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استفاده از منطق فازی در مسیریابی بهینه به مکانهای فضای سبس شهری در
شهرستان نهاوند استان همدان
*
تاریخ پذیزش مقاله96/12/19 :

تاریخ دریافت مقاله1396/11/13:

صفحات39-51 :

چکیده:
أشٚصٛٔ ٜرٛدیت فضای ػثض ٌ ٚؼتشؽ آٖ تٝفٛٙاٖ سیٞٝای تٙفؼی ؿٟش تؼیاس حائض إٞیت اػت  ٚایٗ تا آٖ حذ اػت و ٝتٝفٛٙاٖ یىیی اص ؿیاصقٞیای
تٛػقٝیافتٍی دس رٛأـ ٔغشح تٛد٘ ٚ ٜثٛد آٖ تٔ ٝقٙی فذْ ٚرٛد ػالٔت  ٚتٙذسػتی دس ؿٟشٞا تّمی ٔیؿٛدٔ .ماِ ٝحاضش تی ٝسٚؽ تٛكییفی تیّیّیی ٚ
واستشدی تٛد ٚ ٜتا اػتفاد ٜاص ػیؼتٓٞای اعالفات رغشافیایی  ٚ GISالیٞٝای اعالفاتی فاصی ؿذٛٔ ٜسد٘ؾش  ٚا٘زاْ ٔشاحُ ٔختّف رٟیت ٔیذَػیاصی ٚ
فشآیٙذ تیّیُ ػّؼّٔ ٝشاتثی  ٚ AHPت ٝدػت آٚسدٖ ٚصٖ الیٞٝای اعالفاتی  ٚتـىیُ ٔذَ ٟ٘ایی تّفییك فیاصی تی ٝتشسػیی وٍیٍ٘ٛی تٛصییـ فضیایی ٚ
ٔىاٖیاتی فضای ػثض ؿٟشی ؿٟش ٟ٘ا٘ٚذ اػتاٖ ٕٞذاٖ پشداصت ٝاػتٔ .ىاٖٞای تٟی ٝٙرٟت ایٗ أش ٔـخق ؿذ .ػپغ تا ا٘تخاب ػیٙٔ ٝغمی ٝتیٝفٙیٛاٖ
ٔىاٖٞای تٟتش  ٚدس ٘ؾش ٌشفتٗ ٔیذاٖ صشٚری ؿٟشٔ ،ؼیشٞای ٔٙاػة  ٚتٟی ٝٙسا دس رٟت سػیذٖ ت ٝایٗ ٔىاٖٞای رذیذ پیـٟٙادی ٔـخق ؿیذ .اییٗ
سٚؽ ٔذَػاصی تٟی ٝٙفاصی تشای ٔؼیشیاتی ٔ ٚىاٖیاتی سا تیّیُ ٕ٘ٛد ٜاػت.

کلیدواصه :فاصی ،فضای ػثضٔ ،ىاٖیاتیٔ ،ؼیشیاتی ،AHP ،ػیؼتٓ اعالفات رغشافیایی .

 *1دا٘ـیاس ٌش ،GIS ٜٚػٙزؾاصدٚس  ٚآتخیضداسیٚ ،احذ ٔیثذ ،دا٘ـٍا ٜآصاد اػالٔی ،ایشاٖ
l ( E-mai: jamalia a@m aybodiau .ac.ir
 2دا٘ـزٛی تشْ د ْٚواسؿٙاػی اسؿذ ٟٔٙذػی فٕشاٖ ٚ ،GISاحذ ٔیثذ ،دا٘ـٍا ٜآصاد اػالٔیٔ ،یثذ ،ایشاٖ
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مقدمه:
فضاٞای ػیثض ؿیٟشی  ٚپیاسن ٞیا تیٝفٙیٛاٖ یىیی اص
فشكٞٝای فٕٔٛی رٟت استثاط  ٚتقأُ تیٗ ا٘ؼاٖٞیا
دس ؿٟشٞا تؼیاس حائض إٞیت اػت و٘ ٝمیؾ فقیاَ دس
ػالٔت ؿٟش  ٚؿٟش٘ٚذاٖ  ٓٞایفا ٔی وٙذ( .احٕیذی ٚ
ٕٞىاساٖ  )1390أشٚص ٜتا افضایؾ رٕقیت  ٚتٛػیقٚ ٝ
ٌؼتشؽ ؿٟش٘ـیٙی ،ا٘ؼاٖٞا تٝتذسیذ اص عثیقیت دٚس
ؿذٜا٘ذ  ٚتشاوٓ تیؾاصحذ رٕقیت  ٚدصاِت دس ٔییظ
عثیقی  ٚایزاد ٔییظ ٞای ا٘ؼیاٖ ػیاصت ٕٞثؼیتٍی
عثیقی ا٘ؼاٖ سا تا عثیقت ت ٝرذایی ػٛق داد ٜاػیت.
فضییای ػییثض ٚ ٚرییٛد آٖ دس ٔییییظٞییای ؿییٟشی دس
پایذاسی ؿٟشٞا ٘میؾ ٟٔیٓ  ٚاػاػیی داسد (صیذاسحٓ
تییضی ٕٞٚىییاساٖ  )1391یقٙییی ؿییٟشٞا تییٝفٙییٛاٖ
واٖ٘ٞٛای ٔتٕشوض فقاِیت  ٚص٘یذٌی ا٘ؼیاٖٞیا رٟیت
حفؼ پایذاسی صیٛد ویاسٜای ریض پیزیشؽ ػیاصتاس ٚ
واسوشدی ٔتأحش اص ػیؼتٓ ٞای عثیقی ٘ذاس٘ذ  ٚوٕثٛد
آٖ ٔیتٛا٘ذ ٔـىالت رذی دس حیات ؿٟشٞا تٚ ٝریٛد
آٚسد ) .Trivedi and Singh (2017تٕٞ ٝیٗ رٟت ٚرٛد
فضای ػثض  ٚپاسنٞای ٔٙاػة تا دػتشػیی ٍٕٞیا٘ی
ؿییٟش٘ٚذاٖ دس ساػییتای صییذٔات ؿییٟشی  ٚفییذاِت
ارتٕییافی  ٚتشصییٛسداسی عثمییات ٔختّییف ؿییٟشی دس
اٚلات فشاغت ٕٞ ٚچٙیٗ تٝفٛٙاٖ وـیٓا٘یذاص  ٚایزیاد
ٔٙاؽش صیثای ؿٟشی تؼیاس حائض إٞیت تٛدٔ ٚ ٜغاِقیٝ
 ٚتیمیك تؼیاس پیشأی ٖٛآٖ سا ٔییعّثیذ .تیا تٛػیقٝ
سٚصافضٙٔ ٖٚاعك ؿٟشی دس دٞیٞٝیای اصییش  ٚپیـیی
ٌییشفتٗ ؿٟش٘ـیییٙی تیی ٝؿٟشػییاصی ویی ٝتییا ٔقضییالت
فذیذٜای ٔا٘ٙذ افضایؾ تیسٚی ٝرٕقییت ،تٛػیق ٝغییش
ٞذفٕٙذ واِثیذی دس ؿیٟشٞا  ٚافیضایؾ آِیٛدٌیٞیای
صیؼتٔییغیی ٕٞیشا ٜتیٛد ،Kharat et al. (2016) ٜاییٗ
فضاٞا ٘مؾ ٕٟٔیی دس حفیؼ  ٚتقیادَ ٔیییظصیؼیت
ؿٟشی  ٚتقذیُ آِیٛدٌی ٞیٛا پییذاوشدٜا٘یذ .دس فلیش
و٘ٛٙی افضایؾ ؿتابصدٌیی ٔیذسٖ ؿیٟشی  ٚفشٙٞیً
(تی تفاٚتی ٔذسٖ ٘ـییٙاٖ) ٔٙزیش تی ٝویاٞؾ تقأیُ

