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 چکیده:

افزون جمعیت و نیاز بشر به گردش و تفریح، توسعه مناطق گردشگری جزز مززومزا    با افزایش روز

رود، توسعه این مناطق و حضور انسان در بستر طبیعزت ثازاری نیزز بزه همزرا       جوامع کنونی بشمار می

گونزه   محیطزی ایزن  تخواهد داشت. برای سیر در راستای توسعه پایدار گردشزگری، ارزیزابی ثازار زیسز    

ناپذیر است. به دلیل ها، امری اجتنابها قبل از اجرا و ارائه راهکارهایی جهت کاهش ثاار مضر ثنفعالیت

هزا، از پیییزدگی و   گونزه فعالیزت   ارتباط مستقیم انسان و طبیعت در مناطق گردشگری، ثاار ناشی ازاین

محیطی کارایی الزم های سنتی ارزیابی ثاار زیسترو، استفاد  از روش پیوستگی خاصی برخوردارند، ازاین

، روش ارزیابی ثاار (FANP)ای فازی باشد. در تحقیق حاضر، با استفاد  از فرثیند تحزیل شبکهرا دارا نمی

گرفت و با استفاد  از روش اصالح شد  حاصل،  ، مورد اصالح قرار(RIAM)محیطی ماتریس سریع زیست

منطقه گردشگری اوان پرداخته شد. نتایج حاکی از ثن است کزه،  ی  عهی توسمحیطبه ارزیابی ثاار زیست

ی عزدم اجزرا    ی اجرا مثبت و در گزینه معمولی مجموع دامنه عددی امتیازا  در گزینه RIAMدر روش 

اجزرا  ی  نهشد ، هر دو عدد منفی هستند، ولی مانند روش اول گزی اصالح RIAMمنفی است و در روش 

شزد    اسزت. در روش اصزالح   عدم اجراست، زیرا میزان ثاار منفی ثن کمتر برثورد شد  ی نهارجح بر گزی

 است. تر مورد ارزیابی قرارگرفتهگرایانهبهتر و واقعی  عهثاار توس

، منطقزه گردشزگری   FANPگردشگری، ی  عه، توسRIAMمحیطی، ارزیابی ثاار زیست واژگان کلیدی:

 اوان

                                           
1
 زیست، دانشگا  تهرانریزی محیطکارشناسی ارشد برنامه  

2
 (Vahid.nikzad@ut.ac.irزیست، دانشگا  تهران )ریزی محیطنویسند  مسئول: کارشناسی ارشد برنامه  

3
 زیست، دانشگا  تهرانریزی، مدیریت و ثموزش محیطدانشیار گرو  برنامه  
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 مقدمه

 طبیعی، محیط از متشکل که گیرد می صور  افیاییجغر محیط بستر در گردشگری

 بر نوعی به که هستند عوامزی از محیط متشکل دو این از یك هر. است اجتماعی و فرهنگی

 و متفاو  ثاار تواند می گردشگری. پذیرد می تأایر ثن از و است تأایرگذار گردشگری

 فرهنگی، اجتماعی، توانند می رثاا این. بگذارد جای بر پذیر گردشگر ی منطقه در توجهی قابل

 گستردگی همینین و پیییدگی به با توجه. باشند محیطی زیست و سیاسی اقتصادی،

 در باید که دارند بسیاری ی پیوسته هم به ابعاد نیز ثن از ناشی ثاار گردشگری های فعالیت

 (20:2772، 1شود )ماسون توجه ها ثن به گردشگری ثاار ی مطالعه

گیزرد. اول، بزه   محیطی بر اسزا  دو عامزل جداگانزه شزکل مزی      ی ثاار زیستدر واقع ارزیاب

پردازد، که وتحزیل سیستماتیك ثاار مفید و مضر ناشی از دستاوردهای مختزف توسعه می تجزیه

محیطی قزادر بزه    توجه توسعه است. دوم، روند ارزیابی ثاار زیست هدف اصزی ثن درک ثاار قابل

؛ 1111، 2وژ  و ثاار بازیگران اجتماعی و مردم هست )بزارکر و وود دهی گفتمان در مورد پرشکل

شزد  بزرای حصزول     ریززی  هزای برنامزه  وتحزیل و ارزیابی فعالیزت  بررسی، تجزیه (1111، 2کانتر

محیطزی  پایدار در هر منطقه، ارزیابی ثازار زیسزت  ی  عهمحیطی و توساطمینان از صحت زیست
4

(EIA)  و دربرگیرنززد  تحزیززل و انتخززاب       (555:2771، 5ننززام دارد )پردیکززولیس و همکززارا

های توسعه اسزت  ریزیهای پرهزینه در برنامههای مناسب، باهدف پرهیز از هرگونه اشتبا گزینه

 (200:2772، 1)الرنس

شود، کزه نیازمنزد توجزه بزه     های بزرگ به خرج داد  میمعموالً دقت بسیار زیادی در طرح

تزر کزه ابززب مزورد      های کوچكحال، فعالیت سیار مهم است. بااینقوانین و تشخیص عزت ثاار ب

تر داشته باشند، زیزرا  شوند، نیز ممکن است ثاار سوء محزی و یا در ابعاد گسترد بفزت واقع می

، 0گیرند )الجزیس و همکزاران  ها بسیار زیاد است و در اکثر موارد مورد ارزیابی قرار نمیتعداد ثن

 ناقص ی اانویه های داد  اسا  بر گیری تصمیم جائیکه ثاار، ارزیابی رایاج فرایند در (00:2717

 اولیه های داد  برای تنها یا نداشته، و معتبر وجود اسناد وجود احتمالی برای هیچ و باشد استوار

یابزد   مزی  سزو   گرایزی  ذهزن  سزمت  بزه  اصوالً ارزیابی باشند، موجود اسناد این شد ، ثوری جمع

