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 چکیده              
 ضروری جامع مدیریتی های برنامه تدوین پارک های ملی به عنوان سرمایه های ملی، از حمایت و حفاظت برای

 این از هدف .باشد می راه بهینه شبکه طریق از زیستگاه پذیری دسترس نیازمند هایی برنامه چنین اعمال. است

. می باشد کرمان استان در واقع خبر ملی پارک در دسترسی های راه عبور برای مناسب مناطق تعیین پژوهش،

 این در. است گرفته قرار نظر مد محیطی زیست های محدودیت و فنی معیارهای گرفتن درنظر ارتباط، این در

 عنوان به پستانداران زیستگاه و پرندگان زیستگاه ها، آبراهه گسل، خاک، پذیری فرسایش شیب، های الیه تحقیق

 در. است گرفته قرار استفاده مورد دسترسی های راه عبور برای مناسب مناطق تعیین در تأثیرگذار پارامترهای

 استفاده که دهد می نشان تحقیق نتایج. اند گردیده معرفی و تعیین فازی تحلیل اساس بر مطلوب مناطق نهایت

 منطقه در جاده شبکه طراحی برای مناسب مناطق تعیین در تواند می فازی منطق و مکانی اطالعات سامانه از

 .گردد مطرح مطالعه مورد

 

   فازی منطق مکانی، اطالعات سامانه  دسترسی، های راه ،خبر ملی پارک: های كلیدی واژه                
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 مقدمه -3

 به ملی های سرمایه عنوان به وحش حیات های پناهگاه و شده حفاظت مناطق ملی، های پارک کشور هر در

 مهم های گنجینه عنوان به جانوری و گیاهی ارزش با های گونه بودن دارا با هایی زیستگاه چنین. روند می شمار

 برنامه و پایدار ی توسعه زیست، محیط تعادل زیستی، های چرخه تداوم نظر از همچنین. شوند می محسوب ژنتیکی

 های قابلیت از برخورداری و ها اکوسیستم این از حمایت و حفاظت برای. باشد می اهمیت دارای اکوتوریزم های

 نیازمند هایی، برنامه چنین اعمال. رسد می نظر به ضروری فراگیر مدیریتی های برنامه تدوین آنها، محیطی زیست

 است الزم منظور این برای. باشد می راه بهینه شبکه طراحی طریق از زیستگاه مختلف های بخش پذیری دسترسی

 طراحی در. گرفت نظر در را ها مکان بهترین از عبور و تخریب حداقل ها، هزینه کاهش جمله از مختلفی شرایط

 اکولوژیک های ویژگی ضروری، های نیازمندی تأمین ضمن که نمود عمل ای گونه به باید طبیعت در راه شبکه

 پذیری فرسایش و شناسی زمین قبیل از محیطی زیست های جنبه دادن دخالت. گیرند قرار توجه مورد سرزمین

 .[1] شود می احتمالی های خسارت کاهش و جاده شبکه طراحی در دقت افزایش سبب خاک،

 صورت به را اطالعات از زیادی حجم تحلیل قابلیت ،سامانه اطالعات مکانی از استفاده با طراحی نوین های روش

 طراحی دقت و سرعت کیفیت، تواند می نتیجه در و نماید می فراهم زیادی دقت و سرعت با رقومی مختلف های الیه

 .[1] بخشد بهبود را

سامانه اطالعات  از استفاده با کوهستانی و جنگلی های راه مسیر مقدماتی بینی پیش( 1831)همکاران و عبدی

 امکان مراتبی، سلسله تحلیل و مکانی اطالعات سامانه از استفاده که داد نشان تحقیق این. نمودند بررسی رامکانی 

 از مهم های کاربری برای و منطقه کل در قبول قابل شبکه پوشش و پایین سازی راه ی هزینه با مناطق از جاده عبور

 . [2]است نموده فراهم توریزم و داری جنگل کاربری جمله

 را سامانه اطالعات مکانی از گیری بهره با راه ی شبکه مختلف های گزینه ارزیابی( 1831)همکاران و علیزاده

