
 13، شمارة پیاپی 1395بهار ، 1، شمارة 5ریزی روستایی، سال پژوهش و برنامه مجلّة
 2383-2495شاپای الکترونیکی:  2322-2514شاپای چاپی: 

http://jrrp.um.ac.ir 

 

 ییروستا ینواح یعیطب طیمح تیفیک یابیارز یبرا یمدل یۀارا

 انیبن دانش یهاستمیکمک س به
 

 1سبکبار یفرج یحسنعل
 .رانیا تهران، تهران، دانشگاه ،ییروستا یزیربرنامه و ایجغراف اریدانش -1

 

 28/11/3139تاریخ تصویب:           1-18صص      28/4/1393تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

استت و گیری و ارزیابی کیفیتت محییتی در منتارق روستتایی تحقیق حاضر به دنبال ارایة الگویی دانش بنیان برای اندازه هدف:

 فاروج به عنوان میالعة موردی انتخاب شده است. -های قوچانمنارق روستایی شهرستان

شتاصص، در  15از  یابیارز یقرار گرفته است. برا یابیفاروج مورد ارز -قوچان یهاشهرستان ییروستا ینواح قیتحق نیدر ا :روش

کارگرفتته ه ب یاستنباط فاز ستمیاساس سبر انیبندانش ستمیساز  یییمح تیفیک یابیارز یلفه استفاده شده است. براؤم 4قالب 

 .شده است

 از یامجموعه با ،یییمح تیفیک. شودیم هیارا طیمح یسو از که است یصدمات و طیمح به وابسته شدتبه انسان یزندگ :هاافتهی

 طیشترا یکته دارا ی. منتارقداصتتپر طیمحت طیشترا یابیارز به توانیم هاآن کمک به که شودیم مشخص صفات و اتیصصوص

دو بختش  قیتتحق یهاافتته. یآورنتدیبشر فتراهم م یهاتیو فعال یزندگ یبرا یترمناسبت ةنیهستند بستر و زم یبهتر یییمح

حاکم  طیو شرا نیقوان ،نیچنموجود دارد و ه یییمح تیفیک یابیدانش است که به کمک آن امکان ارز گاهیبخش پا کی :باشدیم

 قیبا تلف یبعد قاتیتواند در تحقیمدل م نیمنیقه است. بسط ا یبندپهنه ،گریشود و دیمشخص م یییمح تیفیک یابیارز یبرا

 باشد.  یمصنوع یعصب یهاکشف دانش و شبکه یهاآن روش

تواند و میها اثر مستقیم داشته گیریریزی نواحی روستایی، کیفیت محییی برتصمیمدر میالعات و برنامه راهکارهای عملی:

ریزی محییی ریزی فضایی و برنامهها را تضمین کند. ارزیابی کیفیت محیط، یکی از ابزارهای مهم در زمینة برنامهموفقیت برنامه

 تواند راهکاری عملی در زمینة سنجش و ارزیابی کیفیت محییی محسوب شود.جا میشده در ایناست و مدل ارایه

 ییروستا یزیربرنامه ،ییایارالعات جغراف ستمیدانش، س گاهیپا ،یاستنباط فاز ستمیس ،یییمح تیفیک ،یابیارز :هاواژهکلید
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 محستوب رامتونشیپ طیمح ةسازند یاجزااز  یبخش، انسان