RIAMوش ( ر1115، 0)گیزپین
 هزای  گیزری  بتواند تصمیم تا برثمد  مشکزی چنین حل پی در 1

 نتزایج  کزه  ای گونزه  بزه  نمزود   جزایگزین  اسزتاندارد  هزای  مقیزا   و معیارهزا  تعریف با را ذهنی

                                           
1 Mason 
2 Barker and Wood 
3 Canter 
4 Environmental Impact Assessment 
5 Perdicoulis  
6 Lawrence 
7 Ljäs  
8 Gilpin 
9 Rapid Impact Assessment Matrix 
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 فزراهم  گیری تصمیم فرایند یك در را وقایع دائمی ابت امکان ساد  ماتریس یك از ثمد  دست به

دهنززززد  محززززیط  اجزززززای تشززززکیل RIAM( درروش 411-402:1110، 1ثورد )پاسززززتاکیا

 شود.های مختزف به تفکیك محاسبه میشد  و ثاار پروژ  برای بخش بندی طبقه

 محیطزی زیست ، اجتماعی ثاار عنوان تحت صرفاً سادگی به را گردشگری ثاار توانولی، نمی

دارنزد   بسزیاری  وسزته پی هزم  به ابعاد داشتن به ثاار گرایش این کرد، بزکه بندیطبقه اقتصادی یا

اسزا   های ارزیابی، برتوان از اختصاص وزن به شاخص( برای این منظور می20:2772)ماسون، 

، 2گیرنززدگان اسززتفاد  نمززود )وانززر و همکززاران  درجززه اهمیززت داد  شززد  توسززط تصززمیم  

1117:2717_1101)  

 بزا  نکارشناسزا  نظزر   ترکیزب  توانزایی ( MCDA)2ی  معیزار   چنزد  گیری تصمیم هایروش

 و ممکزن  نتزایج  همزه  و کزرد   ارزیابی را مختزف معیارهای هاروش این. دارند را واقعی اطالعا 

-200:2711، 4حنبزی و همکزاران  شوند )ثلمی شامل را وتحزیل تجزیه از ناشی متناقض اهداف

 روش یزك  روش این. است هاروش این از یکی نیز( ANP)5 ای شبکه تحزیل فرثیند روش (210

 بزا  اتبزی مر زهسزسز  سزاختار  جایگزینی طریق از تصمیم، عناصر میان و بین ارتباط برای پییید 

 منظزور  بزه  ثلایزد   روش یزك  روش ایزن  بنابراین( 01:1200 زبردست،)است  ای شبکه ساختار

 عدم و ابهام به توجه با همینین. است هاشاخص میان هاوابستگی و تعامال  ایجاد و سازی مدل

 فزازی  منطزق  از تزوان مزی  عناصزر ی  سزه مقای برای انگیر تصمیم هایقضاو  در موجود قطعیت

 گیززردمزی  نظززر در هزا قطعیزت  عززدم بیزان  بززرای را هزا ارزش از ایمحزدود   کززه کزرد  اسزتفاد  

 (12:1212کریمی،)

های ارزیابی ثاار مشخص گردید که روش مزاتریس ارزیزابی   با بررسی سابقه استفاد  از روش

هزا دارد. مزارخو   راوانی برای انجام مطالعا  ارزیابی در بسیاری از بخشکاربرد ف (RIAM)سریع 

محیطزی و ارزیزابی    نتزایج حاصزل از ارزیزابی ثازار زیسزت      2770کوئیتونن و همکاران در سزال  

محیطی استراتژیك را با استفاد  از ماتریس ارزیابی سزریع مقایسزه کردنزد )کوئیتزونن و      زیست

بزا کزاربرد یزك مزدل ریاضزی پایزدار بزرای         2712در سال  جاسون فیزیپس (2770، 1همکاران

سزنر در رومزانی را بررسزی کزرد      هزای معزدن زبزال   سنجش ماتریس ارزیابی سریع، ثاار لجن

های مختزف دفع پسماند، دفزن  محیطی گزینه ( موندال و همکاران ثاار زیست2712، 0)فیزیپس

شزهر بنزار  هنزد بزا اسزتفاد  از روش       سزوزی را در  روباز، استخراج گاز، استخراج متان و زباله

                                           
1 Pastakia 
2 Wang  
3 Multiple Criteria Decision Analysis 
4 Al-hanbali  
5 Analytic Network Process 
6 Kuitunen  
7 Phillips 
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( شکیب منش و همکزاران در  2717، 1ماتریس سریع مورد مطالعه قراردادند )موندال و همکاران

بندی پیشنهادا  کوچك مقیزا  بزرای   با استفاد  از ماتریس ارزیابی سریع به رتبه 2714سال 

به سمت شکل اصزی ثبخیز اسا  ثن پیشنهاداتی که به بازگشت ی ثب پرداخت، بربهبود چرخه

( خیزبوئنا و همکاران بزه  2714، 2توجه داشتند در الویت قرار گرفتند )شکیب منش و همکاران

ارزیابی ثاار اقداما  کاهش سیل پرداختند،در این تحقیق بر اسا  شرایط منطقه تغییراتزی در  

، 2مکززاراناسززا  نتززایج ثن پززروژ  اصززالح گردیززد)خیزبوئنا و هایجززاد شززد و بززر RIAMروش 

ساد  و اصالح شد  بزرای ارزیزابی ثازار     RIAMهای روشی  سه(مدنی و همکاران به مقای2712

فوالد پرداختند، و به این نتیجه رسیدند که ماتریس اصالح شد  حساسزیت و  ی  نهاحداث کارخا

با ارائه یك مدل  1212( امینی و همکاران در سال 1212دقت بیشتری دارد )مدنی و همکاران، 

