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  1چکیده

ثیر عواملی مانند خاك، توپوگرافی، عناصر پوشش گیاهی و أت سازي کیفیت محیط و منظر تحت  مدل:سابقه و هدف
ها و معیارهایی  امروزه هدف از ارزیابی کیفیت محیط و منظر، تعیین و مشخص کردن شاخص. باشد انسان ساخت می

توان مناظري که از  در واقع از این طریق می. ها بتوان مناظر را حفاظت، احیاء و بازسازي کرد از طریق آناست که 
هدف از این مطالعه ارزیابی کیفیت محیط و . لحاظ زیبایی مناسب هستند را حفظ و سایر مناظر را ترمیم و احیاء کرد

  .باشد فازي می نشدا منظر پارك ساحلی شهر اهواز با استفاده از روش پایگاه
  

برداري انجام گردید و متري نمونه سانتی30-60 و 0-30 جهت انجام این پژوهش از دو عمق :ها مواد و روش
مورد در معرض هوا خشک گردیده و منظور انجام مطالعات آزمایشگاهی به آزمایشگاه منتقل و  هاي خاك به نمونه

شناسی بصري عناصر پوشش گیاهی و انسان ساخت مورد  زیبا پارامترهاي خاك، درصد شیب،بررسی قرار گرفت و
ساخت از ارزیابی  و عناصر انسان) ثر بر زیباییؤگیاهان مقاوم و م(جهت بررسی عامل گیاه . گیري قرار گرفت اندازه

. سبز، امتیازدهی شد هاي ساحلی تهیه و توسط متخصصین فضاي  عکس از پارك150منظور  بدین. بصري استفاده شد
زیباشناسی بصري عناصر پوشش شوري، شیب، بافت خاك، (با شش پارامتر فازي  دانش  نهایت از روش پایگاهدر

سازي کیفیت محیط و منظر  منظور بررسی و مدل و هفت مدل به)  و حاصلخیزي خاكگیاهی و انسان ساخت
  . هاي ساحلی اهواز استفاده گردید پارك

  

است که چگالی ظاهري، میانگین وزنی قطر خاکدانه، شوري خاك، نسبت جذب  نتایج این پژوهش نشان داده :ها یافته
، 42/2، 94/24، 96/10، 33/0، 67/1ترتیب  در پارك ساحلی بهدرصد شیب  و جذب خاك قابل فسفرسدیم، ماده آلی، 

شش گیاهی شناسی بصري عناصر پو زیباهمچنین بافت خاك این منطقه لوم شنی است و مقادیر . باشد  می7/3، 81/17
شوري خاك، درصد شیب، بافت خاك، عناصر مراتبی   بر اساس تحلیل سلسله. است12/0 و 26/2ساخت  و انسان

بندي کیفیت محیط و منظر  ثرترین متغیرها براي کالسؤ مساخت، وجود گیاهان مقاوم و حاصلخیزي خاك انسان
مهمی براي ارزیابی کیفیت فضاي سبز و محیط و منظر هاي  عنوان شاخص توانند به باشند، بنابراین این متغیرها می می

بندي کیفیت محیط و  فازي براي کالس دانش هاي مورد استفاده در پایگاه نتایج حاصل از مدل. در نظر گرفته شوند
                                                

  khalilimoghadam@ramin.ac.ir:  مسئول مکاتبه*
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ترتیب در کالس کیفیت کم،   درصد از پارك ساحلی اهواز به5/2 و 8/58، 7/38منظر پارك ساحلی اهواز نشان داد که 
  .ط و زیاد قرار داردمتوس

  

 نتایج نشان داد که خاك این پارك از نوع شور و سدیمی با تراکم خاك زیاد و پایداري خاکدانه کم :گیري نتیجه
 داراي مناطق در کننده محدود عامل ترین فازي نیز نشان داد که مهم دانش هاي پایگاه نتایج حاصل از مدل. باشد می

 فضاي سبز این منطقه، احیاي براي بنابراین. باشد می فرسایش و  بودن خاكمتوسط، شور و سدیمی و کم کیفیت
هاي محیطی  احداث سیستم زهکشی و آبشویی خاك براي کاهش شوري و کاشت گیاهان مقاوم براي کنترل تنش

   .گردد می توصیه
  

  منطق فازيهاي ساحلی، کیفیت محیط و منظر،  پارك اهواز، :هاي کلیدي واژه
  

  مقدمه
 در ثرؤم سبز فضاي بدون شهرها مفهوم زهامرو

 اهمیت. نیست تصور قابل دیگر آن گوناگون اشکال
 که است حد آن تا شهري محیط در سبز فضاهاي

 جوامع یافتگی توسعه هاي شاخص از یکی عنوان به
 کیفیت ارتقاي براي معیاري حال عین در و بوده مطرح
 شهري هاي پارك. شوند می محسوب زندگی فضاي

 با هستند، اکولوژیکی و اقتصادي اجتماعی، نقش ايدار
 محیطی روحی، هاي بیماري چون درمان مزایایی
 اجتماعی، یکپارچگی کودکان، پرورش براي مطلوب

 شاخصی حال عین در که ها، این نظایر و حفظ آسایش
 توسعه جامعه و زندگی فضاي کیفیت ارتقاي براي

 بیان) 2011(میلوراد و سبیر . شوند می محسوب
 خدمات شهري هاي جنگلیپارك که دارند می

  قابل ارزش با متعدد اقتصادي و محیطی اجتماعی،
  ).15(کنند  می فراهم شهرها براي را گیري اندازه