قترار  طیمحت طیشرا ریثأتحت ت یانسان به نوع ی. زندگشودیم

ه بت طیمحت ازانسان  اتیح ةو ادام تیفعال یدارد. منابع الزم برا

 و امکانتات همته غیتره، و معتادن هوا، آب، صاک،. دیآیم دست

 نیتا. دهتدیم قترار انسان اریاصت در طیمح که است یالتیتسه

 و استت برصودار یشتریب تیاهم از ییروستا منارق در موضوع

 کشتت، نوع. نددار طیمح طیبه شرا یادتریز یوابستگ هاتیفعال

 ی،بته عبتارت و برداشت و کشت زمان د،یتول ةویش محصول، عنو

قرار دارد. به  طیمح طیشرا ریثأتحت ت ،تیکار و فعالونوع کسب

 نیتیرا تع هتاتیتاز فعال یاریاستت کته بست طیمح نیا ی،ترعبا

ه انستان بت یرا بترا ییهتاتیمحتدود ،نیهمچن طیکند. محیم

ن کشتتت امکتا ،صشتک طیشترا ن،ییپتتا یآورد. دمتایوجتود مت

 ینگتاهبا . استراندمان آن کم  ایو  یستاز محصوالت ن یاریبس

 نیبت ةرابی یصوبتوان بهیم رانیا تیجمع یبه نقشه و پراکندگ

قترار داده  اریتدر اصت طیکته محت یو منتابع تیجمع یپراکندگ

 یتوپتوگراف طیاز شترا رانیتا تیتجمع ی. پراکنتدگدیاست را د

 یهادر دامنتته رانیتتا تیتتجمع شتتتریکنتتد. بیم تیتتکشتتور تبع

 یمرکتتز رانیتتا یهاکوهالبتترز و زاگتترس و رشتته یهاکوهرشتته

 اند. پراکنده شده

 یییمحستتیز صتدمات یتةارا بتا طیمحت ،کتهنیا بر عالوه

 رانیتا یمرکتز فتالت در را انستان اتیح ةادام و یزندگ طیشرا

 اریتکته در اصت ییهتا و ابزارهتایفناور شرفتیپ کند،یم نییتع

وجود آورده ه را ب طیدر مح رییامکان تغ ،گرفته است رانسان قرا

 یکتاربر رییتکرده استت. تغ رییتغ طیانسان و مح ةاست و رابی

ستدها و  جادیا ایزارها و جنگل به مزارع و کشت لیو تبد یاراض

شتده استت.  ییتیمح راتییتتغ باعت کوچک و بزرگ  یبندها

 بشتر یهتاتیتفعال ةجتیمصنوع حاصل ستاصت و نت یهاطیمح

 یهتتاطیمح ط،یدر محتت یکارو دستتت راتییتتتغ نیتت. ااستتت

 نیتا یستوواست. جهت و سمت آورده وجوده بساصت را انسان

 راتییت. تغاستت تیتز اهمیبشر حتا یزندگ ةادام یبرا راتییتغ

. بتا نگترش شتودینم محتدود منیقته کیت بته معموالً یییمح

ر کته د یراتتییکته تغ میابیتیمدر یصوببته ،طیبه مح مندنظام

در  یترگستترده یامدهایپ مسلماً ،ردیگیصورت م یسیح محلّ

 نیتدارد. شتدت اثتر ا یالمللتنیب یو حتت یو ملّ یاهیسیح ناح

 یممکتن استت صیت یو جهتان یامنیقته اسیتدر مق راتییتغ

وجتود آورد و ه را بت یینمتا راتییتها، تغآن عیبلکه تجم ؛نباشد

 یراتییآن باشد. تغتر از اثرات صرد یجد اریآن بس یاثرات جهان

قترن  یرت ژهیوهبت ی،انستان یهاتیفعال ةجیدر نت طیکه در مح

ده کترصتود جلتب  بهرا  یتوجه جهان ،آمده است وجوده ب ریاص

حوزه انجام شده است تا بتواننتد  نیدر ا یادیز قاتیاست و تحق

حاصتل  جیو نتتا رندیرا اندازه بگ طیمح یهایتها و محدودتوان

 از جملته. نتدنک شیپتا ایتو  یابیترا ارز یانانست یهتاتیاز فعال

 ل،یستزلزله،  دهد،تأثیر قرار میبشر را تحت  یکه زندگ یحوادث

 یحتاست.  یییمح تیعدم توجه به صصوص ی ومیاقل راتییتغ

 است.  طیمح طیاز شرا یانعکاس یزندگ تیفیفراتر از آن ک

 بته ییروستتا و یشتهر یهتاطیمح تیاهم ،حاضر حال در

 شیافتزا حتال در روزبتهروز متردم، یاصل یهاگاهتسکون عنوان

 یبرا یمهم ابزار ،اول ةوهل در هاطیمح نیا که یاگونه به ؛است

 ایت کتار صانواده، سالمت، رینظ ی؛زندگ یهاشاصص انواع ةتوسع

 ةنه تنهتا بته حتوز طیمح تیفی. کآورندیم فراهم غیره و فراغت

 یو ارتقتا نیمأبلکته تت ؛گرددیمبر یانسان یماد یازهایبرآورد ن

 .آن قترار دارد ریثأتحتت تت زیتن یاو توستعه یاجتمتاع تیظرف

 احارته را او کته یستتیز طیمحت از توانینم را انسان ،نیبنابرا

 یثرؤمت نقتش ییتیمح راتییتتغ و یریگشکل در و است کرده

 خیتار ریمس ی،انسان و یعیرب طیمح اتیصصوص. دکر جدا ،دارد

. ستازدیم مشتخص را نیسترزم ستاکن انسان ةندیآ و تکامل و

 هستتند یبهتر یییمح طیشرا یدارا که ییهاطیمح و هامکان

 ةنتیزم و بستتر ،هستتند برصتوردار یبهتر یییمح تیفیک از ای

. آورنتدیم فتراهم یانسان یهاتیفعال و یزندگ یبرا یترمناسب

 از که است یمهم موضوع یییمح تیفیک یابیارز و یریگاندازه

 بتا قیتتحق نیتا در و استت یبررست قابل مختلف یایزوا و ابعاد

 یریگاندازه دنبال به یابیارز یهاشاصص از یامجموعه به توجه

 ایتتةار ی،و هتتدا اصتتل میهستتت ییتتیمح تیتتفیک از یبخشتت

-نیاست که در ا یییمح تیفیک یریگاندازه یبرا یشناسروش

 کته استت ییفضتا یستازمدل و صبتره یهاروشاز  یبیترک جا

 آن بته مقالته نیتا در کته کنتدیم رلب را یصاص یشناسروش

 .است شده پرداصته

 شناسی تحقیق. روش2

 جغرافیایی تحقیققلمرو . 1. 2
در  فتاروجقوچتان و  یهاشهرستتان ،متورد میالعته ةمنیق

معتتدل  میاقلت یمنیقه دارا نیاست. ا یو شمال یصراسان رضو

 استت تترمیلیم 8/312قوچان  ستگاهیمتوسط بارش در ا .است

 یرضتو صراستان استتان یهتاشهرستان در بارش نیشتریب که
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. باشتدیم گرادیستانت درجه 2/12 قوچان در دما متوسط است.

 انیوجود ارتفاعات هزار مسجد، آالداغ و شاه جهان منجر به جر

 نیتترپترآب شتده استت. مهم یهاو چشمه یدائم یهارودصانه

 ةقوچان در محتدود شرق شمالاترک است که از  ةها رودصانآن

چند رودصانه که  یسرچشمه گرفته و پس از تالق دکی یروستا

 جتادیاترک را ا ةرودصان ،رندیگیاز ارتفاعات منیقه سرچشمه م

و گلستتان  یشتمال ،یصراستان رضتو یهاکنند که از استانیم

صود رستوبات را بته  متعدد با یهارودصانه انیکند. جریعبور م

کترده و صتاک  یننشتقوچان فتاروج ته همراه آورده و در دشت

منیقته را بته قیتب  نیتآورد و ایرا به وجتود مت یزیصحاصل

ی کشتاورز یهتاتیتده استت و انتواع فعالکتر لیتبد یکشاورز

 . است جی( در منیقه رایو دامدار ی)زراعت، باغدار

 

 

 
 

 تحقیق و مراحل آنروش . 2. 2

 قیتحق یاهشاخص. 1. 2. 2
 طیمقالته بعتد محت نیدارد، در ا یابعاد مختلف یییمح تیفیک

 یهاقرار گرفتته استت. بتا توجته بته متدل یابیآن مورد ارز یعیرب

 یمختلف از جمله تدارکات یهانقش یدارا یعیرب طیمح ،شدهارائه

 یبررست متورد قیتتحق نیدارد که در ا یکنندگمیو تنظ بانیو پشت

ها و لفتهؤم ارهتا،یها، معبراستاس شتاصص یبایقرار گرفته است. ارز

 یهتتاستتتمیرسیز از داریتتپا ةتوستتع ستتتمیس. استتتابعتتاد مختلتتف 

 ستته نیتتا. استتت شتتده لیتشتتک یبانیپشتتت و یعتتیرب ،یاقتصتتاد

 ییهتابخشریتز ،قیتحق نیا در. باشندیم وابسته هم به ستمیرسیز

 یمبتان عنتوان بته یعیرب ستمیسریز و بانیپشت یهاستمیسریز از

 سته نیتا بیتترک و هایژگیو. است گرفته قرار استفاده مورد لیتحل

 هتاتیفعال و داشته میمستق اثر ستیز طیمح تیفیک بر ستمیرسیز

-سکیر ن،یزم شکل ،دهدیم قرار صود ریثأت تحت را اتیح ةادام و

 مدل ،اجزا و هاستمیرسیز آب، منابع ش،یآسا و میاقل ،یییمح یها

 .سازندیم را قیتحق نیا یییمح تیفیک

 تیقطع عدم یسازمدل. 2. 2. 2
 همتراه تیتقیع عتدم بتا همتواره یییمحستیز یسازمدل

 از یناشت است ممکن یسازمدل در تیقیع عدم أمنش. باشدیم

 طیشترا بته توجته بتا یریپت رییتغ له،أمس کامل شناصت فقدان

و داده  یریگانتدازه قیتدق ینبودن ابزارهتادسترسدر ،یییمح

 وجود هاداده در ای و مدل دراست  ممکن تیقیع عدم .باشدیم

 ییابزارهتا دنبتاله بت تیعدم قیع یسازمدل ی. براباشد داشته

 قیتتحق نیتمدل کند. در ا بتواند را تیقیع عدم نیا تا میهست

استتفاده  یعتیرب یهاها از زبانداده تیعدم قیع تیریمد یبرا

  (2011)یانگ،  شودیم

 در تیتقیع عدم با ،شد هیارا 1960 ةده در که یفاز منیق

 کتتاربرد. دارد ستتروکار یریگمیتصتتم و یانستتان ادراک و شتتهود

 یفتاز استتنباط یهتاستتمیس در یواقع مسائل در یفاز منیق

در  یمتعتدد یهایشناستو روش میفاهم .دارد قرار انیبن دانش

 یهاماننتد مجموعته ؛وجتود دارد یفتاز یهتاکار با روش ةنیزم

 یهاستتمیس ،یروابتط فتاز ،یاستنباط فتاز ی،زمنیق فا ،یفاز

 یفتاز استتنباط ستتمیس از مقالته نیتا در غیره. و یفاز کنترل

 یاستتنباط فتاز ستتمیس یهالفهؤاز م یکیاستفاده شده است. 