ثن با روش ماتریس ی  سههای ثسفالت، به مقایمحیطی جاد  ند معیار  برای ارزیابی ثاار زیستچ

( این پژوهش بزه  1212ارزیابی سریع، در مورد کمربندی شرقی شهر همدان پرداختند )امینی، 

4ای فازی فرثیند تحزیل شبکهی  زهوسی شد ، به اصالح RIAMدنبال ارائه روش 
(FANP)  جهزت ،

باشزد. بزرای ایزن منظزور، پزروژ  منطقزه       های گردشزگری مزی  محیطی پروژ ثاار زیستارزیابی 

 است. موردی برگزید ی  عهعنوان مطال گردشگری اوان قزوین را به

 

 موقعیت منطقه مورد مطالعه

ی المو  در دهستان معزم کالیه، از بخزش رودبزار المزو      محدود  مورد نظر در اراضی در 

ن قزوین، جای دارد، که ازنظر موقعیت مورفولوژیزك، دریاچزه اوان بزا    شهرستان قزوین در استا

ها و مزارع و روسزتاهای حاشزیه بزا حفز      های مرتع حاشیه بربی حوضه، نوار سبز باغ کو  رشته

است و مشزتمل بزر    حرایم طبیعی دارای تراز و یکپارچگی بود  و منظر بدیعی را به وجود ثورد 

 57اانیه تزا   1دقیقه و  24درجه و  57مورد مطالعه در حدفاصل باشد. منطقه اراضی مرتعی می

 21درجزه و   21اانیه تا  2دقیقه و  20درجه و  21اانیه طول شرقی و  52دقیقه و  20درجه و 

الرأ  ارتفاعزا  کزو     است. این منطقه از شر  به خط شد  اانیه عرض شمالی واقع 21دقیقه و 

الرأ  ارتفاعا  کو  ایمان و از  برب زرثباد، از شمال به خط الرأ  ارتفاعا  لنگه، از برب به خط

 شود.جنوب نیز به پانصد متری شمال روستای کوشك محدود می

 

                                           
1 Mondal  
2 Shakib-Manesh  
3 Gilbuena  
4 Fuzzy Analysis Network Process 
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 (: موقعیت منطقه مورد مطالعه3شکل )

 منبع: نگارندگان

 

 تحقیق شناسی روش

 FANP روش

1اتبیمر زهسزس تحزیل فرثیند
(AHP)، شد  مطرح 1107 در 2ساعتی توسط بار اولین برای

 اسا  بر معیارها بندیالویت برای کمی و پذیر انعطاف روشی که (211:1111، 2)دنر

؛ لینکو 2770، 4موردنظر است )بروشاکی و مالیفسکی معیار چند یا یك به توجه با عمزکردشان

 یکدیگرند، به وابسته معموالً معیارها واقعی دنیای اینکه در به توجه با (2770، 5و همکاران

 عزت، همین به. نیستند گیری انداز  قابل مناسبی شکل به زمینه این در سنتی هاییافتره

 به برای است، اتبیمر زهسزس تحزیل فرثیند ییافته توسعه که را ایشبکه تحزیل فرایند ساعتی

                                           
1 Analytic Hierarchy Process 
2 Thomas L. Saaty 
3 Deng 
4 Boroushaki and Malczewski 
5 Linkov  
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 زاد  باقر و تبریز عالم)کرد  معرفی معیارها برای مناسب هایوزن از ایمجموعه ثوردن دست

 هدف از کافی شناخت روش، این از استفاد  یالزمه( 1201 پور، ،قدسی1200 ثذر،

 این.  است گیرند  تصمیم ی وسیزه به گیری تصمیم عناصر تمامی و تصمیم محیط گیری، تصمیم

 را تصمیم در مؤار های مالک یهمه بتواند گیرند  تصمیم که است الزم عزت این به شناخت

. کند رسم را شبکه از حالتی ترینواقعی بتواند و مشخص را ریکدیگ بر هاثن تأایر و تعیین

 فازی های مقایسه از استفاد  قطعیت نبود های حالت در ها مقایسه انجام برای طبیعی حل را 

( 151:1200 دیگران، و رزمی) کند می سازیمدل را مقایسه در ابهام های حالت که است

 اهمیت از فرد درک کنند  منعکس قطعی عدد از بهتر دتوانمی اعداد از ایباز  دیگر، عبار  به

 (2777، 1کائو و باشد )لئونر دیگر ایپدید  با قیا  در پدید  یك

 قرار مورداستفاد  پژوهش این در که فازی ایشبکه تحزیل هایزیرشاخص و هاشاخص وزن

 (514:2711، 2ثمد: )لین و همکاران دست به صور  این به گرفت

 در مندرج فازی اعداد از استفاد  با کارشناسان توسط زوجی، مقایسا  ابتدا: اولی  زهمرح

 زوجی مقایسا  از کارشناسان، نظر اجماع جهت ادامه در. پذیرفت صور 2جدول

 .شد گرفته هندسی میانگین دهندگان پاسخ

 
 متناظر کالمی عبارت و فازی طیف (:3ی ) شماره جدول

 (2711همکاران ) و منبع: لین

 

 مقایسا  جداول از یك هر ویژ  بردار محاسبه برای: ویژ  بردار محاسبه: دومی  زهمرح

  .شودمی استفاد  مجذورا ، حداقل لگاریتمی روش از زیر فرمول طبق شد ، تجمیع زوجی

                                           
1 Leung  and Cao 
2 Lin  

 اعداد فازی عبارات کالمی کد

 (1,1,1) برابر یحترج 3

,1) متوسط تا کم ترجیح 2 5/1 , 5/1 ) 

