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 چکیده
 

آیٌذ ذس فشآیٌذ هغالؼِ ٍ اجشای عشح ّای آتخیضداسی الذاهات هتٌَع ٍ هتؼذدی پیؾ تیٌی ؿذُ ٍ تِ هشحلِ اجشا دس هی ً

اؿاسُ ًوَد. ًگاُ یه تؼذی تِ  ...وِ اص آى جولِ هی تَاى تِ ػولیات تیَلَطیه، تیَهىاًیىی، هىاًیىی، هـاسوت هشدهی

حَصُ آتخیض تِ ػٌَاى یه ٍاحذ هذیشیتی ػالٍُ تش تْن خَسدى تؼادل اوَلَطیىی آى، ػثة تشٍص خؼاست ٍ اتالف ػشهایِ 

اهشٍصُ هذیشیت جاهغ حَصُ ّای آتخیض . اس غیش لاتل جثشاًی سا تِ ّوشاُ داسدّای عثیؼی ٍ اًؼاًی دس هٌغمِ هی ؿَد ٍ آث

دس ایي تحمیك تا تَجِ تِ اجشای عشح  تِ ػٌَاى هذل هٌاػثی هَسد تَجِ ػیاػتگضاساى ٍ هتخللیي تخؾ لشاس گشفتِ اػت.

ّىتاس وِ اص جولِ  2/3619ت آتخیضداسی دس حَصُ آتخیض واخه ؿْشػتاى گٌاتاد، ٍالغ دساػتاى خشاػاى سضَی ٍ دس هؼاح

 عشح ّای الگَیی هٌغمِ ٍ هَسد تَجِ واسؿٌاػاى ٍ هشدم هی تاؿذ، ػولىشد هذیشیت جاهغ هَسد تشسػی لشاسگشفتِ اػت

دسایي حَصُ وِ الذاهات هتٌَػی دس ساػتای اّذاف آتخیضداسی ٍ حفاظت خان تِ ٍیظُ تا هـاسوت هشدم كَست گشفتِ .

ظیش هـاسوت هشدهی، هذیشیت، ػولیات هىاًیىی، تیَهىاًیىی ٍ تیَلَطیه اص عشیك پشػـٌاهِ اػت، تا اسایِ هؼیاسّایی ً

، ضوي (AHP)ًظشات واسؿٌاػاى ٍ دػت اًذسواساى پشٍطُ ّا جوغ آٍسی ؿذُ ٍ تا اػتفادُ اص فشآیٌذ تحلیل ػلؼلِ هشاتثی 

تِ ػٌَاى هْوتشیي  ./301ی تادسجِ اّویتٍصى دّی تِ هؼیاسّای ویفی ٍ اًجام همایؼات صٍجی، هؼیاساكلی هـاسوت هشده

  AHPتِ ایي تشتیة  ./ .تِ ػٌَاى آخشیي هؼیاس دس اسصیاتی هـخق گشدیذُ اػت002هؼیاس ٍ احذاث اپی تادسجِ اّویت

 اهىاى اسصیاتی هذیشیت جاهغ دس حَضِ واخه  سا فشاّن ًوَدُ اػت.

 .AHPجاهغ،  اسصیاتی ػولىشد، حَضِ واخه گٌاتاد ، هذیشیت   کلمات کلیذی:

 

 مقذمٍ -الف

  .تاتَجِ تِ سؿذ فضآیٌذُ جوؼیت اًؼاًی دس ػالیاى اخیش تش هیضاى تماضا اص هٌاتغ تجذیذ پزیش عثیؼی افضٍدُ ؿذُ اػت

دس  تٌاتشایي ضشٍست هذیشیت هحیغی وِ هشدم دس آى صًذگی هی وٌٌذ،  تیـتش اّویت یافتِ ٍ ّوچٌیي هـىل تش هی ؿَد.

