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بروامٍريسي مکاوي ي امکانسىجي وًاحي مستعد طبيعتگردي با وگرش آمايص
سرزميه (مطالعٍ مًردي :مىطقٍ سليمانتىگٍ ضُرستان ساري)
اسدا ...ديًساالر
اػشبديبس خغشافيب ٍ ثشًبهِسيضي ؿْشي داًـگبُ ديبم ًَس

مرتضي ضعباوي
داًـدَي کبسؿٌبػي اسؿذ خغشافيب ٍ ثشًبهِسيضي ؿْشي داًـگبُ ديبم ًَس

سيد صادق حميدي
کبسؿٌبع کبهذيَسش داًـگبُ فلَم کـبٍسصي ٍ هٌبثـ عجيقي ػبسي

چکيدٌ

ؽشفياازّاابي عجيقاازگااشدي اػااشبى هبصًااذساى کااِ ااشٍسر

دس يک ػشصهييً ،حَُ ػبهبًذّي ٍ ػيوبي هحيظّابي عجيقاي

اسصياابثي ببثليااز س شخااي ٍ ثشًبهااِسيااضي اكااَلي آى سَػااظ

ٍ اًؼبىػبخز ،ثبيذ آيٌِ سوبمًوبي چگًَگي سًٍذ سَػقِ هلي

هؼئَليي اهش ا ؼبع هايؿاَد ،هٌغقاِ گشدؿاگشي ػاذ ؿاْيذ

دس آى ػااشصهيي ثبؿااذر اهااشٍصُ ،دس دااي ثااشٍص ثحااشاىّاابي

سخبيي ػبسي هاي ثبؿاذر لازا اياي داظٍّؾ ثاش آى اػاز ساب ثاب

صيؼزهحيغيً ،بثَدي هٌبثـ ٍ ايدابد هَاًاـ دس ساُ سػايذى ثاِ

ؿٌبػبيي هقيبسّبي هَثش ،ثِ اسصيابثي ساَاى اکَلاَطيکي هٌغقاِ

سَػقِ دبيذاس ،الصم هيآيذ ثشًبهِّب ثش اػبع ؿٌبخز ٍ اسصيبثي

خْز کبسثشي عجيقازگاشدي ثذاشداصدر دس اياي ساػاشب داغ اص

سَاى هحيغي كَسر گيشد سب ّن ثْشُثشداسي دس خَس ٍ هؼشوش

ؿٌبػبيي هقيبسّب (اص بجيا فَاها فيضياَگشافي ،ؿاشايظ صهايي

اؼ

ؿٌبػي ،خبک ؿٌبػاي ،ساُّابي دػششػاي ،کابسثشي اسا اي،

ؿَدر اص ايٌشٍ ديؾ اص سذٍيي ساّکبسّبي سَػقِ ٍ اخاشاي آى،

ؿجکِ ّيذسٍگشافي ،ابلاين هٌغقاِ ٍ ررر  ،اباذام ثاِ سْياِ دبيگابُ

ثشسػي خغشافيبيي هٌغقاِ ٍ ؿاٌبخز ساَاىّابي هحيغاي آى ٍ

دادُّبي هکابًي آًْاب دس ػابهبًِ اععفابر خغشافيابيي(GIS

ػذغ سقييي سَاى ثَمؿٌبػي ػشصهيي ثِ ثشًبهِسيض ايي اهکابى سا

ؿذر دس اداهاِ  ،داغ اص اػشبًذاسدػابصي اياي هقيبسّاب ثاِ سٍؽ

هيدّذ سب ثاش اػابع ساَاىّابي هٌغقاِ ،خْاز ٍ ساّکبسّابي

هٌغااف فاابصي دس هحاايظ ًااشمافااضاس  ،Arc GISثااب اػااش بدُ اص

سَػقِ هٌغقِ سا هـخق ًوَدُ ٍ ثشًبهِاي هشٌبػات ثاب ؿاشايظ

ًؾشػااٌدي دشػـااٌبهِاي اص  20کبسؿااٌبع ٍ ثااِ کوااک سٍؽ

هٌغقِ اسائِ دّذر ثب سَخِ ثِ ايٌکِ هحايظصيؼاز عجيقاي ،ساَاى

آًششٍدي ؿبًَى ثِ ّش يک اص هقيبسّب ٍصى خبكي اخشلبف دادُ

ثاَمؿٌبػاي هحاذٍدي سا ثاشاي اػاش بدُّابي اًؼابى داساػااز،

ؿذر ػذغ ثب سل يف ٍ سٍيْنگزاسي ايي هقيبسّب ،ثش اػبع هٌغف

اسصيبثي سَاى ثَمؿٌبػي ثِ فٌَاى ّؼشِ هغبلقبر صيؼزهحيغي

فبصيً ،قـِ ًْبيي کِ ثيبًگش هٌبعف س شخگبّي اػاز ،بكا

ثب ديـگيشي ثحشاىّبي هَخَد ،ثؼشش هٌبػجي ثشاي ثشًبهاِسياضي

ؿذر هٌغقِ هَسدهغبلقِ دس ًقـِ سَليذ ؿذُ ثاِ ػاِ عجقاِ ثؼايبس