و متورد  دیتقواعتد تول گتاهیکته در قالتب پا استتدانتش  گاهیپا

 قالتتب در متخصتتص فتترد از دانتتش. ردیتتگیقرارم استتتفاده

-بتر و شتده رهیتذص قواعد گاهیپا در و افتیدر یزبان یهاعبارت

 مطالعه مورد ۀمنطق ییایجغراف تیموقع -1 شکل
 1394مأص : میالعات نویسنده،
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ه بت مختلتف طیشرا در یبندپهنه و یسازمدل امکان ،آن اساس

 .دیآیم وجود

 یشنهادیپ ستمیس یمعمار. 3. 2. 2
 شتده لیتشتک یمختلف یاجزا و هالفهؤم از یشنهادیپ مدل

 .میپردازیم آن یمعمار و اجزا یمعرف ةادام در که است

 شدان گاهیپا

 یاست که بته رتور مشتخص بتا هتدف یدانش، دانش گاهیپا

 ةلأحتل مست یاز آن بترا ،صاص در ذهن ساصته شده و ستسس

 هتر دانتش، گتاهیپا در موجتود دانتششتود. یمربوط استفاده م

 داده گتاهیپا در چتهآن تتا دهدیم اجازه ما به که است یارالعات

 . میکن لیرا تحل دارد وجود

و  هتاتیواقع یاه عنتوان مجموعتهدانتش بت گاهیپا نظر ما از

. دانتش ممکتن استت بته دارد اشاره عیوقا ةدانش )قواعد( دربار

 .باشد یضمن صورت به ای حیصورت صر

 
 دانش گاهیپا ساختار -2 شکل

 1394مأص : میالعات نویسنده، 

 
 یفاز استنباط ستمیس یهالفهؤم -3 شکل

 1394مأص : میالعات نویسنده، 

 یازف استنباط ستمیس
 ةحتوز در مندقدرت یابزارها از یکی یفاز استنباط ستمیس

 قتاتیتحق در کته استت یمصتنوع هتوش و صبتره یهاستمیس

؛ 2014)هایاشی و یتاداوا،  است گرفته قرار استفاده مورد متعدد

(. دو موضوع اصلی کته 2014یک، ؛ راتای2011کران و راجسوت، 

پت یری و تحلیلشود، قابلیتت های فازی دنبال میسازیدر مدل

دقت است. قابلیت تحلیل توانایی بیان رفتار واقعی سیستتم بته 

-صورت قابل درک است، دقت و توانایی ارایة صتادقانة سیستتم

کند. در عمل این دو بته هتم های فازی دقت آن را مشخص می

وابسته هستند و یکی از ایتن دو بتر دیگتری برتتری و چیرگتی 

کنیم، دقت یل باالتر را دنبال مییابد. هنگامی که قابلیت تحلمی

یابتتد، قتتدرت یابتتد و زمتتانی کتته دقتتت افتتزایش میکتتاهش می

یابد. رراحان همتواره در تتالش هستتند پ یری تنزّل میتحلیل

 که بین این دو تعادلی برقرار کنند. 

تر، رراحتان بتین های فازی قابل ارمینانبرای توسعة مدل

زننتد: شتکل نتخاب میچندمکانیسم یا جنبة رراحی دست به ا

با کل سیستتم  5تابع عضویت فازی، ترکیب رراحی پایگاه دانش

گر فازی، کاهش قواعد، بسط ساصتار مدل با استتفاده از تعتدیل

دهی، چتارچوب عمتومی گیری، قواعد وزنزبانی، قواعد و نتیجه

گتاه...، های فازی استت، قواعتد اگر...آناساس تئوری مجموعهبر

 شود:از چهار بلوک تشکیل می  FISست. اساساً استدالل فازی ا

های های مختلتف ورودی بته مجموعتهسازی: نگاشتتفازی

شوند. فازی است که به عنوان ورودی به موتور استنباط داده می

  (MF)به کمک تابع عضتویت  Uمجموعة فازی 

هتای متغیتر زبتانی اساس واژهشود. توابع عضویت برمشخص می

صورند؛ مانند }صوب، متوسط، ضتعیف  یتا در ایتن سب میبرچ

تحقیق}عالی، صوب، متوسط . در این تحقیق از توابع عضتویت 

 ,mf={ dsigmf کنتدافزار متلب پشتتیبانی میمختلف که نرم

gauss2mf, gaussmf, dsigmf , gauss2mf , gaussmf , 
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gbellmf , pimf, psigmf, sigmf, trapmf}  استتفاده شتده

 ت.اس

 پایگاه قواعد
 -ای قواعد فازی به شکل عبارات اگرپایگاه قواعد از مجموعه

شتود و هتدا انتقتال تجربیتات و دانتش بته گاه تشکیل میآن

(؛ بترای 2013سیستم است )چمنی، پورشهابی، شیخ االستالم، 

ام را بته ایتن  tمثال حالت چند ورودی و یک صروجتی، قاعتده 

 توان بیان کرد:صورت می

(1) 

 
 

متغیتتتر  yبتتتردار ورودی،  کتتته در آن 

های توابع عضویت مربوط به متغیتر برچسب و  صروجی و 

در پایگتاه   yو بته متغیتر صروجتی tدر پایگاه قاعده  ورودی 

شتتود. موتتتور استتتنباط فتتازی: منیتتق قاعتتده مربتتوط می

نباط بتر روی قواعتد و شتراییی بنتا گیری، عملیات استتصمیم

شتده را های مستدل تولیدنهاده شده است که نتیجه یا صروجی

وجتود دارد،  FISکند. در مدل فتازی سته نتوع به هم وصل می

روش ممدانی، روش سوگنو، روش سوکاموتو که به رور وسیعی 

های مختلف استفاده شده است. تفاوت بتین ایتن سته در زمینه

ستازی ها و فرآیند تلفیق و غیرفازیقواعد فازی آننوع در نتایج 

استتتت. در ایتتتن تحقیتتتق از روش ممتتتدانی بتتترای تلفیتتتق و 

سازی استفاده شده است. این روش از عملیتات کمینته غیرفازی

بتترای  min-Maxبتته عنتتوان استتتلزام فتتازی و از عملیتتات  

در نظتر  کند. پایگاه قاعده را به صتورت زیترترکیب استفاده می

 بگیرید:

 برابتتر  wگتتاه باشتتد، آن برابتتر  vو برابتتر  uاگتتر  

  i=1,2,…,nصواهد بود و 

 .و  ،  برای   

توسط عبارت زیر تعریف متی  گاه آن

 شود:

(2) 

 
 های ورودی تکی هستنددادهزمانی که 

(3) 

 
بتترای استتتلزام فتتازی  روش ممتتدانی از عملیتتات کمینتته 

 استفاده می کند:

(4) 

 

 
 

ها بته صتورت رویة استنباط فازی ممدانی زمانی که ورودی

 شوند:( ارایه می4تکی هستند، به صورت شکل )

 
مأص : روش ممدانی با یک ورودی  ارایۀ ترسیمی -4شکل 

 2005نگوین و والکر، 

ستازد، در نمونة استنباط فازی چندگانه که مدل تحقیتق را می

 ( آمده است.5شکل )

ستازی: در ایتتن مرحلتته نتتتایج استتتنباط فتتازی بتته فازیغیر

شتود. در فرآینتد صورت مقادیر قیعی بته صروجتی ارستال می

اساس متغیرهتای زبتانی برقیعی و ها به صورت غیرتحلیل داده

گیری الزم استت اند کته در نهایتت، بترای تصتمیمتعریف شتده

های قیعی در بازة صفر تا یک تبدیل شوند. برای مقادیر به داده

کردن نتایج از حالت فازی، از روش مساحت مرکز استفاده صارج

 شده است. 

 . فرآیند انجام تحقیق3. 2
 سازی اطالعاتآماده

ی تحقیتتق پایگتتاه ارالعتتات جغرافیتتایی هتتابتترای داده

GeoDataBase  ایجاد شد. ارالعات به کمک ابزارهای تحلیلی

های مبنتا ستازی شتدند و نقشتهمدل ArcGIS10.2در محیط 

 تولید شدند. 

در مرحلة بعد واحدهای پایه ساصته شد. مبنای ستاصت واحتدهای 

این روش پایة میالعاتی شبکة منظم چهارگوش است. در این تحقیق از 

دهی ای متنظم ستازماناستفاده شده است؛ زیرا ارالعات در قالب شبکه

باشند؛ امتا از صصوصتیت ارالعتات رستتری ها برداری میشود. دادهمی

برند، انتقال ارالعات بته صتورت متاتریس بته محتیط گسسته بهره می

. باشتدشود و سرعت پردازش نیز باال میافزار متلب نیز بهتر انجام مینرم

های شاصص )برداری و رستتری( بته بعد از ساصت واحدهای پایه نقشه

 Zonalهای برداری و برای داده Spatial Join ،Unionکمک ابزارهای 
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Statistics های رستر به واحدهای پایه منتقل شدند. برای هر برای داده

فرد اصتصاص یافتت کته مبنتای اتصتال بهواحد فضایی یک کد منحصر

باشتد. در مرحلتة بعتد جتدول از ارالعتات دولی و نقشه میهای جداده

صروجی گرفته شتد. ایتن ارالعتات در محتیط  txtتوصیفی به صورت 

 متلب فراصوانی شد و به صورت یک در متلب ذصیره شد.

