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 ریغ یماتولوژیکل ستگاهیا کی و یسنج باران ستگاهیا 13 یدارا تنکابن شهرستان
 کینوپتیس  های ایستگاه با شهرستان نیا یمسافت بعد به نظر .باشد می فعال

 ستگاهیا کی یابی مکان به تنکابن شهرستان مساحت به توجه با توان میموجود
 نیب فاصله مشکل حل ضمن تا نمود ماقدا بنتنکا شهرستان در کینوپتیس دیجد

 از نیز یعمران و یشهر  های یزیر برنامه و یمیاقل مطالعات درموجود  های ایستگاه
 حاکم کردیرو و یکاربرد نوع از حاضر قیتحق .کرد استفاده دیجد ستگاهیا  های داده

 یهارافزا نرم از اطالعات لیتحل و هیتجز برای .است یبیترک و یلیتحل آن بر
 Choise Expert و PASW شامل مبنا آمار و ARC GIS10 مانند مبنا کیگراف

 اتیعمل در موثر  های وزن استخراج و قیتلف جهت نیچن هم .است دهیگرد استفاده
 و یوزن پوشانی هم روش و (AHP) یمراتب سلسله لیتحل ندیفرآ مدل از یابی مکان
 قیتلف به توجه با دهد می نشان ضرحا قیتحق جینتا .است شده استفاده یفاز منطق

 AHP81/6 مدل از استفاده و یوزن پوشانی هم مدل با گانههفت یفاکتورها
 احداث جهت مناسب اریبس لیپتانس یدارا مطالعه مورد منطقه از کیلومترمربع

 در و است شده متمرکز شهرستان شمال در منطقه نیاباشد می کینوپتیس ستگاهیا
 جینتا نیچن هم .باشد می دارا را تیقابل نیشهرستانا مساحت درصد 38/0 حدود

 را شهرستان مساحت از کیلومترمربع 1/2،یفاز مدل با فاکتور  های نقشه قیتلف
 با .دنمای می یمعرف کینوپتیس ستگاهیا احداث جهت مناسب اریبس تیقابل یدارا

 به نسبت ترباال طافانع تیقابل لیدل به یفاز مدل یینها نقشه دو سهیمقا به توجه
 منظور به شهرستان بندی تیاولو جهت نهیبه مدل عنوان به یوزن پوشانی هم مدل

 .گردد می یمعرف کینوپتیس ستگاهیا احداث

 کليدي هايواژه
 شهرستان تنکابن.ک،ینوپتیس ستگاهیا یابیمکان، AHP مدل، یفاز منطق

 

Tonekabon has 13 pluviometry stations as well as one 

climatological station which is inactive. Due to the distance 

of the city with existing synoptic stations and with regard to 

the area of the city, it is attempted to position a new synoptic 

station so as to both resolve the problem with the distance 

between the stations available and also to use the new station 

data for climate studies as well as urban planning and 

construction. This research was practical with an analysis-

combination approach. In order to analyze the data , graphic-

based software’s  ARC GIS10  and  statistical -besd PASW & 

Choise Expert, is used. Additionally, in order to integrate and 

extract effective weights in the positioning operation, the 

models of analytic hierarchy process (AHP), weighted 

overlap, and fuzzy logic were used. The results of the study 

showed that due to the combination of seven factors with 

weighted overlap model as well as using the AHP model, 

81/6 square kilometers of the area under study had great 

potential to be suitable for the construction of synoptic 

stations, which was mainly concentrated in the north part of 

the city. Moreover, about%38 of the city area had such 

capability. The results obtained from the combination of 

factor maps with the fuzzy model introduced that half square 

kilometers of the city area had the right capabilities to 

construct synoptic stations. Regarding the comparison of the 

two final maps, the fuzzy model due to its higher flexibility 

than the weighted overlap model was introduced as the 

optimum model for prioritizing the city to build synoptic 

stations. 
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 همقدم
 یشناس میاقل تمطالعا هیپا یهواشناس  های بانی دیده که است معلوم

 نام به که یساتیتأس در یرگی ازهاند  یابزارها .دهد می لیتشک را
 استفاده .شود می گذاشته کارشود می دهینام یهواشناس  های ایستگاه

 در تواند می یهواشناس  های ایستگاه هایداده برآورد و جینتا از
 .ردیبگ قرار استفاده مورد هم مختلف معلو مطالعات

 از کردند بانی دید به شروع منظم صورت به که یمراکز نیاول
 و گسترش وجود نیا با .نمودند خود تیفعال آغاز به شروع 18 قرن
 صورت  به ایدن مختلف نقاط در مراکز نیا ییایجغراف یندگپراک

 مامت در کینوپتیس  های بانی دیده امروزه .است نشده انجام کسانی
 اریمع ساعت طبق ساعت 6 هر فاصله به و ینیمع زمان درایدن
 نیا در که ینیزم  های بانی دیده بر عالوه .ردگی می صورت چینویگر

 باال جو  های بانی دیده ها آن از بعضی درردگی می صورت هاستگاهیا
 .(Jafarpoor, 2000: 4)ردپذییم صورت هم
 جو یعموم گردش لیتحل و هیتجز و یبررس به کشور هر ازین

 ،منطقه هر میاقل در نگری ندهیآ و یهواشناس بینی پیش جهت
 های ایستگاه نیا یمیاقل داده جینتا از استفاده به را کشورها ازین
 های ستمیس به جو یعموم گردش .کند می چنداندو یهواشناس 
 فیتعر گونه  این توان می را هستند مشهور هم جو کینوپتیس 

 طیشرا واقع در .کند می رییتغ روز هر محل هر یجو طیشرا :کرد
 کی هر که کنند می کنترل هایی سیستم را مناطق روزانه یجو

 طور به را ها سیستم نیا .گیرد نمی بر در را یعیوس چندان منطقه
 یتیوضع منطقه هر میاقل .نامند می کینوپتیس  های ستمیس یکل

 تکرار همه از شیب که کینوپتیس  های ستمیس همان از است
 روزمره یهوا یسو از کینوپتیس  های ستمیس نیا بنابر .شوند می

 کند می مشخص را منطقه میاقل مدت دراز در گرید یسو از و
(Kavyani et al, 2009: 433). 

 اولین :کرد ذکر گونه این توان می را رانیا یهواشناس خچهیتار
 دانشکده فعلی محل در 1308 سال در ایران هواشناسی ایستگاه

 با 1313 سال در ایران هواشناسی .گردید تأسیس کرج کشاورزی
 هب شروع معارف وزارت در بودجه ریال هزار پنچ مبلغ اختصاص

 در کوچک دواح یک صورت  به هواشناسی 1326 سال در و کار
 ایران هواشناسی آن پیرو .گردید تأسیس کشور هواپیمائی اداره

 کل اداره 1337 سال در و نموده موجودیت اعالم 1334 سال در
 مجلس تصویب به ترابری و راه وزارت به وابسته هواشناسی

 شروع را خود مستقل فعالیت 10/12/1337 تاریخ از .رسید وقت
 سازمان عضو سومین و صد  کی وانعن به 1338 سال در و نمود

 درآمد سازمان این عضویت به (WMO) جهانی هواشناسی
(website weather mazandran, 2010). 