اي  چه که در چند دهه اخیر از اهمیت ویژه آن
ت، ارتباط منظر با ساکنانش چه برخوردار شده اس

ز لحاظ صورت بیولوژیکی و یا فیزیکی و چه ا به
امروزه هدف از ارزیابی . )7(ادراکی و رفتاري است 

کیفیت محیط و منظر، تعیین و مشخص کردن 
ها بتوان  ها و معیارهایی است که از طریق آن شاخص

در واقع از . مناظر را حفاظت، احیاء و بازسازي کرد
توان مناظري که از لحاظ زیبایی مناسب  این طریق می

اظر را ترمیم و احیاء کرد هستند را حفظ و سایر من
نیز محیط و منظر ) 2013(گلچین و بهبهانی ). 13(

 تنگ چوگان را -هاي باستانی منطقه بیشاپور محوطه
منظور عوامل فیزیکی  بدین. مورد ارزیابی قرار دادند

شناسی، خاکشناسی،  شامل اقلیم، هیدرولوژي، زمین(
شامل پوشش (، بیولوژیکی )موقعیت و شکل زمین

شامل کاربري زمین، (و انسانی ) ی و جانوريگیاه
)  فرهنگی-ساخت و عناصر تاریخی عناصر انسان

  ).11(مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت 
تر از  برداري بیش منظور استفاده بهینه و بهره به

  نخستین گام در مسیر گسترش فضاي،منابع و اراضی
 شناسایی خاك و آب  و بررسی کیفیت منظر،سبز

 در این راستا وانگ و .باشد  منطقه میدر موجود
هاي توابع عضویت  با استفاده از رده) 1998(همکاران 

، اراضی کشاورزي را GIS افزار کمک نرم فازي و به
قبولی را کسب  مورد ارزیابی قرار داده و نتایج قابل

در مقایسه منطق دو ارزشی و منطق ). 23(نمودند 
 و همکاران توان به پژوهش دیویدسون فازي می

هاي  ها با مقایسه روش آن). 8(اشاره نمود ) 1994(
منطق دو ارزشی و منطق فازي، نتیجه گرفتند که روش 
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منطق فازي در ارزیابی اراضی بسیار دقیق عمل 
هاي  دارند که براي تصمیمها بیان می آن. نماید می

حساس نیاز به انتخاب توابع عضویت و ضرایب وزنی 
 .گذارد سیار مهمی در نتایج برجا میباشد که اثر ب می
پژوهشی بر روي ارزیابی ) 2008(شیخ و همکاران  آل

زمین براي یافتن مکان مناسبی براي پخش سیالب 
نتایج نشان داد که روش فازي اطالعات . انجام دادند

دست  تر و مناسب را در مقایسه با زمین شاهد به جامع
ا استفاده از ب) 2007(موتا و همکاران ). 1(آورد  می

هاي کاربري اراضی و بندي فازي، نقشهروش طبقه
ها  آن). 16(روز رسانی نمودند  پوشش گیاهی را به

نتیجه گرفتند که استفاده از روش فازي، بهبود 
هاي کالسیک و  محسوسی در نتایج نسبت به روش

و همکاران  ساسیکاال. قدیمی ایجاد نموده است
بندي فازي میزان خطر  ، با استفاده از طبقه)2006(

هاي دفن شده مدیترانه را بیابانی شدن مناطق جنگل
ها نتیجه گرفتند که با  مورد بررسی قرار دادند، آن

توان خطرات ناشی از بیابانی  استفاده از روش فازي می
). 21(شدن مناطق جنگلی را به خوبی بررسی نمود 

 نیز انجام) 2010( همکاران و قدیمی که در پژوهشی
 منطقه حفاظتی سازي مدل براي را فازي منطق ادند،د

 ایالم استان شمال در و قالونگ مانشت حفاظت شده
 از ،)2010( همکاران و ازغدي). 10(گرفتند  کار به

 اساس بر خاك ارزیابی حاصلخیزي جهت فازي منطق
 گونه یک براي آلی مواد و پتاسیم فسفر، فاکتورهاي

 همچنین شکوهی .)3(نمودند  استفاده مشخص گیاهی
هاي شهري زنجان در پارك) 2004(و نوریان 

شهري  اراضی کاربري اي تحت عنوان مکانیابی مطالعه
فازي  جغرافیایی اطالعات هاي از سیستم استفاده با

 این از حاصل هاي خروجی و انجام دادند نتایج
 هاي نقشه با است اينقشه صورت به که پژوهش،

در ) غیرفازي(دو ارزشی  منطق کارگیري به حاصل از
GISمشاهدات  صورت به(گرفت  قرار مقایسه  مورد

 هاي سیستم از استفاده که گردید مشخص و) میدانی

 نتایج) Fuzzy_GIS(فازي  -جغرافیایی اطالعات
 هاي پیچیدگی نمودن لحاظ دلیل به را تري واقع و مفید

  ).22(دارند پی در شهري مسائل
مانند فضاي (مختلف بندي براي اهداف در پهنه

 تناسب يهاسکالها یا پهنه) سبز، کشاورزي و غیره
 تعریف گسسته و امجز کامالً يها وهگر رتصو به

 یکدیگر از ثابتی و مشخص ودحد توسط و شوند می
ها  براي نمونه در تناسب اراضی، کالس. نددگر می اجد
 نسبتاً، )S1(خیلی مناسب  ضی اراس کال:صورت به