ایي صهیٌِ هذیشیت اساضی ٍ آب تِ خلَف حؼاػیت تیـتشی یافتِ،  صیشا اػتفادُ تی سٍیِ اص هٌاتغ تاال دػت آتخیضّا تِ 
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تِ اصای ّش  1369. وـَس ها وِ دس ػال عَس هؤثشی تش صًذگی هشدهی وِ دس پاییي دػت صًذگی هی وٌٌذ، تأثیش هی گزاسد

ػال  20دس ػال، آب تجذیذ ؿًَذُ داؿت، تذالیل هتؼذدی، تِ ػوتی دس حشوت اػت وِ دس  هتش هىؼة 2000ًفش تیؾ اص 

َس دس حال حاضش حذٍد آیٌذُ، تحشاى ووثَد آب ٍ فـاسّای ًاؿی اص آى سا تجشتِ ًوایذ )عثك آهاس ٍصاست ًیشٍ ػشاًِ آب وـ

 "تا اًجام ػولیات آتخیضداسی ٍ احیاء پَؿؾ گیاّی ؿشایظ هجذدا  (.92هتشهىؼة هی تاؿذ()سٍصًاهِ ّوـْشی،  1200

یه سٍیىشد جاهغ وِ ّن تشاّویت عشح ّای هـاسوتی، سفتاس . جْت تْشُ تشداسی تا هذیشیت كحیح فشاّن هی گشدد

داللت داؿتِ تاؿذ، اهشٍصُ دس تؼیاسی اص صهیٌِ ّای هذیشیت دس هحیظ ّای ػاصهاًی ٍ هحذٍدیت ّا حَضِ ّای آتخیض 

عثیؼی هاًٌذ هٌاتغ عثیؼی، آب ، وـاٍسصی، هحیظ صیؼت ٍ تالیای عثیؼی هَسد اػتفادُ ٍپزیشؽ لشاسگشفتِ، تِ ًحَی وِ 

َضِ ّا هذًظش لشاس هی تواهی تشًاهِ ّای جاهغ ٍ دس همیاع ٍػیغ ٍ ػپغ تشًاهِ ّای اجشایی دس همیاع وَچىتش ایي ح

ّوىاسی ٍ ّن افضایی تیي دػتگاُ ّا  گیشًذ. تذٍى ؿه دس ػایِ جاهغ ًگشی تِ ػٌَاى یه ضشٍست اجتٌاب ًاپزیش ٍ ایجاد

 وـاٍسصی ٍ داهی، حفاظت ٍ احیای الگَّای هٌاػة دس صهیٌِ هذیشیت ی اجشایی ٍ جَاهغ ریشتظ، هٌاتغ اكلی تَلیذات

جاللی، ( حَضِ ّای آتخیض خَاّذ ؿذ ٍ هذیشیت هٌاتغ آب ٍ دس یه والم هذیشیت جاهغاساضی، هذیشیت صیؼت تَم ّا 

ّذف اكلی آى تَػؼِ ٍ ًگْذاسی  ؿذ. هیالدی تؼظ دادُ 70هذیشیت جاهغ آتخیض هفَْهی اػت وِ دس دِّ  (. 1391

هِ ّایی ػٌاكش تَػؼِ دس چٌیي تشًا .هٌاتغ اًؼاًی ٍ هحیظ صیؼت اػت هٌاتغ عثیؼی دس یه حَضِ آتخیض تا تاویذ تش

فائَ، (هذ ًظش هیثاؿذ  یؼٌی ػاخت ٍ تَػؼِ ساّْا، هٌاعك هؼىًَی ٍ تجاسی ٍ هشاوض تْذاؿتی ٍ آهَصؿی ًیض سٍػتایی

ایجاد ّواٌّگی تیي تخـی،  لحاػ ًوَدى تؼاهل تاالدػت ٍ پاییي دػت، اًجام واسّای هىول یىذیگش،  تالؽ  .(1976

اجشایی ٍ هذیشیت دس فضای یه تشًاهِ ساّثشدی ٍ والى سٍح حاون تش هذیشیت جاهغ دسجْت افضایؾ اثش تخـی الذاهات 

تش ایي اػاع آتخیضداسی )هذیشیت جاهغ ًگش دس حَصُ آتخیض(: هجوَػِ الذاهاتی اػت وِ تش اػاع اكَل هذیشیت  .اػت

عثك  (.1393ػایت آتخیضداسی، آیذ.) پایذاس حَصُ آتخیض، تِ هٌظَس حفاظت هٌاتغ آب ٍ خان ٍگیاُ تِ هشحلِ اجشا دس هی