صيؼز هحيغي فشاّن هيآٍسدر ٍخَد هٌبثـ عجيقاي هٌحلاش ثاِ

هٌبػت ،هٌبػت ٍ ًبهٌبػت ثِ هٌؾَس ثشًبهِسياضي خْاز اًاَاؿ

فشد دس اػشبى هبصًذساى ؿاشايظ ثؼايبس هٌبػاجي سا ثاشاي سَػاقِ

فقبليزّبي س شخي سقؼين ؿذُ کِ دس ًْبيز ّ 2202/02کشابس

كٌقز گشدؿگشي دس اياي اػاشبى هْياب کاشدُ اػازر يکاي اص

اص آى ثِ فٌَاى هکبىّبي ثؼيبس هٌبػت ؿٌبػبيي ؿذُ اػزر

اص هحيظ كَسر گيشد ٍ ّن اسصؽّابي عجيقاي هحايظ

كلمااا

كلياادي :عجيقاازگااشدي ،هٌغااف فاابصي ،آًششٍدااي

عجيقي ،صهيٌِ

ؿبًَى ،ػبهبًِ اععفبر خغشافيبيير

0

بؽز دَيبي آًْب سا ًيض هْيب هيکٌذ (لاَساًغ

ٍ ّوکبساى 022:0222 ،ر اػش بدُ هؼشوش اص هٌبثـ عجيقي هشضوي

مقدمٍ
سؿذ ٍ گؼششؽ ؿْشًـيٌي ٍ ًيبص خَاهـ ؿْشًـيي ثِ ثبصدياذ
اص خبرثِّبي عجيقاي ،ػاجت ػاشاصيش ؿاذى خيا فؾيواي اص
خوقيز ؿْشًـيي ثِ ًَا ي ٍ هکبىّابي داساي خبرثاِّابي
گشدؿگشي ؿذُ اػز (سقَايي ٍ ّوکبساى 00:0202 ،ر ثاذيي
لحبػ سَخِ ثِ هبّيز گشدؿاگشي ٍ ديبهاذّبي ًبؿاي اص آى
لضٍم سحقيف ٍ هغبلقِ سا دس اياي هَ اَؿ ثاش هدابهـ فلواي
آؿااکبس کااشدُ اػاازر ثشًبهااِسيااضي گشدؿااگشي هشکااي ثااِ
ؽشفيزّبي خبرة عجيقاي ّواشاُ ثاب الضاهابر صيؼاز هحيغاي
عجيقزگشدي اػز (هحوَدي 28:0266 ،ر گؼاششؽ كاٌقز
گشدؿگشي دس هکبىّبيي کِ ؽشفيز ثبلقَُ خزة گشدؿگش
سا داسًذ هيسَاًذ ثِ فٌَاى اثضاسي کبسآهذ دس خْز سؿاذ ٍ
سَػقِ ّوِ خبًجِ خَاهـ هيضثبى ثِ کابس گشفشاِ ؿاَدر ٍخاَد
خبرثِ يک فٌلش الصم ٍ ًِ کابفي دس خْاز سؿاذ ٍ سَػاقِ
كٌقز گشدؿگشي هحؼَة هايؿاَد ،صياشا سَػاقِ كاٌقز
گشدؿگشي دس ّش هٌغقاِ ًيبصهٌاذ ؿٌبػابيي دبياف هحاذٍدُ،
اسائِ خذهبر ٍ سؼْيعر هَسد ًيبص گشدؿگشاى ٍ ًيض هقشفي
دس خْاز خازة گشدؿاگشاى هايثبؿاذر سؿاذ ٍ گؼاششؽ
گشدؿگشي هٌبفـ هشقذدي ثشاي خَاهـ هيضثبى ثِ ّواشاُ داسد
کِ يکي اص آًْب هٌبفـ ابشلبدي اػزر گشدؿگشي اص هْوششيي
فقبليزّبي اًؼبًي هقبكش اػز کِ ّوشاُ ثب ثِ ٍخاَد آٍسدى
سغييشار ؿگشف دس ػيوبي صهيي ،اٍ بؿ ػيبػي ،ابشلبدي،
فشٌّگي ،هٌؾ ٍ سٍؽ صًذگي اًؼبىّب سا دگشگَى هيػبصدر
ثٌبثشايي يکي اص اثشذاييساشيي ٍ دس فايي اب

فٌَاى يک ساّکبس هذيشيشي سدشثِ ؿاذُ دس فشكاِّابي هٌابثـ

اشٍسيساشي

ًيبصّبي ايي هٌغقِ ،سَػقِ صيشػبخزّبي گشدؿگشي اػاز.
ؽشفيزيبثي هکبىّبي هٌبػت دس ايي ًَؿ گشدؿگشي ًِ سٌْب ثِ
فٌَاى اثضاسي ثشاي اسسقبي ػغَح اخشوابفي ٍ ابشلابدي هاشدم
ثَهي سلقي هي ؿَد ،ثلکاِ ثاِ فلاز کبسکشدّابي

ؿٌبػبيي سَاى اکَلَطيکي آى اػزر ايي ؿٌبػبيي دس دساصهذر
اخاابصُ هاايدّااذ سااب اص عشيااف ثااِ کاابسگيشي هااذيشيز ثْيٌااِ ٍ
ثشًبهِسيضي ؿذُ ،اػش بدُ هؼشوش اص هٌبثـ عجيقي فشاّن گاشدد ٍ
اص فقبليز ّبي هخابل