 (1,2,2) متوسط ترجیح 1

,2) زیاد تا متوسط ترجیح 4 5/2 ,4) 

,2,4) زیاد ترجیح 2 5/4 ) 

,2) زیاد خیزی تا زیاد ترجیح 6 5/4 ,5) 

,5) زیاد خیزی ترجیح 1 5/5 ,1) 

 (5,1,0) زیاد کامالً تا زیاد خیزی ترجیح 1

 (5,0,1) ادزی کامالً ترجیح 1
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  بردارهای شامل ها ماتریس این(: ijW) ویژ  بردار های ماتریس تشکیل: سومی  زهمرح

 هاجدول بودن زیاد عزت به. اند ثمد  دست به دومی  زهمرح زوجیِ مقایسا  از که هستند ایویژ 

 نبودند. پژوهش این در هاثن ارائه با قادر نگارندگان

 سطح هر های مؤلفه نهایی وزن محاسبه برای: سطوح نهایی اوزان بهمحاس: چهارمی  زهمرح

(*

iW )در را سطح همان ویژ  بردار در درونی روابط ویژ  بردار ماتریس ضرب حاصل بایست می 

 . کنیم ضرب باالتر سطح نهایی وزن
*

1)1(

*

  iiiiii WWWW
   

 

 یکه ماتریس یك است الزم نداشت، وجودiiW  ماتریس سطح یك برای که درصورتی

  .نمایید استفاد  زیر فرمول از بایست می دیگر عبار  به. گردد ثن جایگزین درجه هم

 *

1)1(

*

  iiii WWIW 

 

 (RIAM)روش ماتریس ارزیابی سریع 

 اسا  رب روش این. شد  است تدوین 1110 در سال پاستاکیا توسط سریع ماتریس مفهوم

برای  ابزاری ثاار ارزیابی سریع ماتریس. دارد قرار ارزیابی معیارهای مهم از استاندارد تعریف یك

محیط  ثاار جانبه همه یك ارزیابی از حاصل نتایج دادن نشان و وتحزیل تجزیه دهی، سازمان

 (41:1200است )شرفی و همکاران،  زیستی

محیطی  زیست بالقو  ثاار شناسایی مراحل تعریف برای مخصوصی ارزیابی اجزای روش این

شوند می تقسیم زیر دسته چهار به اجزا این (542:2717 ،1همکاران و موندال)دهد  می ارائه

 (:2)جدول 

  .دهد می پوشش را محیط شیمیایی و فیزیکی های جنبه شیمیایی: تمام/فیزیکی

 .دهد می شپوش را محیط بیولوژیکی های جنبه اکولوژیکی: تمام/ بیولوژیکی

                                           
1 Mondal  

رابطه 

(3) 

رابطه 

(2) 

رابطه 

(1) 

رابطه 

(4) 
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 را فرهنگی های جنبه ازجمزه محیط و انسان به مربوط های جنبه فرهنگی: تمام/ اجتماعی

 د.گیر دربرمی

 محیطی، زیست تغییرا  اقتصادی نتایج تعریف برای عددی بیر صور  عمزکردی: به/ اقتصادی

 .رود می کار به دائمی چه و موقتی نتایج چه

 
 محیطی زیست آثار بررسی های محیط (: مخفف2ی ) جدول شماره

 (1110) 1منبع: پاستاکیا

 

 اجزای با پروژ  پیشنهادی هایفعالیت رابطه نشان دادن برای ماتریس RIAMروش 

ثن  هایردیف و پروژ  هایفعالیت شامل ریسمات های این ستون. رود می کار به زیست محیط

 و نوع پروژ  به بسته ماتریس هر هایستون و سطرها تعداد .است زیست محیط اجزای شامل

 هایفعالیت کزی اار بیانگر ماتریس ردیف هر .شوند می عوض هافعالیت تأایر تحت زیستمحیط

 تمامی بر پروژ  هایاز فعالیت هرکدام اار نشانگر ستون هر و زیست محیط یك جز بر پروژ 

 درنهایت و شود می مشخص ثن منفی و مثبت ثاار گزینه هر در مورد. است زیستمحیط اجزای

گردد  می انتخاب بیاورد دست به را عدد منفی کمترین یا مثبت عدد بیشترین که ایگزینه

 محیط ثاار یعسر درروش ارزیابی مورداستفاد  معیارهای به 2 جدول در (1110 پاستاکیا،)

  .است شد  اشار  زیستی

RIAM برابر اجزای در پروژ  های فعالیت ثاار و شد  تعریف معیارهای پایه بر است روشی 

 معیارهای. است شد  تعریف ی مستقل یك نمر  هرکدام برای و شودمی ارزشیابی محیطی زیست

 کرد: تقسیم زیر دو دسته کزی به توان را می ارزیابی مهم

A) را تغییراتی ثمد  دست ی به نمر  در تنهایی به که اهمیت حائز شرایط اسا  های برعیار 

 کند. اعمال

B) ثمد  دست ی به نمر  در تغییراتی تنهایی به که موقعیت اسا  بر شد  گذاری ارزش عیارهای 

 . کندنمی اعمال

                                           
1 Pastakia 

 مخفف محیط

 P/C شیمیایی -فیزیکی

 B/E اکولوژیکی -بیولوژیکی

 S/C فرهنگی -اجتماعی

 E/O فنی -اقتصادی
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شد   خالصه زیر یرابطه در گیرد قرارمی مورداستفاد  سریع ثاار ارزیابی در روش که فرثیندی

 .است
(A1) (A2) = AT 
(B1) + (B2) + (B3) = BT 

(AT) (BT) = ES 
 شود:هر یك از معیارها به شرح زیر تعریف می 1در رابطه 

A1 ،اهمیت اار :A2اار، ی  نه: دامB1 ،مد  اار :B2 ،سازگاری اار :B3 ،تجمعی بودن اار :ES :