هـخق گشدیذ  هذیشیت جاهغ آتخیض، هذیشیتی ّواٌّگ ٍهَصٍى تشػیؼتن ّای فیضیىی،  ( 1386تشسػی) اٍصى ٍّوىاساى، 

تیَلَطیىی ، اجتواػی ٍ التلادی تَدُ ٍؿشایغی سا  فشاّن هی ػاصد وِ ضوي تاهیي هٌافغ جاهؼِ ، تاثیش هٌفی تشهٌاتغ تِ 

سا یىی اص جاهغ تشیي ػیؼتوْای عشاحی ؿذُ تاتلوین گیشی دس   فشآیٌذ تحلیل ػلؼلِ هشاتثی ّوچٌیي  حذالل هی سػذ.

صهیٌِ هؼیاسّای چٌذگاًِ  اػالم ًوَدًذ. عثك ایي تحمیك دس حَصُ سیولِ لشػتاى، ّضیٌِ تِ ػٌَاى هْوتشیي هؼیاس ٍػولیات 

( دس تشسػیْای  1389ؿفمتی ٍ ّوىاساى )   .شفی گشدیذتیَلَطیه تِ ػٌَاى تْتشیي عشح تشاػاع هؼیاسّای هَسد ًظش هؼ

ػوذُ تشیي اّذاف آتخیضداسی، هذیشیت جاهغ حَصُ ّای آتخیض، واّؾ فشػایؾ خان ٍ سػَتذّی،  خَد اػالم هی داسًذ،
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وٌتشل ّشص آتْا، واّؾ ػیلخیضی ٍ تْشُ ٍسی تْیٌِ اص ًضٍالت آػواًی، استمای آگاّی هشدم ٍ تَػؼِ هـاسوت، تَػؼِ 

)ػـمی  .هی تاؿذ  ...ؼالیت ّای هغالؼاتی، تضویي ضَاتظ ٍ تشًاهِ جاهغ اكالح واستشی ٍ تْشُ تشداسی تٌْیِ اص اساضی ٍف

یه سٍؽ تلوین گیشی تشای دسن هذیشیت جاهغ حَصُ  (AHP)  ( فشآیٌذ تحلیلی ػلؼلِ هشاتثی 1392صادُ ٍ ًَسا، 

 آتخیض اػت.

Isabel &Herath)      ،2003 اسًذ، هذیشیت جاهغ حَصُ آتخیض چاسچَتی سا تشای هذیشیت جاهغ هٌاتغ ( تیاى هی د

 .عثیؼی جْت تاهیي هؼیـت جَاهغ تـشی تِ سٍؽ هٌاػة فشاّن هی وٌذ

ّذف اص اجشای تحمیك اسصیاتی ػولىشد هذیشیت جاهغ حَضِ آتخیض واخه گٌاتاد تؼییي گشدیذُ اػت. آیا دس ایي حَصُ وِ 

حَضِ صٍجی، هذیشیت جاهغ تحمك یافتِ اػت؟ ػولیات پیؾ تیٌی ؿذُ دس هغالؼات اٍلیِ ٍ تا داسا تَدى تخـی تِ ػٌَاى 

دس اسصیاتی   AHPاجشا ؿذُ دس عشح تا ّن همایؼِ گشدیذُ ٍ ًماط ضؼف ٍ لَت آى هـخق ؿذًذ. لاتلیت ًشم افضاس 

 هذیشیت جاهغ هـخق گشدیذ.

دس جْت واّؾ فشػایؾ ، سػَب ، ػیل ٍ ون  ٍ تیَهىاًیىی تخؾ هىاًیىی ٍ تیَلَطیهسػِ ػولیات اجشائی آتخیضداسی د

  .ؿذُ اػت اًجام آتی دس ػغح حَصُ اص عشیك اػتثاسات ػوشاًی ، تؼْیالت تاًىی ٍ هـاسوت هشدهی

 مًاد يريشُا -ب

  265ویلَ هتش هشتغ دس فاكلِ 34/8675ؿْشػتاى گٌاتاد ٍالغ دس جٌَب اػتاى خشاػاى سضَی تا هؼاحتی هؼادل 