 سازی فازی
ستازی هتا، فرآینتد فازیاستاس دامنتة دادهدر گام بعدی بر

ی و شتامل صتوب، هتای زبتانانجام شد. ارالعات در قالب متغیر

 متوسط و ضعیف به کمک توابع عضویت تعریف شدند.

 ایجاد پایگاه قواعد و دانش
در گام بعدی قواعد فازی تعریف شد. صروجی ایتن سیستتم 

قسمتی از }عالی، صوب، نسبتاً صوب، صوب، متوستط، نستبتاً  6

استاس تعریف شد. تابع عضتویت بر Outputضعیف، ضعیف  = 

اساس توابع عضویت در و مفهوم شاصص بر هانوع و ماهیت داده

 محیط متلب تعریف شدند.

 FISمشخصات سیستم -1جدول 
 1394مأص : میالعات نویسنده، 

 تابع صصوصیت

 FIS Type Mamdaniنوع 

 AndMethod Min فصل

 OrMethod Max عیف

 ImpMethod Min روش استلزام

 AggMethod Max روش تلفیق

 DefuzzMethod COA سازیروش غیرفازی

ها متناستتب و در مرحلتتة بعتتد، شتتاصصارزیااابی نتااای : 

هماهنتتگ بتتا ترتیتتب پایگتتاه قواعتتد در قالتتب یتتک متتاتریس 

 مورد ارزیابی قرار گرفت. evalfisدهی شد و به کمک سازمان

صروجی مدل برای چهار مؤلفته بته کمتک ها:تلفیق مؤلفه

فرد بته بهروش گامای فازی با هم ترکیب شد، کتدهای منحصتر

منتقتل شتده و  ArcGISماتریس اضافه شد و مجدد به محیط 

به نقشه متصل و کارتوگرافی انجتام شتد. پتس از ایتن مرحلته، 

ارزیتتابی روی نتتتایج کتتار صتتورت گرفتتت. بتترای ارزیتتابی نقشتتة 

ای مقایسه و متورد تحلیتل قترار های نمایهشده با شاصصتولید

 گرفت.

 
 مراحل انجام تحقیق -5شکل 

 1394ات نویسنده، میالع

  . مبانی نظری3
هتتای ای از صصوصتتیات و ویژگیکیفیتتت محتتیط مجموعتته

تواند محلّی یا عمومی ها میمحیط است که این صفات و ویژگی

 باشند. کیفیت محییی، اثر مستتقیم بتر کیفیتت زنتدگی دارد

. سنجش کیفیت محییی، معیتاری  (2014)بانزاا و همکاران، 

یط محیط زیست نسبت به نیازهای یک یا گیری شرابرای اندازه

گونه و یا نسبت بته نیازهتای انستانی بته رتور کتل استت. چند

هتای تواند اشاره بته ویژگیای است که میکیفیت محییی، واژه

ساصت و اثرات بالقوه چنین نسبی محیط زیست ربیعی و انسان

 هایی بر سالمت روحی و جسمی انسان باشد. ویژگی

درک رابیة متقابل بین انسان و ربیعت  کیفیت محییی به

بنای (. مفهتومی کته ستنگ2014)چروینستکی،  وابسته استت

دهد، افزایش عالقه به مفهوم توستعة توسعة پایدار را تشکیل می

پایدار در ادبیات توسعة معاصر، ناشی از تغییر مهمی استت کته 



 7                                                 .. .یعیرب طیمح تیفیک یابیارز یبرا یمدل یةارا                                            پنجم سال           

باشد کته رویکترد سال گ شته می 200در درک این رابیه ری 

اقتصادی و اجتماعی از محیط زیست حاکم بتوده استت. جدایی 

در کل، رابیة متقابل بین انستان و محتیط بته عنتوان چیرگتی 

شود. این واگرایی محیط زیستت و انسان بر ربیعت شناصته می

شدن شرایط محیط زیستت ، تخلیتة انسان در نهایت، باع  بدتر

 منابع، انواع آلودگی، مشتکالت اجتمتاعی و روحتی شتده استت

گرایی در رابیتة انستان و (. در نهایت، الزم بود که هم10)شکل 

بنای مفاهیم توستعة پایتدار را بته محیط به وجود آید که سنگ

 (.2011)دنگ و وانگ،  (10وجود آورد )شکل

 محور و کیفیت محیطی. رویکرد انسان1. 3
گیرد که دانش انستان و این رویکرد از این دیدگاه نشأت می