 مجموع نمرا 

 
  RIAMورد استفاده در روش (: معیارهای م1ی ) جدول شماره

 (1110) 1مدسنمنبع: پاستاکیا و 

 

                                           
1 Pastakia and Madsen 

 توضیح نمره معیار

1A 

 اهمیت اثر

 المللی دارای اهمیت ملی و یا بین 4

 ای یا ملی دارای اهمیت منطقه 2

 دارای اهمیت برای مناطقی که در مجاورت خارج از شرایط محلی قرار دارند. 2

 برای شرایط محلی بااهمیتفقط  1

 همیتبدون ا 7

2A 

 ی اثر دامنه

 با اثر و تغییرات مفید زیاد +2

 با ایجاد بهبود مشخص +2

 با ایجاد بهبود در محل +1

 بدون تغییر 7

 با اثر منفی در محل -1

 مشخص منفی با تغییرات -2

 با تغییرات منفی زیاد -2

1B 

 مدت اثر

 اد تغییراتبدون ایج 1

 اثر موقت 2

 اثر دائمی 2

2B 

 پذیری برگشت

 بدون ایجاد تغییرات 1

 پذیر برگشت 2

 ناپذیر برگشت 2

3B 

 تجمعی بودن اثر

 ناپذیر امکان –بدون ایجاد تغییرات  1

 بدون اثر تجمعی 2

 با اثر تجمعی 1
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  ی آثار های دامنه راهنمای شاخص(: 4ی ) جدول شماره

 (1110) 1منبع: پاستاکیا

 

 دقت افزایش دلیل به و نیاز صور  در که معنی این به دارد نیز اصالح قابزیت روش این

 افزود بدان نیز دیگری هایمعیار مورد مطالعه موضوع و منطقه به توجه با توان می ها ارزیابی

 بزندمد  یا مد  کوتا  منطقه، بودن نادر نظر، مورد محیط حساسیت چون معیارهایی ازجمزه

 (00:2717، 2و ... )الجیس و همکاران  ثاار بودن بیرمستقیم یا مستقیم ثاار، بودن

 

 ترکیب دو روش

های حاصل از وزن فازی، ایشبکه تحزیل فرثیندی  زهوسی به شد  اصالح RIAMدر روش 

شد   در نظر گرفته شد، بدین ترتیب مجموع نمرا  اصالح A3عنوان معیار  ، بهFANPروش 

(ES
*
 اسا  فرمول زیر محاسبه گردید: بر (

ES
*
 = (A3) (ES)  

 

 

 

 

 

                                           
1 Pastakia 
2 Ljäs  

 توضیح
ی  دامنه

(RV) حرفی 

 (RV)ی  دامنه

 عددی
محیطی در  رتبه زیست
RIAM (ES) 

 371تا  E 5 12+ آثار و تغییرات مفید و مثبت زیاد

 13تا  D 4 16+ آثار و تغییرات مثبت مشخص

 12تا  C 2 31+ آثار و تغییرات مثبت متوسط

 31تا  B 2 37+ کمآثار و تغییرات مثبت 

 1تا  A 1 3+ آثار و تغییرات مثبت ناچیز

 N 7 7 ناپذیر امکانبدون اثر و تغییر در محل و یا 

 -3تا  -A 1- 1- آثار و تغییرات منفی ناچیز

 -37تا  -B 2- 31- کم آثار و تغییرات منفی

 -31تا  -C 2- 12- آثار و تغییرات منفی متوسط

 -16تا  -D 4- 13- آثار و تغییرات منفی مشخص

 -12تا  -E 2- 371- آثار و تغییرات منفی زیاد

رابطه 

(6) 
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 وتحلیل تجزیه

 ها مؤلفه و ها شاخص درونی های وابستگی دودویی های مقایسه

 برای. اند شد  داد  نشان 1 و 5 هایجدول در ها فهمؤل و هاشاخص متقابل هایوابستگی

 نظرا  از ها مؤلفه و هاشاخص بین متقابل هایوابستگی تعیین و هاجدول این به رسیدن

 است. شد  استفاد  خبرگان و کارشناسان

 
 یکدیگر به نسبت های بررسی آثار(ها )محیطمعیار درونی (: وابستگی2ی ) جدول شماره

 منبع: محاسبا  تحقیق حاضر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P/C B/E S/C E/O ها شاخص

P/C  * * * 

B/E *  * * 

S/C * *  * 

E/O * * *  
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 یکدیگر به نسبت ها )آثار(زیرمعیار درونی های(: وابستگی6ی ) جدول شماره

 
 منبع: محاسبا  تحقیق حاضر

 

 فازی ایشبکه تحلیل با هامؤلفه و هاشاخص وزن آوردن دست به مراحل

 و هاشاخص بین زوجی مقایسا  FANPتکنیك  کمك با و کارشناسان نظر به استناد با

 خودداری هاثن ذکر از زوجی مقایسا  هایجدول بودن زیاد دلیل به) گرفت صور  ها مؤلفه
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 در زیرمعیارهای ذکرشد  و معیارها وزن زوجی، مقایسا  به توجه با ادامه در ( است شد 

 . است شد  داد  نشان 0 و 0 هایجدول

 
 معیارها (: وزن1ی ) جدول شماره

 منبع: محاسبا  تحقیق حاضر

  زیر معیارها (: وزن1ی ) جدول شماره

 منبع: محاسبا  تحقیق حاضر

 

 سریع ارزیابی نتایج ماتریس

زیستی  محیط ثاار ارزیابی اصالحی، ارائه راهکارهای و منفی و مثبت ثاار شناسایی منظور به