ثاب ساَاى هٌغقاِ خلاَگيشي ؿاَدر فاذم

اخشاي آهبيؾ ػشصهيي ٍ اػش بدُ ًبهٌبػت اص آى ػجت هيگشدد
کِ اص صهيي ٍ آة ثِ اًذاصُ ساَاى آى اػاش بدُ ًـاَد (ػاْشاة،
 2:0202ر ثب ايي ب آهبيؾ ػشصهيي ثاِ كاَسر اهاشٍصي ثاِ
خلَف دس کـَس هب داساي ػابثقِ خيلاي عاَالًي ًيؼازر دس
اکثش هغبلقبسي کِ دسکـَس هب خْز اسصيبثي سَاى ػشصهيي اًدبم
گشفشِ ،اػش بدُ اص هذ اکَلَطيک هخذٍم هشػَم اػز کِ دس
ايي سٍؽ هٌبعف هٌبػت س شجّبي هشوشکض ٍ گؼششدُ ثاب سَخاِ
ثااِ هقيبسّاابي اکَلَطيااک اص يکااذيگش س کيااک هاايؿااًَذ
(هخااذٍم 06:0262،ر ايااي هااذ داساي چاابسچَثي اػااز کااِ
هشغيشّبي هَثش دس اسصيبثي اص بج هـخق ؿذُاًذ ٍ هقيبسّابي
اکَلَطيک ثاب ٍصى يکؼابى اص ّواذيگش س کياک هايگشدًاذر
ثٌبثشايي اص هذ ّبي اسصيبثي اسائِ ؿذُ خْز اسصيابثي س شخاي،
هذ ّبيي هٌبػت ّؼشٌذ کِ چٌذ فبهلِ ثَدُ ٍ اص چٌذيي هقيابس
اکَلَطيکي دس اًدبم فو اسصيبثي ثْشُ گيشًذر
ٍخَد هٌبثـ عجيقي هٌحلش ثِ فشد دس اػشبى هبصًاذساى ؿاشايغي
ثؼيبس هٌبػجي سا ثشاي سَػقِ كٌقز گشدؿگشي دس اياي اػاشبى
هْيب کشدُ اػازر يکاي اص ؽشفيازّابي عجيقازگاشدي اػاشبى
هبصًذساى کِ شٍسر اسصيبثي ببثلياز س شخاي ٍ ثشًبهاِسياضي
اكَلي آى سَػظ هؼئَليي اهش ا ؼبع هيؿَد ،هٌغقِ ػاليوبى
سٌگِ (ػذ ؿاْيذ سخابيي ؿْشػاشبى ػابسي هايثبؿاذر دس اياي
هغبلقِ اص سٍؽ آًششٍدي ؿبًَى ثشاي ٍصىدّي ثِ فَاه هَثش دس
اسصيبثي ببثليز س شخي گشدؿگشي اػش بدُ ؿذر

ابؽشي ثاِ
1- Laurance

دس ايااي سٍؽ هشغيشّاابي کي ااي ثااِ اًااذاصُ هشغيشّاابي کوّااي دس

اسصيبثي سَاى اکَلَطيک َ ِّبي  20 ٍ 22ؿوب ايشاى

فشآيٌذسلوينگياشي هاَسد لحابػ باشاس هايگيشًاذر ثاب سـاکي

ثشاي کبسثشي خٌگ داسي دشداخشٌذ کِ ًشبيح بکي اص ٍخَد

دبيگبُ اععفبسي اص ايي هشغيشّب دس ػبهبًِ اععفبر خغشافيبيي،

ّش ّ ز عجقِ هذ خٌگ داسي ايشاى دس هٌغقِ هَسد هغبلقِ

ابذام ثِ اػشبًذاسدػبصي آًْب ثِ سٍؽ هٌغاف فابصي ؿاذر ػاذغ

ثَدُ اػز ٍ ًيض ًشبيح ٍي ًـبى داد کِ ثشاي افضايؾ دبز دس

ثب سل يف ٍ سٍيْنگزاسي ايي هقيبسّب دس هحيظ ًاشمافاضاس Arc

سقييي کبسثشي هٌبعف خٌگلي اص سٍؽ هٌغففبصي ٍ ٍصىدّي

 GISابذام ثِ دٌِْثٌذي ًَا ي هؼشقذ عجيقزگشدي دس هٌغقاِ

ثِ سٍؽ ػلؼلِ هشاسجي ثبيذ اػش بدُ کشدر

هَسد هغبلقِ ؿذر

 هبّيٌي ٍ ّوکبساى( ، 0266ثشاي اسصيبثي سَاى عجيقزگشديدسهحذٍدُ ؿْشػشبى ثْـْش اص سٍؽ اسصيبثي چٌذهقيبسُ ثش

پيطيىٍ تحقيق
0

 -کيبئَ لي بًگ ( 0226دس هغبلقِاي ،هٌغقِاي سحز فٌاَاى

هجٌبي هٌغف فبصي اػش بدُ ًوَد کِ هـخق ؿذ اص ک
هؼب ز ؿْشػشبى ،ذٍدّ 60022کشبس داساي هحذٍديز،