اند بر همة موانع از جمله مسائل محتیط زیستت و توفناوری می

. به عقیتدة یکتی از  (2005ربیعت فایق آید )هاپوود و ا برین، 

گ ران علم مدرن، جهان برای انسان ساصته شتده استت و بنیان

از این منظر، دو رویکرد در  .(2002)پایل،  نه انسان برای جهان

 1محوررد انستانتنظیم رابیة انسان و محیط او وجود دارد: رویک

؛ 2012)گرالنیتتک و نلستتون،  2محورو رویکتترد محتتیط زیستتت

محور بتر ایتن عقیتده . نگترش انستان (2001کورتنکمپ و مور 

است که انستان اشترا مخلوقتات استت و جهتان بترای انستان 

چه در محیط وجود دارد، برای انستان ساصته شده است. هر آن

مفید باشد، دارای  است. در این نگرش هر چیزی که برای انسان

شود های در نظر گرفته میارزش است و در محاسبات و ارزیابی

چه برای انسان تولید ثتروت نکنتد، ارزشتی نتدارد و متورد و آن

گیرد. نتیجة چنین دیدگاهی نگتاهی ابتزاری بته توجه قرار نمی

رویته از آن استت کته تخریتب، بترداری بیمحیط زیست و بهره

های بردن گونتهبینرویه از منابع آب، ازبی تخلیة منابع، استفادة

گیاهی و جانوری و تنوع زیستی، حاصل چنین نگرشی است. در 

هتای اکوسیستتم جایگتاهی این دیدگاه، سایر موجودات و بخش

(. در مقابل، نگرش اکولوژیتک بته محتیط و 2013ندارند )اوتن، 

هتای انسان است. انسان صود بخشی از محتیط استت و فعالیتت

افتادن حیتات ستایر صیررفتن و یتا بتهسانی نباید باع  ازبینان

 (2005شود )هاپوود، موجودات می

 . کیفیت محیط و رشد اقتصادی2. 3
رابیة بین رشد اقتصتادی و کیفیتت محتیط زیستت بترای 

زمان رتوالنی، منشتأ مباحت  بستیاری بتوده استت. یتک مدت

ر بته هتای اقتصتادی بیشتتر منجترویکرد این است که فعالیتت

تخریب محیط زیست و در نهایت، سقوط اقتصادی و اکولوژیتک 

 (.2009شوند )بیمونت، می

از سویی دیگر، این دیدگاه وجتود دارد کته مستائل محتیط 

شتوند. صود حتل میبتهزیست در نتیجتة رشتد اقتصتادی، صود

تناقض و تفاوت این دو دیدگاه، صود حکایتت از فقتدان شتواهد 

یتن حتوزه دارد. رابیتة متقابتل بتین نظری کافی و تجربتی در ا

درآمد و هزینة مربوط به هر سیح از کیفیت محییتی پیچیتده 

کنتد؛ ماننتد هتای متفتاوتی عمتل میاست؛ زیرا ایتن در مکتان

هتتای ترجیحتتات تکنولتتوژی، ستتاصتار اقتصتتادی انتتواع تخریب

دهد، به ترکیتب، نتتایج آن بتا درآمتد محییی که رخ میزیست

 ( 1994 کند )شفیک،تغییر می

یک رویکرد دیگر این است که تسریع بهبود محیط زیستت 

شتود. در آمتد بتاالتر، تقاضتا از رریق رشد اقتصادی حاصل می

دهتد، برای کاالها و صدماتی که مادة کمتری دارند، افتزایش می

رور تقاضا بترای بهبتود کیفیتت محتیط زیستت افتزایش همین

ی حفت  محتیط یابد که این صود منجر به پ یرش معیارهتامی

گویتد: رابیته و می 3روری که بکترمنزیست صواهد شد. همان

محییی پیوند قوی بین درآمد، بسط پ یرش معیارهتای زیستت

متدت، بهبتود محتیط دهتد کته در بلندوجود دارد و نشتان می

زیست، به همراه ثروت و غنا است. برصی معتقدنتد کته کتاهش 

فیتت محتیط رشد اقتصادی ممکن است سرانجام به کتاهش کی

زیست صتم شود. ایتن دستته از محققتان معتقدنتد کته رابیتة 

متقابلی بین رشد اقتصادی و کیفیت محییی وجود دارد، صتواه 

اثر مثبت یا منفی باشتد. ایتن موضتوع در رتول تتاریخ توستعة 

منارق و کشورها ثابت نیست و ممکن است عالمت آن از مثبت 

شتراییی بته وجتود  به منفی تغییر یابد. این تغییتر عالمتت در

رسد که تقاضتا و آید که کشوری که به سیحی از در آمد میمی

تر بته هتای متؤثرتر و محتیط پتاکتالش بیشتر برای زیرساصت

کوزنتت رای بیتان رابیتة بتین   4آید. منحنی محیییوجود می

رشد اقتصادی و کیفیت محییی ارایه شده است )دیائو، زنتگ و 

های اقتصتادی ابیتة بتین ستتاده(. در این نظریته، ر2009تام، 

 Uدرآمد سرانه و برصی معیارهای کیفیت محییتی بته صتورت 

کند. شکل منحنی به این صورت است که با معکوس ارزیابی می

افزایش درآمد سترانة داصلتی، تخریتب محتیط زیستت صتورت 

ای صاص افزایش در آمتد گیرد، با این وجود، با گ ار از نقیهمی

به کاهش تخریب محیط زیستت صواهتد ناصالص داصلی، منجر 

 (.6( )شکل 2011شد )اروبو و اموتور، 
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 محیطی کوزنتمنحنی زیست -6شکل 

 ( 2011مأص : )روبو و اموتور، 

به رور صاص، در درآمدهای پایین، کتاهش آلتودگی بترای افتراد 

ضروری استت؛ زیترا درآمتد محتدودی بترای پاستخ بته نیازهتای غیر

ای معتین رستید، که سیح درآمدی بته انتدازه شان دارند. زمانیاولیه

افراد به تعادل و توازن بین کیفیتت محتیط زیستت و مصترا توجته 

یابتد؛ کنند و تخریب محیط زیست به نسبت کندتری افتزایش میمی

اما بعد از گ ر از ایتن نقیتة صتاص، بته حتوزة کتاهش آلتودگی وارد 

ر مصرا بیشتتر شود؛ زیرا افراد بهبود در کیفیت محیط زیست را بمی

ترجیح داده و در کنار رشد اقتصادی بته کیفیتت محتیط نیتز توجته 

 (.2014کنند )اندرسون، می

این شرایط با مراحل رشد اقتصادی هر سرزمین نیتز پیونتد 

داده شده است. در این مدل در سیح پایین توسعه، هم کیفیت 

های اقتصادی معیشتی منتابع و هم شدت تخریب بر اثر فعالیت

شتود پ یر محتدود میهای تجزیهشدة زبالهه و کمیت محدودپای

 (.2000)پانایوتو، 

 
 رابطۀ بین مراحل توسعۀ اقتصادی و تخریب محیط -7شکل 

  2000مأص : پانایوتو،

 . کیفیت محیطی و سرمایۀ طبیعی3. 3
OECD  سرمایة ربیعتی را بته عنتوان دارایتی ربیعتی تعریتف

منتتتابع ربیعتتتی، صتتتدمات هتتتای کنتتتد کتتته در تتتتدارک نهادهمی

محییی برای محصوالت اقتصادی نقش دارنتد. ایتن مجموعته، زیست

دهد کته هوای پاک گرفته تا صاک را پوشش میوریف وسیعی از آب

 آیند. برای رشد محصوالت الزم است، مستقیماً از زمین به دست می

 
 خدمات اکوسیستم و سرمایۀ طبیعی -8شکل 
 (2005نی، مأص : )مؤسسه منابع جها 
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صدمات اکوسیستم، چارچوبی مفهومی است که در گتزارش 

ارزیابی اکوسیستتم هتزاره پیشتنهاد شتده استت. در ایتن الگتو 

شده توسط محیط زیست ربیعی در چهتار دستتة صدمات ارایه

 گیرد:اصلی قرار می

صدمات تدارکاتی: محصوالتی که از اکوسیستم به دست  -1

ک، فیبتر، منتابع ژنتیتک، ستازگاری و آید؛ مانند: آب، صتورامی

 آرامش ربیعی و دارو

کننده: منافع حاصل از تنظیم فرآیندهای صدمات تنظیم -2

ستازی ربیعی، شامل آلودگی هوا، اقلیم، سیالب، فرسایش، پاک

ها های، محدودسازی آالینتدهآب، بیماری، کنترل آفات، آالینده

 و غیره.

کتته متتردم از متتادی صتتدمات فرهنگتتی: منتتافع غیر -3

ها از رریق تقویت روحی، بسط شتناصت، انعکتاس و اکوسیستم

 آورند.غیره به دست می

صدمات پشتیبانی: صدماتی که برای تولید همة صتدمات  -4

دیگر اکوسیستم، از جمله صتاک، فتوستنتز، محصتوالت اولیته، 

 چرصة غ ایی و گردش آب الزم است.

محصتوالتی از  در این میان، تنها صدمات تدارکاتی محتیط،

آیتد در بتازار ربیعت؛ مانند سنگ معدن، کانسارها به دست می

دارای قیمت هستند. بسیاری از صدماتی که توسط محیط ارایته 

هتا در حفت  شود، صارج از بازار هستند؛ مانند نقش اقیانوسمی

معمتوالً  GDP زندگی دریایی، در محاستبات اقتصتادی؛ ماننتد 

آیند و تخریبتی کته برداشتت از یاین نوع صدمات به حساب نم

آیتتد )رویکتترد آیتد نیتتز بتته حستاب نمیربیعتت بتته دستتت می

 محور(.انسان

 های اقتصادی به دو صورت اثر دارد:محیط زیست در ستاده

هتتای : ماننتتد نهتتاده بتترای فتترآوری فعالیتاثتترات مستتتقیم

 اقتصادی،

وری ستایر : از رریتق اثترات آن بتر بهترهمستقیماثرات غیر

 ل تولید.عوام

شتود، جتایی استت کته رشدی که توسط صنایع تولیتد می

های محیط زیست ربیعی، پتاک و ستالم هستتند؛ بترای ستاده

هتای اقتصتادی مثال مدیریت دارایی و صدمات با اثرات فعالیتت

 شود.تعیین می

 
 مدل مفهومی خدمات اکوسیستم و تغییرات محیطی -9شکل 

 (2005)مؤسسه منابع جهانی، 

ای بترای توستعه محستوب ع ربیعی به عنتوان سترمایهمناب

های محیط ربیعی در فرآینتدهای اقتصتادی اثتر شود. نهادهمی

مستتقیم توستط اکوسیستتم در های غیرمستقیم دارد. نهادهغیر

گر بتوده و بته عنتوان مخزنتی بترای فرآیندهای تولیتد تستهیل

 هتا داشتته استت:کارکرد پشتتیبانسازی اثرات فعالیتتمعکوس

برای زندگی، تنظیم آب، فیلترسازی آلودگی، مخزن آب، تدارک 

سازی صاک، چرصش غ ایی، تجزیة زبالة محتیط، اثترات و آماده

زیادی بتر کمیتت و کیفیتت نیتروی کتار دارد )مؤسسته منتابع 

 (.2014و لیائو، هوآنگ،  2005جهانی، 
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جتتایی کتته محتتیط زیستتت هتتم در مصتترا و هتتم در از آن