 یژگیو تنوع نیا. است متنوع اریبس ینیسرزم رانیا کشور
 یکنواختینا و یناهماهنگ نیا .است رانیا یهوا و  آب یذات

 اثر یزندگ روش خاک نوع یاهیگ پوشش در ییهوا و آب عناصر
  .(Alijani, 2000: 212است) گذاشته

 .است حاکم رانیا میاقل بر یمتعدد عوامل سال طول در مسلما
 عوامل نیا ضبط و ثبت یبرا یابزارها به ازین عوامل نیا ییشناسا

 لیتحل و هیتجز به شده ثبت هایداده از استفاده با میتوان هب تا دارد
 کی جادیا یبرا .میبپرداز ییهوا و آب طیشرا بینی پیش و ها آن

 حداقل امر کارشناسان گفته هب کینوپتیس یهواشناس ستگاهیا
 ای مربع متر هزار پنچ با برابر مساحت به ینیزم دیبا ازین مورد نیزم
 ادوات جعبه مانند رود رکا هب توان می آن در که یادوات هکتار مین
 سنج باران حداکثر و حداقل دماسنجتر و خشک دماسنج (نیاسکر)
 ستگاهیا کی احداث یبرا ابزار 21 حدود که) گرید هایابزار و
 ستگاهیا کی ییبرپا نهیهز حداقل و (باشد می ازین مورد کینوپتیس
 .(Ibid, 2010) باشد می تومان ونیلیم ستیدو کینوپتیس

 امتداد در ،است معروف یخزر هیناح به که رانیا شمال هیناح
 مازندران .ودش می شامل را گرگان تا آستارا از خزر یایدر یجنوب

 های ایستگاه که است؛ یشمال هیناح مناطق نیا از یکی
 هم .است هشد یازاند راه استان مختلف نقاط در یهواشناس

 تا 22 حدود که ستگاهیا دو نیب استاندارد فاصله استان این چنین
 استان رحاض حال در .است نموده تیرعا را باشد-یم لومتریک 50

 ستگاهیا 16فعال، کینوپتیس ستگاهیا 15 بودن دارا با مازندران
 کی و یمعمول و ثابت یسنج نبارا ستگاهیا 131یماتولوژیکل

 باشدیم نهیزم نیا در شرویپ هایاستان از یکی یهواشناس رادار
(Ibid, 2010). 

 نیب در یریقرارگ با که باشد می یمناطق از یکی تنکابن شهرستان
 نوشهر و چالوس ،رامسر  های شهرستان کینوپتیس های اهایستگ
 نیا چند هر .است داده شیافزا ار هاستگاهیا نیا نیب فاصله

 ستگاهیا کی و یسنج باران ستگاهیا 13 یدارا شهرستان
 نیا که یمسافت بعد به توجه با .باشدیم فعال ریغ یماتولوژیکل

 مساحت به توجه با انتو یمن است کرده جادای ها ستگاهیا نیب منطقه
 شهرستان در کینوپتیس دیجد ستگاهیا کی یابی مکان به تنکابن
 موجود های ایستگاه نیب فاصله مشکل هم بتوان تا کرد اقدام تنکابن

 هاییزیر برنامه و ها طرح و یمیاقل مطالعات رد هم و کرد رفع را
 .کرد استفاده دیجد ستگاهیا هایداده از یعمران و یشهر
 هدف ؛منطقه در موجود مسائل به توجه با حاضر ژوهشپ در 

 تا است تنکابن شهرستان در دیجد کینوپتیس ستگاهیا یابی مکان
 در مناسب راهکار کی عنوان به تواند می پژوهش نیا جینتا
 .ردیبگ قرار زانیر برنامه و نیمسئول اریاخت
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 قيتحق  نهيشيپ

 دفن مناسب انمک انتخاب" عنوان با پژوهشی ،همکاران و سینر
 از استفاده با ترکیه سینرکینت دریاچه اسپارتا حوزه در پسماندها

 "مراتبی سلسله تحلیل فرآیند و جغرافیایی اطالعات سیستم
 .(Şener& et al, 2006 :376)انجام دادند

 دفن یابی مکان" عنوانبا  پژوهشی ،همکاران و نس
 تاطالعا سیستم از استفاده با شهری جامد پسماندهای
 کام شهرستان در (MCDM) ارهیمع چند ارزیابی و جغرافیایی

 .(Nas& et al, 2010: 491)انجام دادند ترکیه
 دفن محل یابی مکان به خود پژوهش در ، همکاران و یفرهود 
 شهر در Fuzzy Logic یفاز منطق با یشهر جامد زائد مواد

 :چون یارهایمع از استفاده با خود مطالعات در و تپرداخ سنندج
 یکاربر ،فرودگاه جاده از فاصله، شهر یقانون محدوده از فاصله
 یها آب، شهر یکیزیف توسعه روند ،گسل ،یمصنوع عوارض ،یاراض

 کیپستومتریه ، یخاکشناس ،یتیجمع تراکم ،باد جهت ،یسطح
 با ...و یشناس نیزم ،یاراض پیت ،یاهیگ پوشش ، بشی جهت ،بیش

 منطق مدل اساس بر اطالعات قیلفت مختلف  های مدل از فادهاست
 در یلومتریک 20 شعاع در ایماهواره ریتصاو از استفاده با و یفاز

 زائد مواد دفن یابی مکان یبرا مناسب حوزه 3 سنندج شرق شمال
 .(Farhoudi& et al, 2005: 98)کردند انتخاب یشهر
 با گر حس هایشبکه در یابی مکان به ، همکاران و انوشیک

 از یبیترک خود قیتحق در .پرداخت یفاز منطق از استفاده
 یافتیدر یانرژ کیتکن Ad-hoc شرفتهیپ یابی مکان کیتکن
 های تیموقع نیتخم یبرا یفاز منطق از استفاده و گنالیس

 از که اندداده قرار استفاده مورد گره 200 اب ایشبکه در هاگره
 در را ماندهیقبا گره 160 و راهنما عنوان به را گره 20 میان این

 یفاز منطق از استفاده با و داده قرار استفاده مورد یابی مکان
 کرده انتخاب را گره نیتر کینزد فاصله تیمحدود

 .(Kianoush& et al, 2007: 1)است
 نهیبه یابی مکان به خود پژوهش در ،همکاران و یکرم 

 هوشمند صورت  به یاجاده یهواشناس هایسنجنده استقرار
(ITS) چون یارمعی به توجه با و پرداخت کرج-تهران محور رد 
 یابی مکان به دیشد هاییبارندگ تندبادها جاده سطح خبندانی

 یشناسمحور نیا در را یهواشناس هاجندهسن استقرار یبرا نهیبه
 .(Karami et al, 2008: 100)اندکرده
 باران های ایستگاه یابیمکان به ، همکارانو  ینحسییمیکر 
 مفهوم اساس بر ها آن .پرداختند یآنتروپ از استفاده با یجسن

 باران دیجد  های ایستگاه تیموقع اطالعات انتقال به یآنتروپ
 .پرداختند یگاوخون باتالق حوزه یسنج باران شبکه در یسنج

 دو از دیجد یسنج باران  های ایستگاه یابی مکان یراب ها آن
 یآنتروپ حداقل کردن هشنیب یبرا کیژنت و یبیترت تمیالگور
 اطالعات انتقال یآنتروپ متوسط کردن نهیشیب و اطالعات انتقال

 هم با ها آن سهیمقا و ها مدل عملکرد یبررس و ها آن فیتعر و
 عملکرد که دهد می نشان شانپژوهش جینتا .کردند استفاده

 باشد می تر مناسب و بهتر یبیترت تمیالگور بر کیژنت تمیرالگو
(Karimi Hosseini& et al, 2010: 111). 