فيٌگکَاى 2اص سَاثـ ؿْش صيٌيبًگ 0چيي ،هذ هٌبػجي ثشاي

ّ0222کشبس داساي سَاى ثبالّ 22222 ،کشبس داساي سَاى

سَػقِ گشدؿگشي دس هٌابعف َهاِ ؿاْشي کاِ ثعاػاش بدُ

هشَػظ ٍ

ثشاي

ّؼشٌذ ،اسائِ دادر دس ايي سحقيف اص هذ ػلؼلِ هشاسجي اػش بدُ

عجيقزگشدي گؼششدُ هيثبؿذر

کشد ،کِ دس ػغح اٍ ّذف دشٍطُ کِ ؿبه ايدبد گؼششؽ

 -هحوذدَس ٍ ًبدسي ( ، 0260ثِ اسصيبثي اکَلَطيک هٌغقِ

گشدؿگشي دس هٌغقِ فيٌگ کَاى ؿْش صيٌيبًگ ٍ دس ػغح

فٌذبلَ اص سَاثـ ؿْشػشبى ًويي ،اػشبى اسدثي خْز سَػقِ

دٍم  0هقيبس کِ ؿبه اّويز اکَلَطيکي ،اّويز ابشلبدي،

گشدؿگشي ثِ س کيک فلَ ٍ ثب اػش بدُ اص سٍؽ سدضيِ ٍ

اّويز چـناًذاص ،اّويز اخشوبفي ثَد .دس ًْبياز ثاِ اياي

سحلي ػبهبًِاي دشداخشِاًذر ًشيدِ ثشسػي ًـبى هيدّذ سوبهي

ًشيدِ سػيذًذ کِ هٌغقِ ثاب هقيابع  60دسكاذ ثاشاي سَػاقِ

ػغح هٌغقِ ثشاي سَػقِ گشدؿگشي هخلَكبً س شج گؼششدُ اص

گشدؿگشي هٌبػت اػزر

سَاى ثباليي ثشخَسداس اػز ٍ هٌغقِ ثشاي ّش فل ٍ ّش ًَؿ

ذٍد ّ 0822کشبس داساي سَاى

قي

 -کَهبسيّ ٍ 2وکابساى ( 0202دس هغبلقاِاي ثاِ سقيايي ساَاى

س شج (گؼششدُ ٍ هشوشکض ثِ كَسر خذاگبًِ ؿٌبػبيي ؿذُاًذر

سٍؽ سحلي ػلؼلِ هشاسجي دشداخشٌذر دس ايي ثشسػي الياِّابي

دادٌَا ي ريشضىاسي تحقيق

عجيقزگشدي ًب يِ غشثي ايبلز ػبيکاينٌّ 8اذ ثاب اػاش بدُ اص
ؿک صهيي ،اسس بؿ ،کبسثشي اسا اي ،سٌاَؿ ٍ ساشاکن گيابّي،
ياابر ٍ ااؾ ،سَاًاابيي خاازة گشدؿااگش ،صيشػاابخزّااب ٍ
اهکبًبر دس ًؾش گشفشِ ؿذر دس ًْبيز ًقـِ سَاى س شخي هٌغقِ
ثذػز آهذ کِ ثش اػبع آى  22دسكذ هٌغقِ داساي ساَاى ثابال
ٍ خيلي ثبال هيثبؿذر
 -اهيشي ٍ ّوکبساى ( ، 0266دس سحقيقي ثب اػش بدُ اص هٌغف

 -1مىطقٍ مًرد مطالعٍ
هٌغقِ هَسد هغبلقِ ؿبه ثخـي اص َ ِ آثخيض سدي ثٌبم ػاذ
ؿْيذ سخبيي (ػليوبىسٌگاِ ،دسگاَيؾ ثَهيابى اػاز کاِ دس
خٌااَة ؿْشػااشبى ػاابسي اص اػااشبى هبصًااذساى ٍ دس هَبقيااز
 22 007دسخِ عَ ؿشبي ٍ ً22 ̊ 287 0
خغشافيبيي ً 22 17̊ 20سب ً̊ 00
 28 017دسخِ فشم ؿوبلي ٍابـ ؿذُ اػز(ؿک  0ر
سب ً̊ 02

فبصي ٍ ٍصىدّي ثِ هشغيشّب ثِ سٍؽ ػلؼلِ هشاسجي ،ثِ ثشسػي
2- Qiao Lee Fang
3- Fengquan
4- Xinxiang
5- Kumari
6- Sikkim