 ثن، ریز در که گرفت، صور  پاستاکیا ماتریس روش به اجرا و عدم اجرای پروژ ی  نهگزی

نشان  12تا  1نتایج این ارزیابی در جداول  ها مشخص گردید.ثن ثاار و پروژ  های فعالیت

 است. شد  داد 

 

 

 

 

 هاقطعی نهایی معیار وزن هامعیار

 270/7 شیمیایی -فیزیکی

 212/7 اکولوژیکی -بیولوژیکی

 212/7 فرهنگی -اجتماعی

 101/7 فنی -اقتصادی
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 های محیطیعدم اجرا بر پارامتری  نه(: آثار گزی1ی ) جدول شماره

 های آثارامتیازات معیار آثار

 شده اصالح معمولی

 دامنه

 عددی

 امتیازات
(ES) 

 امنهد

 حرفی

 امتیازات
(RV) 

 دامنه

 عددی

 نمودار

A3 

 دامنه

 عددی

 امتیازات

 شده اصالح
(ES

*
) 

 A1 A2 B1 B2 B3 اثر کد

P/C 1 7 1 1 1 7 7 شکل زمین N 7 75022/7 7 

P/C 2 0 1 2 2 -1 1 خاک- -A 1- 75211/7 21522/7- 

P/C 2 7 1 1 1 7 7 لغزش و رانش N 7 72111/7 7 

P/C 4 7 1 2 2 -1 7 منابع ثب کیفیت N 7 74175/7 7 

P/C 5 7 1 1 1 7 7 کمیت منابع ثب N 7 74112/7 7 

P/C 1 7 1 2 2 -1 7 کیفیت هوا N 7 72104/7 7 

P/C 0 7 1 1 1 7 7 ثلودگی صوتی N 7 72451/7 7 

B/E 1 5 1 2 2 -1 1 پوشش گیاهی- -A 1- 71120/7 4114/7- 

B/E 2  1 1 2 2 -1 1 وحش حیا- -A 1- 70101/7 41751/7- 

B/E 2 
ها اندازاار بر چشم

 و مناظر
7 7 1 1 1 7 N 7 74700/7 7 

B/E 4 
-اار بر اکوسیستم

 های حسا 
1 1- 2 2 1 5- -A 1- 70770/7 2574/7- 

S/C 1  7 1 1 1 7 7 جمعیترشد N 7 724074/7 7 

S/C 2  1 1 2 2 -1 1 ثموزشسواد و- -A 1- 710010/7 11221/7- 

S/C 2  7 1 1 1 7 7 عمومی رفا N 7 72110/7 7 

S/C 4  0 1 2 1 -2 1 مهاجر- -A 1- 715214/7 712211/7- 

S/C 5 
بهداشت و 

 سالمت عمومی
7 1- 2 2 1 7 N 7 711120/7 7 

S/C 1 
 – تاریخی ثاار

 فرهنگی
1 1- 2 2 1 5- -A 1- 715214/7 70122/7- 

S/C 0 
 هایجاذبه

 طبیعی و تاریخی
1 1- 1 1 1 2- -A 1- 715100/7 74071/7- 

S/C 0 7 1 1 1 7 7 فرهنر N 7 710204/7 7 

S/C 1 7 1 1 1 7 7 صنعت N 7 710222/7 7 

S/C 17 
ی  عهتوس

 زیرساخت
1 1- 2 2 1 5- -A 1- 714274/7 70172/7- 

S/C 11 7 1 2 2 7 7 اراضی کاربری N 7 722104/7 7 

E/O 1 
 جوامع اقتصاد

 محزی
1 1- 2 1 1 5- -A 1- 70120/7 2111/7- 

E/O 2 2 1 1 1 -1 1 اشتغال- -A 1- 70102/7 21541/7- 

E/O 2 2 1 1 1 -1 1 ترافیك بر اار- -A 1- 7200/7 1124/7- 

 منبع: محاسبا  تحقیق حاضر
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 های محیطیاجرا بر پارامتری  نهساختمانی گزیی  لههای مرح(: آثار فعالیت37ی ) جدول شماره

 های آثارامتیازات معیار رآثا

 شده اصالح معمولی

 دامنه

 عددی

 امتیازات
(ES) 

 دامنه

 حرفی

 امتیازات
(RV) 