 را یفاز مدل کاربرد خود پژوهش در ، همکاران و فرد نهینقش
 استان در گندم یلویس یواحدها سیتأس نهیبه مکان نییتع در

 که نیا اساس بر پژوهش نیا در ها آن .نمودند بررسی را فارس
 نییتع داشته را کشور گندم از درصد 13 با فارس استان

 روش از استفاده با و استان در گندم رهیذخ جادیا  های تیاولو
 کردیرو دومین و یاقتصاد کردیرو کی مهم کردیرو دو با یفاز

 زدند دست یابیمکان یبرا یاجتماع نابرابری و یکاریب
(Naghshineh Fard& et al, 2010: 20). 

 یابی مکان به خود پژوهش در ، همکاران و زادیکاظم
 از استفاده با و پرداخت قم شهر در ینشان آتش  های ایستگاه

 عملکرد شعاع و استقرار مکان ییفضا توزیع چون یارهایمع
 جینتا .داد قرار یبررس مورد را موجود نشانیآتش های ایستگاه

 یبسمنا یالگو از شهر در هاستگاهیا پراکنش یالگو داد نشان
 AHP یمراتب سلسله لیتحل مدل از استفاده با .باشد نمی برخوردار

 در دیجد ستگاهیا 5 یابیمکان در GIS هایتیقابل با آن قیتلف و
 هب وسیله بدین تا ،شد داده شنهادیپ عملکرد شعاع از خارج مناطق

 پوشش تحت قهیدق 3 استاندارد زمان با را شهر یفضا کل توان
 :Kazemi zad& et al, 2010)رندیبگ قرار هاستگاهیا نیا

128).  
 یابیارز به خود پژوهش در ،مکارانه و عسگریقاض 

 هاینگیپارک احداث تیریمد در یابی مکان مختلف های روش
 هایاریمع اب او .پرداخت اصفهان شهر یرتجا مرکز در یعموم
 نییتع مختلف  های روش یبررس نگیپارک یابی مکان در مؤثر
 AHP یمراتب سلسله لتحلی روش انتخاب و هااریمع وزن
 نیبول overlay ها هیال بیترک مختلف  های روش یبررس
 نیا یبرا را مدل نیبهتر یفاز منطق و چندگانه یده وزن

 از آمده دست به جینتا اساس بر .است کرده انتخاب یابی مکان
 شناخته نهیگز نیبهتر یفاز منطق روش تینها در پژوهش نیا

 .(Ghazi Asgar& et al, 2011: 10)شد
 چند یریگ میتصم  های روش اساس بر ، همکاران و یرجب

 به AHP،AHP-OWA ،Fuzzy AHO- OWP ارهیمع
  یمسکون  های مجتمع احداث یبرا مناسب مناطق ییشناسا
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 .پرداختند زیتبر شهر در یطیمح ستیز رگذاریتاث عوامل اساسبر
 که دهد می نشان آمد دست هب هالمد نیا یبررس  از که ایجهینت

 حلی راه ارائه به منجر توان می یقیتلف هایمدل همه از یریگ بهره
 ,Rajabi& et al)شود یابی مکان مانند ای پیچیده مسائل در جامع

2011: 38). 
 تیمطلوب لیتحل به خود مطالعه در ، همکاران و صادقی

 کردیرو از استفاده با یحرارت روگاهین یابیمکان جهت نیسرزم
 .ندپرداخت چابهار شهرستان در یستیز طیمح یریمتغ چند یابیارز
 یکشورها اتیتجرب و یداخل منابع یبررس به ابتدا پژوهش نیا در
 یابیمکان در مؤثر یستیز طیمح یارهایمع ییشناسا به گرید
 کار نیا یبرا یستیز طیمح اریمع 17 و شده هپرداخت روگاهین

 در را یمتفاوت نقش اریمع هر که نیا به توجه با .دیگرد انتخاب
 یزوج سهیمقا روش از استفاده با .کنند می ءافیا یابیمکان ندیفرا
 با و پرداخته هارایمع یده وزن به AHP یمراتب سلسله لیتحل
 تینها در (WLC) دار وزن بیترک مدل کمک به هاهیال قیتلف

 .شدند مشخص روگاهین احداث یبرا مناسب های مکان
(Sadeghi& et al, 2011: 120) 

 محل یابیمکان به خود پژوهش در ، همکاران و اکبرییعل
 AHP روش از استفاده با یشهر جامد هایزباله یبهداشت دفع
 10 گرفتن کمک با خود مطالعات در و ندپرداخت بهشهر شهر در

 فاصله زهکش شبکه از فاصله یدرولوژیژئوه شناسی سنگ عامل
 هاراه شبکه از فاصله ییروستا و یهرش مرکز از فاصله گسل از

 و AHP مدل از استفاده با بیش و بارش و ستانیبا آثار از فاصله
 یبهداشت دفن یابیمکان به یمراتب سلسله لیتحل ندیفرا

 .افتندی دست شهر از منطقه دو در یشهر های زباله
(Aliakbari& et al, 2011: 38) 

 هاینگیپارک یابی مکان به یقیتحق در  همکاران و یمحمد
 مدل و یاطالعات هیال شش از استفاده با شهرکازرون یعموم

AHP کازرون منطقه 7 که داد نشان جینتا .پرداختند یابی مکان به 
 یبرا ها نامک ینبهتر ،باشد می تیجمع جذب منطقه کینزد که

 :Mohammadi& et al, 2012)باشد می نگیپارگ احداث

214). 

 های نیدورب یابی مکان به پژوهشی در  همکاران و صفارزاده
 کردن نهیشیب هدف با ها آن .پرداختند نتهرا شهر در یورود 

 زانیم و نهیهز بر یتیحساس لیتحل یرو هم و تخلفات پوشش
 از نشان پژوهش جینتا .کردند یابی مکان به اقدام تخلفات

 هزار 55/6 مقدار به شده داده پوشش تخلفات ریچشمگ شیافزا
 شهر در آن اجرا از پس تخلفات ششپو روند کاهش و اردیلیم

 .(Saffarzadeh& et al, 2013: 56)دده یم تهران

 مواد دفن یابی مکان به یا مقاله در همکاران و یدیمحمدپورز
 استفاده و یاطالعات هیال 9 از تنکابن شهرستان در یشهر جامد دیزا
 12/0 که دهد می نشان پژوهش جینتا .پرداختند AHP مدل از

 نیا .باشدیم یقو العاده قفو تیاهم یدارا نبتنکا شهرستان درصد
 فیضع تیاهم یدارا درصد 70/37 است یحال در