 بهره بدون مختلف های گزینه ارزیابی و طراحی که شد گیری نتیجه چنین تحقیق این در. دادند قرار بررسی مورد

 بررسی ابزار این از گیری بهره و نیست تصور قابل ها، داده باالی حجم به توجه با مکانی اطالعات سامانه از گیری

 .[8] نماید می اثبات را طراحی های روش بهبود

 نظر در با جنگلی های راه شبکه طراحی سازی بهینه برای روشی ارائه به( 1811) همکاران و بغدادی شاهسوند

تحلیل سلسله  وسامانه اطالعات مکانی  های قابلیت از گیری بهره و اقتصادی فنی، محیطی، زیست مسائل گرفتن

 گیاهی، پوشش ها، آبراهه ها، گسل منطقه، شیب و ارتفاعی طبقات های نقشه تحقیق این در. نمودند اقداممراتبی 

 اطالعاتی های الیه عنوان به انداز چشم و خاک پذیری فرسایش خاک، بافت فرسایش، به حساسیت و بستر سنگ

 طراحی سازی بهینه در اطالعات زیاد حجم که شد گیری نتیجه چنین تحقیق این در. گرفتند قرار استفاده مورد

سامانه اطالعات مکانی و  های قابلیت از استفاده محیطی، زیست مسائل گرفتن نظر در با جنگلی های راه شبکه

 .[1] نماید می ناپذیر اجتناب جنگلی، های راه شبکه طراحی های روش بهبود راستای در را تحلیل سلسله مراتبی

 برای  معیاره چند ارزیابی و مکانی اطالعات سامانه مبنای بر مدل یک ی ارائه به( 2111) همکاران و عبدی

 هزینه ترین کم با جنگلی های راه شبکه طراحی تحقیق این هدف. پرداختند جنگلی های راه شبکه ریزی برنامه

ارزیابی  وسامانه اطالعات مکانی  از استفاده که داد نشان نتایج. بود فنی های جنبه حفظ و گرفتن نظر در با ساخت

 .[7] بخشد می بهبود را ریزی برنامه فرایندچند معیاره 
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Hasmadi  توانایی( 2111) همکارانو GIS مورد جنگلی گاه ذخیره یک در راه اختصاص سازی مدل برای را 

 و ارتفاعات از و بوده تر کوتاه موجود راه به نسبت GIS توسط شده پیشنهاد راه که داد نشان نتایج. دادند قرار بررسی

 .[3] است گرفته فاصله ضروری غیر های شیب

Yoshimura  وKanzaki (1111به ) های جاده طراحی با مرتبط خطرات ارزیابی در فازی تئوری کاربرد بررسی 

 عنوان به کوهستانی مناطق در جنگلی جاده عبور نقاط انتخاب برای فازی تئوری از تحقیق این در. پرداختند جنگلی

 . [1] است شده استفاده گیری تصمیم حامی روش یک

 های الیه تلفیق در فازی منطق و مکانی اطالعات سامانه های قابلیت از استفاده حاضر، پژوهش از هدف

 تخریب حداقل با بهینه مسیر عبور برای مناسب مناطق ی ارائه و دسترسی های راه طراحی با مرتبط اطالعاتی

 .باشد می کرمان استان در خبر ملی پارک در طبیعت
 

 مطالعه موردمنطقه  -2
 هکتار 171377 پارک مساحت. است شده انجام کرمان استان غربی جنوب در خبر ملی پارک در تحقیق این

 شمالی عرض 23° 93ʹ 11ʺ تا 23° 23ʹ 11ʺ و شرقی طول 91° 83ʹ 13ʺ تا 91° 11ʹ 91ʺ محدوده در و باشد می

 (.1 شماره شکل) دارد قرار

 گیاهی های گونه تنوع نظر از و است مطرح کشور در ارزشمند طبیعی گاه ذخیره یک عنوان به خبر ملی پارک