ارتٕییافی ؿییٟش٘ٚذاٖ تییا یىییذیٍش  ٚغفّییت اص إٞیییت
فضییاٞای فٕییٔٛی تؼتشػییاص تییشای ایییٗ تقأییُٞییای
ارتٕافی ؿذ ٜاػت (ٚاسحی ٕٞٚىاساٖ )1387
ػشا٘ٔ ٝتقیاس  ٚلاتیُلثی َٛفضیای ػیثض ؿیٟشی دس
ؿٟشٞای ایشاٖ تیٗ  7تیا ٔ 12تشٔشتیـ تیشای ٞیش ٘فیش
عثك تشسػییٞیای ٚصاست ٔؼیىٗ  ٚؿٟشػیاصی اػیت
(ػایت ٔشوض سؿذ ایشاٖٛٔ ،سخ دػتشػیی .)96/04/12
تشسػی ایٗ ٔٛضٛؿ دس ؿٟش ٔٛسدٔغاِقٟ٘ ٝا٘ٚذ اػیتاٖ
ٕٞذاٖ تا تٛر ٝتی ٝویاٞؾ ٔییضاٖ رٕقییت آٖ دس 5
ػاَ اصیش ؿایذ تٝفٛٙاٖ یىیی اص ویاِؾٞیای ؿیٟشی
تؼیاس ٔٛسدتٛر ٝتٛد ٚ ٜتیمیك  ٚتشسػیی پیشأی ٖٛآٖ
سا ٔٛرة ٔیؿٛد.
دسصٔیٔ ٝٙىاٖیاتی فضیای ػیثض ؿیٟشی  ٚپیاسنٞیا ٚ
ٔ
ٔؼیشیاتی تیمیمات ٔتقذدی كٛست ٌشفت ٝاػیت ویٝ
ت ٝؿشح تشصی اص آٖٞا ٔیپشداصیٓ:
ٚاسحی  ٚتمٛایی ( ،)51:1394عی یه رذٔ َٚمایؼٚ ٝ
تا تٛر ٝت ٝتشویة الیٞٝای ٔختّف ٔ ٚؼیاحت فضیای
ػثض ٘یٛاحی ٔختّیف ؿیٟش تشحؼیة رٕقییت آٖ ٞیا
تشسػی ٕ٘ٛد٘ذ و ٝومذس فضای ػیثض دس ؿیٟش وٕثیٛد
ٞؼت  ٚدسیافتٙذ تا ٚضـ ٔٛریٛد ػیشا٘ ٝفضیای ػیثض
ٔ 4/76تشٔشتـ تی ٝاصا ٞیش ٘فیش دس ؿیٟش ٔٛسدٔغاِقیٝ
یقٙی ؿٟش ٘زفآتاد اكفٟاٖ اػت.
احٕیییذی ٛٔ ٚحیییذ  ٚؿیییزافیاٖ ( )1391تییی ٝسٚؽ
تٛكیییفی تیّیّییی  ٚتییا اػییتفاد ٜاص ٘ییشْافییضاس expert
 choiceدس رٟت ت ٝدػت آٚسدٖ الییٞ ٝیای ٔیثحش ٚ
اػتفاد ٜاص اتضاس  spatial analystدس  GISتٛا٘ؼتٙذ ٔٙیاعك
اِٛٚیتداس تشای پاسنٞای ٔٙغمیٛٔ ٝسدٔغاِقی ٝیقٙیی
ٔٙغم 7 ٝؿیٟشداسی اٞیٛاص سا ؿٙاػیایی وٙٙیذ وی ٝتیا
تیّیُ ٘تایذ حاكُ ؿذ ٚ ٜا٘غثاق آٖ تا ٘مـ ٝویاستشی
اساضی ؿٟش اٛٞاص دسیافتٙذ وٙٔ ٝاعك تا دسر ٝتٙاػیة
صیّی صٛب رٟت احذاث پاسن  ٚفضای ػثض ٘ضدییه
ٔشاوض ٔؼى٘ٛی ،آٔٛصؿی  ٚسفاٞی ٞؼتٙذ.