ر دارد، استتفاده از منتابع در مراحتل مختلتف های تولیتد اثتنهاده

توسعه، حایز اهمیت استت. در حالتت انعیتاا درآمتدی تقاضتا و 

عرضه به کاالها و صتدمات محییتی مختلتف بستتگی دارد. ایتن 

احتمتتاالً بتتا توجتته بتته هزینتته و منتتافع حاصتتل از تغییتترات در 

(. این تغییترات در 1992های مختلف صواهد بود )شفیک، محیط

اقتصاد فضا نواحی روستایی را تحت تأثیر قترار صواهتد داد؛  فضا و

به روری که تنتزّل در وضتعیت محتیط ربیعتی باعت  افتزایش 

رویته برداری بیشود؛ برای مثال، بهرهها و کاهش درآمد میهزینه

های تولید صواهد شتد؛ زمینی باع  افزایش هزینهاز منابع آب زیر

ز عمق بیشتری به ستیح آورده و یابی به آب باید ازیرا برای دست

متدت، ایتن منتابع از بتین صواهتد رفتت و از سویی دیگر، در بلند

 های انسانی به صیر صواهد افتاد.تأسیسات و فعالیت

تر به چون محیط پاکای همهای حاشیهدر این میان، هزینه

شود. منافع شناصته می (E)عنوان مانع افزایش کیفیت محییی 

باشتد. و در آمتد سترانه می Eاز کیفیت محیط ای تابعی حاشیه

(P)   کیفیت محییی به رور مستقیم، بر سالمت و رفاه بیشتتر

 (.1992گ ارد )بانک جهانی، اثر می

 . توسعۀ پایدار و کیفیت محیطی 4. 3
توسعة پایدار مفهتومی استت کته در بتارة تعریتف و حتوزة 

ترین تعریتف کته وجود ندارد؛ امتا عتام مفهومی آن اتفاق نظری

باشتد، نظران در ایتن حتوزه میتقریباً مورد قبول اکثتر صتاحب

توسعه، حف  منابع به نسبت و روشی استت کته افتراد بتواننتد 

کته تتأمین نیازهتای نستل نیازهایشان را تأمین کنند بتدون آن

آینتده را بته صیتر بینتدازیم، پایتداری بته نیازهتای اقتصتتادی، 

تر، توسعة محییی توجه دارد. به عبارتی سادهعی و زیستاجتما

پایدار به معنای بهبتود زنتدگی بتدون تخلیته و تخریتب منتابع 

های آینده است. پایداری تغییتر در نتوع نگترش در رابیتة نسل

انسان و محیط او از واگرایی انسان و محتیط زیستت بته ستوی 

زیستت گرایتی در توستعة پایتدار و آشتتی انستان و محتیط هم

 (.10باشد )شکل می

  
 گرایینتیجه نهایی توسعة پایدار: هم -الف

  
 منیقی برای توسعة پایدار )واگرایی( -ب
 رابطۀ انسان و محیط و توسعه پایدار -10شکل 

 2014مأص : اندرسون، 

راه رسیدن به توسعة پایتدار، توجته بته کیفیتت محییتی و 

د متفاوتی استت حف  و حراست از آن است. پایداری دارای ابعا

گیترد. رویکردهتا و نظریتات که مورد ارزیابی و سنجش قرار می

گیری ها، فرآیندها و نحتوة انتدازهمتفاوتی در زمینة ابعاد، مؤلفه

توستعة   .(2014کیفیت محییی ارایه شتده استت )اندرستون، 

ها ستیوح های ارالعاتی نیاز دارد، این سیستمپایدار به سیستم

هتتا کتتل سیستتتم انستتانی، رنتتد، همتتة آنمتفتتاوت کتتارکردی دا

ها بته سازند. این سیستمپشتیبان، سیستم محیط ربیعی را می

صوبی ای باید تعریف شوند کته اجتزا و کتل سیستتم را بتهگونه

 بتوانند نشان دهند.

 
 های پایداریسیستمسیستم و زیر -11شکل 

 2005مأص : سوالرت، 
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 -1اصتتلی استتت: صصوصتتیت  6سیستتتم توستتعة پایتتدار دارای 

وضعیت نرمال محیط زیست )وضعیت واقعی آن کته دارای تغییراتتی 

 -3یتابی منتابع، کم -2ای معین تغییرپت یری دارد(، است و در دامنه

 ها.ارتباط با سایر سیستم– 6تغییر  -5تغییرپ یری،  -4تنوع، 

دار هستند کته های ربیعی دارای صصوصیات جهتسیستم

 کنند.در این سیستم عمل می

 
 های محیطی/ کیفیت محیطیخصوصیات سیستم -12شکل 

 2005مأص : سوالرت، 

 های تحقیق. یافته4
هتای اقتصتادی، ربیعتی و سیستم توستعة پایتدار از زیرسیستتم

پشتیبانی تشکیل شده استت. ایتن سته زیرسیستتم بته هتم وابستته 

و هتای پشتتیبان هایی از زیر سیستمبخشهستند. در این تحقیق زیر

سیستم ربیعی به عنوان مبانی تحلیل مورد استتفاده قترار گرفتته زیر

ها و ترکیتب ایتن سته زیرسیستتم بتر کیفیتت محتیط است. ویژگی

ها و ادامتة حیتات را تحتت تتأثیر زیست، اثر مستقیم داشته و فعالیت

های محییی، اقلیم و آستایش، دهد. شکل زمین، ریسکصود قرار می

و اجزا، مدل کیفیت محییی ایتن تحقیتق را ها منابع آب، زیرسیستم

ها بته سیستمبندی کیفیت محییی هر یک از زیرسازند. برای پهنهمی

اند و سسس، به کمتک گامتای صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفته

های تحقیق دو بختش استت: پایگتاه با هم ترکیب شدند. یافته فازی

 یی.بندی کیفیت محیدانش، پهنه

 پایگاه دانش

گتاه های )اگتر(، آنای از قواعتد و شترطپایگاه دانش از مجموعته

شود کته دانتش متخصصتان بته سیستتم منتقتل شتده و ساصته می

گیری و ارزیابی اساس این انتقال دانش به پایگاه قواعد، امکان تصمیمبر

( مشخصات مدل استنباط فازی 1شرایط مختلف وجود دارد.  جدول )

شود. منابع مؤلفه را شامل می 15های سیستم دهد. ورودیمی را نشان

 3ورودی و فیزیتوگرافی از  4آب وصاک، اقلیم و ریستک محییتی از 

این باشتد. بترها یکتی میشود، صروجی تمام مؤلفهورودی تشکیل می

 ورودی دارد  4هایی که قاعده برای مؤلفه 81اساس، 

یتوگرافی کته سته ورودی دارد، تعتداد قواعتد قاعده و برای مؤلفة فیز

کتردن قاعده ایجاد شده است. مزیت تجزیته و صرد 

ورودی بترای  15باشد. در صورتی که مدل کاهش پیچیدگی مدل می

قاعده الزم بتود  شد سیستم تعریف می

فاده قابل استتعریف شود که پیچیدگی زیادی داشت و تقریباً مدل غیر

 (.2بود )جدول 

 مشخصات مدل استنباط فازی -2جدول 
 1394مأص : میالعات نویسنده، 

 
 دهد. های فازی را نشان می( ساصتار مدل13-16های )شکل
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 پایگاه قواعد اقلیم و آسایش -الف-13

 
 پایگاه قواعد فیزیوگرافی و شکل زمین -ب-13

 
 پایگاه قواعد ریسک محییی -ج-13

 
 یگاه قواعد منابع آب و صاکپا -د-13

 های کیفیت محیطیپایگاه قواعد زیرسیستم -13شکل 
 (1394)میالعات نویسنده، 

باشتد بنیان، وجود پایگاه قواعد و دانش میمحور مدل دانش

هتتای سیستتتمدر ایتتن تحقیتتق چهتتار پایگتتاه قواعتتد بتترای زیر

وصتاک، ریستک ستاصته شتده فیزیوگرافی، اقلیم و آسایش، آب

ای از قواعتد اگتر  ... یک پایگاه قواعتد فتازی از مجموعتهاست. 