، نامناسب موقت )S3(ب بحرانی ، تناس)S2(مناسب 
)N1 ( و نامناسب همیشگی)N2 (شوند  تقسیم می)2 .(

چنین  بندي اراضی براي فضاي سبز هم در پهنه
هاي کم،   در سه سطح با تناسبهایی و عمدتاً کالس

 ،ترتیب بدین). 6(متوسط و زیاد تعریف شده است 
و یا در نزدیکی مرز  بینابین تناسب داراي که مناطقی

 از یکی در ننداتومی تنهاو تنها  ،باشندها  ن کالسبی
 چنین. قرار بگیرند هشد تعریف پیش از يها سکال

 دادن ننشا به درقا نعطافی اونبد و صلب يتقسیمبند
 كخا مکانی اتتغییر و ضی اراپیوسته قعیتوا

بنابراین بهترین گزینه در چنین مواردي . باشد نمی
 انتو و قابلیت از که روش فازي است  ازدهستفاا

 يها یژگی واتتغییر محاسبه و مالحظه ايبر يتر بیش
 تر کم قت و دحتمیت با هاییيطبقهبند ئه و اراكخا

تواند ماهیت پیوسته بودن  و میمیباشد  رداربرخو
بر همین اساس . تغییرات خاك را در نظر بگیرد

بندي محیط و منظر  پهنهپژوهش حاضر نیز در راستاي 
 پوشش مناسب استقرار دودکنندهمح عوامل و بررسی
هاي ساحلی شهر اهواز با استفاده از  پاركگیاهی 

  .فازي صورت گرفت دانش روش پایگاه
  

  ها مواد و روش
در این پژوهش منطقه مورد : مطالعه مورد منطقه

) 1شکل (باشد  مطالعه، پارك ساحلی شهر اهواز می
 55 دقیقه و 41 درجه و 48 که در موقعیت جغرافیایی
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 طول شرقی و ثانیه 23 دقیقه و 40 درجه و 48انیه تا ث
 19 درجه و 31 تا ثانیه 9 دقیقه و 21 درجه و 31

 متر ارتفاع متوسط 11عرض شمالی و  ثانیه 8دقیقه و 
میانگین بارندگی و تبخیر . از سطح دریا قرار دارد
متر   میلی3000 و 250ترتیب  ساالنه در این منطقه به

  دمايهمیانگین بیشین ترین شباشد، همچنین بی می
مرداد  به مربوط گراد  سانتی  درجه55قه ماهانه این منط

   درجه5ماهانه   دمايهمیانگین کمین ترین کم و ماه
جهت بررسی . باشد می ماه بهمن به مربوط گراد سانتی

کیفیت محیط و منظر این منطقه، با توجه به عبور 
ه مورد نظر را رودخانه کارون از میان این پارك، منطق

به دو بخش پارك ساحلی شرقی و غربی رودخانه 

 کارون تقسیم نموده و طبق نظر متخصصین علوم
سبز جهت بررسی کیفیت محیط و  خاك و فضاي

 منظر منطقه عوامل خاك، توپوگرافی، گیاه و عنصر
در هر دو بخش پارك، مورد ارزیابی  شناختی زیبایی

پارك و بررسی برداري از  جهت نمونه. قرار گرفت
  از دو بخش پارك را  یک عوامل ذکر شده، هر

بر اساس پوشش گیاهی، شیب، کیفیت بصري فضاها 
 تا A1( واحد کاري 25ساخت به  هاي انسان و عامل

A25 در پارك ساحلی غربی و A26 تا A50 در پارك 
تقسیم کرده و موقعیت هر واحد نیز ) ساحلی شرقی

  . تعیین شدGPSبه کمک 

  

  
  

  . موقعیت منطقه مورد مطالعه-1 لشک
Figure 1. Location of the study area. 

  
هاي خاك، سپس در هر واحد کاري عامل

مطالعه قرار ساخت مورد توپوگرافی، گیاه و انسان
  : پردازیم ها میشرح آن گرفت که در ادامه به

 بررسی جهت پژوهش حاضر، در:  عامل خاك-الف
 صورت به خاك ونهنم 100 تعداد خاك، عامل
 30-60 و 0-30 عمق از نخورده دست و خورده دست

   فارسی سلمان پل تا طبیعت پل از متري سانتی
) شرقی ساحلی نمونه 50 و غربی ساحلی نمونه 50(

 به آزمایشگاهی مطالعات انجام جهت و گرفته
در معرض هوا خشک گردیده و منتقل و  آزمایشگاه

رتیب بافت خاك به ت بدین .مورد بررسی قرار گرفت
به ) BD(، چگالی ظاهري )9(روش هیدرومتري 
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به ) SAR(، نسبت جذب سدیم )4(روش سیلندري 
گیري  هاي معمول آزمایشگاهی شامل اندازهکمک روش

کلسیم و منیزیم محلول با استفاده از عصاره اشباع 
خاك توسط روش کمپلکسومتري و از طریق 

استفاده از ا تیتراسیون با ورسین، سدیم محلول ب
فتومتر  وسیله دستگاه فلیم عصاره اشباع خاك و به

 و )18( جذب خاك به روش اولسن ، فسفر قابل)19(
به روش الک ) MWD(ها  میانگین وزنی قطر خاکدانه

گیري  نخورده اندازه هاي دستبر روي نمونه) 14(تر 
گیري  اندازه )17(ماده آلی به روش اکسایش تر . شدند