 5تا 32 57ؿشلی ٍ ػشم جغشافیایی   57 45تا   59 31ویلَهتشی اص هشوض اػتاى ٍ اص ًظش هختلات دس عَل جغشافیایی

هتش   838هتش ، حذالل دسوَیش لَت ػوشاًی  1100استفاع هتَػظ اص ػغح دسیا . (1)ؿىل ؿوالی ٍالغ هی تاؿذ 34

یوی ًیض تا تَجِ تِ لشاسگیشی دس حاؿیِ وَیش، گشم ٍخـه تِ لحاػ الل  .هی تاؿذ هتش 2830ٍحذاوثشدس استفاػات واخه 

دسجِ 2/17هتَػظ دسجِ حشاست ػالیاًِ دس ایؼتگاُ ػیٌَپتیه گٌاتاد  .تَدُ ٍ دسجِ حشاست ؿة ٍ سٍص اختالف تاالیی داسد

ی ه 6/1772دسكذ ٍ هتَػظ تثخیش ػالیاًِ  41هیلیوتش دس ػال، هتَػظ سعَتت  4/142ػاًتیگشاد، هتَػظ تاسًذگی

   .(  1372تاؿذ)هٌْذػیي هـاٍسػاص آب ؿشق،
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 ًمـِ هَلؼیت حَصُ آتخیض هَسد هغالؼِ  -1ؿىل

 

ویلَ هتشی 30صیش حَضِ دس فاكلِ 3ّىتاس ٍ  2/3619حَضِ آتخیض واخه هـتول تش یه حَضِ اكلی تا هؼاحتی هؼادل

عَل  58° 37' 40"ویلَهتشی اص هشوض تخؾ واخه ٍ دس هختلات جغشافیایی 4جٌَب ؿْشػتاى گٌاتاد ٍ دس فاكلِ 

 هـخلات فیضیَگشافی حَضِ واخه سا تیاى هی وٌذ. -1ػشم ؿوالی ٍالغ ؿذُ اػت.جذٍل ؿواسُ  34° 6' 20"ؿشلی ٍ 

 (:  هـخلات فیضیَگشافی حَضِ آتخیض واخه گٌاتاد -1جذٍل )

حذالل  هـخلات

 استفاع

عَل آتشاِّ  حذاوثشاستفاع

 اكلی

ؿیة 

هتَػظ 

 آتشاِّ اكلی

ؿیة  صهاى توشوض

هتَػظ 

 حَصُ

استفاع 

هتَػظ 

 حَصُ

 هتش4/2269 %31 دلیم68ِ %2/5 ویلَهتش12 هتش2830 هتش1820 همذاسػذدی

 

دس عشح جْت اسصیاتی  ( -2)جذٍل هىاًیىی، تیَلَطیه ٍ تیَهىاًیىی پیؾ تیٌی ٍ اجشا ؿذُتا تَجِ تِ ػولیات هختلف 

1هذیشیت جاهغ تا اػتفادُ اص
AHP   اتتذا تشسػیْای وتاتخاًِ ای ٍ هیذاًی اًجام ؿذُ ػپغ پشػـٌاهِ ّایی تٌظین ٍ دس ،

اجشایی عشح تا اػتفادُ اص فشآیٌذ تحلیلی سٍؽ اختیاس واسؿٌاػاى ٍ هتخللیي هشتثظ تا حَصُ هَسد هغالؼِ لشاس گشفت. 

تشای ایي وِ اسجحیت  .یىی اص جاهغ تشیي ػیؼتوْای ّای عشاحی ؿذُ تا هؼیاسّای چٌذ گاًِ اػت تَد وِ ػلؼلِ هشاتثی

ی دسسٍؽ همایؼِ صٍجی، هؼیاسّا .فاوتَسّا ًؼثت تِ ّن ػٌجیذُ ؿًَذ، اص سٍؽ همایؼِ صٍجی اػتفادُ ؿذ

دسػغَح هختلف دٍ تِ  ٍ صیش هؼیاسّا هذیشیتی(اًیىی، هىاًیىی، التلادی اجتواػی، تذٍى هذیشیت ٍ )تیَلَطیه، تیَهىاكلی

وِ ٍسٍدی آى ّواى  ؿذػپغ یه هاتشیغ ایجاد  .ذیدٍ تا ّن همایؼِ ؿذُ ٍاسجحیت آًْا ًؼثت تِ یىذیگش تؼییي گشد