استفاده از منطق فازی در مسیریابی بهینه به مکانهای فضای سبس شهری...

ٞذ ایٗ ٔمأِ ٝذَػاصی فاصی تشای ٔؼیشیاتی تٟیٝٙ
تٔ ٝىاٖٞای رذیذ پاسنٞای پیـیٟٙادی تیشای ؿیٟش
ٟ٘ا٘ٚیییذ اػیییتٞ .یییذ ٔقشفیییی اییییٗ سٚؽ تیییٝ
تلٕیٌٓیش٘ذٌاٖ ٔؼائُ ؿٟشی ٘یض دس ٘ؾش اػت.
مواد و روشها:

ٔٙغم ٝتیمیك:
اػتاٖ ٕٞیذاٖ اص آبٞٚیٛای صیٛتی تشصیٛسداس تیٛدٚ ٜ
پٛؿؾ ٌیاٞی آٖ حائض إٞیت اػت ِزا تٝعٛس ٔٛسدی
ؿییٟش ٟ٘ا٘ٚییذ ا٘تخییاب ٛٔ ٚسدتشسػییی لییشاس ٌشفییت.
ؿٟشػیییتاٖ ٟ٘ا٘ٚیییذ (ؿیییىُ  )3 ٚ 2 ٚ 1تٛػیییظ
سؿتٝوٞ ٜٛیای صاٌیشع احاعیٝؿیذ ٜوی ٝاص ؿیٟشٞای
تاسیخی ایشاٖ اػت .رٕقیت آٖ عثك آصشیٗ آٔاس ػاَ
 90تقذاد ٘ 181711فش تیٛد ٚ ٜداسای  4تخیؾ 13 ٚ
دٞؼتاٖ اػت .دس ػشؿٕاسی ػاَ  95تا ػٞ ٝضاس ٘فیش
واٞؾ ت ٝسلٓ ٘ 178787فش سػییذ ٜاػیتٔ .یشدْ آٖ
 99دسكییذ ِییش ٞؼییتٙذٔ .ؼییاحت ایییٗ ؿییٟش 1460
ویّٔٛتشٔشتـ تٛد ٜتا ٔختلات رغشافیایی  34دسریٚ ٝ
 1دلیمیی ٝعیی َٛؿییشلی  ٚدس فاكییّ 440 ٝویّییٔٛتشی
رٛٙب غیشب تٟیشاٖ  160 ٚویّیٔٛتشی رٙیٛب ؿیٟش
ٕٞذاٖ ٚالـ ؿذ ٜاػیت .استفیاؿ ٟ٘ا٘ٚیذ اص ػیغی دسییا
ٔ 1667تش و ٝتقیذ اص ٕٞیذاٖ ٔ ٚالییش ػیٔٛیٗ ؿیٟش
تضسي اػتاٖ اػت .دؿت ٟ٘ا٘ٚیذ  ٚاستفافیات پیشأیٖٛ
آٖ یه حٛض ٝتاص تٛد ٚ ٜسٚدصاٌ٘ ٝأاػیاب  ٚغیاس آٖ
ٔقش ٚاػت .ؿىُ ٘ 1مـ ٝتمؼیٕات اػتا٘ی اییشاٖ سا
٘ـاٖ ٔیدٞذ.
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حاتٕی  ٚفشتی  ٚسحٕا٘ی ( )1394ت ٝسٚؽ  ٚ AHPتیا
اػتفاد ٜاص ٔقیاسٞیایی وی( ٖٛػیاصٌاسی – آػیایؾ –
واسآیی – ٔغّٛتیت – ػالٔتی – ایٕٙی – ٔىیاٖییاتی
اوِٛٛطیىی  ٚحمٛلی  ٚالتلادی) دس ؿٟش ٔٛسدٔغاِقیٝ
ٔـٟذ  ٚتا اػتفاد ٜاص الیٞٝای (ٔؼى٘ٛی – فشٍٙٞی –
تأػیؼات – آٔٛصؿی – ٚسصؿی – دسٔا٘ی – سٚدصا٘یٝ
– فضییای ػییثضٞای ٔٛرییٛد) ٚ ٚصٖ دٞییی تیی ٝآٖٞییا
دسیافتٙییذ تٛصیییـ فضییای ػییثض دس ؿییٟش ٔٛسدٔغاِقییٝ
٘أٙاػة تٛد٘ ٚ ٜؼثت تٔ ٝقییاس اػیتا٘ذاسد ػیشا٘ ٝآٖ
پاییٗ اػت ٔخالً دس ٔٙغم ٝحأٗ ٔ 1/2تشٔشتـ تشای ٞش
٘فش  ٚدس ٔٙغم 7 ٝؿٟشداسی ٔ 21تشٔشتـ تشای ٞش ٘فیش
اػت.
فٙی  ٚوشٔی ( )117:1394ت ٝسٚؽ  ٚ AHPدس ٔٙغمیٝ
ٔٛسدٔغاِقٙٔ ٝغم 7 ٝؿٟشداسی تٟشاٖ اصِییاػ ٔىیاٖ
ٔٙاػة ایزاد فضیای ػیثض تی ٝػی ٝدػیتٙٔ ٝاػیة –
ٔتٛػظ ٘ ٚأٙاػة تمؼیٓ ٕ٘ٛد٘ذ  ٚدسٟ٘ایت دسیافتٙذ
تٟتشیٗ ٔىاٖ ٞا دس ٔیّٞٝای پشرٕقییت  ٚپٟٙیٞٝیای
ٔٙاػة دس ؿیةٞای وٕتش اص  4دسر ٝلیشاس داؿیتٙذ ٚ
اِثت ٝدس تشصی ٔیّٞٝا ٔیخالً ٔیّی ٝؿیاسق دس رٙیٛب
ؿشلی ٔٙغم ،ٝفضای ػثض تؼیاس وٓ اػت.
تضی  ٚصؼشٚی  ٚحؼیٗ ٘ظاد ( )39:1391دس تشسػیی
ٚضـ ٔٛرٛد فضای ػثض ؿٟش صاتُ دسیافتٙذ و ٝفضیای
ػثض ؿٟشی تٚٝیظ ٜتا واسوشد پاسن تؼییاس ویٓ تیٛدٚ ٜ
ػشا٘ ٝآٖ دس ؿٟش ٔٛسدٔغاِقیٔ 2/56 ٝتشٔشتیـ تی ٝاصا
ٞش ٘فش اػت و ٝتا اػیتا٘ذاسد آٖ ( 9تیا ٔ 12تشٔشتیـ)
تؼیاس فاكّ ٝداسد؛  ٚتا فشم ایٙى ٝػشا٘ ٝفضای ػثض سا
ٔ 7تشٔشتـ دس ٘ؾش تٍییشیٓ حیذٚد ٞ 63/975ىتیاس تیا
وٕثٛد ٔٛار ٝاػت.
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ضکل  - 1نقطه محدوده استان همدان