در عصاره اشباعی خاك ) EC(لکتریکی هدایت ا. شد
ترتیب  در گل اشباع نیز به) pH(و واکنش خاك 

گیري   متر اندازهpH متر و ECهاي  توسط دستگاه
  . شدند

در این پژوهش براي : شناختی  عامل زیبایی-ب
شناختی از ارزیابی بصري استفاده  بررسی عامل زیبایی

اي ه شد، ارزیابی بصري شامل تهیه عکس از پهنه
مطالعاتی و سپس انتخاب تعدادي عکس براي نمونه 

ها به کاربران سایت مورد مطالعه و و نشان دادن آن
چنین انجام مصاحبه و بررسی معیارهاي زیبایی و  هم

). 24(از دیدگاه ناظران است زشتی هر عکس 
در هر (هاي ساحلی  عکس از پارك150منظور  بدین

 خصصین فضايتهیه و توسط مت)  عکس3واحد کاري 
 بندي جمع و محاسبه منظور به. سبز، امتیازدهی شدند

   ):11(شد  استفاده زیر از فرمول عکس هر امتیازات
  

)1                                     (



5

1
)3(

i
iniN  

  

 n1 ترتیب به و عکس، هر امتیاز مجموع: N، که در آن
 یبا، زn2 ،یبا زیلی عکس را خکه است افرادي تعداد

n3 ،معمولی n4،و  زشت n5 ارزیابی زشت خیلی 
دهنده  عکس نشانیاز  امتیانگینباال بودن م. اند کرده

انداز   چشم یبایی زنظر پارك از یتمطلوب بودن وضع
 هر واحد در یاهی از استقرار مناسب پوشش گناشی

  . است يکار
که، عامل  با توجه به این:  عامل توپوگرافی- ج

 بر زهکشی و همچنین بر وضعیت رطوبت توپوگرافی
گذارد و از طرفی دیگر  ثیر میأو پوشش گیاهی ت

ترتیب  تواند سبب فرسایش خاك نیز گردد و بدین می
گذار باشد، أثیربر کیفیت محیط و منظر و زیبایی آن ت

رو بررسی توپوگرافی در منطقه مورد مطالعه  از این
رافی منطقه جهت ارزیابی توپوگ. رسد نظر می الزم به

 واحد 50مورد مطالعه نیز درجه شیب منطقه در 
  .گیري شد سنج اندازه کاري، با کمک شیب

  براي تعیین کیفیت محیط و منظر : ي فازروش
بر اساس روش فازي، نیاز به انجام چهار مرحله 

  :باشد می
  

  مرحله اول
در این پژوهش متغیرهایی که  :ثرؤتعیین متغیرهاي م

ا بر کیفیت محیط و منظر دارند را با ثیر رأترین ت بیش
مراتبی پارامترهاي  استفاده از روش تحلیل سلسله

ساخت،  شوري، شیب، بافت خاك، عناصر انسان
عنوان متغیرهاي  گیاهان مقاوم و حاصلخیزي خاك به

انتخاب شدند فازي  دانش پایگاهمورد استفاده در 
کالس حاصلخیزي خاك در هر نقطه با کمک  ).20(

  .  محاسبه شد1 جدول
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  ).2(خاك  حاصلخیزي هاي کالس تعریف -1 جدول
Table 1. Definition of soil fertility classes (2). 

  بسیار کم حاصلخیز
Very low fertility  

  کم حاصلخیز
slightly fertile 

  متوسط
Moderately fertile 

  حاصلخیز
Fertile  خصوصیت  

Property  
1  2 3 4  

  موادآلی
Organic matter (%)  

>1  2> 2-4  <4  

  ظرفیت تبادل کاتیونی
Cation exchangeable capacity (C mol Kg-1) 

>4  >8  8-16  <16  

  واکنش خاك
pH  

 5.5- 7.5 7.5-8.5 و 5- 5.5 8.5> و 5< 9.5> و 4.5<

  
  مرحله دوم

 :ها تعیین مقادیر زبانی هر متغیر و تابع عضویت آن
زم است که مقادیر بعد از تعیین دامنه تغییرات، ال

متغیرهاي زبانی . زبانی هر متغیر نیز تعریف گردد
هاي کم، متوسط و  صورت کیفی تعریف و با واژه به

 دامنه تغییرات و 2جدول . گردند گذاري می زیاد نام
ها  دهد این دامنه متغیرهاي زبانی هر متغیر را نشان می

هاي مختلف افراد متخصص و خبره  بر اساس پژوهش
اند   روي کیفیت محیط و منظر پژوهش نمودهکه بر

 هاي کیفی خصوصیات صورت کالس و به استخراج شده
در این پژوهش از تابع  ).6(خاك تهیه گردیده است 

الزم به . اي استفاده شد اي و زنگوله عضویت ذوزنقه
ذکر است این توابع و مقادیر مرزي آن با توجه به 

نظر افراد  باشند و بهنظر متفاوت می منطقه و متغیر مورد
 عنوان مثال بر اساس به. خبره و کارشناسان بستگی دارد

تابع عضویت تجارب علمی و اجرایی متخصصان، 
  .  آمده است4 و 3 ،2 هاي  در رابطهمتغیر شیب