                                                           
Analytical Hierarchy Process

1
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 ( تشای اٍلَیت 1999)پشّیضواس ٍغفاسی گیالًذُ ،تَدٍصى ّای تؼیي ؿذُ ٍ خشٍجی آى ٍصى ّای ًؼثی هشتَط تِ هؼیاسّا 

 تا اػتفادُ اص فشآیٌذ تحلیل ػلؼلِ هشاتثی، اص ًشم افضاس اجشا ؿذُ تٌذی ٍ تؼییي اّویت ًؼثی ػولیات هختلف آتخیضداسی 

EC   .ایي ًشم افضاس جْت تحلیل هؼایل تلوین گیشی چٌذ هؼیاسُ تا اػتفادُ اص تىٌیه فشآیٌذ تحلیل  اػتفادُ گشدیذ

ایي ًشم افضاس داسای تَاًاییْای صیادی تَدُ ٍ  اػت. آىػلؼلِ هشاتثی عشاحی ؿذُ ٍ هَسد حوایت پشٍفؼَس ػاػتی، تٌیاًگزاس 

ی ػَاالت تؼییي تشجیحات ٍ اٍلَیتْا ٍ هحاػثِ ٍصى ػالٍُ تش اهىاى عشاحی ًوَداس ػلؼلِ هشاتثی تلوین گیشی ٍ عشاح

 .ًْایی ٍ ًشخ ًاػاصگاسی، لاتلیت تحلیل حؼاػیت تلوین گیشی ًؼثت تِ تغییشات دس پاساهتشّای هؼألِ سا ًیض داسا اػت

هشاحل تشای اٍلَیت تٌذی ٍ تؼییي اّویت ًؼثی ػولیات هختلف آتخیضداسی،  تا اػتفادُ اص فشآیٌذ تحلیل ػلؼلِ هشاتثی، 

 صیش تشای ایجاد یه هذل ستثِ تٌذی دس ًشم افضاس 
2
EC :دس یه هذل ستثِ تٌذی ػاخت ػلؼلِ هشاتثی اص ػغح  اجشا گشدیذ

، )تیَلَطیه ٍ...( ؿشٍع ؿذُ ٍ تِ ػوت ػغَح پاییي تش ػلؼِ هشاتثی یؼٌی هؼیاسّا )اسصیاتی هذیشیت جاهغ(كفش یا ّذف

ای ایي هٌظَس دس ػغح كفش هذل، ّذف ػلؼلِ هشاتثی وِ اسصیاتی هذیشیت جاهغ تش  .صیشهؼیاسّا ٍ عثمات تَػؼِ هی یاتذ

هؼیاس اكلی ؿاهل ػولیات تیَلَطیه،  تیَهىاًیىی،   6ػپغ دس ػغح اٍل،  حَصُ آتخیض واخه اػت،  ٍاسد گشدیذ.

دس ػغح دٍم، صیشهؼیاسّای ّش یه اص هؼیاسّای   .اجتواػی ٍاسد هذل ؿذ  -هىاًیىی،  هذیشیتی،  تذٍى هذیشیت ٍ التلادی

همایؼِ صٍجی فشآیٌذی  پغ اص ایجاد ػلؼلِ هشاتثی، لذم تؼذی اسصیاتی ػٌاكش تا همایؼِ صٍجی اػت.  .ػغح اٍل ٍاسد ؿذ

اػت تشای همایؼِ اّویت، اسجحیت یا دسػتٌوایی دٍ ػٌلش ًؼثت تِ ػٌلش ػغح تاالتش تشای ّش لضاٍت تش اػاع ػٌلش 

تشای تؼییي ٍصى ّش یه اص هؼیاسّای ػغح  .تاالتش تؼییي هی گشدد وِ وذام ػٌلش تا اّویت تش، اسجح یا هْن تش اػتػغح 

تشای ایي هٌظَس ّش یه اص واسؿٌاػاى .اٍل ٍ دٍم اص لضاٍت واسؿٌاػاى اجشایی ٍ هتخللیي داًـگاّی اػتفادُ گشدیذ