 دامنه

 عددی

 نمودار

A3 

 دامنه

 عددی

 امتیازات

 شده اصالح
(ES

*
 A1 A2 B1 B2 B3 اثر کد (

P/C 1 14 1 2 2 -2 1 شکل زمین- -B 2- 75022/7 01112/7- 

P/C 2 11 2 2 2 -2 1 خاک- -B 2- 75211/7 02574/7- 

P/C 2 1 1 2 2 -1 1 لغزش و رانش- -A 1- 72111/7 22141/7- 

P/C 4 1 2 2 2 -1 1 کیفیت منابع ثب- -A 1- 74175/7 2012/7- 

P/C 5 5 1 2 2 -1 1 کمیت منابع ثب- -A 1- 74112/7 2451/7- 

P/C 1 12 2 2 2 -1 2 کیفیت هوا- -B 2- 72104/7 44270/7- 

P/C 0 12 2 2 2 -1 2 ثلودگی صوتی- -B 2- 72451/7 21402/7- 

B/E 1 12 2 2 2 -2 1 پوشش گیاهی- -B 2- 71120/7 11121/1- 

B/E 2  12 2 2 2 -1 2 وحش حیا- -B 2- 70101/7 10112/7- 

B/E 2 1 2 2 2 -1 1 ها و مناظراندازاار بر چشم- -A 1- 74700/7 24520/7- 

B/E 4 12 2 2 2 -1 2 های حسا ستماار بر اکوسی- -B 2- 70770/7 04711/7- 

S/C 1  1 2 2 2 -1 1 جمعیترشد- -A 1- 724074/7 400020/7- 

S/C 2  11 2 2 2 2 1 ثموزشسواد و B 2 710010/7 271000/7 

S/C 2  5 1 2 2 -1 1 عمومی رفا- -A 1- 72110/7 1404/7- 

S/C 4  1 2 2 2 1 1 مهاجر A 1 715214/7 711504/7 

S/C 5 1 2 2 2 1 1 بهداشت و سالمت عمومی A 1 711120/7 111510/7 

S/C 1 7 1 1 1 7 7 فرهنگی – تاریخی ثاار N 7 715214/7 7 

S/C 0 7 1 1 1 7 7 طبیعی و تاریخی هایجاذبه N 7 715100/7 7 

S/C 0 5 1 2 2 -1 1 فرهنر- -A 1- 710204/7 70112/7- 

S/C 1 17 1 2 2 1 2 صنعت B 2 710222/7 10222/7 

S/C 17 0 2 2 2 1 1 زیرساختی  عهتوس A 1 714274/7 112122/7 

S/C 11 0 1 2 2 -1 1 اراضی کاربری- -A 1- 722104/7 150000/7- 

E/O 1 1 2 2 2 1 1 محزی جوامع اقتصاد A 1 70120/7 40120/7 

E/O 2 12 2 2 2 1 2 اشتغال B 2 70102/7 01104/7 

E/O 2 0 2 2 2 -1 1 ترافیك بر راا- -A 1- 7200/7 2141/7- 

 منبع: محاسبا  تحقیق حاضر
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 های محیطیاجرا بر پارامتری  نهبرداری گزیبهرهی  لههای مرح(: آثار فعالیت33ی ) جدول شماره

 های آثارامتیازات معیار آثار

 شده اصالح معمولی

 دامنه

 عددی

 امتیازات
(ES) 

 دامنه

 حرفی

 متیازاتا
(RV) 

 دامنه

 عددی

 نمودار

A3 

 دامنه

 عددی

 امتیازات

 شده اصالح
(ES

*
 A1 A2 B1 B2 B3 اثر کد (

P/C 1 7 1 1 1 7 7 شکل زمین N 7 75022/7 7 

P/C 2 1 1 2 2 -1 1 خاک- -A 1- 75211/7 21214/7- 

P/C 2 2 1 1 1 1 1 لغزش و رانش A 1 72111/7 11102/7 

P/C 4 24 2 2 2 -2 2 ع ثبکیفیت مناب- -C 2- 74175/7 1751/1- 

P/C 5 24 2 2 2 -2 2 کمیت منابع ثب- -C 2- 74112/7 10000/1- 

P/C 1 12 1 2 2 -1 2 کیفیت هوا- -B 2- 72104/7 44270/7- 

P/C 0 17 1 2 2 -1 2 ثلودگی صوتی- -B 2- 72451/7 2451/7- 

B/E 1 12 1 2 2 1 2 پوشش گیاهی B 2 71120/7 11121/1 

B/E 2  24 1 2 2 -2 2 وحش حیا- -C 2- 70101/7 11224/1- 

B/E 2 0 1 2 2 1 1 ها و مناظراندازاار بر چشم A 1 74700/7 20111/7 

B/E 4 14 1 2 2 -2 1 های حسا اار بر اکوسیستم- -B 2- 70770/7 10112/7- 

S/C 1  0 2 2 2 1 1 جمعیترشد A 1 724074/7 110422/7 

S/C 2  22 2 2 2 2 2 ثموزشسواد و C 2 710010/7 172001/7 

S/C 2  20 1 2 2 2 2 عمومی رفا C 2 72110/7 02174/7 

S/C 4  20 2 2 2 2 2 مهاجر C 2 715214/7 420212/7 

S/C 5 11 2 2 2 2 1 بهداشت و سالمت عمومی B 2 711120/7 210040/7 

S/C 1 11 2 2 2 1 2 فرهنگی – تاریخی ثاار B 2 715214/7 244224/7 

S/C 0 22 2 2 2 2 2 طبیعی و تاریخی هایجاذبه C 2 715100/7 572711/7 

S/C 0 11 2 2 2 2 1 فرهنر B 2 710204/7 7200144/7 

S/C 1 14 2 2 2 1 2 صنعت B 2 710222/7 7255240/7 

S/C 17 24 2 2 2 2 1 زیرساختی  عهتوس C 2 714274/7 247011/7 

S/C 11 0 2 2 2 1 1 اراضی کاربری A 1 722104/7 101402/7 

E/O 1 42 2 2 2 2 2 محزی جوامع اقتصاد D 4 70120/7 22211/2 

E/O 2 42 2 2 2 2 2 اشتغال D 4 70102/7 71144/2 

E/O 2 20 2 2 2 -2 2 ترافیك بر اار- -C 2- 7200/7 7504/1- 

 منبع: محاسبا  تحقیق حاضر
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 هاگزینه آثاری  نهدام و ادتعد بندی (: جمع32جدول )

 منبع: محاسبا  تحقیق حاضر

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

های عدم اجرا و های طرح در گزینهثاار فعالیتی  نهتعداد و دامی  سهتایج حاصل از مقاین

ماتریس ارزیابی سریع معمولی، ی  زهوسی اجرا، بهی  نهبرداری گزیمراحل ساختمانی و بهر 

 دهد:نتایجی به شرح زیر را نشان می

 د.باشاار منفی ناچیز می 12عدم اجرا: این گزینه دارای ی  نهگزی

اار  0اار منفی متوسط و  4اار منفی کم و  17اار منفی ناچیز،  17اجرا: این گزینه ی  نهگزی