  
  ).6(هاي کیفی خاك   تعریف کالس-2جدول 

Table 2. Definition of soil quality (6). 
  کیفیت کم

Low Quality 
  کیفیت متوسط

Moderately Quality 
  کیفیت زیاد

High Quality پارامتر  

1 2 3 

  خاك بافت

Soil texture  
SiC, LS, C, S  CL, SL SiL, Si, SiCL, SCL  

  خاك حاصلخیزي
soil fertility  

  حاصلخیز کم
slightly fertile  

  متوسط حاصلخیزي
Moderately fertile  

  حاصلخیز
Fertile 

  شوري
EC (dS m-1)  

<7  4-7  >4  

  شیب
Slope (%) 

-  5-10  >5  

S : ،شنیC :،رسی SC : ،رس شنیLS :،شن لومی SiC : ،رس سیلتیSi : ،سیلتیSL : ،لوم شنیSCL : ،لوم رسی شنیSiCL : ،لوم رسی سیلتی  
SiL : ،لوم سیلتیCL : ،لوم رسیL :لومی.   
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 درجات عضویت فازي براي نقاط مختلف محاسبه

گر ، بیان)اندزیاد، نشان داده نشدهدلیل حجم  ها به داده(
 عضویتی باشد که هر نقطه با چه درجه میاین موضوع

 کالس تعریف شده براي متغیر به یکی از سه
یا ) M(، متوسط )L(هاي کم نظر، یعنی کالسمورد
براي مثال اگر شیب برابر با شش . علق داردت) H(زیاد 

 17درصد باشد درجات عضویت فازي نقطه شماره 
)17A (باشد شرح زیر می به :  
  

})0/0 ،C (,) 8/0 ،M (,) 3/0 ،L({ =17A  
  

توان مقادیر باال را نرمال براي مقایسه بهتر، می
در . نمود تا مجموع مقادیر عضویت، برابر واحد شود

ت عضویت نقطه مزبور، عبارت صورت، درجا این
  :خواهند بود از

  

})0/0 ،C (,) 73/0 ،M (,) 27/0 ،L({ =17A 

گردد که امکان تعلق طور که مالحظه می همان
 و براي 3/0، برابر )L( به شیب کم 17 نقطه شماره

، )H( و براي شیب زیاد 8/0، برابر )M(شیب متوسط 
ال، این ترتیب در حالت نرم باشد که به برابر صفر می

  . و صفر هستند73/0 و 27/0مقادیر برابر 
  

  مرحله سوم
 پایگاه :گاه در سامانه فازي آن -تعیین قوانین اگر

صورت اگر و آنگاه براي متغیرهاي  قواعد فازي به
کیفیت محیط و (مستقلی که بر روي متغیر وابسته 

با توجه به نوع . شوند تأثیر دارند نوشته می) منظر
روي متغیر وابسته،  رهاي مستقل براثرات این متغی

 دستور طبق نظر افراد خبره نوشته 7صورت  قوانین به
  :شود براي نمونه دو مورد زیر ارائه می. شد
  



 1397) 3(، شماره )8(نشریه مدیریت خاك و تولید پایدار جلد 
  

 122

فضاي سبز  مقاوم اگر شوري خاك زیاد و گیاهان -1
گاه کیفیت محیط و منظر کم  وجود نداشته باشد آن

  .است
و  اگر شوري خاك کم و شیب متوسط یا زیاد -2

حاصلخیزي متوسط یا زیاد باشد آنگاه کیفیت محیط و 
 .منظر زیاد است

 50صورت مرحله استنتاج فازي را براي  بدین
برداري با کمک متغیرهاي مستقل، قوانین و  نقطه نمونه

ترتیب کالس  الذکر انجام داده و بدین عملگرهاي فوق
  .کیفیت محیط و منظر در تمام نقاط تعیین شد

  
  مرحله چهارم

  گاه،  ه قوانین اگر و آنهم بعد از تعیین :نتایج
 وارد و کیفیت Matlabافزار  مقدار هر متغیر به نرم

براي انجام استنتاج . شودمحیط و منظر برآورد می
 فازي، از روش موسوم به قانون ترکیبی استنتاج

)Combinational Rule of Inference: CRI (
وسیله قانون  ي بهدر روش استنتاج فاز. شود میاستفاده

 وسیله روابط ، قوانین فازي به)CRI( ترکیبی استنتاج
صورت که با توجه   بدین.گردندمیبندي  فازي صورت

 متغیر مستقل و 6ها  به قوانین تعریف شده، ورودي
باشد که در منطق خروجی کیفیت محیط و منظر می

 Min و Max ماننداساس عملگرهاي مختلفی  فازي بر
گیرند   عملگرهاي اجتماع و اشتراك قرار میجاي  که به

. آید دست می و همچنین جمع احتمالی و ضرب، به
براي . باشند صورت فازي می هاي حاصل به خروجی

ها از روش مرکز ثقل که  نافازي سازي این خروجی
 توسط سوگنو ارائه شد 1985اولین بار در سال 

استفاده گردید و در پایان، کیفیت محیط و منظر 
 کالس کیفیت کم، متوسط و زیاد صورت سه به
  بر این اساس کالس کیفیت فضاي . دست آمدند به

سبز براي تمامی مشاهدات تعیین گردید و با ورود 
  بندي محیط و منظر   نقشه پهنهGISاین نتایج به 

  .ترسیم شد
  

  نتایج و بحث
 3 جدول: هاي پارك ساحلی اهواز شرح کلی ویژگی

 شده برداري هاي نمونه خاك یمیاییش و فیزیکی خصوصیات
  . دهد را نشان می بررسی مورد عمق دو در پارك ساحلی در