 .(Mohamad Pourzeidi& et al, 2014: 82)باشد می

 

 ینظر یمبان
  يابی مکان هایمدل

 اطالعات ستمیس طیمح در یابی مکان اتیعمل انجام جهت
 به لیذ در که دارد وجود یمختلف هایمنطق و هامدل ییایجغراف

 .شد خواهد اشاره ها آن

 
  بولين منطق 
 صورت  به مجموعه یک در عنصر یک عضویت بولین منطق در

 منظور به .شود می بیان )عضویت( یک و عضویت( عدم) صفر
 یک عامل هر ازاء به ابتدا یابی مکان در بولین مدل از استفاده

 به .شود می تهیه ضوابط اساس بر باینری صورت  به ورودی نقشه
 نقشه یک از پیکسلی واحد هر در یک مقدار که صورت این

 دهنده نشان صفر مقدار و بودن مناسب دهنده نشان ورودی
 نظر مورد فعالیت جهت پیکسل آن مکانی موقعیت بودن نامناسب

 در مثال عنوان به .باشد می )عامل( نقشه آن مفهوم به توجه با
 این از حفاظت برای ...و روگاهین، بانک، مدرسه یابی مکان

 سایر به و صفر مقدار ها آن حریم محدوده و ها سلگ به تأسیسات
 ورودی های نقشه سپس .شود می داده اختصاص یک مقدار مناطق

 دیگر یک با OR یا و AND بولین عملگرهای از استفاده با
 اگر .آورند می وجود به باینری خروجی نقشه یک و شوند می تلفیق
. باشد رفتهگ انجام AND عملگر از استفاده با ها نقشه تلفیق
 نشان را هاییمکان خروجی نقشه در1 ارزش حاوی هایلپیکس

 تأمین را نظر مورد کاربرد به مربوط معیارهای کلیه که دهدمی
 عملگر از استفاده با ورودی های  نقشه که صورتی در .نمایند می

OR خروجی نقشه در 1 ارزش حاوی های پیکسل، شوند ترکیب 
 صدق ها آن در معیار ندچ یا یک که کند می مشخص را هایی مکان

 مربوط خروجی نقشه در مثال عنوان به روش این مطابق .کندمی
 نیروگاه احداث جهت مناسب های مکان به نیروگاه یابی مکان به

 .گیردمی تعلق صفر مقدار نامناسب های مکان به و یک مقدار
  :از عبارتند مدل این بیمعا از برخی 
 یکسانی ارزش دارای که ورودی فاکتورهای کلیه .1 
 یابی مکان معیارهای کلیه برای که این عمل در .باشند می
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 با بایستی فاکتورها وزن .نیست مناسبشد قائل یکسانی اهمیت
 .گردد تعیین ها آن نسبی اهمیت به توجه
 دارای که فاکتور نقشه هر در موجود مکانی واحدهای .2

 دو از یکی در، هستند فاکتور آن لحاظ از مختلفی هایارزش
 مربوط نقشه در مثال عنوان به .گیرند می قرار یک و صفر کالس

 یک داخل محدوده در که نقاطی تمامی به ارتباطی هایراه به
 اختصاص یک شارز، اند گرفته قرار ها راه از خاص فاصله

 از مختلفی فواصل محدوده این داخل نقاط که حالی در .یابد می
 .باشند یم دارا را ها راه

 اساس بر را شده انتخاب مناطق توان نمی خروجی نقشه در .3
 .نمود بندی اولویت نظر مورد فعالیت برای ها آن مناسبت میزان

 یکسان ارزش نیزدارای منتخب مناطق مدل این در عبارتی به
 .(Fazelniya& et al, 2012: 145هستند)

 

 یفاز منطق
 توسط 1965 سال در ابتدا فازی منطق و فازی مجموعه نظریه
 ارائه آمریکا برکلی دانشگاه در ایرانی دان ریاضی عسگرزاده لطفی

 که یطور به است یافته زیادی گسترش تاکنون وی نظریه .شد
 و اقتصاد رایانه الکترونیک جمله از علوم مختلف های زمینه در امروزه
 .(Basarir & Gillespie, 2003: 1)دارد کاربرد اجتماعی علوم

 .است جزئی عضویت فازی مجموعه نظریه در اصلی هوممف
 با مجموعه یک در یک عضویت میزان فازی منطق در 

 کامل( عضویت )عدم صفر تا کامل( )عضویت یک بازه در مقداری
 بیان عضویت تابع یک با معموال عضویت درجه .شود می تعریف

 پیوسته غیرخطی خطی صورت  به تواند می تابع شکل که ،شود می
 هر در هاپیکسل از یک هر به فازی مدل در .باشد ناپیوسته یا و

 که شود می داده اختصاص یک تا صفر بین مقداری فاکتور نقشه
 مربوطه معیار دیدگاه از پیکسل محل بودن مناسب میزان بیانگر
 ای گونه به را فاکتور نقشه توان می .باشد می نظر مورد هدف برای
 مربوطه فاکتور نسبی اهمیت شامل کسلپی هر مقدار که نمود تهیه

 تشکیل از پس .باشد نیز یابی مکان فاکتورهای سایر با مقایسه در
 در موجود عضویت مقادیر فاکتورها از یک هر به مربوط های نقشه

  .شوند می ترکیب دیگر یک با فازی عملگرهای کمک به ها آن
 تورفاک های نقشه تلفیق برای اندتومی که فازی عملگر پنج

  :از عبارتند، باشد سودمند

 
  فازی اشتراك عملگر

 .شود می تعریف، 1رابطه صورت بهفازی اشتراک عملگر 
1. 

μCombination =MIN μ C, μ B, μ A, … 

 فازی عضویت مقادیر بیانگر μ C, μ B, μ A، 1رابطه در 
 های نقشه روی بر مشخص موقعیت یک در موجود های پیکسل
 .ندباش می مختلف فاکتور

  فازی اجتماع عملگر  

 .گردد می تعریف ،2 رابطه صورت  به عملگر این 
2. 

μCombination =MAX(μ C, μ B, μ A, ...)  

 

 μ C, μ B, μ A باشد می ،(1) رابطه مشابه رابطه این در. 
 

  فازی ضرب عملگر

 .شود می تعریف ،3 رابطه صورت به فازی ضرب عملگر 
3. 

 μCombination= µi 

 ام i فاکتور نقشه در عضویت مقدار بیانگر μi رابطه نیا در
 عضویت مقادیر عملگر این از استفاده با رابطه این در .است
 میل صفر سمت به و شده کوچک خروجی نقشه در فازی

 به .داشت خواهد کاهشی اثر عوامل ترکیب بنابراین. کنند می
 .کنند می تضعیف را دیگر هم عوامل عبارتی

 
  فازی جمع عملگر

 .شود می تعریف، 4 رابطه از استفاده با عملگر این 
4. 