  اار مثبت مشخص در منطقه ایجاد  2اار مثبت متوسط و  5اار مثبت کم،  0مثبت ناچیز، 

 کند.می

ثاار باشد، و همینین میزان عدم اجرا میی  نهاجرا، تعداد ثاار مثبت بیش از گزیی  نهدر گزی

عددی نهایی ی  نهعدم اجراست. دامی  نهاجرا باالتر از گزیی  نهمثبت مشخص نیز در گزی

عدم ی  نهاجرا مثبت بود ، این در حالی است که این عدد در گزیی  نهنیز در گزی (ES)امتیازا  

 باشد. اجرا میی  نهباشد، که نشانگر تأایر بیشتر ثاار مثبت در گزیاجرا منفی می

ای فازی با ماتریس ارزیابی سریع، نتایج وهش با ترکیب فرثیند تحزیل شبکهدر این پژ

گیرد، حاصل شد. این نتایج که از مقایسه بین  برمی ای که روابط بین ثاار را نیز در شد  اصالح

ES)شد   عددی نهایی امتیازا  اصالحی  نهدام
*
دست ثمد، همسو با نتایج ماتریس ارزیابی  به (

است. با این تفاو  که نتایج جدید، در  اجرا را مناسب دانستهی  نهلی، گزیثاار سریع معمو

دهد؛ عدم اجرا تأایر ثاار منفی را بیشتر از ثاار مثبت نشان میی  نهاجرا نیز همانند گزیی  نهگزی

 عدم اجرا کمتر است.ی  نهولی این تأایر نسبت به گزی

زیست ی سریع معیار حساسیت محیط( برای اصالح ماتریس ارزیاب1212مدنی و همکاران )

ها اار بارزی بر نتایج اضافه کردند، که به گفته ثن Bهای کال  ی معیارهدف را به مجموعه

(، نیز 2717(، همینین الجیس و همکاران )12:1212ارزیابی نداشته است )مدنی و همکاران، 

یجه ندارد و نقشه اصزی را اار قابل توجهی بر نت Bاعتقاد دارند اضافه کردن معیار به کال  

 (00:2717دارند )الجیس و همکاران،  Aهای کال  مولفه

دام
 نه

ی 
اار

ث
 

  

نه
زی
گ

ها
 

+E +D +C +B +A N -A -B -C -D -E 
ES 

 نهایی *ES نهایی

 -01/2 -44/2 7 7 7 7 12 12 7 7 7 7 7 عدم اجرای  نهگزی

 -11/7 14/2 7 7 4 17 17 2 0 0 5 2 7 اجرای  نهگزی
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 ثاار مختزف بررسی های دلیل برابر در نظر گرفتن وزن محیط طورمعمول به و همینین، به

         فرهنگی و  -های اجتماعیمحیطی و تأایرا  بسیار مثبت اجرای پروژ  بر محیط زیست

     شیمیایی و -های فیزیکیی، تأایرا  منفی وارد  بر محیطفن -خصوص اقتصادیبه

های گردشگری به دلیل که در پروژ  شود؛ درصورتیاکولوژیکی نادید  گرفته می -بیولوژیکی

ارتباط نزدیك ثاار با بازدیدکنندگان )انسان(، جدا کردن ثاار از یکدیگر بدون در نظر گرفتن روابط 

 شود.رسد، و باعث اختالف بین نتایج و واقعیت محیطی میظر نمیها چندان منطقی به نبین ثن

های گردشگری، برای اولین بار اقدام به تصحیح روش تحقیق حاضر، برحسب نیاز پروژ 

ای فازی نمود  و با در نظر گرفتن روابط بین ثاار، پاستاکیا به کمك فرثیند تحزیل شبکه

اکولوژیکی را بهتر دید  است.  -یی و بیولوژیکیشیمیا -های فیزیکیتأایرا  وارد  بر محیط

استفاد  شد،  A3ی فازی به عنوان مولفه ایشبکه تحزیل برای این کار از وزن حاصل از فرثیند

 است. تر شد شد  به واقعیت نزدیكکه با توجه به مطالعا  میدانی نتایج ارزیابی درروش اصالح

، با توجه به ثاار مثبت اجرای طرح و در درجه گیری فو  باید گفت کهبا استناد به نتیجه

ناچیز قرار گرفتن بیشتر ثاار منفی و همینین قابزیت کاهش این ثاار با اجرای برنامه مدیریت و 

برداری، طرح مذکور قابزیت اجرا در منطقه را خواهد محیطی در روند اجرا و بهر پایش زیست

 داشت.

 ای پروژ :هایی جهت کاهش ثاار منفی اجر پیشنهاد

 احداث سیستم زهکشی یکپارچه و مناسب در سرتاسر مجتمع 

 هوازی فاضالب مجتمعثوری فاضالب و تصفیه بیاحداث شبکه جمع 

  های مجتمعای سپتیكتخزیه منظم و دور 

 اجرای طرح تفکیك از مبدأ زباله 

 استفاد  از خاک حاصل از عمزیا  حفاری در فرثیند اجرای طرح 

 ثال  سبك و سنگینکنترل فنی ماشین 

 های صوتیثال  سنگین و استفاد  از عایقبندی فعالیت ماشینتدوین برنامه زمان 

 های پاکاستفاد  از انرژی 

 جویی در منابع، طراحی برای بازگشت به چرخه  استفاد  از معماری پایدار که شامل صرفه

 زندگی و طراحی برای انسان است.

  سبك یساختههای پیشاستفاد  از ساز 

  وحش سازی گردشگران در حفاظت از حیا  احداث فضای سبز مناسب و ثگا 

 محیطیاحداث مرکز تحقیقا ، پژوهش و ثموزش زیست 

 استخدام نیروی انسانی شابل در پروژ  از جوامع محزی 

  های فرهنگیسازی و جزب مشارکت مردمی و انجام فعالیت ثگا 
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