دس ايي هٌغقاِ ّ 02602کشابسي ،اذاکثش اسس ابؿ  2202هشاش ٍ

فوَهبٌ ثْشُثشداسي اص خٌگ ثِ هٌؾَس چَةّ ،يضم ٍ رغب اػز

هشَػااظ آى  0062هشااش ،ؿاايت هشَػااظ  ،% 0/6هشَػااظ ثاابسؽ

ٍ دس اسا ي کـز غعر ثِ كَسر دين ٍ دس بؿيِ دسُّب ٍ

ػاابليبًِ  820/8هيليوشااش ،هشَػااظ دهاابي ػاابالًِ  00/0دسخااِ

اسا ي سشاعثٌذي ؿذُ ،ثشًحکبسي ٍ ػبيش ًجبسبر آثي هشػاَم

ػبًشيگشاد ٍ ابلاين هٌغقاِ ثاش اػابع سٍؽ دٍهابسسي ،هشعاَة

اػزر فوذُ سشيي فَاها هحذٍدکٌٌاذُ دس اسا اي ،فشػابيؾ،

هيثبؿاذر ثغاَس کلاي  %02/20اص کا هٌغقاِ هاَسد هغبلقاِ سا

ؿيت ،دؼشي ٍ ثلٌذي ٍ دس ثقضي بؼاوزّاب هحاذٍديز فواف

کَُّب ٍ سذِّب سـکي هيدٌّذ کِ فوذسبٌ داساي دَؿؾ خٌگلي

خبک اػزر

ًؼجشبٌ هششاکوي هيثبؿٌذر اػش بدُ فوذُ اص اسا ي دس ب

ب ش

ؿک ( : 0هَبقيز هٌغقِ هَسد هغبلقِ دس کـَس ،اػشبى ٍ ؿْشػشبى

دس ايي سحقيف ػقي ثش آى ؿذُ سب وي ؿٌبػبيي هشغيشّب ٍ
هقيبسّبي هَثش دس سَاى س شخگبّي ،دبيگبُ دادُّبي هکبًي اص
هقيبسّبي ؿٌبػبيي ؿذُ اص ايي هٌغقِ دس ػبهبًِ اععفبر
خغشافيبيي ايدبد گشديذر ػذغ ًقـِّبي هشثَط ثِ ايي هشغيشّب
دس هحيظ ًشمافضاس  Arc GISثب اػش بدُ اص هٌغف فبصي
اػشبًذاسد ؿذًذر دس اداهِ ثب سکوي دشػؾًبهِ سَػظ کبسؿٌبػبى
ٍ هشخللبى خجشُ ٍ ثِ کوک هذ آًششٍدي ؿبًَى ٍصى ّش
يک اص هقيبسّبي هَثش ثذػز آهذُ ٍ اليِّبي اععفبسي ٍ
سَكي ي هقيبسّب ثب سَخِ ثِ ٍصىّبي هحبػجِ ؿذُ ٍ سَاثـ
سحليلي ،دس هحيظ ػبهبًِ اععفبر خغشافيبيي( GISآهبدُ ٍ ثب
يکذيگش سل يف ؿًَذ سب ًقـِ ًْبيي کِ ثيبًگش هٌبعف س شخگبّي
ثؼيبس هٌبػت ،هٌبػت ٍ ًبهٌبػت اػز ،بك ؿَدر

 -2ضىاسايي معيارَا ي ايجاد پايگاٌ اطالعاتي
دادُّبي هَسد ًيبص دس ايي سحقيف ثِ دٍ بؼوز دادُّبي هکبًي
ٍ دادُّبي سَكي ي سقؼينثٌذي هيؿًَذر دادُّبي هکبًي ٍ
دادُّبي سَكي ي سْيِ ؿذُ فجبسسٌذ اصً :قـِّبي سَدَگشافي ثب
هقيبع  0:02222اص هٌغقِ هَسد هغبلقًِ ،قـِّبي دَؿؾ
گيبّي ،کبسثشي اسا ي ،صهييؿٌبػي ،خبک ؿٌبػي ،ؿجکِ
اسسجبعي ،ؿجکِ ّيذسٍگشافي ٍ ببثليز اسا ير ّوچٌيي اص
دادُّب ٍ اععفبر ايؼشگبُّبي َّاؿٌبػي کِ اص اداسار آة
هٌغقِاي ٍ َّاؿٌبػي اػشبى هبصًذساى سْيِ گشديذ ًيض اػش بدُ
ؿذر دغ اص اػشخشاج اليِّبي اععفبسي هخشل ً ،قـِّب ثِ
كَسر اليِّبي ببث اػش بدُ دس هحيظ ًشمافضاس Arc GIS
ًؼخِ  02ثشاي سحلي آهبدُ ؿذًذر ايي اليِّب ؿبه اليِ
عجقبر اسس بفي ،ؿيت خغشافيبيي ،خْز خغشافيبيي ،اليِ
ّنثبساىّ ،ندهب ،اليِ دَؿؾ گيبّي ،خبک ،ؿجکِ اسسجبعي،
هٌبثـ آثي ،کبسثشي اسا ي ،ؿذر فشػبيؾ ٍ هٌبعف هؼکًَي
هيثبؿٌذر کِ ثشخي اص آًْب دس ؿک  0الي  1آٍسدُ ؿذُ اػزر