توجه به مقادیر میانگین درصد رس، سیلت و  با
هاي مورد مطالعه در پارك شن، بافت غالب خاك

، 3 با توجه به نتایج جدول. باشدشنی می ساحلی لوم
دلیل کاهش تراکم  کاهش ماده آلی با افزایش عمق به

ریشه توسط پژوهشگران زیادي گزارش شده است 
 ظاهري نشان چگالی براي آمده دست به مقادیر). 5(

چگالی ظاهري  از ساحلی پارك هايخاك که دهد می
 با توجه به چگالی ظاهري. هستند برخوردار باالیی

 یکی از که گرفت نتیجه توانمی ساحلی، پارك در زیاد
 خاك هاي فیزیکی محدودیت و تمشکال ترین عمده
 عدم و خاك تراکم و فشردگی اهواز، ساحلی پارك

 رشد کاهش باعث این عوامل .باشد می تهویه مناسب
ها و در نتیجه کیفیت  پارك این سبز فضاي و درختان

در اکثر مناطق این پارك  کم تا متوسط محیط و منظر
شود که  با توجه به این جدول مشاهده می .است شده

جذب خاك از سطح به عمق کاهش یافته  سفر قابلف
دست آمده براي میانگین وزنی  مقایسه ارقام به. است

متر   میلی32/0 و 35/0میانگین (ها قطر خاکدانه
بندي لعل بیانگر با طبقه) ترتیب در عمق اول و دوم به

طبق . باشدها میمحدودیت شدید در پایداري خاکدانه
داراي  >MWD 5/0ی با هایبندي لعل، خاك طبقه

 محدودیت زیاد، بین 1 تا 5/0محدودیت شدید، بین 
 محدودیت 5/2 تا 2 محدودیت متوسط، بین 2 تا 1
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چنین  هم). 14(باشند   بدون محدودیت می< 5/2کم و 
با توجه به مقادیر مربوط به هدایت الکتریکی و نسبت 

عمق، خاك پارك ساحلی جزء  جذب سدیم در هر دو
 تبخیر دلیل به باشد که سدیمی می و رهاي شو خاك
 آب سفره سطح بودن باال و خاك سطح از آب زیاد

 این پژوهش، نتایج به توجه با. باشدمی شور زیرزمینی
عوامل  از سدیمی و شوري مشکل رسدمی نظر به

هاي  باشد و در خاكمی خاك شیمیایی محدودکننده
 ها، باال بودن سطح آب زیرزمینی شور،این پارك

گرماي شدید و تبخیر آب از سطح خاك و همچنین 
بارندگی ناچیز در مقایسه با پتانسیل تبخیر منجر به 
حرکت آب از سطح آب زیرزمینی به سطح خاك 

دلیل اختالف پتانسیل ایجاد  حرکت آب که به. گردد می
شده بین سطح خاك و سطح آب زمینی است، از 

 از طرفی .گردد طریق مویینگی به سطح خاك منتقل می
هاي شهري، با توجه به عواملی مانند مواد آلی   خاك

آالت دچار  کم، بافت سبک، تردد عابرین و ماشین
تراکم خاك باعث کاهش تخلخل . شوندفشردگی می

گردد و تنفس ریشه گیاهان را با اي خاك می تهویه
نماید و باعث کاهش رشد و خفگی مشکل مواجه می

ي شهري نیز پدیده تراکم هادر خاك. شود گیاهان می
آید و چگالی حساب میخاك یک پدیده عادي به

مترمکعب نیز  گرم بر سانتی2/2 تا 4/1ظاهري بین 
ها، کاهش بنابراین در این خاك. گزارش گردیده است

نگهداشت آب در خاك، اختالل در تهویه خاك و 
ماندگی دور از انتظار  مشکالت ناشی از زهکشی و آب

 احداث با توانمی موانع این راي رفعب. باشد نمی
 کیفیت محلول، امالح شستشوي و زهکشی سیستم

از طرفی با افزایش . بهبود بخشید را شیمیایی خاك

. مواد آلی به خاك کیفیت فیزیکی خاك را ترمیم کرد
) بافت سبک(ها ها در این خاك مغذي کمبود ریز

ش ویژه براي درختان امري عادي است که با افزای به
. توان کمبودها را مرتفع نمود کودهاي سکوسترین می

هاي مذکور براي افزایش کیفیت خاك اگرچه روش
توان با کاشت گیاهان مقاوم به ضروري است ولی می

. شوري و خشکی، فضاي سبز را گسترش و احیاء کرد
اما مشکالتی که در این زمینه وجود دارد این است که 

ي استفاده در فضاي سبز تعداد گونه گیاهی مقاوم برا
شود  محدود است و عدم تنوع این گیاهان باعث می

ها در منطقه، که در صورت بروز آفات و بیماري
طور محسوسی دچار خسارت  فضاي سبز شهري به

هاي   گونهاز طرفی وجود این گیاهان که عمدتاً. گردد
صورت بالقوه باعث بروز  توانند به باشند می وارداتی می

  .زا در انسان گردند هاي حساسیت بیماري
 تعیین کاري واحد 50 در را شیب درجه 4 جدول

 در همچنین. دهدمی نشان را ساحلی پارك در شده
 و گیاه عامل) 5 تا 1 از (امتیازبندي جدول این

 متخصصین توسط که را ساحلی پارك ساخت انسان
 امتیازها این. شود مشاهده می گردید، تعیین سبز فضاي
 تر بیش امتیاز هرچه دهندمی نشان را یباییز درجه
  با . است تر بیش نیز کیفیت و زیبایی بصري باشد

