع پوشش علف ،یجنگل
 هازیرمعیار( یفرهنگ -ی)، اجتماعيجانور يهاگونه

مشارکت جوامع  ،یجوامع محل تیرضا ت،یامن ملشا
موجود در منطقه،  یخیو تار یمنابع فرهنگ ،یمحل
) و یو بهداشت یامکانات رفاه دکنندگان،یبازد تیرضا

شامل فاصله تا شهر، فاصله تا  هازیرمعیار( ياقتصاد
مجاور،  يفاصله تا روستاها ،ياجاده ونقلحملشبکه 

مراکز  گریفاصله تا د ،یمحل يوجود بازارها
انتخاب شدند. انتخاب  )یاراض تیمالک ،يگردشگر

پرسشنامه و  یطراح قیاز طر معیارهااین معیارها و زیر
و انجام  Super Decision-Q افزارنرمبا کمک از 

 58عام شامل  ياز سه جامعه آمار يمصاحبه حضور
 ينفر (برا 29)، خبره شامل ارهایمع نییتع ينفر (برا

 15شامل  ژهی) و وارهایبه مع دهیو وزن ییانتخاب نها
 انجام شد.)، هانهیگز دهیوزن يبرانفر (

 ايشبکه لیتحل ندیبا استفاده از فرآ ارهایوزن مع نییتع
)ANP( 

با استفاده از  ارهایرمعیو ز ارهایوزن مع نییتع منظوربه
 یمربع سی)، ابتدا ماترANP( ياشبکه لیتحل ندیفرآ
). سپس Saaty, 1999( شد هتهی هاعامل یزوج سهیمقا
 گریکدیعوامل نسبت به  تیدرجه اهم سهیمقا

جامعه  نیپرسشنامه ب عیتوز قی) از طرینسب يهاوزن(
صورت گرفت. در  یابیمکان نهیمتخصص در زم يآمار

(در  سیدر ماتر ینسب يهاوزن واردکردنمرحله بعد با 
و  ارهایمع یی) وزن نهاSuper Decision افزارنرم

 ،هاوزن سازگاري منظوربه. شدند محاسبه هازیرمعیار
بنا  کلی حالت در که شد محاسبه يناسازگار بضری
از  رکمت دیبا بیضر نی)، اSaaty )1999 شنهادیبه پ

 باشد. 1/0
 )هااریمع هالی( هاداده گاهیپا هیته

 ياماهواره ریبخش ابتدا به کمک تصاو نیا در
Google Earth موجود،  یتوپوگراف يهاو نقشه

. شد مشخص یموردبررسمحدوده  ییایجغراف تیموقع
نقشه  بر اساس) DEMارتفاع ( رقومی مدل سپس

 يبردارنقشهسازمان  25000/1 اسیبا مق یتوپوگراف
در  ازیموردن یرقوم يهاهیال هیکل يسازآماده. شد هیته

 با بعد، مرحله در. شد انجام Arc GIS 9.3 افزارنرم
درصد  يهاهیالارتفاع منطقه،  یومرق مدل از استفاده

 یرقوم يهاهیال گری. دشدند هیو جهت ته بیش
فاصله از  ،یشامل، فاصله از مناطق مسکون ازیموردن

 ییارهایمع گریفاصله از رودخانه و د ،یارتباط يهاراه
 هیته 25000/1 اسینقشه دارند، در مق دیتول تیکه قابل

 ریبر اساس پردازش تصاو یاراض يکاربر نقشه. شد
 تمیو با استفاده از الگور 8لندست  ياماهواره

 ENVI افزارنرمدر  نمایی حداکثر درست يبندطبقه

 یابیارز ،یدانیم يدهایبازد بر اساسو  شد هیته 4.8
استاندارد  يهاروشطبق  یاراض يکاربر نقشهصحت 
 .شد انجام ازدورسنجش

با  ارهایرمعیو ز ارهایوزن مع ۀپس از محاسب
شاخص  نقشه ،ياشبکه لیتحل ندیفرآ يریکارگبه

 ي) براPrioritization Index Map( يبندتیاولو
 به جنگلی مکان احداث پارك نیترمناسبانتخاب 

هر  يبرا يبندتیاولو شاخص نقشه. آمد دست
 وزن ضربحاصلاز مجموع  GIS طیدر مح کسلیپ

 به 1ها) از رابطه (اریمعطبقات  ازیها) در امت(اریمع

 :آمد دست
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퐼푛푑푒푥  )1رابطه ( = 푊 ∗ 푅  