ؿک (ً : 0قـِ کبسثشي اسا ي دس هٌغقِ

ؿک (ً : 0قـِ ؿيت خغشافيبيي دس هٌغقِ

ؿک (ً : 2قـِ هٌبثـ آثي دس هٌغقِ

ؿک (ً : 2قـِ صهييؿٌبػي ٍ گؼ ّبي هَخَد دس هٌغقِ

ؿک (ً : 1قـِ خْبر خغشافيبيي دس هٌغقِ

ؿک (ً : 8قـِ هٌبعف ّنثبساى

 -3استاوداردسازي اليٍَا بٍ ريش مىطق فازي

ة سٍؽ اػشبًذاسدػبصي ذاکثشي 6ثشاي کعع ثب هغلَثياز

ثشاي آهبدُ ٍ اػشبًذاسدػبصي اليِّب ثاش اػابع هٌغاف فابصي اص

دبييي

ًشمافاضاس  Arc GISاػاش بدُ ؿاذر دس اياي سٍؽ ثاشاي سجاذي

دس ايااي سٍؽ کااععّاابي ثااباسصؽ داابيييسااش ،اهشياابص ثاابالسشي

اسصؽّاابي ّااش کااعع ثااِ اهشياابص ،ثبيااذ اسصؽّااب ثااب يکااي اص

هيگيشًذر هثعً دس هَسد اليِ ؿيتّ ،شچاِ ؿايت کوشاش ثبؿاذ،

سٍؽّبي اػشبًذاسد کشدى ثِ اهشيبص اػشبًذاسد ؿذُ سجذي ؿًَذ

اسصؽ آى دس اليِ اػشبًذاسد ؿذُ ثبالسش ٍ ثِ يک ًضديکشش اػزر

کِ ايي سٍؽّب فجبسسٌذ اص( يبئيبى ٍ ّوکبساى: 02:0260 ،

خْز اػشبًذاسد کشدى اليِّب دس ايي سٍؽ اص ساثغِ ( 0اػش بدُ

ال

سٍؽ اػشبًذاسدػبصي کلي 1ثشاي کعع هغلَثيز ثبال

هيگشدد (ثِ ايي فشهَ  ،فشهَ ًضٍلي ًيض گ شِ هيؿَد
]  x minا  xi ] / [x maxا [x max

ايي سٍؽ اػشبًذاسد کشدى ثشاي کعع هغلَثياز ثابال اػاش بدُ

(0

هايؿاَدر دس اياي سٍؽ اسصؽّاب ثاِ كاَسر ٍ Max Goal

الصم ثاااِ يااابدآٍسي اػاااز کاااِ دس اياااي هغبلقاااِ ،خْاااز

 Min Goalاػشبًذاسد هيؿَدر ثاذيي هقٌاي کاِ ّشچاِ اسصؽ

اػشبًذاسدػبصي اليِّبي ايدبد ؿذُ دس هحيظ ًاشم افاضاس Arc

ثابالسش ثبؿاذ ،اهشيابص دادُ ؿاذُ ثاِ ً 0ضدياک هايؿاَدر خْاز

 GISدس اکثش هَاسد اص سل يقي اص ايي دٍ سٍؽ اػش بدُ ؿذر

اػشبًذاسد کشدى اليِّب ثِ ايي سٍؽ ،اص ساثغِ ( 0صياش اػاش بدُ
هيگشدد کِ  xiاليِ هَسد هغبلقِ xmin ،ذاب اسصؽ هَخاَد

 -0مدل آوتريپي ضاوًن

دس اليِ ٍ  xmaxذاکثش اسصؽ دس اليِ اػز (ثاِ اياي فشهاَ ،

دس اسصيبثي اٍصاى ثشاي ؿبخقّبي هَخَد يک سلوينگيشي

فشهَ كقَدي ًيض گ شِ هيؿَد ر

چْبس سٍؽ آًششٍدي ،0ليي هخ ،کوششيي هدزٍسار ٍصيي ؿذُ

(0

]  x minا  x min ] / [x maxا [xi

ٍ ثشداس ٍيظُ هَخَد هيثبؿذر
7-Maximum Standardization
8- Entropy
9- Goal Standardization

دس ايي سحقيف سٍؽ آًششٍدي ثشاي سقييي دسخِ اّويز ًؼجي

يک آسايِ سلاوينگياشي اص ياک هاذ چٌاذ ؿبخلاِ ابٍي

ؿبخقّب هَسد اػش بدُ بشاس گشفزر آًششٍدي يک ه َْم

اععفبسي اػز کِ آًششٍدي هيسَاًاذ ثاِ فٌاَاى هقيابسي ثاشاي

فوذُ دس فلَم فيضيکي ،فلَم اخشوبفي ٍ سئَسي اععفبر

اسصيبثي آى ثکبس سٍدر هحشَي اععفبسي هَخَد اص ايي آسايِ سا

هيثبؿذ ثِ عَسي کِ ًـبى دٌّذُ هقذاس فذم اعويٌبى هَخَد

اثشذا ثِ كَسر  Pij = rij / ∑miهحبػجِ ٍ اص هدوَفِ ّPijب ثِ

اص هحشَاي هَسد اًشؾبس اععفبسي اص يک ديبم اػزر ثِ ل ؼ

اصاي ّش هـخلِ Ej ،ثب فشم  k=1/Lnmثاِ كاَسر Ej = -

ديگش ،آًششٍدي دس سئَسي اععفبر هقيبسي اػز ،ثشاي هقذاس

] K∑mi [ Pij.LnPijسقيايي هايگاشددر فاذم اعويٌابى( djاص

فذم اعويٌبى ثيبى ؿذُ سَػظ يک سَصيـ ا شوب گؼشش ثِ

اععفبر ايدبد ؿذُ ثِ اصاي ؿبخق jام اص کؼاش هقاذاس  Ejاص

عَسي کِ ايي فذم اعويٌبى ،دس كَسر دخؾثَدى سَصيـ،

فااذد يااک بكاا ٍ ػااشاًدبم اٍصاى ( wjاص ؿاابخقّاابي

ثيـشش اص هَسدي اػز کِ سَصيـ فشاٍاًي سيضسش ثبؿذر ايي فذم

هَخَد اصعشيف  wj=dj/∑mj=1djهقيي هيگشددر

اعويٌبى دس كَسسي کِ  Kيک ثبثز هثجز ثبؿذ ثِ هٌؾَس
سبهيي 0≤ E ≤1ثِ كَسر ري سـشيح هيؿَد:
(2