شود. پایگاه قواعد فازی از این نظر کته گاه... فازی تشکیل میآن

سایر اجزای سیستم فازی برای اجرای این قواعد به شکل متؤثر 

شتوند ، قلتب یتک سیستتم فتازی محستوب و کارا استفاده می

منیق فازی بترای  در یک موتور استنتاج فازی، اصول .شوندمی

گاه... در پایگاه قواعد فازی بته نگاشتتی از ترکیب قواعد اگر... آن

استتفاده  V در 'B بته مجموعته فتازی U در 'A مجموعه فازی

 اند.شده

بینی بستردازیم و یتا توانیم به پیشبه کمک پایگاه قواعد می

شتده هتای تعییناستاس شتاصصشرایط کیفیتت محتیط را بتر

قاعده در پایگاه قواعتد قترار  270این تحقیق مشخص کنیم. در 

تتوانیم بتا گرفته است. به کمک این قواعد و شرایط محییی می

کیفیت محیط را تعیتین کنتیم. ایتن قواعتد در  evalfisدستور 

 باشند.منارق مشابه نیز قابل استفاده می

 
 واسط گرافیکی تعریف قواعد  -14شکل 

 1394مأص : میالعات نویسنده، 

دهتد. ( واسط گرافیک ایجاد پایگاه قواعتد را نشتان می14)شکل 

دهد. به عبارتی، اگر شتکل ( پایگاه قاعده و نتیجه را نشان می2شکل )

متر باشد،  2000درصد و ارتفاع برابر با  25، شیب برابر با 5زمین برابر 

های فازی مکتان گرفتن دامنة دادهنظرصواهد بود، با در 404/0نتیجه 

استاس شود. برای ارزیابی سایر منتارق بترمتوسط ارزیابی میکمتر از 

 گیری کرد.توان تصمیمها میمقادیر شاصص
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 پایگاه دانش و استنباط فازی -15شکل 

 1394مأص : میالعات نویسنده، 

هایی از پایگاه قواعد و استتنتاج را بته ( نمونه15و  16های )شکل

ها و ب دوتتایی شتاصصدهتد. در الگتو ترکیتصورت نمودار نشان می

دهد. صروجتی سیستتم مقادیر فازی مربوط به هر ترکیب را نشان می

تتوان نحتوة باشد. به کمک این تصاویر میزدایی شده میمقادیر فازی

 تغییرات مقادیر صروجی را کشف کرد.

 

 

 

 
 نمودار سطحی پایگاه دانش -16شکل 

 1394مأص : میالعات نویسنده، 

 بندی کیفیت محیطیپهنه

براساس پایگاه دانش به ارزیابی وضعیت کیفیت محییی در 

ایم. براستاس چهتار پایگتاه دانتش منیقة مورد میالعه پرداصته

های اجزای مدل کیفیت محییی تولیتد شتده استت. ایتن نقشه

و براستاس مقتدار متاگزیمم فتازی ها نرمال فتازی نبتوده نقشه

 اند.شده

بنتتدی کیفیتتت محییتتی را در ( پهنه17و  18های )شتتکل

کته بترای هتر دهد. با توجه به اینمنیقة مورد میالعه نشان می

مؤلفه یک پایگاه دانش ساصته شده است، هر واحتد فضتایی بته 

صورت جداگانه توسط این چهار پایگاه دانش مورد ارزیابی قترار 

. نتیجة ارزیابی، تعیین میزان میلوبیتت کیفیتت مکتانی گرفتند

گت اری ارزش 1تا  0ها است که در بازة یک از مؤلفهبراساس هر

(. برای مؤلفة آب و صاک، بیشتر ستیح منیقته 2شدند )جدول 

گرفتن سیح نظر%(. با در 18.25گیرد )در کالس صوب قرار می

دهتد. بته شتش می% منیقه را پو 45/34 برش آلفا

% منیقتته از نظتتر کیفیتتت محییتتی مؤلفتتة  45/34عبتتارتی، 

صاک در شرایط بسیار میلوب قرار دارند. اگر ستیح آلفتا را وآب

درصتد  7/52کتاهش دهتیم، تقریبتاً  کاهش دهیم آلفا 

هتتای دهتتد. ایتتن منتتارق بیشتتتر بخشمنیقتته را پوشتتش می

هند که دارای منتابع آب دکوهی را تشکیل میکوهستانی و پای

هتا باشتند و محتدودیت آنصیزتر میتر و صتاک حاصتلمناسب

بیشتر توپوگرافی است. از نظر شاصص ریسک محییتی، دشتت 

فاروج دارای بهترین شرایط است. در این عرصه میتزان  -قوچان

ها کمتر بوده و صیر ستیالب فرسایش کم بوده و تراکم رودصانه

لرزه نیز دورتتر در معرض صیر زمین نیز کمتر است و از منارق

پ یر % منیقته از نظتر ریستک، آستیب 69/46باشند. تقریباً می

دهتد. وضتعیت % درصد منیقه را پوشتش می 9/21باشند و می

( نشتان داده شتده 17( و شتکل )2ها در جتدول )سایر شاصص

 است 

های در کتتل، پتتس از ارزیتتابی هتتر ستتلول، براستتاس مؤلفتته

بتا هتم  یت به کمک گامتای فتازی بتا چهارگانه در نها

 7/0گتترفتن مقتتدار آلفتتای برابتتر بتتا نظرترکیتتب شتتدند. بتتا در

درصد منیق با کیفیت محییی بستیار  53/65،  آلفا

منیقه در شرایط کیفیت  %9شوند و کمتر از صوب مشخص می

 محییی متوسط و ضعیف قرار دارند.
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 ای مختلف نواحی روستایی مورد مطالعه براساس شاخصهای کیفیت محیطیوضعیت بخش ه -3جدول 

 1394مأص : میالعات نویسنده، 

نفتر،  1نفر، اقتصتاد  1نفر، محیط زیست  2نفر از متخصصان )جغرافیای ربیعی و انسانی  7برای ارزیابی نتایج حاصل از مدل نتایج تحقیق در اصتیار 

نفر نتایج کار را میلتوب و  5باشند، قرار گرفت و نفر( مختلف که با منیقه آشنا هستند و ساکن منیقه می 3نیقه کارشناسان نظام مهندسی کشاورزی م

 نفر متوسط ارزیابی کردند. 2

 
 ارزیابی کیفیت آب و صاک -الف-17

 
 ارزیابی کیفیت ریسک محییی -ب-17

 
 ارزیابی کیفیت اقلیم و آسایش -ج-17

 
 یسک محیییارزیابی کیفیت ر -د-17

 های کیفیت محیطیارزیابی فضایی مؤلفه -17شکل 

  1394مأص : میالعات نویسنده، 
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ارزیابی منطقۀ مورد مطالعه براساس سیستم -18شکل 