ضکل  - 3نقطه  demو  hillshadeضهزستان نهاوند بز
رویهم

تٝعٛس صالك ٝدس ایٗ تیمیك ٔىاٖیاتی الصْ دس رٟیت
ؿٙاصت یه ٔٙغم ٝصیٛب تیشای ایزیاد فضیای ػیثض
ٔٙاػة تٝكیٛست پیاسن دس ؿیٟش ٟ٘ا٘ٚیذ ا٘زیاْ ؿیذ.
ػپغ اص یه ٔیذاٖ تمشیثاً دس صشٚری ؿٟش ٔؼیشیاتی
تٝعش ػ٘ ٝمغیٙٔ ٝاػیة تیشای ایزیاد پیاسن ا٘زیاْ
ٌشدیذ .دس ایٗ تیمیك ٔا اص الیٞٝای وـٕ ٝتا تٛر ٝتٝ

ضکل  - 2نقطه محدوده ضهزستان نهاوند

تقذد آٖ ٞا دس ؿٟش ٟ٘ا٘ٚذ  ٚرادٜٞا  ٚساٟٞای ٔٛریٛد
 ٚػاصتٕاٟ٘ا  ٚؿیة ٔٙغم ٚ ٝسٚػتاٞا ٚواسصا٘یٞٝیا ٚ
پاسنٞای ٔٛرٛد  ٚتاغات اػتفادٕ٘ ٜیٛدیٓ  ٚدس ٔیٛسد
ٔؼیشیاتی  ٓٞاص الیٞ ٝیای ایؼیتٍا ٜپّییغ – رایٍیاٜ
پٕپ تٙضیٗ – ٞتّٟا – ٔشاوض دسٔا٘ی ،اػتفادٌ ٜشدیذ.

استفاده از منطق فازی در مسیریابی بهینه به مکانهای فضای سبس شهری….

تِ ٝیاػ ٔىاٖیاتی ػقی ؿذ ویٔ ٝىیاٖ ٔیٛسد٘ؾش تیٝ
وـییٕٞٝییا  ٚػییاصتٕاٟ٘ا٘ ،ضدیییه – اص واسصا٘ییٞٝییا ٚ
ٌٛسػتاٖٞا ،دٚس  ٚدس یه ٔیذٚد ٜؿیة ٔٙاػة تیٛدٜ
ضٕٗ ایٙىی ٝتی ٝایؼیتٍاٟٞای پّییغ  ٚایؼیتٍاٟٞای
ػٛصت ٘ضدیه تاؿذ
اتتذا یه ٔیذٚد ٜتشای ؿٟش ٟ٘ا٘ٚذ دسػیت ویشد ٜویٝ
تتٛاٖ دس ٕٞاٖ واسوٛب دس ٘شْافضاس ٌّٛتیاَ ٔپیش  ٚدس
داصییُ ٔیییذٚدٔ ٜییٛسد٘ؾش  dem Asterؿییٟش ٟ٘ا٘ٚییذ سا
داّ٘ٛد ؿذٛٔ dem .سد٘ؾش سا تا ٔیذٚد ٜؿیٟش ٟ٘ا٘ٚیذ ٚ
ػای ٝسٚؿٗ ٔٙغم٘ ٝیض ػاصتٔ ٝیؿٛد تا پؼتی تّٙذی
ٔٙغمٚ ٝضقیت ٌٛیایی اص ٔىاٖٞا سا ٘ـاٖ دٞذ.
الیٞٝای اعالفاتی ٔٛسد٘ؾش و ٝتیشای ٔىیاٖییاتی ٘ییاص
اػت (ٔىاٖ یاتی ٔ ٚؼیشیاتی) فثاستٙیذ اص :سٚػیتاٞا –
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وـٕٞٝا – سٚدصا٘ٞٝا – رادٜٞا  ٚساٟٞیا – تّٛوٟیای
ػاصتٕا٘ی – ٔشاوض پّیغ – رایٍاٟٞای پٕیپ تٙیضیٗ
– واسصا٘ٞٝا – ٔشاوض دسٔا٘ی – پاسن ٞیای ٔٛریٛد –
تاغات – ٌٛسػتاٖ – ٔؼیشٞای ػیالب.
ؿىُ ٘ 3مـ hillshade ٚ dem ٝؿیٟش ٟ٘ا٘ٚیذ ٚؿیىُ 4
٘مـ ٝؿیة آٖ سا تٕٞ ٝشا ٜتشصی الیٞ ٝیای اعالفیاتی
تشای ٌٛیاػاصی تٟتش ٘ـاٖ ٔیدٞذ.