(1-µi) 1-(=μCombination 
 ام i فاکتور نقشه در عضویت مقدار بیانگر نیز μiرابطه نیا در 

 نقشه در فازی عضویت مقادیر عملگر این از استفاده با .است
 نتیجه در که کنند می میل یک سمت به و شده بزرگ خروجی
 عوامل دیگر عبارت به .داشت خواهد افزایشی اثر عوامل ترکیب

 و اشتراک عملگرهای برخالف .کنند می تقویت را دیگر هم
 مقادیر کلیه فازی جمع و ضرب عملگرهای در فازی اجتماع

 .گذارند می تأثیر خروجی نقشه در ورودی های نقشه عضویت

 
  فازی گاما عملگر

 فازی جمع و ضرب عملگرهای ضرب اصلح از عملگر این 
 .شود می تعریف، 5 رابطه صورت به
5. 

μCombination=(FuzzyAlg ebr icsum) y 

×(FuzzyAlge bri prodct) y  
 انتخاب .باشد می یک تا صفر بین عددی γمقدار ،5 رابطه در

 به خروجی در را مقادیری یک و صفر بین γ آگاهانه و صحیح
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 میان انعطاف قابل سازگاری دهنده نشان که آورد می وجود
 جمع افزایشی های گرایش و فازی ضرب کاهشی های گرایش

 .(Fazelniya et al, 2012: 145باشد) می فازی

 
  شاخص پوشانی هم

 مورد یرهامتغی و هانقشه نیبول منطق برخالف منطق نیا در
 با و شد خواهند بندیکالس دوباره یابیمکان اتیعمل در استفاده

 بندیطبقه پروژه ازین نوع و مربوطه کارشناسان نظر به جهتو
 گرفتن نظر در با بندیتیاولو منطقه نیا در .گردند یم

 کار به یرهایمتغ از کی ره گاهیجا و شده جادیا بندی کالس
 دهیسنج، شود می داده که یوزن با یابیمکان پروژه در رفته

 نظر به رفته کار به یرهایمتغ به شده داده وزن .شد خواهد
 .(Ibid: 146داشت) خواهد یبستگ آن به مربوطه کارشناسان

 

  (AHP) یمراتب سلسله ليتحل نديفرآ
 لیتحل مدلارهایمع ارزش نییتع هایروش نیبهتر از یکی

 یآقا توسط ییدوتا سهیمقا روش .است (AHP) یمراتب سلسله
Saaty یمراتب سلسله ندیفرا نهیزم در 1980 دهه در (AHP) 

 به ارهایمع نیب هایسهیمقا از روش نیا در که ؛است شده ئهارا
 عنوان به را ینسبت  های وزن و شده استفاده ییدوتا صورت 

 مرحله سه شامل ییدوتا سهیمقا روش .کند می جادیا یخروج
 و ها وزن محاسبه یمراتب سلسله ساختار جادیا :است یاصل

 .(Razavi et al, 2007: 9)ستمیس یسازگار
 به گیری تصمیم مسئله ابتدا روش نیا با دهی وزن ظورمن به

 تاس یرگیمیتصم عناصر ترین مهم شامل که یمراتب سلسله
 دوم سطح دریاصل هدف اول سطح در .است شده هیتجز

 هرکدام  های زیرشاخه سوم سطح در تأثیرگذار یاصل یپارامترها
 اتیخصوص چهارم سطح در تینها در و دوم سطح یپارامترها از
 جادیا از پس .شوندیم یبند دسته یاطالعات هیال هر کالس ای

 کی قالب در سطح هر  های مؤلفه سهیمقا به مراتب سلسله
 سطوح به باال سطوح از کار نیا که شود می پرداخته سیماتر

 مدل از استفاده با ها وزن محاسبه و سهیمقا .باشد می نییپا
(AHP) افزار نرم طیمح در ARC/GIS که شودیم انجام 

 قیطر از و شد خواهد محاسبه زین یسازگار خودکارنسبت طور به
 قیطر از امر نیا که مختلف طوحس ینسب  های وزن ادغام
 انجام مراتب سلسله هر در ها وزن سیماتر یمتوال  های ضرب

 های هیال (weighted-overlay) مدل اساس بر و شود می
 تا نموده (یارگذ هم یرو) پوشانی هم را شده یگذار وزن 

 کیروش  نیگردد. ا ییمناسب شناساریمناسب و غ های  مکان
 هایتیاولو زانیم نییتع یبرا 9تا  1 ریرا با مقاد یاسم اسیمق

 که ساده و یقو منعطف است یروش .ردیگ می کار هب اریمع دو
 متضاد گیری تصمیم یارهایمع که یطیشرا در گیری تصمیم یبرا

 استفاده مورد، سازد می مواجه مشکل با ار ها گزینه نیب انتخاب
 گیری تصمیم یمفهوم  های یگدیچیپ از روش نیا .ردیگ می قرار

 سهی)مقا مولفه دو تنها رایز. کاهد می یتوجه قابل طور به
 .گردند می یبررس زمان کی در (ییدودو
 سهیمقا سیماتر دیتول :الف یاصل گام سه شامل روش نیا 
 توافق نسبت نیتخم :ج و اریمع یوزن محاسبه :ب ییدوتا
 .(Ahadnejad, 2010: 171)باشد می
 

 روش تحقيق
 یلیتحل قیتحق بر حاکم کردیرو و یکاربرد نوع از پژوهش نیا

 یفیک و یکم اطالعات لیتحل و هیتجز روش .باشد می یبیترک
 ARC\GIS10 و SPSS یهاافزار نرم از استفاده با و است
 صورت  به پژوهش نیا در عاتاطال یگردآور .شد خواهد انجام

 از استفاده و یربردا شیف و ها کتاب منابع :شامل ایکتابخانه
 است شده استفاده ها نامه پایان ،منارهایس، نترنتیا شبکه التامق
 جهت رامسر یهواشناس ستگاهیا و یاریآب اداره به مراجعه با و

 یسنج باران  های ایستگاه ییایجغراف عرض و طول افتیدر
 مورد یمکان هایلیتحل جهت تنکابن شهرستان در موجود
 پژوهش نیا در استفاده مورد یارهایمع .ردگییم قرار استفاده
 هایراه از فاصله بیش جهت بیش گسل از فاصله :شامل
 از فاصله و هارودخانه از فاصله یارتفاع طبقات یارتباط

 و یفاز یهامدل از استفاده با که باشد می موجود های ایستگاه
AHP موجود یارهایمع یساز استاندارد و یده وزن یبرا 
 .شد خواهد پرداخته نهیبه یابی مکان جهت

 

 مطالعه مورد محدوده

 حدود در تیجمع و کیلومترمربع 1808 مساحت با تنکابن شهرستان 
 نیت ا .استت  شده واقع مازندران استان یغرب یانتها در نفر 154869
 طتول  قته یدق 13 و درجه 51 تا قهیدق 52 و درجه 50 نیب شهرستان

 عترض  قته یدق 48 و درجته  36 تتا  قته یدق 42 و درجته  36 و یشرق
 و یکوهیپتا  ایجلگته  :بخش سه لشام و است دهیگرد واقع یشمال

 Geography Organiztion of Armed)گتردد  متی  کوهستانی

Forces, 2010). 
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مطالعه مورد منطقه یاسیس تیموقع .1 شکل

  اه افتهی
 ستگاهیا نهیبه یابیمکان در استفاده مورد یارهایمع به توجه با 

 مطالعه کیتئور یمبان و کارشناسان نظر اساس بر و کینوپتیس
 پرداخته هاهیال درون یارزش یستگیشا و تیمطلوب نییتع به شده