 استنباط فازی و گامای فازی

 1394مأص : میالعات نویسنده، 

 90توزیع روستاها برحسب کیفیت محیطی سال  -4جدول 
 1394نده، مأص : میالعات نویس

 
 گیری. بحث و نتیجه5

آورد و از رریق صتدماتی محیط، بستر فعالیت انسان را فراهم می

سازد. وابستگی انستان دهد، ادامة زندگی بشر را ممکن میکه ارایه می

ناپ یر استت کته کمیتت و کیفیتت به ربیعت و محیط، واقعیتی انکار

محتدودیت مواجته کند. منارقی که با آن شرایط زیست را تعیین می

تری هستند؛ مانند منارق کوهستتانی کته شترایط زیستت نتامیلوب

هایی کته ها دارند. از سویی، دشتکوهی و دشتنسبت به منارق پای

هتا ضتعیف استت، با کمبود آب مواجه هستند و منابع آب و صاک آن

های اغلتتب ناپایتتدار گاهزمینتتة جتت ب جمعیتتت را نداشتتته و ستتکونت

یری کیفیتتت محییتتی موضتتوعی استتت کتته دارای گهستتتند. انتتدازه

گیری کیفیتت های متعددی بترای انتدازهاهمیت است. ابزارها و روش

محیط ارایه شده است؛ اما در این میان با توجه به پیچیتدگی مستائل 

مختلف الزم استت تتا از ابزارهتای کارآمتدتری در ایتن زمینته بهتره 

قابتل توجته جست. متدل پیشتنهادی در ایتن تحقیتق از چنتد بعتد 

شد؛ اولین نتیجتة آن، ارایتة متتدولوژی در ایتن زمینته بابرصوردار می

گیری از هتوش محاستباتی و پایگتاه است که با معماری صاص و بهره

دانش ارزیابی محییی انجام شده است. نتیجتة دیگتر آن ایجتاد یتک 

توانتد بته ای ازمعیارهتا استت کته میپایگاه دانش براستاس مجموعته

د با توجه به شرایط محیط به ارزیابی وضتعیت محتیط صورت هوشمن

بستتردازد. همچنتتین، استتتفاده از متغیرهتتای زبتتانی در متتدل امکتتان 

ها را داشتت و نتیجتة دیگتر مدیریت ارالعات و عدم قیعیت در مدل

باشتد کته های قوچان و فتاروج میبندی شهرستانبندی و درجهپهنه

بیشتتری هستتند،  هتایی کته دارای میلوبیتتبه کمتک متدل مکان

ستازی تتوان موضتوع فشردهمشخص شدند. برای تحقیقات بعدی می

هتای دانتش، کشتف دانتش و ترکیتب آن بتا پایگاه دانتش و گرانتول

 .های مکانی را پیشنهاد کردداده
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2. Ecocenteric 
3. Beckerman  
4. Environmental Kuznets Curve 
5.Knowledge Base
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Extended Abstract 
1. INTRODUCTION 

Human life is highly dependent on the environment 

and the services that are provided by the 

environment. Environmental quality is a set of 

properties and characteristics of the environment, 

either generalized or local, as they may also impinge 

on human beings and other organisms. It is a 

measure of the condition of an environment relative 

to the requirements of one or more species and or to 

any human need or purpose. Environmental quality 

is a general term which can refer to varied 

characteristics that relate to the natural 

environment as well as the built environment, such 

as air and water purity or pollution, noise and the 

potential effects which such characteristics may 

have on physical and mental health caused by 

human activities. 

2. THEORETICAL FRAMEWORK 

Areas with better environmental conditions are more 

suitable contexts for life and human activities. 

Environmental quality is dependent on understanding 

the interaction between man and nature as well as the 

concept that forms the cornerstone of sustainable 

development. In general, environmental quality 

depends on the relationship between humans and the 

environment as well as the dominance of man over 

nature. The divergence of the human and environment 

results in the worsening of environmental conditions, 

resource depletion, and pollution of all kinds as well as 

social and spiritual problems. 

2.1. Eco centrism vs. Anthropocentrism 

The relationship between two motives underlying 

environmental attitudes was examined. These two 

environmental attitudes are eco centrism, which 

means valuing nature for its own sake, and 

anthropocentrism, which refers to valuing nature 

because of material or physical benefits it can 

provide for humans. From a philosophical 

viewpoint, anthropocentrism is based on this fact 

that human beings are the central or most 

significant entities in the world. Anthropocentrism 

regards humans as separate from and superior to 

nature and holds that human life has intrinsic value 

while other entities including animals, plants, 

mineral resources, and so on are resources that 

may justifiably be exploited for the benefit of 

humankind. 

2.2. Economic Growth and Environmental 

Quality  

The environmental Kuznets curve is a 

hypothesized relationship between various 

indicators of environmental degradation and 

income per capita. In the early stages of economic 

growth, degradation and pollution increase, but 

beyond some level of income per capita, which 

will vary for different indicators, the trend reverses 

meaning that at high-income levels economic 

growth leads to environmental improvement. This 

implies that the environmental impact indicator is 

an inverted U-shaped function of income per 

capita. 

2.3. Ecosystem Services and Environmental 

Quality 

Humankind benefits in a multitude of ways 

from ecosystems. Collectively, these benefits are 

known as ecosystem services. Ecosystem services 

are regularly involved in the provisioning of 

clean drinking water and the decomposition of 

wastes. Ecosystem services can be grouped into 

four broad categories including provisioning 

services (e.g., the production of food and water), 

regulating services (e.g., the control of climate and 

disease), supporting services (e.g., nutrient 

cycles and crop pollination), and cultural services 

(e.g., spiritual and recreational benefits). 

3. METHODOLOGY 

The data for the present study were collected from 

rural areas of Ghochan in Khorasan Razavi and 

Faruj in North Khorasan province, Iran.  

In order to address environmental quality in the 

study area, the evaluation criteria considered are as 

follows: 5 main components (soil and water 

resources, climate, physiography, environmental 

risk) and 15 criteria (climate, temperature, comfort, 

elevation, slop, landform, earthquake, flood, 

erosion, fault, soil, protected zones, water, 

vegetation cover). To assess the environmental 
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quality, knowledge based systems, which are based 

on fuzzy inference system, were used. Fuzzy 

inference is the process of formulating the 

mapping from a given input to an output using 

fuzzy logic. The mapping then provides a basis 

from which decisions can be made, or patterns be 

discerned. The process of fuzzy inference involves 

all of the pieces that were described in the previous 

sections including membership functions, fuzzy 

logic operators, and if-then rules. There are two 

types of fuzzy inference systems that can be used, 

namely, Mamdani-type and Sugeno-type. These 

two types of inference systems vary somewhat in 

the way outputs are determined. In the present 

study, the Mamdani type was used. 

3.1. Procedure  

The data base was created for geographic 

information. Having used ArcGIS10.2, base maps 

were produced, modeled, and then, the data were 

analysis. The basic unit of study is based on square 

regular network which is same as raster data, but it 

is vector. A unique code was assigned to each 

spatial unit.  Afterwards, the data were transferred to 

the base unit. The table of shape files were changed 

to text format, and then imported into excel and 

prepared for linking to Matlab. With function 

'xlsread' in Matlab, were imported data into Matlab. 

The functional operations in fuzzy expert system 

pass through the following steps: fuzzification, 

fuzzy Inference (apply knowledge base), 

aggregation of all outputs, and defuzzification. 

The data for the study were collected from the 

counties Ghochan and Faruj in Razavi and 

Northern Khorasan. This area is suitable for 

agriculture. Good rainfall and fertile plains provide 

a good environmental quality for living. 

4. DISCUSSIONS 

The results of survey have two output: 1) The 

knowledge base which to help the assessment of 

environmental quality. 2) Environmental quality 

map of Ghochan-Faruj. Components that are made 

of four input criteria such as water and soil 

resources, climate, and environmental risk create 

81 rules ( ), and components that are 

made of three input criteria create 27 rules 

( ). The advantage of decomposing of 

model is reduction of complexity of model. Before 

decomposing, with 15 criteria have to create 

1438907 rule. The rule base help to predict status 

of environmental quality. Based on the knowledge 

base to assess the environmental quality in the 

study area have dealt. As a result of the evaluation, 

determined the suitability of location quality based 

on each of the components that encoded in the 

range of 0 to 1. Finally, with the help of gamma 

phase 4 layer overlayed with Γ = 0.6. Given the 

alpha cut equal to 0.7, about 65.53 % area, 

characterized of very good quality and less than 

9% in terms of environmental quality are poor. 
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