ضکل  - 5نقطه ( )distanceروستاها در ضهز نهاوند

ضکل  - 4نقطه ضیب ( )Slopeضهز نهاوند

فاصی وـٕٞٝا

فاصی ٌٛسػتاٟ٘ا

ضکل  - 6نقطه فاسی چطمهها و گورستانها در ضهز نهاوند
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اتتییذا  distanceالیییٞٝییای ٘مغیی ٝای  ٚصغییی ػییاصتٝ
ٔیؿٛد .دس ایٗ لؼٕت یه فاییُ  distanceتیٔ ٝقٙیای
فاكّ ٚ ٝتٝكٛست سػتش  ٚسٍ٘ی ایزاد ٔیؿٛد .ؿىُ 5
٘مـ ٝدیؼتٙغ (ٛٔ )distanceلقییت سٚػیتاٞا سا ٘ـیاٖ
ٔیدٞذ.
ٕٞیٗ واس سا تشای تٕاْ الیٞٝا ادأٔ ٝییاتذ  ٚفضیٛیت
فاصی ٔقىٛع یا ٔؼتمیٓ فاصی تیشای تٕیاْ الییٞٝیای
ؿثى ٝیا سػتش ؿذ ٜارشا ٔیؿٛد .فایُ ٔ distanceشحّیٝ
لثُ تٝفٛٙاٖ ٚسٚدی ٔذَ دس ٘ؾش ٌشفتٔ ٝیؿٛد ٛ٘ ٚؿ
تاتـ فاصی سا تش اػیاع ٔقیاسٞیای ٔیٛسد٘ؾش ٔـیخق
ٔیؿیٛد .دس اییٗ ٔشحّی ٝتاییذ ٘یٛؿ تیاتـ ٔقىیٛع ٚ
ٔؼتمیٓ فاصی یقٙی  ٚ smallیا  largeسا تقییٗ ؿٛد .تیٝ
ایٗ كٛست ؤ ٝـخق ٔی ؿٛد و ٝاسصؿٟای تاالتش ییا
وٕتش سا وٍ٘ ٝ٘ٛـاٖ دٞذ؛ ٔخالً دس تیمیك ٔىیاٖییاتی
پاسن ،وـٕٞٝا حائض إٞیت تٛد ٜیقٙی ٞش و ٝفاكیّٝ
ٔىاٖیاتی ت ٝوـٕٞٝا ٘ضدیىتش تاؿذ (ت ٝایٗ ٔقٙیا ویٝ
فاكّٔ ٝىاٖ ٔیٛسد٘ؾش تیا وـیٕ ٝوٕتیش تاؿیذ) داسای
اسصؽ تاالتشی اػت (حاِتی ٔقىٛع) پغ اص تاتـ فاصی
ٔقىٛع یقٙی  smallاػتفادٔ ٜی ؿٛدِٚ .ی دس صلٛف
الییی ٝپییاسن (پییاسنٞییای ٔٛرییٛد) ٞییش ویی ٝفاكییّ ٝاص
پاسن ٞای ٔٛرٛد تیـتش تاؿذ .اسصؽ تاالتشی داسد ویٝ
أىاٖ فشٔ ِٝٛوشدٖ ٔؼائُ سا تٝكٛست ػّؼّٔ ٝشاتثیی
فشأ ٓٞیوٙذٚ .صٖ دٞیی تیٔ ٝقیاسٞیا سا دس ٘یشْافیضاس
 expert choiceا٘زاْ ٔیذٞیٓ تیشای ایٙىیاس اتتیذا ٞیذ
ٔقیاس  ٚصیش ٔقیاس دس ٔىیاٖییاتی فضیای ػیثض ؿیٟشی
ٔـییخق ٌشدیییذ ٚ ٜتقییذ ٔییاتشیغ صشٚرییی تـییىیُ
ٔیؿٛد ػپغ ٔقیاسٞیا تیٝكیٛست د ٚتی ٝدٔ ٚمایؼیٝ
ٔیؿ٘ٛذ ٔ ٚمایؼٞ ٝیش ٔقییاس تیا صیٛدؽ أتییاص  1سا