ی ًظشیات خَد سا دس هَسد اّویت ًؼثی هؼیاسّا دس همایؼِ اجشایی، هتخللیي داًـگاّی ٍدػت اًذسواساى تلَست فشد

( تیاى داؿتِ ٍ اّویت ّش هؼیاس اص عشیك هحاػثِ هیاًگیي -3صٍجی هؼیاسّا ًؼثت تِ ػغح تاالتش ٍ تا تَجِ تِ جذٍل )

ح هاتشیغ ٌّذػی ًظشات دادُ ؿذُ تشای آى هؼیاس، تا ّن تشویة گشدیذ ٍ تش اػاع آى تشای ّش گشٍُ اص هؼیاسّای ّش ػغ

ٍصى عثمات هؼیاسّا ًیض تا اػتفاُ اص  .ػذدی همایؼات صٍجی هحاػثِ ٍ تلَست هاتشیغ اػذاد ٍاسد هذل ستثِ تٌذی گشدیذ

 .هحاػثِ گشدیذ EC سٍؽ همایؼِ صٍجی دس ًشم افضاس 

 

 
 

                                                           
Expert Choice

2
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 (: حجن  ول ػولیات آتخیضداسی اجشا ؿذُ دسحَصُ تا وٌَى -2جذٍل)

 

ًَع 

 ػولیات

دیَاسُ 

حفاظتی 

 ػٌگی

چىذم 

خـىِ 

 چیي

چىذم 

 گاتیًَی

چىذم 

ػٌگی 

 هالتی

چپش اپی

 ی

ػثه 

 فلضی

 ػىَ

 تٌذی

 تٌذ تاًىت

 خاوی

تزس 

پاؿی 

ٍوپِ 

 واسی

وپِ 

 واسی

ًْال

واس

 ی

حفاظ

ت 

 ٍلشق

 تؼذاد

 

 ٍاحذ

- 165 

 هَسد

67 

 هَسد

3 

 هَسد

54 

 هَسد

23 

 هَسد

 

2 

 هَسد

40 

 ّىتاس

 

132 

 ویلَ

 هتش

9 

 هَسد

1901 

 ّىتاس

250 

 ّىتاس

675

00 

 اكلِ

1950 

 ّىتاس

 حجن

)هتش 

 هىؼة(

1500 - 3640 3000 

 

340

2 

150 4 - 

 

- - - -  - 

 

 وتایج يبحث -ج

اّویت ًؼثی ولیِ ػولیات آتخیضداسی اجشا ؿذُ دس حَصُ واخه پغ اص تلفیك  تا اػتفادُ اص دادُ ّای ًشم افضاس  دس اًتْا

تش اػاع ایي جذٍل هـاسوت هشدهی تا هیضاى  .گشدیذ هـخق  -3تواهی ػولیات دس هذیشیت جاهغ آتخیض، تِ ؿشح جذٍل 

  تاالتشیي اّویت ًؼثی سا دس ػولیات اجشایی آتخیضداسی حَصُ واخه  داسد.  301/0

 (:  تؼییي اّویت ًؼثی ّشوذام اص صیش هؼیاسّا تش اػاع ًتایج حاكلِ اص ًشم افضاس-3جذٍل)

 اّویت ًؼثی ًَع ػولیات سدیف

 301/0 هـاسوت هشدهی 1

 138/0 ًْالىاسی 2

 113/0 هذیشیت )لشق( 3

 084/0 تَتِ واسی 4

 082/0 هالىیت اساضی 5

 055/0 تاًىت 6

 043/0 وپِ واسی 7

 037/0 تؼْیالت تاًىی 8

 025/0 گاتیَى 9

 022/0 ػٌگ هالتی 10

 021/0 تزسواسی 11

 017/0 تذٍى هذیشیت 12

 015/0 تٌذخاوی 13
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 013/0 تزسپاؿی 14

 009/0 چپشی 15

 009/0 تشاع تٌذی 16

 007/0 خـىِ چیي 17

 004/0 ػثه فلضی 18

 003/0 دیَاس حفاظتی 19

 002/0 اپی 20

 

اص تیي ػولیات هختلف آتخیضداسی اجشا ؿذُ دس ایي حَصُ، هـاسوت هشدهی داسای تیـتشیي اّویت  ِتشاػاع ًتایج حاكل