 ازیامت Ri ار،یوزن مع Wi ارها،یتعداد مع n که
. چون در دهدیمرا نشان  کسلیپ ازیامت Indexو  اریمع

مورد  هااسیاز مق یدامنه متنوع ارهایمع يریگاندازه
 ارهایاز مع کیالزم است که هر  رد،گییاستفاده قرار م

 نیاستاندارد شوند. در ا گریکدیبا  بیقبل از ترک
مدل  بر اساس ارهاینقشۀ مع يسازاستاندارد قیتحق
پارك  یابیمکان ياستانداردها تیو با رعا نیبول

 در گرفته صورت هايحاصل از پژوهش یجنگل
سبز (حداقل  يفضاها یابیمکان موضوع با ارتباط

 50صفر تا  نیب بیمتر، ش 1000 ایارتفاع از سطح در
متر، فاصله از  300جاده  ریدرصد، فاصله از مس

 1000 یمتر و فاصله از مناطق مسکون 200رودخانه 

 یاطالعات هايهالی استخراج از پس. شد متر) انجام
در  استفادهقابل هايهالی صورتبه هامختلف، نقشه

 نای. شدند آماده لیتحل يبرا Arc GIS 9.3 افزارنرم
 ا،یارتفاع از سطح در هايطبقه هايهیشامل ال هاهیال

مرز منطقۀ  ،ییاجغرافی جهت ب،یدرصد ش
و  یجادة اصل ریمس ،یروخانۀ اصل ریمس ،یموردبررس

است که در  یموردبررسمنطقۀ  یاراض تینقشۀ مطلوب
 يبرا نهمچنی. است آورده شده 2و  1 هايشکل
به  دهی وزن از پس آمدهدستبه جینتا سنجیاعتبار

 ینیزم اتیبا استفاده از برداشت واقع ،یینها هاينهیگز
) مناطق مورد استقبال GPS( یدست رندهیگ لهیوسبه

  .شد برداشت یموردبررستفرج در منطقه  يمردم برا

      

  
  

 ییروستا یو مناطق مسکون یاصل هايرودخانه تیارتفاع، موقع ی)، مدل رقومسمت راست( بیش هاينقشه -1شکل 
  یموردبررسمنطقۀ  )سمت چپ(

Figure 1. Slope (Right), Digital Elevation Model, position of the main rivers and rural residential 
areas (Left) of study area  
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)، 4)، حریم فاصله از رودخانه (3فاصله از مناطق مسکونی ( )،2)، جهت (1کاربري و پوشش اراضی ( هاينقشه -2شکل 

  یموردبررس) منطقۀ 6)، حریم فاصله از جاده (5مطلوبیت منطقه (
Figure 2. Maps of LULC (1), Aspect (2), Distance from residential areas (3), Distance from river (4), 

The area utility (5), Distance from the road (6) of study area 

1 2 

43 

6 5 



 هیاروم يدر منطقۀ دره شهدا ارهیچندمع يرگیمیتصم کردیبا رو یاحداث پارك جنگل یابیمکان

139 

 

  نتایج
معیارهاي مهم براي انتخاب  یوزن دهنتایج مرحله 

داد که از میان هفت  مکان مناسب پارك جنگلی نشان
از  42/0شده، معیار منابع آبی با وزن معیار انتخاب

از آن معیارهاي اهمیت باالیی برخوردار است. پس 
-جانوري به -سرزمین و معیار گیاهی اقلیم، سیماي

هاي در اولویت 10/0و  10/0، 20/0هاي ترتیب با وزن
). ضریب ناسازگاري براي 3بعدي قرار داشتند (شکل 

بود. در مورد زیرمعیارهاي  1/0تمام حاالت کمتر از 
 50/0مربوط به اقلیم، زیرمعیار متوسط بارندگی با وزن 

فاصله  زیرمعیار). 4بیشترین وزن را داشت (شکل 
 ترین زیرمعیار مربوط بهمهم 48/0منابع آبی با وزن 

). درصد شیب با وزن 4معیار منابع آبی بود (شکل 
بود  يوبلندیپستترین زیرمعیار مربوط به مهم 69/0

از بین زیرمعیارهاي  4). مطابق با شکل 4(شکل 
مربوط به سیماي سرزمین پس از زیرمعیار وجود 