بحث ي يافتٍَاي تحقيق

]E≈S{P1,P2,…Pn}=-K∑ni=1[ Pi.LnPi

دس ايي سحقيف داغ اص ؿٌبػابياي فٌبكاش ٍ هقيبسّابي هاَثش دس

 Eاص سَصيـ ا شوب  Piثشاػبع هکبًيضم آهبسي هحبػجِ ؿاذُ ٍ

سقييي هٌبعف هؼشقذ خْز دٌِْثٌذي عجيقازگاشدي ثاب سکويا

هقذاس آى دس كَسر سؼبٍي ّ Piب ثب يکذيگش هابکضيون هقاذاس

دشػؾًبهِ سَػظ کبسؿٌبػبى ٍ هشخللبى خجشُ ٍ ثاِ کواک

هوکي خَاّذ ثَد (اكغشدَس 008 :0262 ،ر

هذ آًششٍدي ؿبًَى ٍصى ّاش ياک اص هقيبسّابي هاَثش ثذػاز

-K∑ni=1[ Pi.LnPi]=-k{1/n Ln 1/n +1/n Ln 1/n+
(… +1/n Ln 1/n}=-k{(Ln1/n)(n/n)}=-kLn 1/n 0

آهذ (خذٍ  0ر

خذٍ (ٍ : 0صى ًْبيي هقيبسّب ثش اػبع سٍؽ آًششٍدي ؿبًَى

هقيبسّب

اسصؽ ٍصًي

هقيبسّب

اسصؽ ٍصًي

اسس بؿ

2/02822

خبدُّب

2/00202

ؿيت

 2/0228کبسثشي اسا ي 2/222

خْز

 2/2060هٌبعف هؼکًَي 2/2008

دَؿؾ گيبّي 2/21000
هٌبثـ آثي
ثبفز خبک

ابلين

2/2062

 2/0622ؿذر فشػبيؾ 2/222
2/2020

دغ اص سقييي ٍصى ًْبيي ثشاي ّش کذام اص هقيبس ،ايي اٍصاى ثب

اليِّبي هَثش ثش آى ٍ هيضاى سبثيش ايي اليِّب ًقـِ ًْبيي ثِ

دـشيجبًي ببثليزّبي ػبهبًِّبي اععفبر خغشافيبيي دس افوب

سٍؽ فبصي ثذػز آهذ کِ دس آى فشكِّبي ثؼيبسهٌبػت،

ٍصى ثِ اليِّب ٍ ػذغ سٍيْنگزاسي آًْب ثب سَخِ ثِ هيضاى

هٌبػت ٍ ًبهٌبػت ثِ هٌؾَس کبسثشي س شخي عجيقزگشدي

سبثيشؿبى ثش فشآيٌذ اسصيبثي دس هحيظ  GISسل يف هيؿًَذر دس

اسائِ هيؿَد (ؿک  6ر

ًْبيز ثشاي ّش کذام اص هقيبسّبي هَسد ًؾش ثب سَخِ ثِ سقذاد

ؿک (ً : 6قـِ دٌِْثٌذي ًَا ي هؼشقذ عجيقزگشدي

وتيجٍگيري

فبصي دس هحيظ ًشمافضاس  GISثِ كَسر ًقـِ سَليذ ؿذ

سحلي ّبي فضابيي ٍ خغشافيابيي اغلات چٌاذهشغيشُ ٍ

کِ هٌغقِ هَسد هغبلقِ ثِ ػِ عجقِ ثؼيبس هٌبػت ،هٌبػت

چٌاذهقيبسياًاذر ثشًبهاِ سياضاى ٍ سلاوين گيشًاذگبى

ٍ ًبهٌبػت ثِ هٌؾَس ثشًبهِسيضي خْز اًَاؿ فقبليزّبي

فضبيي (هکبًي ثاشاي ا هؼابئ خاَيؾ ثاب عيا

س شخي سقؼين گشدياذ ٍ دس ًْبياز ّ 2202/02کشابس اص

ٍػيقي اص دادُّب ٍ اععفبر هَاخِاًاذ کاِ اػاش بدُ،

آى ثِ فٌَاى هکبىّبي ثؼيبس هٌبػتّ 02001/20 ،کشابس

سل يف ٍ سحلي آًْب ثِ ػجت دن صيبد ٍ هبّيزّابي

هکبىّابي هٌبػات ٍ ّ 2860/28کشابس ثاِ فٌاَاى هٌابعف

هش بٍر ،هقوَالً ثؼيبس ديچيذُ ٍ هـک اػزر اسصيبثي

ًبهٌبػت ؿٌبػبيي ؿذُ اػزر ّوچٌيي ًشبيح ًـبى داد کِ

س شخاي فشآيٌاذ ديچياذُاي اػاز کاِ اًدابم آى ثاِ

اسس بؿ صيبد ،ابلين ثؼيبس هشعَة ،ؿذر فشػبيؾ صيبد ٍ

هع ؾبر ّوضهابى چٌاذيي فبها اص خولاِ هقيبسّابي

ؿيت سٌذ اص هْوششيي فَاهلي ّؼاشٌذ کاِ ػاجت ؿاذُ ساب

ابليوي ،طئَهَسفَلَطيکي ،صيؼزهحيغي ٍ ابشلابدي ٍ

هٌبعف خٌَثي اص َ ِ ؿشايظ ًبهٌبػجي سا خْاز ساَاى

اخشوابفي ًيابص داسدر چاَى ػابهبًِّابي اععفابر