 ARC GIS فزارا نرم از استفاده با خصوص نیا در که شودیم
 الزم .است دهیگرد پرداخته ممه نیا به Reclassify اتیعمل و

 به بندی تیاولو اساس بر شده داده  های وزن است حیتوض به
  :باشدیم لیذ شرح
 ارزش .7 و مناسب ارزش .5 متوسط ارزش .3 نامناسب .1
 .مناسب اریبس

 و مجدد یبند طبقه (7 الی 1) های ولجد خصوص نیا در 
 .دهدیم نشان را نظر مورد یفاکتورها به دهیوزن

 ارتفاع بندیطبقه به دهیوزن و بندیطبقه .1 جدول
 شده داده وزن متر() یارتفاع بندی طبقه

27 -200 7 

200– 500 5 

500 –1000 3 

+1000 1 

 شیببندیطبقه به یدهوزن و یبندطبقه .2 جدول
 شده داده وزن درصد() بيش بندی طبقه

0 – 10 7 

10 - 20 5 

20 - 30 3 

+30 1 

 

 گسل بندیطبقه به یدهوزن و یبندطبقه .3 جدول

 شده داده وزن متر() گسل از فاصله بندی طبقه

0 - 2500 1 

2500 – 5000 3 

5000 - 9000 5 

+9000 7 

 

 رودخانه بندی طبقه به یدهوزن و یبندطبقه .4 جدول
 شده داده وزن متر() رودخانه از فاصله بندی طبقه

0 - 100 1 

100 - 300 3 

300 - 600 5 

+600 7 

 

 هاایستگاهبندیطبقه به یدهوزن و یبندطبقه .5 جدول
 شده داده وزن متر() ايستگاه از فاصله بندی طبقه

0 - 3000 1 

3000 - 6000 3 

6000 - 9000 5 

+9000 7 

 شیب های جهت بندی طبقه به یدهوزن و یبندطبقه .6 جدول
 های جهت بندی طبقه

 شيب

 شده داده وزن

N 7 

E 3 

S 1 

W 3 
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 ارتباطی راه بندی طبقه به یدهوزن و یبندطبقه .7 جدول

 شده داده وزن متر() راه از فاصله بندی طبقه

0 -100 7 

100 - 300 5 

300 - 600 3 

+600 1 

 نظر طبق یانتخاب یفاکتورها مجدد یبند کالس به توجه با 
 یفاکتورها به شده داده هایوزن اعمال با مربوطه کارشناسان

 تا 2 اشکال رابطه نیا در که ؛دیگرد استخراج هانقشه نظر مورد
 و یکیگراف داده صورت  به را یانتخاب یفاکتورها بندیکالس8

 .دهدیم نشان ارهایمع ییفضا عیتوز

 
ارتفاعی طبقات فاکتور بندی کالس .2 شکل  

 
 ها ایستگاه از فاصله فاکتور بندی کالس .3شکل

 
 شیب های جهت فاکتور بندی کالس .4 شکل

 

 
 یارتباط شبکه از فاصله فاکتور یبند کالس .5 شکل

 
 ها رودخانه از فاصله فاکتور یبند کالس .6 شکل
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شیب طبقات فاکتور بندی کالس .7 شکل

 
 منطقه فعال هایگسل از فاصله فاکتور بندیکالس .8 شکل

 AHP وشر از استفاده با هااليه دهیوزن

 تأثیرگذاری لحاظ از فاکتورها برابری عدم به توجه با مرحله این در
 توسط فاکتور هر مؤثر وزن محاسبه به اقدام یابی مکان یندافر در

 این با دهیوزن منظور به .است شده مراتبی سلسله تحلیل فرآیند
 مناسب نواحی یافتن همان که گیریتصمیم مسئله ابتدا روش
 مراتبی سلسله ایجاد به. باشدمی سینوپتیک تگاهایس احداث جهت

 .است شده تجزیه، است گیریتصمیم عناصر ترین مهم شامل که
 سطح در مؤثر فاکتورهای دوم سطح در اصلی هدف اول سطح در

 نهایت در و دوم سطح فاکتورهای از کدام هر های زیرشاخه سوم
 .اند شده بندیدسته اطالعاتی الیه هر خصوصیات چهارم سطح در
 .است شده ایجاد AHP دوتایی ماتریس ساختار این به توجه با

 مراتبی سلسله تحلیل یندافر دوتایی ماتریس توسط ثرؤم  های وزن
AHP محاسبه شده بندی السک  های الیه دهی وزن اساس بر 

 مقدار Choise Expert افزار نرم توسط چنین هم و شده
 دودویی سیماتر، 7 لجدو .گردید محاسبه ها الیه سازگاری

AHP دهد می نشان را فاکتور هر مؤثر هایوزن استخراج جهت. 
 سلسله مختلف سطوح بیترک بر عالوه AHP مدل تیاهم

 نرخ در محاسبه در نظر گرفتن عوامل متعدد وی رگی میمراتب تصم

 .رودیم کار به یسازگار 
 .C)    ساتیمقا یسازگار که است یزمیمکان یسازگار نرخ

R) چه تا که دهدیم نشان زمیمکان نیا .کند می مشخص را 
 ای و گروه اعضا از حاصل هایتیاولو به توانیم ازهاند 

 ییدوتا سهیمقا جهت .کرد اعتماد بیترک جداول  های تیاولو
 سیماتر مستعد مناطق یابی مکان در شده مشخص یارهایمع
 تک تک داابت ییدوتا سهیمقا انجام یبرا .گردد می لیتشک ها آن
 ینسب تیاهم زانیم و نموده سهیمقا را یبررس مورد یارهایمع
 و داده اختصاص 9 تا 1 یبند ازیامت به توجه با را نسبت جفت هر
 و ها وزن آن از پس .منمایییم وارد سیماتر کی در را آن
 چنانچه، نموده محاسبه را (C. R) یسازگار نسبت چنین  هم
1/0>C. R های وزن و رفتهیپذ را شده انجام  های سهیمقا، باشد 
 دیبا باشد C. R>1/0 که یصورت در .میکن می استخراج را اریمع 

 قبول قابل درحد را C. R ییدوتا سیماتر در یراتییتغ اعمال با
 ها شاخص یدودوئ سهیمقا سیماتر گرید عبارت به .نمود میتنظ

 با برابر C. R مقدار وهشپژ نیا در .شود لیتشک مجددا دیبا
 یبررس مورد  های هیال یسازگار دهنده نشان که شده 047/0

 .باشدیم

  
مؤثر هایوزن استخراج جهت AHP ییدودو سیماتر .7 جدول

  
 

 فاکتورها گسل شيب راه ايستگاه رودخانه شيب های جهت ارتفاع نهايی وزن

 گسل 1 7 7 7 7 7 7 23/52

 شیب 149/0 1 2 2 2 4 5 61/14

 راه 149/0 5/0 1 2 2 3 4 04/11

 ایستگاه 149/0 5/0 5/0 1 2 2 2 68/7

 رودخانه 149/0 5/0 5/0 5/0 1 2 2 3/6

 شیب های جهت 149/0 25/0 333/0 5/0 5/0 1 2 52/4

 ارتفاع 149/0 2/0 25/0 5/0 5/0 5/0 1 51/3
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  نهايی پوشانیهم