ترتیب فاصله دید و ترکیب منظر به 41/0آبشار با وزن 
بندي شدند. تنوع رتبه 22/0و  26/0هاي با وزن

ترین زیرمعیار مربوط مهم 52/0پوشش جنگلی با وزن 
). بر اساس 4جانوري بود (شکل  -به معیار گیاهی

ترین زیرمعیار مربوط از نظر متخصصین مهم 4شکل 
 56/0ن فرهنگی، امنیت با وز -به معیارهاي اجتماعی

بود. در مورد زیرمعیارهاي مربوط به معیار اقتصادي 
با  45/0اي با وزن جاده ونقلحملفاصله تا شبکه 

 05/0ترین و فاصله تا روستاهاي مجاور با وزن اهمیت
  ).4ترین زیرمعیار بود (شکل اهمیتکم

آوردن ضرایب اهمیت معیارها و  به دستپس از 
داردهاي موجود و زیرمعیارها و با توجه به استان

 ازیموردنهاي نظرات کارشناسان و متخصصین، نقشه
هاي و با اعمال ضریب اهمیت معیارها، نقشه شد هیته

پوشانی آمد و با هم به دستیابی بر پایه هر معیار مکان
شده مربوط به معیارها، نقشه یهتههاي نقشه با مجموعه

 هیتهاحداث پارك جنگلی  منظوربهشاخص اولویت 
ها پوشانی الیهترکیب حاصل از هم ۀ، نقش5. شکل شد

-و همچنین اعمال ضریب اهمیت معیارها را نشان می

هاي نزم به ذکر است که در شکل مذکور مکاال دهد.
هاي مناسب یانگر مکاننما شده به رنگ سبزمشخص

شده مشخص مناطقاي استقرار پارك جنگلی بوده و بر
ها براي احداث پارك از اولویت مکان با رنگ قرمز

  شود.جنگلی کاسته می
  

  
  یابی پارك جنگلیبندي معیارهاي مکانرتبه -3شکل 

Figure 3. Ranking of the forest park location criteria 
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  یابی پارك جنگلیبندي زیرمعیارهاي مربوط به مکانرتبه -4شکل 
Figure 4. Ranking of sub-criteria for the forest park location 

 
براي هاي مناسب و نامناسب مکان 5شکل 

دهد. همچنین براي می جنگلی را نشان احداث پارك
انتخاب بهترین  منظوربهمناسب،  اینکه بتوان مکان

مکان براي کاربري پارك جنگلی را شناسایی کرد، الزم 
براي هر منطقه  آمدهدستبههاي است بر اساس وزن

قابل  6. این موضوع در شکل کردبندي آنها را دسته
مشاهده است. با توجه به شکل مذکور، شش ناحیه یا 

هاي مناسب عنوان پهنهبه Fو  A ،B ،C ،D ،Eمکان 

دره شهداي  ۀحداث پارك جنگلی در منطقبراي ا
ها بر اساس نتایج . این مناطق یا پهنهانتخاب شدارومیه 

از پرسشنامه مرحله سوم و نظرات و  آمدهدستبه
 1هاي جامعه آماري ویژه بر اساس جدول یشنهادپ

 Cکه رتبه اول که همان مکان طوريشدند. به بنديرتبه
عنوان بهترین مکان احداث پارك دره) است، به(نیژ

و  B ،A ،D ،Eهاي و مکان شده استانتخابجنگلی 
F هاي بعدي قرار گرفتند.ترتیب در رتبهبه  

0.12
0.501

0.211
0.167

0.483
0.348

0.167
0.69

0.217
0.091

0.219
0.111

0.256
0.412

0.53
0.181

0.051
0.146

0.09
0.556

0.114
0.076

0.136
0.054
0.061
0.054

0.167
0.347

0.224
0.125

0.082

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

Hours of sunساعات آفتابگیري
Average rainfallمتوسط بارندگی

Average temperatureمتوسط دما
Windوزش باد

Distance of Water Resourcesفاصله منابع آبی
Water quantityکمیت آب
Water qualityکیفیت آب

Slope percentدرصد شیب
Height classesطبقات ارتفاع
Direction Classesطبقات جهت
Landscapeترکیب منظر

Viewing Angleزاویه دید
Viewing distanceفاصله دید

Waterfallوجود آبشار
Diversity of forest coverتنوع پوشش جنگلی

Percent of forest coverدرصد پوشش جنگلی
Diversity of animal speciesتنوع گونه هاي جانوري