 های راه و بوده جاده شبکه فاقد منطقه این. باشد می توجه مورد اکوتوریزم های جاذبه و اقلیمی تنوع جانوری، و

 .دارد وجود آن در محدودی و پراکنده دسترسی

 
  [1]خبر ملی پارک موقعیت.1 شکل
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 روش تحقیق -1

 با دسترسی های راه مسیر طراحی در تأثیرگذار محیطی زیست معیارهای تحقیق، هدف به یابی دست منظور به

 با مرتبط اطالعاتی های الیه اساس این بر. گردیدند تعیین کارشناسی نظرات و شده انجام تحقیقات به توجه

 افزار نرم در ها الیه این. گردیدند تهیه کرمان استان زیست محیط حفاظت کل اداره از گذار تأثیر معیارهای

 Arc GIS گردید اعمال آنها روی بر الزم توابع و شد تشکیل داده پایگاه و گرفته قرار بررسی مورد. 

 توان می را ها الیه این .شد انجام Matlabافزار نرم در نیز ها الیه برای عضویت توابع تعیین و فازی روش اعمال

 :نمود بیان ذیل شرح به

 بادر این پژوهش شیب زمین مورد توجه قرار گرفته است. [ 11[ و ]11[ و ]1] همانند سایر تحقیقات: شیب -

 آن از. باشد می درصد 19 از بیش تا 1 از متعدد طبقات دارای موجود شیب نقشه منطقه، توپوگرافی وضعیت به توجه

 می درصد 12 طبیعت تخریب از جلوگیری جهت طبیعی و جنگلی های راه ایجاد برای مجاز شیب حداکثر که جا

 الیه این برای اساس این بر. گردید بندی طبقه درصد 12 باالی و 12 تا 3 ،3 تا 1 طبقه سه به شیب نقشه ،[9] باشد

 .شد تعریف کم شیب و متوسط شیب زیاد، شیب عناوین با عضویت تابع 8

 این برای بنابراین. است مهم بسیار جاده عبور برای خاک پذیری فرسایش وضعیت: خاک پذیری فرسایش -

 .گردید تعریف زیاد فرسایش و متوسط فرسایش کم، فرسایش شامل عضویت تابع 8 الیه

 همکاران، و بغدادی شاهسوند) موجود منابع اساس بر مطالعه، مورد منطقه در گسل وجود به توجه با: گسل -

 تابع 2 الیه این برای این بنابر. شد گرفته نظر در محدودیت عنوان به گسل از متر 211 از کمتر فاصله( 1811

 . شد تعریف نامناسب و( متر 211 از بیش فاصله) مناسب عنوان با عضویت

 گروه 7 به آب سطح نظر از که دارد وجود بسیاری فرعی و اصلی های آبراهه خبر ملی پارک در: ها آبراهه -

 نظر در متر 29 اصلی های آبراهه از فاصله حداقل شد مقرر محیطی زیست مالحظات دلیل به. شوند می تقسیم

 هزینه کاهش موجب خاک، فرسایش و آب منابع آلودگی از جلوگیری بر عالوه آبراهه، از فاصله افزایش. شود گرفته

 .شد تعریف عضویت تابع 2 نیز آبراهه از فاصله گرفتن نظر در برای. [1] شود می پل احداث نظیر فنی های

 و ملی های پارک در مدیریت اصلی اهداف از وحش حیات از حفاظت که آنجایی از: پرندگان زیستگاه  -

 ملی پارک از هایی بخش. گرفت قرار بررسی مورد الیه یک عنوان به پرندگان زیستگاه باشد، می شده حفاظت مناطق

 خطر معرض در که است پرندگانی زیستگاه نیز مناطق بعضی. است نشده شناخته پرندگان زیستگاه عنوان به خبر

 مناطق در. نکند عبور مناطق این از جاده شود می سعی که شاهین و کرکس طالیی، عقاب مانند هستند انقراض