تایذ اص تاتـ فاصی ٔؼیتمیٓ  largeاػیتفاد ٜؿیٛد .اِثتیٝ
٘ؾیشات واسؿٙاػییا٘٘ ٝیییض دس تقییییٗ ایییٗ تٛاتییـ حییائض
إٞیت اػت .فایُ فاصی تی ٝدػیت آٔیذ ٜییه ٘مـیٝ
سػییتشی ٘ـییاٍ٘ش اسصؿٟاػییت .ؿییىُ ٘ 6مـیی ٝفییاصی
ٔٛلقیییت وـییٕٞٝییا ٛٔ ٚلقیییت ٌٛسػییتاٟ٘ا سا ٘ـییاٖ
ٔیدٞذ.
تقذ اص اتٕاْ فّٕیات فٛق ،تشای تٕیاْ الییٞٝیا دس اییٗ
ٔشحّٚ ٝصٖ دٞی ا٘زاْ ٔیؿیٛد .تی ٝاییٗ كیٛست ویٝ
٘ؾشات واسؿٙاػا٘ ٝدس صلٛف الیٞ ٝیای اعالفیاتی سا
دس فایّٟای فاصی افٕاَ ٔیؿٛد .تشای اییٗ ویاس ،فاییُ
فاصی ٔشحّ ٝلثُ ا٘تخاب  ٚدس ضشیة ت ٝدػت آٔذ ٜاص
ٚصٖ دٞی ضشب وشد ٚ ٜصشٚری آٖ ٔـخق ٔی ؿٛد.
ایٗ لؼٕت تشای تٕاْ الیٞٝا ا٘زیاْ ٔییؿیٛد .دس اییٗ
ٔشحّ ٝإٞیت الیٞٝا ٘ؼیثت تی ٝیىیذیٍش ٔـیخق ٚ
تخثیت ٔیٌشدد.
ٔشحّٚ ٝصٖ دٞی تا فشآیٙذ تیّیُ ػّؼّٔ ٝشاتثی ا٘زاْ
ؿذ و ٝیىی اص واسآٔذتشیٗ تىٙیهٞای تلٕیٓ ٌییشی
اػت و ٝاِٚیٗ تاس تٛػظ تٔٛیاع اَ ػیافتی دس ػیاَ
ٔ 1980یالدی ٔغشح ؿذ  ٚایٗ تیّیُ اص رأـ تیشیٗ
ػیؼتٓٞیای عشاحیی ؿیذ ٜتیشای تلیٕیٓ ٌییشی تیا
ٔقییییییاسٞیییییای وٙذٌا٘ییییی ٝاػیییییت؛ صییییییشا
صٛاٞذ داؿت تٙاتشایٗ فذد  1دس لغش اكیّی ٔیاتشیغ
ٔٙؾٛس ٔیؿٛد .ؿاصق ػاصٌاسی دس ٘یشْافیضاس تاییذ اص
 0/1وٕتش تاؿذ .ؿىُ ٔ 7اتشیغ ٔمایؼ ٝای ٔقیاسٞیا
سا ٘ـاٖ ٔیدٞذ.

استفاده از منطق فازی در مسیریابی بهینه به مکانهای فضای سبس شهری….
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ضکل  - 7ماتزیس مقایسه ای معیارها طبق نظزات کارضناسانه

ؿىُ ٚ 8صٖ ٟ٘ایی ٔقیاسٞا  ٚالیٞٝا سا تش اػاع ٘ؾشات واسؿٙاػی ٚاسد ؿذ٘ ٜـاٖ ٔیدٞذ .ضشیة ػاصٌاسی ٘یض 0/05
تٛدٚ ٜلاتُلث َٛاػت.

ضکل  - 8نمودار وسن نهایی الیهها وضاخص ساسگاری

پغ اص اسصؽ ٌزاسی الیٞٝای اعالفاتی تایذ تٕاْ
الیٞٝای اعالفاتی ٔثحش دس ٔىاٖیاتی تا  ٓٞتشویة
ؿ٘ٛذ دس تشویة الیٞٝا ،الی ٝرذیذ یا صشٚری اص
تشویة د ٚیا وٙذ الیٚ ٝسٚدی ت ٝدػت ٔیآیذ .تذیٗ
تشتیة الی ٝكفتی اصتلاكی یافت ٝتٞ ٝش ٔٛلقیت دس
الی ٝصشٚری تاتقی اص اسصؿٟای الیٞٝای ٚسٚدی اػت
(فشد صاد)18:1384 ٜ
دػت آٔذ ٜدس لؼٕت لثُ سا تٝفٛٙاٖ ٚسٚدی ٔقشفی
وشدٛ٘ ٚ ٜؿ تاتـ سا  GAMMAتا ضشیة  0/9ا٘تخاب
ٔیىٙیٓ  ٚصشٚری ٔیٌیشیٓ و ٝحاكُ آٖ یه فایُ
سػتشی تٝكٛست سٍ٘ی  ٚتا عیف اسصؿٟای تیـتش

دس ایٗ پظٞٚؾ تشای تشویة الیٞٝا اص فٍّٕش ٌأای
فاصی اػتفاد ٜؿذ ٜاػتٌ .أای فاصی ٘مؾ تقذیّی
٘ؼثت ت٘ ٝتیز ٝرٕـ  ٚضشب فاصی داسد  ٚحؼاػیت
صیّی تاالی فٍّٕش ضشب فاصی  ٚحؼاػیت صیّی وٓ
فٍّٕش رٕـ فاصی سا تقذیُ وشد ٚ ٜتٚ ٝالقیت ٘ضدیىتش
ٔیوٙذ .دػتٛس  Fuzzy overlyسا ارشا ٔیوٙیٓ .تٕاْ
تٝ
ٚصٟ٘ای
٘ؼثت ت ٝاسصؿٟای وٕتش تٛد٘ ٚ ٜـاٍ٘ش آ٘ؼت و ٝدس
راٞائیى ٝتا سً٘ اسصؽ تاالتش ٔـخق ؿذٔ ٜىاٖ
ٔٙاػثتش رٟت ایزاد فضای ػثض  ٚپاسن اػت .ؿىُ
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٘ 10مـٌ ٝأای فاصی ٕ٘ ٚای ػ ٝتقذی آٖ سا ٘ـاٖ
ٔیدٞذ.