Diversity of herbaceousتنوع پوشش علفی
Percent of herbaceousدرصد پوشش علفی

Securityامنیت
Health facilitiesامکانات رفاهی و بهداشتی 

Visitor Consent ofرضایت بازدیدکنندگان
Consent of local communitiesرضایت جوامع محلی

… Involvement of localمشارکت جوامع محلی
… Cultural andمنابع فرهنگی و تاریخی منطقه

… Distance fromفاصله تا روستاهاي مجاور
… Distance to otherفاصله تا سایر مراکز گردشگري

… Distance fromفاصله تا شبکه حمل و نقل جاده اي
Distance to Cityفاصله تا شهر

Land ownershipمالکیت اراضی
Local marketsوجود بازارهاي محلی



 هیاروم يدر منطقۀ دره شهدا ارهیچندمع يرگیمیتصم کردیبا رو یاحداث پارك جنگل یابیمکان

141 

 

  
  بنديهاي اولویتنقشه نواحی مطلوب بر اساس شاخص -5شکل 

Figure 5. Map of desirable areas based on the prioritization index 
 

  
  بنديگانه با حداکثر شاخص اولویتموقعیت مناطق مطلوب شش -6شکل 

Figure 6. Positions of the six appropriate zones with maximum prioritization index 
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  احداث پارك جنگلی منظوربههاي مناسب بندي مکانرتبه -1جدول 
Table 1. Ranking of suitable sites for forest park construction 

  وزن
Weight  

  نام منطقه
Region name  

  کد
Code  

  خان درسی 0.17
Khan Darrasi 

A 

 گاه جنگلیذخیره  0.18
Forest reserve  B  

 نیژ دره  0.30
NizhDarreh  C  

 روستاي سیالنه  0.12
Seylane Village  D  

 روستاي شیرو کندي  0.11
Shirokandi Village  E  

 روستاي درین قلعه  0.10
Darringhale Village  F  

  
بیانگر این بود که  آمدهدستبهعتبار سنجی نتایج ا
 ةمناطق مستعد محدود دیگردره) نسبت به (نیژ Cمکان 
استقبال بیشتري برخوردار است  ۀاز درج بررسیمورد 

به مناطق مستعد  یوزن دهاز  آمدهدستبهکه با نتایج 
 7جنگلی همسو است. شکل براي احداث پارك 

  است. بررسیمورد  ۀبیانگر محل استقبال مردم از منطق
  

  
  فرج در منطقهتمنظور پراکنش مکانی غالب مردم به ۀنقش -7شکل 

Figure 7. Spatial distribution map for recreation of most people in the area 
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  بحث
نتایج نشان داد زیرمعیارزیرمعیارزیرمعیارزیرمعیار

در سطح  انتخاب شده در این پژوهشمعیارهاي 
پارك  ینیگزمکان نظرگیري از یکسانی از تصمیم
که در این میان معیار منابع آبی با  جنگلی قرار ندارد

ثیرگذار أت عاملترین مهمدرصدي  42و اهمیت  وزن
. این معیار از انتخاب شدپارك جنگلی یابی در مکان

-پژوهشدر  شدهانتخاب ثیرگذارأترین معیارهاي تمهم

و  Salehnasab)، 2015و همکاران ( Mogheliهاي 
 Piran، )2013(و همکاران  Fakoor )،2016همکاران (

. همچنین معیار اقلیم بوده است) 2013و همکاران (
یابی پارك جنگلی عنوان دومین معیار مهم در مکانبه

-که بر اساس نتایج پژوهش شد یمعرفدر این تحقیق 

 ،)2012و همکاران ( Saleh Nasab هاي

Bunruamkaew and Murayama (2012)  جزء
بوده یابی پارك جنگلی وژیکی مکاناکولمعیارهاي مهم 

، سیماي يوبلندیپستمعیارهاي  اهمیت. همچنین است
فرهنگی و  -یجانوري، اجتماع -سرزمین، گیاهی

ها در ثیر آنأتوان از تاي است که نمیگونهبه اقتصادي 
پوشی کرد که بر یابی پارك جنگلی چشمفرآیند مکان

، )2013و همکاران ( Fakoor جینتااساس 
Salehnasab ) و ) 2016و همکارانBender (2008) 

براي  ینیمکان گزدر امر  توجهقابلاز معیارهاي مهم و 
نتایج تحقیق حاضر، حاکی .هاي محیطی استکاربري