 معرض در پرندگان پرنده، از خالی عضویت تابع 8 الیه این برای اساس این بر. دارند حضور پرندگان سایر نیز دیگر

 .شود می تعریف دیگر پرندگان و انقراض

 بعضی و انقراض حال در سیاه خرس مانند پستانداران از بعضی مطالعه مورد منطقه در: پستانداران زیستگاه -

 با رابطه در نظر مورد های استراتژی به توجه با بنابراین. دارند حمایت به نیاز جبیر و روباه شاه پلنگ، مانند دیگر

 عضویت تابع 9 ها آن زیستگاه متعدد طبقات و ها گونه این پراکندگی به توجه با و پستانداران حمایت و حفاظت

 حضور مناطق آن در حیوانات که است مناطقی به مربوط جاده عبور حالت بهترین. شود می تعریف الیه این برای

 نشان داده شده اند. 2الیه های ورودی ذکرشده در شکل شماره  .باشند نداشته
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 :راه های دسترسی در پارک ملی خبر طراحی برای مناسب مناطق تعیین در استفاده مورد اطالعاتی های الیه نقشه. 2 شکل

 [1] پستانداران زیستگاه(و  پرندگان زیستگاه(ه  ها آبراهه(د گسل(ج خاک پذیری فرسایش(ب  شیب(الف
 

 
 

 فازی منطق. گرفتند قرار استفاده مورد Matlab افزار نرم در فازی تحلیل انجام برای ورودی های الیه مجموعه

 انجام فازی های مجموعه از استفاده با را بولین عملگرهای تا سازد می قادر را ما دقیق، غیر های داده تعمیم بر عالوه

 ثابت ورودی بندی دانه یا شبکه وجود صورت در. دارد ها داده از ای شبکه به بستگی فازی های مدل توسعه. دهیم

 .[1] شد خواهد تعیین قانون هر بر منطبق نتیجه( ممدانی مدل)

 ب الف

 د ج

 و ه
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 شکل در. گردید تعریف ورودی های الیه برای فازی عضویت توابع شده، مطرح موارد به توجه با تحقیق این در

 تعداد عضویت، توابع تعریف از پس .است شده داده نمایش ورودی های الیه برای شده تعریف عضویت توابع 8 شماره

 .شود گرفته نظر در پیکسل هر برای ممکن مختلف های حالت تا شد تعریف ها الیه بین قانون 919

 و بد متوسط، خوب، خوب، خیلی عضویت تابع 9 آن برای و شد گرفته نظر در خروجی الیه یک ارتباط این در

 گردید تهیه نهایی خروجی و انجام ممدانی استنتاج اساس بر مدل توسعه و ها الیه ترکیب. شد تعریف بد خیلی

 299 و( جاده عبور برای وضعیت ترین نامناسب)صفر محدوده در نیز خروجی الیه های ارزش(. 8 شماره شکل)

 .شد گرفته رنظ در( وضعیت ترین مناسب)

 

 

 )ب(خروجی ی الیه و ورودی()الف( )به عنوان یک الیه شیب برای عضویت تابع. 8 شکل

 

 نتایج -4

 شیب، شامل خبر ملی پارک در جاده شبکه طراحی در تأثیرگذار پارامترهای نقشه تحقیق این در

 سامانه های قابلیت از استفاده با که پستانداران زیستگاه و پرندگان زیستگاه ها، آبراهه گسل، خاک، پذیری فرسایش

 به توجه با راه عبور با متناسب های معیار الیه هر برای. گرفتند قرار استفاده مورد بودند شده تهیه مکانی اطالعات

 تعریف الیه هر برای معیارها این اساس بر فازی عضویت توابع سپس و تعیین موجود منابع و کارشناسی نظرات

 .گردید

 بر مدل توسعه و ها الیه ترکیب و جاده عبور برای ها الیه تناسب برای فازی عضویت توابع اختصاص اساس بر