ٌأای فاصی

ٕ٘ٚای ػ ٝتقذی
ضکل  -10نقطه گامای فاسی ونمای سه بعدی آن در ضهز نهاوند

حاَ تا تشسػی ٘مـ ٝفٛق ػی٘ ٝمغیٔ( ٝىیاٖ) سا تیشای
ایزاد پاسن  ٚفضیای ػیثض دس ٘ؾیش ٌشفتیٔ ٝیی ؿیٛد
تٝفٛٙاٖ ٘ماط ٞذ )ٕٞ ٚ (perpuseچٙیٗ ییه ٔییذاٖ
دس صشٚرییی ؿییٟش تمشیثییاً دس ٔزییاٚست ػییاصتٕاٟ٘ا
تٝفٛٙاٖ ٔىاٖ ) (sourceدس ٘ؾش ٔیٌیشیٓٞ .ذ آ٘ؼت
و ٝاص ایٗ ٘مغ ٝتٟتشیٗ ٔؼیش سا تشای اییٗ ػیٔ ٝىیاٖ

ایزاد پاسن  ٚفضای ػثض تقیییٗ وٙییٓ .تیشای ایٙىیاس
تٕاْ واسٞای فٛق سا سٚی الییٞ ٝیای اعالفیاتی تىیشاس
وشد ٚ ٜدس ایٗ ٔشحّ ٝصشٚری ٔا ییه ٘مـی ٝسػیتشی
ٞضیٞ (costraster) ٝٙؼت .ؿىُ٘ 11مـ ٝاسصؿی ٞضیٝٙ
سا ٘ـاٖ ٔیدٞذ.

ضکل  - 11نقطه هشینه ( )Costrasterضهز نهاوند

استفاده از منطق فازی در مسیریابی بهینه به مکانهای فضای سبس شهری….
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cost backlink
cost distance
ضکل  12نقطه  cost distanceو  cost backlinkرا نطان میدهد.

ضکل  13نقطه نهایی هشینه در مسیزیابی و نمای سه بعدی آن

ضکل  - 12نقطه هشینه مسیزیابی ضهز نهاوند

را نطان میدهد.

ت ٝایٗ ٔقٙیا وی٘ ٝؾیشات واسؿٙاػیی سا ٚاسد ٕ٘یٛدٚ ٜ
تقییٗ ٔی ؿٛد وی ٝوٍ٘ٛیٞ ٝضیٙی ٝفّٕییات سا تٟیٙیٝ
وشد ٚ ٜواٞؾ داد ٜؿٛد .دس اییٗ لؼیٕت ٘مـیٞٝیای
 cost backlink ٚ cost distanceسا ت ٝدػت ٔیآیذٟ٘ .ایتیا
 cost pathتٝفٛٙاٖ ٔؼیش تٟی ٝٙو ٝییه فاییُ سػیتشی
تٛد ٚ ٜػٔ ٝؼیش سا تٝفٙیٛاٖ ٔؼییشٞای تٟیٙی ٚ ٝویٓ

ٞضی ٝٙتٔ ٝا ٔقشفی ٔیوٙذ صشٚری ایٗ لؼیٕت ٔیذَ
اػت.
حاَ فایُ سػیتش  cost pathسا تی ٝتیشداس تثیذیُ ؿیذٚ ٜ
صشٚری ٟ٘ایی ٔؼیش ت ٝدػت ٔیآیذ .ؿىُ ٘ 14مـیٝ
ٟ٘ایی ٞضیٔ ٝٙؼیشیاتی سا تٝكیٛست ٚوتیٛس تیٕٞ ٝیشاٜ
٘مـٔ ٝىاٖیاتی ٕ٘ایؾ ٔیدٞذ.
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ضکل  14نقطه نهایی هشینه مسیزیابی را بهصورت وکتور به همزاه نقطه مکانیابی

بحث و نتیجه گیزی:
تا تٛر ٝت ٝتٛػق ٝسٚصافضٙٔ ٖٚاعك ؿٟشی  ٚت ٝتثـ آٖ
افضایؾ رٕقیت تایذ ت ٝتیج فضای ػثض  ٚپاسنٞا دس
رٟت واٞؾ آِٛدٌیٞای صیؼتٔییغی  ٚاػتفاد ٜاص
فضای ٔفیذ  ٚالصْ دس ؿاداتی افشاد  ٚرأق ٚ ٝایزاد
ٔٙاؽش ٔٙاػة  ٚصیثا ،إٞیت ٚیظ  ٜای داد .دس ٔماِٝ
حاضش تا تٛر ٝت ٝایٙى ٝپاسأتشٞای صیادی دس
ٔىاٖیاتی فضای ػثض إٞیت داسد  ٚاص آیتٓٞای روش
ؿذ ٜتٝعٛس فاصی ؿذ ٜاػتفاد ٜؿذ ٚ ٜتا ٘ؾشات
واسؿٙاػا٘ ٝدس ٚصٖ دٞی الیٞٝا  ٚافٕاَ ضشایة ٚص٘ی
دس الیٞٝای اعالفاتی  ٚتشویة ایٗ الیٞٝا تا ٚ ٓٞ
عثك ٘مـٟ٘ ٝایی تٟی ٝؿذ ٜدس ٔتٗ ٔماِ ٝت ٝتٟتشیٗ
ٔىاٖٞا رٟت ایزاد فضای ػثض  ٚپاسن دس ٔزاٚست
تزٕـ تّٛوٟای ػاصتٕا٘ی تِ ٝیاػ رٕقیت صیاد
دسٔ ٖٚزٕٛف ٝآٖٞا ٕٞچٙیٗ دس ٔزاٚست ساٟٞا ٚ
رادٜٞای اكّی تِ ٝیاػ ػِٟٛت دػتشػی ت ٝآٖ  ٚدس
ٔزاٚست وـٕٞٝای آب ٔٛرٛد رٟت تأیٗ وٓ
ٞضیٙٔ ٝٙاتـ آتی ٕٟٔ ٚتش اص  ٕٝٞتمشیثاً دس حٛاؿی