هاي ساحلی شهر اهواز  ، در پارك4توجه به جدول 
بنابراین . خورد زیباشناختی خاصی به چشم نمی

شود در این بخش از پارك با کاشت  پیشنهاد می
مچنین ثر بر زیبایی و هؤگیاهان مقاوم فضاي سبز و م

میزان مطلوب، کیفیت  ساخت به افزایش عناصر انسان
محیط و منظر را افزایش داده و این مناطق از پارك را 

  . احیا کرد
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   .هاي فیزیکی و شیمیایی خاك پارك ساحلی اهواز  خالصه آماري ویژگی-3جدول 
Table 3. Summary statistics of soil physical and chemical properties in the riverside Park of Ahvaz. 

  متر  سانتی30-0
0-30 Cm  

  S  
)%(  

Si  
)%(  

C  
)%(  

OM  
)%(  

BD  
)Mg m-3(  

MWD  
)mm(  

ECe  
)dS m-1(  

pH  
)-(  

SAR  
)-(  

K  
)Mg kg-1(  

P  
)ppm(  

  حداقل
Min  

33  5.5  4.5  0.06  1.06  0.06  1.38  7.02  11.81  7  7.2  

  حداکثر
Max  89.5  33.5  41.5  5.51  2.04  0.9  128.1  8.44  44.33  93.3  110.67  

  میانگین
Ave  

62.72  19.45  83.17  1.35  67.1  0.35  11.46  7.6  25  31.99  21.1  

  انحراف معیار
CV  

7.12  13.63  8.28  0.93  0.13  0.16  18.48  0.35  6.67  23.6  15.65  

  متر  سانتی60-30
30-60 Cm  

  حداقل
Min  42  5.5  4.5  0.23  1.33  0.15  1.52  7.01  11.07  4.9  7.12  

  حداکثر
Max  

87.5  31.5  31.5  2.38  2.08  0.45  84.1  8.17  55.95  96  43.91  

  میانگین
Ave  

65.87  16.84  17.11  1.07  1.68  0.32  10.46  7.67  24.88  28.93  14.52  

  انحراف معیار
CV  

11.98  6.70  6.04  0.60  0.15  0.06  12.09  0.36  7.93  18.94  7.44  

S : ،شنSi : ،سیلتC : ،رسOM :آلی، مواد BD : ،چگالی ظاهريMWD :ها،  میانگین وزنی قطر خاکدانهECe : ،هدایت الکتریکی عصاره اشباع  
pH : ،واکنش خاكSAR : ،نسبت جذب سدیمK : ،پتاسیم محلولP :جذب فسفر قابل.   

  
   .گیاهی و ساخت انسان شیب، عناصر درصد آماري  خالصه-4 جدول

Table 4. Summary statistics of slope percentage and man-made and vegetation cover elements. 

 خصوصیت
Property  

  حداقل
Min  

  میانگین
Ave  

  حداکثر
Max  

  میانه
Middle 

  انحراف معیار
CV  

  شیب
Slope (%)  

0  3.7  18  1  4.69  

  پوشش گیاهی
Vegetation cover  1  2.26  5  2  1.13  

  ساخت انسان
Man-made  0  0.12  4  0  0.62  
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کیفیت فضاي سبز بر اساس روش بندي  کالس
 نقشه پراکنش نقاط و 2شکل : فازي دانش پایگاه
بندي کیفیت محیط و منظر پارك ساحلی شهر  کالس

با توجه به این شکل مشاهده . دهداهواز را نشان می
 یعنی 2شود که پارك ساحلی غربی در کالس  می

کیفیت متوسط قرار دارد اما پارك ساحلی شرقی 
با توجه به . باشد  می3 و 2، 1کالس داراي هر سه 

 درصد از پارك ساحلی اهواز 7/38خروجی نقشه، 
 درصد داراي کیفیت متوسط و 8/58داراي کیفیت کم، 

باشد که بایستی   درصد داراي کیفیت زیاد می5/2
مناطق داراي کیفیت کم، احیا و مناطق داراي کیفیت 

 همچنین 2با توجه به شکل . متوسط، ترمیم شوند
 درصد از پارك که داراي 7/38شود که  مشاهده می

. باشد، در پارك ساحلی شرقی قرار دارد کیفیت کم می
 با توجه به مشاهدات صحرایی صورت گرفته مشاهده

این  در مشکالت ذکر شده فوق، که عالوه بر شد
 12 از شیب زیادتر شرقی، ساحلی بخش از پارك

 داراي و )6(گردد  می فرسایش بوده که موجبدرجه 
 باشد می گیاهی پوشش فاقد یا کم بسیار گیاهی پوشش

کیفیت  بر منفی ثیرأت درجه 12 از زیادتر واقع شیب در
  .است داشته شرقی ساحلی پارك زیبایی و منظر

  

  
  

   . نقشه کیفیت محیط و منظر پارك ساحلی اهواز-2 شکل
Figure 2. Landscape quality map of the Ahvaz riverside Park. 