ػاصُ ّای اپی وِ جض ػولیات هىاًیىی ا جشا ؿذُ دس  .دسحالی وِ دس هغالؼات اٍلیِ پیؾ تیٌی ًـذُ اػت ًؼثی هی تاؿذ

 .هَسد تَدُ اػت 62هَسد ٍ اجشا ؿذُ  36پیؾ تیٌی دس هغالؼات  حَضِ هی تاؿٌذ ، داسای ووتشیي اّویت ًؼثی هی تاؿذ

چپشی  ِ تشخی اص پشٍطُ ّا ًظیشتٌذخاوی، خـىِ چیي ٍاص همایؼِ ػولیات اجشاؿذُ ٍ پیؾ تیٌی ؿذُ هی تَاى دس یافت و

اگش ّضیٌِ ایي ػولیات تِ ػولیاتی وِ داسای اّویت ًؼثی تاالتشی . پیؾ تیٌی ًـذُ ٍلی اجشاؿذُ اػت اص اتتذا دس هغالؼات

اًؼت چٌذ اص ؿشایظ تذٍى هذیشیت اػت اختلاف هی یافت، ًتایج تاالتشی لاتل ٍكَل تَد ٍ ًؼثت ػَد تِ ّضیٌِ آى هی تَ

تاتَجِ تِ ایي وِ دس تیي  هَسداجشاؿذُ ٍ  67هَسدتَدُ وِ 7تشاتش ٍضغ وًٌَی تاؿذ ّوچٌیي تؼذاد تشآٍسدی گاتیَى 

عثك ًتایج تحمیك  .ًماط لَت عشح هی تاؿذ ًظشهذیشیتی ٍ تـخیق اص داؿتِ اص صیشهؼیاسّای هىاًیىی تیـتشیي اّویت سا

اصآًجایی وِ . هجوَػِ ػولیات آتخیضداسی حَصُ هَسد هغالؼِ هی تاؿذ هـاسوت هشدهی تا اّویت تشیي هَضَع دس ،

دسحَصُ واخه حَصُ صٍجی ًیض پیؾ تیٌی ؿذُ وِ سػالتی تحمیماتی ٍتشٍیجی داسد، خَؿثختاًِ عی هشٍس صهاى هشدم تِ 

ِ تؼضا ًوًَِ ًفشالذام تِ اجشای عشحْای هـاسوت هشدهی آتخیضداسی ًوَدُ و 19ایي ًَع اص ػولیات ػاللوٌذ ؿذُ ٍ 

  :( اػت-4تِ ؿشح جذٍل دس حَضِ ػولیات هـاسوت هشدهی اًجام ؿذُ. وـَسی ًیض ؿذُ اًذ

 (:  ػولیات آتخیضداسی  اًجام ؿذُ تا هـاسوت هشدم-4جذٍل)

تؼذاد ًٍَع 

 ػولیات

تزسپاؿی  ًْالىاسی خـىِ چیي تاًىت ػىَتٌذی

 ٍوپِ واسی

حفاظت 

 ٍلشق

 گاتیَى

19 31 15200 1210 53 41 247 97 

 هتشهىؼة ّىتاس ّىتاس ّىتاس هتشهىؼة هتش ّىتاس ٍاحذ

 

اتضاس لذستوٌذی سا جْت اسصیاتی هذیشیت جاهغ حَصُ ّای آتخیض دس اختیاس لشاس هی   AHPى دس یافت وِ دس خاتوِ هی تَا

 .گیشدهَسد اػتفادُ لشاس  عشحْا دس صهاى هغالؼِ، اجشا ٍ اسصیاتیذ دّذ وِ هی تَاً
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 پیشىُادات -1

 .دس صهیٌِ ّای حفاظت خان ٍ آتخیضداسی تا ّوىاسی واسؿٌاػاى هجشب  

 اجتواػی اص عشیك دخالت دادى  -اًغثاق دادى عشح ّا تا ًیاصّای هشدم هٌغمِ تشای حل هؼایل التلادی

  هشدم دسهغالؼات جاهغ آتخیضداسی.