 الیه، این در(. 1 شماره شکل) شد تهیه 299 تا صفر های ارزش محدوده در خروجی الیه ممدانی، استنتاج اساس

 .یافت اختصاص وضعیت ترین مناسب به 299 ارزش و جاده عبور برای وضعیت ترین نامناسب به صفر ارزش

 الف

 ب
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 خبر ملی پارک در دسترسی های راه عبور برای مختلف مناطق قابلیت .1شکل

 

 نمایش تیره رنگ به که مطالعه مورد منطقه مرکزی قسمت در خروجی، تصویر از آمده دست به نتایج به توجه با

 نیز منطقه شرقی جنوب و جنوب شمالی، های بخش در. ندارد وجود جاده عبور برای مناسبی شرایط است، شده داده

 .خورد می چشم به جاده عبور برای وضعیت ترین مناسب

 

 گیری نتیجه و بحث -5

 بزرگ کوه وجود دلیل به خبر ملی پارک مرکزی قسمت در است، مشخص خروجی تصویر در که طور همان

 زیست محل بخش این دیگر سوی از. باشد می تند های شیب دارای و ناهموار بسیار توپوگرافی نظر از منطقه خبر،

 دلیل به و داشته وجود متعدد فرعی و اصلی های آبراهه منطقه این در چنین هم. است انقراض حال در پرندگان

 شرایط که گردد می موجب عوامل این مجموعه.دارد وجود فرسایش امکان ای، صخره های بخش و زیاد شیب

 .آید وجود به جاده عبور برای نامناسبی

 پستانداران و پرندگان زیستگاه عنوان به مطالعه مورد منطقه شرقی جنوب و جنوب شمالی، های بخش مقابل در

 اصلی های آبراهه و باشد می هموار منطقه و مناسب خاک وضعیت مناطق این در. شوند نمی شناخته انقراض حال در

 داده نمایش روشن رنگ به منطقه و مناسب جاده عبور برای شرایط بنابراین. خورد می چشم به تر کم قسمت این در

 .است شده

 زیستگاه و خاک پذیری فرسایش شیب، های الیه به الیه این که دهد می نشان خروجی الیه بصری  بررسی

 و حفاظتی های جنبه اهمیت به نظر و آمده دست به نتایج به توجه با.  است داده نشان بیشتری حساسیت پرندگان

 پوشش و جغرافیایی جهت انداز، چشم های الیه از گردد می پیشنهاد مطالعه مورد منطقه در اکوتوریزم و حمایتی
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 های الیه به مدل حساسیت آنالیز نهایت در و  استفاده جنگلی جاده عبور برای مناسب مناطق تعیین در نیز گیاهی

 نظر در و زمینی مطالعات انجام با شود می پیشنهاد چنین هم. شود انجام گذار تأثیر پارامترهای عنوان به ورودی

 گراف شبکه یک طبیعت تخریب و هزینه جنبه از مسیر طول و توریزم دیدگاه از مسیر زیبایی های جنبه گرفتن

 .اعمال کنیم مسیر بهترین طراحی برایرا  Dijkstra الگوریتم و ایجاد شود

 می دارد، ورودی های الیه فنی معیارهای با قبولی قابل همخوانی خروجی، تصویر که این به توجه با مجموع در

 اطالعات سامانه از زمان هم استفاده چنین هم. است برخوردار الزم کارایی از شده اعمال روش که گرفت نتیجه توان

 خبر ملی پارک در راه های دسترسی شبکه طراحی برای مناسب مناطق ییندر تع تواند می فازی منطق و مکانی

 .گردد مطرح

 

 تقدیر و تشکر
 تحقیقات و آموزش مدیریتاداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان، به ویژه  بی شائبهمؤلفین از همکاری 

صمیمانه قدردانی می  سرکار خانم مهندس خالقی، به واسطه در اختیار گذاشتن داده های مورد نیاز برای تحقیق

 نمایند.
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