 محیط در (AHP) مدل از استفاده با ها وزن محاسبه و مقایسه 
 نسبت خودکار طور به که شودمی انجام ARC/GIS افزار منر

 نسبی  های وزن ادغام طریق از و شد خواهد محاسبه نیز سازگاری
 ماتریس متوالی  های ضرب طریق از امر این که مختلف سطوح

 مدل اساس بر و شود می انجام مراتب سلسله هر در ها وزن
(Weighted-Overlay) پوشانی هم را شده گذاری وزن  های الیه 
 مناسب غیر و مناسب  های مکان تا نموده گذاری( هم روی)

 شده استخراج نهایی هایوزن و ضریب اعمال با .گردد شناسایی
 توسط نهایی نقشه نظر مورد زمینی نقشه 7 در AHP مدل توسط

 توضیح به الزم .است گردیده استخراج شاخص همپوشانی عملیات
 عملیات توسط و جغرافیایی اطالعات سیستم محیط در عملیات این

 نقشه9 شکل .است پذیرفته انجام (Model Builder) یساز مدل
 با سینوپتیک ایستگاه احداث در مستعد مناطقبندیاولویت و نهایی

 .دهدمینشان را AHP مدل از استفاده

 
 کینوپتیس ستگاهیا احداث جهت مستعد مناطق بندیتیاولو .9 شکل

 AHP مدل اساس بر

 بنتدی اولویتت  منتاطق  مساحت استخراج جهت مرحله این در 
 حالتت  از متذکور  نقشته  مراحلتی  یط مطالعه مورد منطقه در شده

 XTOOLS یکستنشتن ا توسط و شده تبدیل وکتوری به رستری
 .گردید اقدام شده بندیاولویت مناطق درصد و مساحت محاسبه به
 تگاهایستت احتتداث جهتتت شتتده بنتتدیاولویتتت منتتاطق8 جتتدولدر

 .است شده داده نشان ودرصدآن مساحت همراه به سینوپتیک
 

 احداث جهت AHP براساس شده بندیاولویت مناطق .8 جدول

 ودرصد مساحت همراه به سینوپتیک ایستگاه

 ايستگاه احداث جهت اراضی قابليت
 مساحت

 (کيلومترمربع)
 درصد

 %4 .59 57/1065 (1) نامناسب

 %40 .34 7/616 (3) متوسط

 %73 .5 70/102 (5) مناسب

 %38 .0 81/6 (7) مناسب بسیار

 

  فازی بامنطق هااليه سازی استاندارد 
 با یابیمکان عملیات جهت مناسب سناریوی انتخاب جهت
 با که گردد تبدیل امتیاز به کالس هر ارزش باید فازی منطق
 استاندارد  های روش اساس بر باید هاالیه سنخیت اصل به توجه

 شوند فازی منطق با شده بندیکالس هایالیه به تبدیل سازی
 گیری ازهاند  مختلف هایمقیاس با ارزیابی معیارهای زیرا
 عملیات به نیاز مشترک مقیاس به ها آن تبدیل جهت و شوند می

  .باشدمی سازی استاندارد
 بندیکالس روش از سازی استاندارد جهت پژوهش این در

 ارزش چه هر که معنی بدین .شودمی استفاده یینپا و باال مطلوبیت
 چه هر مثال. شود می نزدیک تربیش ،1 به شده داده باشدامتیاز باالتر

 به چه هر و شده ترنزدیک ،1 به امتیاز شود گرفته فاصله هاگسل از
 .گرددمی نزدیک صفر به امتیاز ،شود ترنزدیک هاگسل

 

  مطالعه مورد اليه 7 سازی استاندارد
 کالس از استفاده) ارتفاعی طبقات الیه سازی استاندارد .الف

 یابیمکان در ارتفاع شاخص اهمیت دلیل به (پایین مطلوبیت
 زیرا. باشدمی اهمیت حائز آن سازی استاندارد سینوپتیک ایستگاه

 بر در را منطقه ارتفاع متوسط که باشد مکانی باید بهینه ارتفاع
 شهرستان ارتفاع متوسط به وجهت با خصوص این در که گیرد

 1500 تا 200 از و 1 مساوی را متر 200 از کمتر ارتفاع تنکابن
 را متر 1500 از باالتر ارتفاع و شده استاندارد نزولی فرمول با را
 در صفر برابر منطقه هوایی و آب شرایط با سنخیت عدم دلیل به

 .است شده گرفته نظر
 از استفاده با ARC GIS طمحی در آن سازی استاندارد لفرمو 

 .باشدمی تهیه قابل رستری هایداده روی بر آماری محاسبه
 به توجه با (پایین مطلوبیت کالس از )استفاده شیب الیه .ب
 با سطحی به احتیاج سینوپتیک ایستگاه ادوات استقرار اینکه
 مطلوبیت کالس به توجه با نیز سازی استاندارد دارد تر کم شیب
 15 از تر کم شیب خصوص این در که شد خواهد مانجا پایین
 فرمول با را 30 تا 15 شیب از و هددا قرار یک مساوی را درصد
 صفر مساوی را درصد 30 از باالتر شیب و شده استاندارد نزولی

 .شد هداد قرار
 الیه سازی استاندارد جهت جغرافیایی شیب های جهت الیه .ج

 ایستگاه در آفتابی عاتسا برداشت به توجه با شیب های جهت
 این در که بوده اهمیت حائز بسیار شیب های جهت سینوپتیک
 را جنوبی های جهت، 1 مساوی را شمالی های جهت خصوص
 استاندارد نزولی فرمول با غربی و شرقی های جهت و صفر مساوی

 .است شده
 به توجه با (باال مطلوبیت کالس از )استفاده گسل از فاصله .د

 هرگونه ،است باال سیارب سینوپتیک ایستگاه سیسات نههزی اینکه
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 این در. گیرد قرار مدنظر یابی مکان در باید ایستگاه تخریب خطر
 سیارب هایشاخص از منطقه در فعال هایگسل از فاصله رابطه
 الیه سازید استاندار جهت خصوص این در. گرددمی قلمداد مهم

 باال مطلوبیت سکال از منطقه هایگسل از یاقلیدس اصلهف
 1 برابر را کیلومتر 3 ار تر بیش فاصله منظور بدین .گردید استفاده

 .است شده استاندارد نزولی شکل به صفر فاصله تا کیلومتر 3 از و
 مطلوبیت کالس از )استفاده ارتباطی شبکه از فاصله الیه .و

 از ارتباطی خطوط به سینوپتیک ایستگاه دسترسی جهت (پایین
 شد خواهد استفاده پایین مطلوبیت کالس سازی ندارداستا روش
 فاصله از و 1 مساوی را متر 200 از تر کم فاصله منظور بدین
 .است شده استاندارد نزولی شکل به شهرستان مرز تا متر 200
 مطلوبیت کالس از )استفاده اصلی هایرودخانه از فاصله .ز
 شمال هایرودخانه خیزیسیل از ناشی صدمات دلیل هب باال(