یابی پارك جنگلی در از آن است که در فرآیند مکان
متوسط  مانندزیرمعیارهایی  بررسیمورد  ةمحدود

بارندگی، فاصله منابع آبی، درصد شیب، وجود آبشار، 
تنوع پوشش جنگلی، امنیت و فاصله تا شبکه 

حساب کننده بههایی تعیینزیرمعیاراي جاده ونقلحمل
-فن پذیري تلفیقهمچنین در این تحقیق امکان آید.می

فرآیند تحلیل  مانندمعیاره، گیري چندهاي تصمیم
اطالعات جغرافیایی مورد بررسی  ۀاي با سامانشبکه

بیانگر این بحث بود  آمدهدستبهو نتایج  قرار گرفت
اي از که تلفیق این دو با توجه به سطح پیوسته

ها، روش نوین، علمی و مناسبی براي اطالعات و مکان
 .در این زمینهاستهاي محیطی یابی کاربريمکان

Fakoor ) ري هاي جنگلی شهپارك) 2013و همکاران
را با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و 

دند و کریابی معیاره مکانگیري چندفرآیندهاي تصمیم
علت در نظر گرفتن هر دو بعد تري را بهنتایج دقیق

 همچنین .دست آوردندمکانی و مدیریتی مسئله به
Beiranvand ) روش آنالیز 2013و همکاران (

اطالعات جغرافیایی را  ۀمعیاره و تلفیق آن با سامانچند
حل عملی براي روشی بسیار مناسب و همچنین راه

و  Azadi Nejat. کردند یمعرفیابی پارك جنگلی مکان
یابی پارك جنگلی با استفاده از مکان) 2007همکاران (

 گیري چندمعیارهاطالعات جغرافیایی و تصمیم ۀسامان
اي هاندازي فعالیتهاي ایجاد و راههزینه در کاهش

نتایج دقیق و با اهمیت را  ارائهمحیطی مختلف و 
گیري در هاي مختلف تصمیماستفاده از روش جهینت

هاي جغرافیاي و اطالعاتی معرفی تلفیق با سیستم
گیري ند. از طرف دیگر فرآیندهاي تصمیمکرد

) توانایی ANPاي (فرآیند تحلیل شبکه مانندچندمعیاره 
و ترجیحات و  هاي مکانیبا داده شدن بیترک

-و متخصصان در قالب گزینه رانیگ میتصمتجربیات 

هاي تصمیم را دارد و مجموعه ارزشمندي از معیارها 
و ترکیب  رانیگ میتصمهاي اولویت نشان دادنرا براي 

دهد. در اطالعات جغرافیایی ارائه می ۀها با سامانآن
ها در یابیکه در بسیاري از مکانضمن با توجه به این

چند ثیرات أها داراي بازخورد و تشاخصطبیعت 
) روشی ANPاي (، فرآیند تحلیل شبکههستند هیسو

و داراي  هیچند سوبوده که روابط یک یا  نانیاطمقابل
قرار  موردتوجهها را زیرمعیاربازخورد میان معیارها و 

  دهد.می
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Abstract 

In this study, network analysis process was used for appointing importance of effective criteria and 
indices on locating and suitable site selection for forest park development. For this purpose, 
quantitative criteria was determined, and qualitative ones weighted using paired comparison. 
Regarding to the most important criteria or indicator of choosing the location of forest park, six 
regions were identified as options for decision making model. Finally, for selecting suitable site, 
qualitative and quantitative factors were combined using analytical network process (ANP) and the 
weight of options were identified. The results of important criteria weighing process for selecting 
suitable forest park location showed that amongst 7 selected main criteria, water resources criterion 
with the weight of 0.42 is the most important and climate, landscape and plant-animal criteria were 
placed in next priorities respectively. In case of sub-criteria of climate, Average of rainfall with weight 
of 0.5 had the highest weight. Distance of water resources sub-criteria with weight of 0.48 was the 
most important one for water criteria. The variety of forest covering with the weight of 0.52 was the 
most important sub-criteria of plant-animal criterion. The most important sub-criteria related to socio–
cultural criterion was security by weight of 0.56. The results of options prioritization showed that the 
“Nizh–Darreh" region with weight of 0.3 should be considered as the best place for forest park. 

Keywords: Forest park, Multi-criteria decision making, Outing, Darreh Shohada. 

                                                                                                                         
* Corresponding author:                       Email: a.alijanpour@urmia.ac.ir 