  
  گیري نتیجه

 ي سبز کالنهاست که افزایش فضا اچند سالی
شهر اهواز روند رو به رشدي داشته و در این مدت 

نظر  هاما ب. تر شده است توجه به این مقوله بیش
رسد این افزایش فضاي سبز اهواز فقط در جهت  می

توجهی نداشته  کمیت بوده و از نظر کیفیت رشد قابل
اغلب  مطالعه نشان داد که هاي اینیافته. است

هاي ساحلی  پارك فضاي سبز درختان ومشکالت
 و ،گردد  به مسایل بستر ریشه این گیاهان برمیاهواز

ها و مسایل خاك در دسترس دلیل محدودیت اغلب به
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 مانند شوري و سدیمی بودن، فقر مواد غذایی، گیاه
فشردگی و تراکم خاك و عدم تهویه مناسب و 

  هاي اقلیمی از جمله بارندگی یتهمچنین محدود
کم و دماي بسیار باالي تابستان و تبخیر و تعرق زیاد، 
که در مجموع شرایط نامساعدي را براي گسترش 
  طبیعی گیاهان فراهم آورده، باعث شده که فضاي 

  . ها از کیفیت خوبی برخوردار نباشد سبز این پارك
 الرشد سریع در حال حاضر حضور گیاه مقاوم و

Conocarpus sp در شهر اهواز باعث بهبود فضاي 
سبز گردیده است اما خطر انقراض آن دور از انتظار 

 است که معموالً سبزاین گونه، درختی همیشه . نیست
مناطق . شود  و خاك شور کاشته میمناطق گرمسیردر 

کاشت آن نیاز به زهکشی ندارد و مقاومت خوبی در 
نوان یک درخت مقاوم به ع به. برابر شرایط سخت دارد

شوري و گرما و همچنین کم آبی در شهرها در کناره 
ها کاشته  روها و میادین و خط میانی خیابان پیاده
. بخشد شود و نماي زیبایی به شهر اهواز می می

که روش  داد نشان مطالعه این هايکلی یافتهطور به
تواند با استفاده از متغیرهاي فازي می دانش پایگاه

ها ارائه برآورد کمی از داده) کم، متوسط، زیاد(انی زب
طور همزمان قادر عبارت دیگر این روش به به. نماید

این روش . باشدبه بیان اطالعات عددي و زبانی می
 ساده بوده و هاي تجربی، نسبتاً نسبت به سایر روش

توان عوامل دیگري را  گونه محدودیتی، می بدون هیچ
این  از طرفی .دخالت دادنظر بررسی کیفیت مبراي 
 براي کشورهاي در بنابراینباشد،  هزینه می کم روش،

حال توسعه که اطالعات رقومی در اختیار ندارند 
 بنابراین از این .باشد عنوان یک تکنیک سودمند می به

روش هنگامی که اطالعات کافی بر حسب نظرات 
موجود ) گاه  آن- صورت قواعد اگر به(افراد خبره 

بندي کیفیت محیط و منظر  توان براي کالس شد، میبا
نتایج . ها و مناطق مشابه استفاده نمود این پارك

دست آمده از این روش با مشاهدات صحرایی نیز  هب
  . نماید یید میأهمخوانی داشته و کارایی این روش را ت
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Abstract1 
Background and Objectives: Modelling of environment and landscape quality involves the 
consideration of a number of factors, including existing vegetation cover, man-made constructions, 
topography and soil attributes. Today, the goal of assessing the quality of the environment and the 
landscape is to determine the indicators and criteria by which they can preserve, restore and 
reconstruction the landscape. In fact, in this way, it is possible to preserve aesthetically pleasing 
landscapes and restore other landscapes. The objective of this study was to evaluate the quality of 
environment and landscape in the riverside parks of Ahvaz using fuzzy knowledge-base.  
 
Materials and Methods: To do this research, two depths of 0.30-0.30 cm were taken and soil 
samples were transferred to laboratories for laboratory studies and exposed to air and dried and soil 
properties, slope percentage, visual aesthetic elements of man-made and vegetation cover were 
measured. A visual assessment was used to investigate the plant factor (resistant and effective on 
aesthetics) and human elements. For this purpose, 150 photographs of coastal parks were prepared 
and rated by space experts. Finally, the fuzzy knowledge-base with six parameters (salinity, gradient, 
soil texture, man-made, resistant plants and soil fertility) and seven models were used to study and 
model the quality of environment and landscape of the riverside parks of Ahwaz. 
 
Results: The results of this study indicated that the average amount of soil texture, bulk density, 
mean weight diameter (MWD), soil salinity, sodium adsorption ratio, organic matter, Olsen 
phosphorous, slope,  visual aesthetic of vegetation and man-made elements were sandy loam, 1.67, 
0.33, 10.96, 24.94, 2.42, 17.81, 3.7, 2.26 and 0.12 in this parks, respectively. The visual aesthetic 
elements of man-made and vegetation cover is also low due to lack of this elements. According to 
the experts of soil science, salinity, gradient, soil texture, man-made, resistant plants and soil fertility 
are the most effective variables for classifying the environment and landscape, so these variables can 
be important indicators for assessing the quality of green spaces and environment and landscape. 
The fuzzy knowledge-base models used in quality classification of the environment and landscape of 
Ahvaz riverside Parks showed that 38.7, 58.8 and 2.5 percent have low, medium and high degree of 
quality class, respectively.  
 
Conclusion: These results showed that the soils in this parks have saline & sodic properties with 
high density and low aggregate stability. Saline & sodic properties and soil erosion has been 
recognized as the most important limiting factors in the area with low and medium quality class. 
Therefore, drainage systems construction and soil leaching for reduce salinity and planting of 
tolerant vegetation cover to control of environmental stress were recommended for restoration of 
green space in this area. 
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