  اػتفادُ اص داًؾ تَهی دس صهیٌِ آتخیضداسی ٍ تاویذ تیـتش تش تىٌیه ّا ٍ سٍؽ ّای ػٌتی تْشُ تشداسی دس

 عشح ّای آتخیضداسی تا تَجِ تِ ایي وِ تیـتشیي اًغثاق ٍ ػاصگاسی  سا تا اوَػیؼتن هٌغمِ داسد. 

  (تا تَجِ تِ لاتلیت ّای تاالی فشآیٌذ تحلیل ػلؼلِ هشاتثی AHPلثل اص اج ) ،شای عشح ّای آتخیضداسی

اجتواػی تِ ٍػیلِ واسؿٌاػاى هجشب ٍ ػاوٌیي حَصُ  – حیي اجشا یا تؼذ اص آى اسصیاتی ّای التلادی 

كَست گیشد تا اص ایي سّگزس ضوي اجشای عشحْایی تا تاالتشیي ًتیجِ اص الذاهات غیش ضشٍسی ٍ ّضیٌِ 

  تشاجتٌاب ؿَد.

 دس تحمك اّذاف آتخیضداسی، دػتَسالؼول ٍ ضَاتظ لاًًَی الصم  تاتَجِ تِ ًمؾ تؼیاس هْن هـاسوت هشدهی

تِ ٍیظُ دس ًحَُ هالىیت ٍ تْشُ تشداسی اص اساضی ٍ ؿیَُ ّای ًظام هٌذ حوایت دٍلتی اص ایي عشحْا تذٍیي 

  ٍ اسایِ گشدد.

 فُرست مىابع -ٌ

، ػَهیي وٌفشاًغ “تِ ػَی هذیشیت جاهغ حَصُ ّای آتخیض سّیافتی  AHP .1387 ، ق.سػتوی صاد .؛ح ،جلیلیاى ؛.م ،اٍطى

 .فحِك  9هذیشیت هٌاتغ آب ایشاى،

اسصیاتی التلادی پشٍطُ ّای تیَلَطیىی آتخیضداسی اجشا ؿذُ دس حَصُ  . 1385 ع. ؿجاػت صاسع، ، ح.؛ اًگـتشی ؛، ع.تالشیاى والت

 س.آتخیض واخه گٌاتاد،  هشوض تحمیمات حفاظت خان ٍآتخیضداسی وـَ

 .5، كفحِ 5067، سٍصًاهِ ایشاى، ؿواسُ “شهذیشیت جاهغ حَصُ ّای آتخیض سٍیىشدی اجتٌاب ًاپزی. 1391 ، ى.جاللی

ا،  ؿـویي ّوایؾ هلی ػلَم ٍ “ضشٍست اػوال هذیشیت جاهغ دس خشد آتخیضُ. 1389 .س .م ،ؿجاػی .؛ج ،گشؿاػثی  ؛.م ،ؿفمتی

 .هٌْذػی ایشاى

 .فحِك 220،  اًتـاسات داًـگاُ كٌؼتی اهیشوثیش،   (AHP) فشآیٌذ تحلیلی ػلؼلِ هشاتثی  .1385 ح. ،لذػی پَس

تؼییي ًماط هٌاػة تشای احذاث ػذّای صیشصهیٌی وَچه تِ هٌظَس تغزیِ ٍ وٌتشل آتذّی  . 1392 ، ى.ًَسا؛ ، م.ػـمی صادُ

  .39فحِ ، ك22ػی آتخیضداسی ایشاى، ػال ّفتن تِ ؿواسُ لٌَات تا اػتفادُ اص فشایٌذ تحلیل ػلؼلِ هشاتثی ،  ًـشیِ ػلَم ٍ هٌْذ

اجشایی ، گضاسؽ تلفیك  -، هشحلِ تَجیْی“ هغالؼات آتخیضداسی ػذّای چْاسگاًِ گٌاتاد. 1372هٌْذػیي هـاٍس ػاص آب ؿشق، 

 .  2-1جلذ

ؿیَ اداسُ ول هٌاتغ عثیؼی ، آس هغالؼات اسصیاتی حَصُ آتخیض واخه گٌاتاد . 1386 ٌْذػیي هـاٍس آتخیضداساى دؿت تَع.ه

 ٍآتخیضداسی خشاػاى سضَی. 
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