ؿٟش تِ ٝیاػ تؼٟیُ دس تّٕه اساضی ٔٛسد ٘یاص،
ٔـخق ؿذ و ٝدس پظٞٚـی ٔـات ٝتٛػظ Trivedi and
٘ Singh (2017).یض ا٘زاْ ؿذ ٚ ٜتاییذی تش ایٗ سٚؽ
اػت .پاسأتشٞای روش ؿذ ٜدس ٔؼیشیاتی تٟی ٝٙت ٝػٝ
ٔٙغمٞ ٝذ ٘یض ت ٝدػت آٔذ ٜتا لاتّیتٟای ٔٙاػة
دسصٔیٞٝٙای
ٔ
ػیؼتٓٞای اعالفات رغشافیایی
تیّیُٞای فضایی ٔ ٚىا٘ی  ٚأىاٖ تزضی ٚ ٝتیّیُ
ا٘ٛاؿ اعالفات ٘تایذ تٟیٔ ٝٙىا٘ی ٔ ٚؼیش فشا ٓٞؿذ ٚ
دس تاییذ ایٗ ٘تایذ ٔیتٛاٖ ت ٝتیمیك Kharat et al.
) (2016اؿاس ٜوشد .دس تـىیُ ٔذِٟای ػ ٝتقذی تشای
ف ٟٓتٟتش فٛاسم ٔ ٚىاٖٞا ٔ ٚؼیشٞا ٕ٘ٞٝ٘ٛای
ٔٙاػة سا ٕ٘ایؾ داد ٜاػتٕٟٔ .تش ایٙى ٝایٗ ٔماِٝ
سٚؽ  ٚوٍٍ٘ٛی ٔشاحُ ٔىاٖیاتی ٔٚؼیشیاتی سا ٘ـاٖ
داد ٜاػت و ٝتشای تلٕیٓ ٌیشاٖ ؿٟشی واستشدی
ٔٙاػة داسد.
ساٞثشد ٞا  ٚساٞىاسٞایی و ٝدس ایٗ پظٞٚؾ تا تٛرٝ
ت٘ ٝتایذ آٖ ٔی تٛاٖ اؿاس ٜوشد اػتفاد ٜاص سٚؽ ٞای
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فاصی ت ٝرای سٚؽ ٞای ػٙتی عثم ٝتٙذی ٔزذد
اػت وشا و ٝأىاٖ تش٘أ ٝسیضی ٔٙغم ٝای پیىؼُ تٝ
پیىؼُ فشأ ٓٞی ؿٛد  ٚت ٝكٛست عیفی  ٚپیٛػتٝ
تش٘أ ٝسیضی ٕٔىٗ ٔی ٌشدد.

منابع:
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(ٔ ،)1391ىاٖیاتی وتاتخا٘ٞٝای فٕٔٛی ٔٙغم ٝوٟاس
ؿٟش تٟشاٖ تا اػتفاد ٜاص GIS
احذ٘ظاد ٔیؼٗ ،لادسی حؼیٗٞ،ادیاٖ ٔیٕذ ،حمیمت فشد پیاْ،
دسٚیـی تٙفـ ،ٝحمیمت فشد اِٟاْ ،صسٌشدی تیتا
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ٔٛسدی ٔٙغم 9 ٝوال٘ـٟش ٔـٟذ)ٔ( ،زّ ٝفّٕی
پظٞٚـی تش٘أ ٝسیضی فضایی صٔؼتاٖ  91كفیات
)134-111
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پیـٟٙاد ٔی ؿٛد دس ٔىاٖ یاتی ٔٙاعك تفشرٍاٞی ٚ
تٛسیؼتی دس ٔٙغم٘ ٝیض اص ایٗ سٚؽ اػتفاد ٜؿٛد.

رغشافیایی٘( ،ـشی ٝفّٕی پظٞٚـی رغشافیا  ٚتش٘أٝ
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ٕٞایؾ ّٔی طئٔٛاتیه ػاَ  90كفیات )10- 1
فیشٚصی ٔیٕذ فّی ،أا٘پٛس ػقیذٔ ،)1390( ،ىاٖیاتی ٔیُ
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ٔٛسدٔغاِق ٝؿٟش تٙاب٘( ،ـشی ٝرغشافیا ٔ ٚغاِقات
ٔییغی ؿٕاس 3 ٜپاییض  91كفیات )14-1
٘ٛسٚصی ػیذحؼیٙی سػ ،َٛدٞما٘ی صاد ٜسضاٙٞ ،شی حثیة،
یٛػفی تٟشاْٛ٘ ،سٚصی ػیذحؼیٙی اتشاٞیٓ،)1391( ،
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Fuzzy Logic for Optimal Routing to Park in Nahavand Hamedan
Abstract
Nowadays, it is very important to exist landscape and we should extend it. This subject is one of the developmental index all
over the world and lack of landscape means non-healthy and non- immunity in towns. This paper was as an analytical and
descriptive subjects and it is applicable by using GIS (Geographic Information System) systems and informational layers and
doing diverse stages for modelling and AHP hierarchy analyzing and getting informational layers and final model. We
investigated fuzzy spatial distribution and landscape navigation in Nahavand city in Hamedan state and afterwards we found
optimal locations for this thing. Then, we selected three points as the best locations by comparison other locations and by
attention to last location was found output square and an appropriate routes for finding these locations. This process has
obtained by visible maps in the paper.

Keywords: Fuzzy, site selection, AHP, Geographic Information System (GIS), routing