 کالس از استفاده با سازی استاندارد پاییز و بهار فصول در کشور
 از تر بیش فاصله منظور بدین. است گرفته مانجا باال مطلوبیت

 نزولی شکل به را 0 تا 500 فاصله از و 1 برابر را متر 500
 .است شده استاندارد

 باال( مطلوبیت کالس از )استفاده موجود های ایستگاه از فاصله .ح
 و هم مجاور های ایستگاه آماری یپوشانهم عدم دلیل هب 
 از فاصله شاخص منطقه در درست برداری آمار چنین هم

 فاصله رابطه این در باشدمی اهمیت حائز موجود های ایستگاه
 به 0 فاصله تا کیلومتر 3 از و 1 برابر را کیلومتر 3 از تر بیش
 .است شده استاندارد نزولی شکل
 

  فازی مدل هاینقشه تلفيق

 هاینقشه تلفیق است الزم فازی مدل هاینقشه تهیه از پس
 عملگرهای انتخاب .گیرد انجام فازی عملگرهای از استفاده با

 و ارتباط به توجه با مختلف هایالیه تلفیق جهت مناسب فازی
 معموال .گیردمی انجام هاالیه آن به مربوط عوامل کنش هم بر

 یک با تنها را کاربرد یک نیاز مورد هایالیه کلیه تواننمی
 هایالیه تلفیق جهت اغلب دلیل همین به .نمود تلفیق عملگر

 عملگر یک از استفاده جای به فازی روش در مختلف اطالعاتی
 جادیا مختلف یعملگرها از استفاده با یفاز استنتاج هایشبکه

 طبقات و بیش های جهت، بیش فاکتور 3 مثال طور به .شودیم
 از، هستند ارتباط در نیزم یوگرافیزیف با یهمگ که یارتفاع

 شده گرفته نظر در کالس کی در توانندیم یبررس مورد دگاهید
 گاما و And عملگر از شپژوه نیا در. شوند بیترک هم با و

 نقشه، 10 شکل .است دهگردی استفاده هانقشه قیتلف جهت یفاز
 با استفاده کینوپتیس ستگاهیامناطق مستعد جهت احداث  یینها

                      نشان را یفاز منطق زا استفاده دهد. از منطق فازی را نشان می
 در شده بندی اولویت مناطق مساحت استخراج جهت مرحله این در

 بهرستری حالت از مذکور نقشه مراحلی یط مطالعه مورد منطقه
 محاسبه به XTOOLS یکستنشنا توسط و شده تبدیلوکتوری
 درجدول گردید. اقدام شده بندیاولویت مناطق درصد و مساحت

 به سینوپتیک ایستگاه احداث جهت شده بندیاولویت مناطق، 5
 .است شده داده نشان آن درصد و مساحت همراه

 
 ایستگاه احداث جهت مستعد مناطق بندیاولویت .10 شکل

 ازیف منطق براساس تنکابن شهرستان در سینوپتیک

 احداث جهت فازی منطق شده بندیاولویت مناطق .5 جدول

 ودرصد مساحت همراه به سینوپتیک ایستگاه

 ایستگاه احداث جهتاراضیقابلیت
 مساحت

 (کیلومترمربع)
 درصد

 %82/76 5/1376 (1) نامناسب
 %07/18 8/323 (3) متوسط
 %98/4 29/89 (5) مناسب

 %11/0 1/2 (7) مناسب بسیار

 
  وزنی پوشانی هم و فازی مدل هاینقشه سهمقاي

 زیرا .ندارد وجود مناسبی پذیریانعطاف وزنی پوشانیهم روش در
 تنها و شوندمی بندیکالس قطعی معیارهای اساس بر فاکتورها

 دارای قطعی طور به منطقه فضایی توزیع که است این آن مزیت
 در اما .شودمی تعریف انتخاب برای که است شرایطی بهترین
 وجود یابیمکان جهت زمینی مناسب معیارهای که مناطقی
  .است ضعیفی مانور، باشد نداشته
 نهفته پوشانیهم نوع این در بولین منطق رویکردچنین  هم
 ارزش یک دارای 0 -200ارتفاعی طبقات مثال طور به .است

 قلمداد مناسب بسیار ارزش دو هر 200 و صفر ارتفاع و هستند
. دارد یتر شیب یسنج لیپتانس قدرت یفاز روش در .گردندمی

  یارهایمع از شدن دور با هابندیکالس و هابندیتیاولو رایز
 در هافیط نیب یبهتر یبرجستگ و کندیم دایپ کاهش االترب

 وسعت منطقه با لیهمین دل به. شودیم دهیهدف د یفاکتورها
 وزنی یانوشپنسبت به مدل هم یمناسب درمدل فاز اریارزش بس
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 یفاکتورها به نسبت یفاز مدل تیحساس رایز است شده تر کم

 .است بوده تر شیب هدف
 

 گيرينتيجه و بحث
 شهر آن در بحران مدیریت شهر هر در هامدیریت ترینمهم از یکی
 توریستی مناطق از یکی تنکابن شهرستان که این علت به .باشد می

 با مقابله .باشدمی ندرانماز استان در کشاورزی و ترانزیتی و
 این با مقابله هایراه جمله از ها آن بینی پیش و اقلیمی  های بحران

 استان در اقلیم تغییر علت به اخیر دهه یک در .باشد می ها نابحر
 ها ساخت زیر به شدید بسیار خسارات باعث ها نابحر این مازندران

 علت به .تاس کرده رداو تنکابن شهری  های زیرساخت خصوص هب
 در غلط مدیریت و شهرستان این در هواشناسی ایستگاه نبود

 در هواشناسی ایستگاه یک یابیمکان به که شده باعث گیری تصمیم
شهرستان تنکابن بپردازیم تا بتوانیم به درستی رفتار محلی 

 برای را الزم تصمیمات و کرده بینیپیش را اقلیمی های پدیده

بینی کرده و تصمیمات الزم را برای شهای اقلیمی را پی پدیده
  .پردازیم هب آن احتمالی  های خسارت از جلوگیری

 فاکتورهای تلفیق به توجه با دهدمی نشان حاضر تحقیق نتایج   
 AHP ،81/6 مدل از استفاده و وزنی همپوشانی مدل با گانههفت

 مناسب بسیار پتانسیل دارای مطالعه مورد منطقه از کیلومترمربع
 شمال در منطقه این که ،باشدمی سینوپتیک ایستگاه احداث جهت

 مساحت درصد 38/0 حدود در و است شده متمرکز شهرستان
 تلفیق نتایج چنین هم .باشدمی دارا را قابلیت این شهرستان

 مساحت از کیلومترمربع 1/2 فازی مدل با فاکتور های نقشه
 ایستگاه حداثا جهت مناسب بسیار قابلیت دارای را شهرستان
 نهایی نقشه دو مقایسه به توجه با .نمایدمی معرفی سینوپتیک

 مدل به نسبت باالتر انعطاف قابلیت دلیل به فازی مدل
 بندی اولویت جهت بهینه مدل عنوان به وزنی همپوشانی
 .گرددمی معرفی سینوپتیک ایستگاه احداث منظور به شهرستان
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