س شخي داؿشِ ثبؿٌذر دس بلي کِ هٌبعف ؿاوبلي َ اِ

خغشافيبيي داساي ببثليازّابي هشقاذد ٍ سَاًوٌاذي دس

ثِ دليا داؿاشي ؿاشايظ هؼابفذ ابليواي ،اسس ابؿ دابييي،

صهيٌة گشدآٍسي ،رخياشٍُ ،ياشايؾ ،سحليا دادُّاب ٍ

ؿيت ٍ ؿاذر فشػابيؾ کان ثاِ فٌاَاى ؽشفياز ثؼايبس

هاذ ػابصي هاي ثبؿاٌذ ،لازا اثاضاس ه ياذي ثاشاي

هٌبػت خْز سَاى س شخي هحؼَة هيؿًَذر

ثشًبهِسيضاى فضبيي دس صهيٌِ هکبىيبثيّب ٍ اسصيبثيّابي
س شخي هحؼَة هايؿاًَذ .هٌغقاِ ػاذ ؿاْيذ سخابيي

مىابع

يکي اص هٌبعف صيجبي ًاَاس ؿاوبلي کـاَس اػاز کاِ ثاب

 -0اكغشدَس ،هحوذ خَاد ( ، 0262سلوين گيشيّابي چٌاذ

سَخِ ثِ سٌَؿ فَاها فيضياَگشافيٍ ،خاَد خٌگا ّابي

هقيبسُ ،اًشـبسار داًـگبُ سْشاى ،چبح چْبسم ،سْشاىر

اسصؿوٌذ ،سٍدخبًِ هْن سدي ٍ ؿابخِّابي آى ،اّوياز

 -0اهيااشي ،هحوااذ خااَاد ،خعلااي ،ػاايذ غعهقلااي ،ػاالوبى

ثشًبهااِسيااضي كااحيح سا ثااشاي هااذيشيز کاابسثشيّاابي
هخشل

اص خولِ عجيقزگشدي (کِ سابکٌَى ثاِ كاَسر

فلوي ٍ هذٍى دس آى كَسر ًگشفز هـخق هيکٌذر

دس ايااي هغبلقااِ خْااز آهاابيؾ ػااشصهيي هٌغقااِ اص ًؾااش
کبسثشي عجيقز گشدي ،اص سل يف سٍؽ آًششٍدي ؿبًَى ٍ

هاابّيٌي ،فجذالشػااَ  ،ؼاايٌي ،ػاايذ هحؼااي ٍ فااشٍد آرسي
دّکااشدي ( : 0266اسصياابثي سااَاى اکَلَطيااک خٌگا ّاابي
َ ِ ّبي آثخيض دٍ ّضاس ٍ ػِ ّضاس ؿوب ايشاى ثاب اػاش بدُ
اص  ،GISهدلِ هحيظؿٌبػي ،ػب ػي ٍ دٌدن ،ؿاوبسُ ،22
 22ا  00كقر
 -2سقَايي،هؼاااقَد ،سقااايصادُ ،هحواااذ هْاااذي ٍ ؼااايي

هٌغف فبصي دس  GISاػش بدُ ؿذر دس هغبلقاِ ب اش ًياض

کيَهشثي ( ، 0202هکبىيبثي دّکاذُّابي گشدؿاگشي ثاب

دغ اص ٍصىدّي ثِ هقيبسّب ثب اػش بدُ اص سٍؽ آًششٍداي

اػاااش بدُ اص ػااابهبًِ اععفااابر خغشافيااابيي ٍ

ؿبًَى ،فبه ؿيت ثب ٍصى  2/0228دس اٍلَيز اٍ بشاس

هذ ً(SWOTوًَِ هَسدي :ػب

هي گيشد ٍ اص هْوششيي فَاه سبثيشگزاس دس صٍىثٌاذي ٍ

خغشافيب ٍ ثشًبهِسيضي هحيغي ،ػب  ،00ؿوبسُ ديابدي ،00

ثشًبهِسيضيّبي س شخي هحؼَة هيؿَدر ايي فبه ًياض

ؿوبسُ002-00 ،0كقر

اص هْوشاشيي فَاها سبثيشگاازاس دس کَهاابسي ٍ ّوکاابساى

 -0ػْشاة،ػيذُهٌؾش( ، 0202صٍىثٌذي ٍ سقييي اٍلَيز

( 0202ثَدُ اػزر دغ اص ٍصىدّي ثِ هقيبسّبي هاَثش،

هکبًي فقبليزّبي س شخي ثب اػش بدُ اص هذ ( AHPهغبلقِ

ًشبيح بكا اص سل ياف فَاها هازکَس ثاِ سٍؽ هٌغاف

دسيبچِ کبفشش  ،هدلاِ

هَسدي :دبسک خٌگلي سعس ؿْشػشبى ببئن ؿْش ر دبيبىًبهِ
کبسؿٌبػي اسؿذ ،داًـکذُ هٌبثـ عجيقي ػبسي ،فر 002ر
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يبئيبى فيشٍصآثبدي ،دشٍيض ،خبلذي ،ؿْشيبس،

خٌذاى،ػکٌِِ

ٍاًَؽ

فليضادُ(، 0260
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