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  پیشگفتار مجري
ي جمعیتی، مردم عادي و هانی تنظیم رابطه انسان، مکان و زمان. انسان شامل مولفهدر یک تعریف آمایش یع

و هزینه و درآمد و بازار کسب و کار و سرمایه و صنعت است. مکان یعنی محیط  هامتخصصان و مسوالن و دانش آن
نونی یا احتمالی آینده انسان زیست، توان و حساسیت آن و هر آنچه به طور مستقیم و غیر مستقیم از آن مورد استفاده ک

ي جمعیتی و نیز تغییرات طبیعی اشاره هاو تغییر مولفه هاقرار می گیرد و زمان به عنصر پیشرفت در فناوري و زیرساخت
دارد. عقیده بر این است که آراستن این رابطه به تضمین استفاده مستمر و پایدار و درخور از منابع طبیعی تجدید شونده در 

می انجامد.  میان مدت و دراز مدتي مختلف در هاي طبیعت و توسعه و پیشرفت انسان در عرصههاظرفیت چارچوب
قرار دارد و فعالیتی پژوهشی است که نتایج آن در مقیاس منطقه پایدار ي بوم شناختی هااین نگاه به آمایش بر اساس داده

مشخص می گردند تا با پیروي از نقشه بدست  کالن يهامکان و میزان کاربرياي قابل اجراست و در انتهاي آن 
به شرط سازوکارهاي صحیح توزیع ثروت  میان مدت و دراز مدتي طبیعی به حداقل برسد و انسان در هاآمده آسیب

ي راهبردي هاي اقتصادي و اجتماعی و خط مشیهابه رفاه باالتري دست یابد. در فرایند آمایش، توان اکولوژیک و توان
  کشور و استان همگی با هم متوازن می گردند.  توسعه

ي پایه و استخراجی مورد استفاده در ارزیابی توان اکولوژیک در این هامطالعات آمایش استان که بخش تهیه الیه
مجلد آن ارائه شده است، بر اساس شرح خدمات اصالح شده و مصوب دفتر امور آمایش و برنامه ریزي منطقه اي معاونت 

قرار دارد. این گزارش شامل به هنگام سازي و  1390ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور به تاریخ مرداد برنامه 
ي موجود و بعضا هامون و با استفاده از دادههاتصحیح و اضافات بر مطالعاتی است که در پیش توسط شرکت خصوصی

در  هااز آنمختلف علمی استفاده شده که طبعا مون از منابع هايهااستخراجی تهیه شده بوده است. در تهیه گزارش
. از جمله منابع مورد استفاده در گزارش حاضر می توان به شده استگزارش تصحیح و به روز شده حاضر نیز استفاده 

ي هاي شالوده آمایش سرزمین دکتر مجید مخدوم و ارزیابی و برنامه ریزي محیط زیست با استفاده از سامانههاکتاب
ت جغرافیایی تالیف دکتر مجید مخدوم و همکاران، کتاب زمین شناسی ایران تالیف سید علی آقانباتی و زمین اطالعا

شناسی ایران تالیف دکتر علی درویش زاده، جزوات استادان مطرح دانشگاهی و نظایر آن و منابع اینترنتی اشاره نمود. در 
ه منظور راحت تر خواندن گزارش از درج این منابع در متن این جا جهت حفظ امانت به این منابع اشاره شده اما ب

  خودداري شده است.
ي جدید، که بعضا براي اولین بار در کشور تهیه شده اند، در هاعالوه بر به هنگام سازي مطالعات قبلی و تهیه نقشه

ه و تجربه شخصی ي بعدي مفاهیم علمی نوینی نیز عرضه شده که نتیجه مطالعهاجاي جاي این گزارش و گزارش
مجري طرح و در مواردي همکاران است. همچنین، سعی خواهد شد عالوه بر روش مذکور در شرح خدمات که برمبناي 

قرار دارد و به روش سیستمی معروف است، از روش رستري و  هاروش پلی گونی و قطعه اي جهت شناسایی اکوسیستم
ي آینده بدست آید. روش اخیر در موارد هازمینه اي براي مقایسه غیر اکوسیستمی نیز جهت ارزیابی استفاده شود تا

در کتاب سنجش از دور و  هامتعددي توسط مجري طرح با موفقیت در ایران مورد آزمون قرار گرفته و بخشی از آن
امیاب آورده ي اطالعات جغرافیایی کاربردي با نرم افزار ایدریسی، ترجمه و تالیف مجري و مهندس حمید رضا کهاسامانه

ست هاشده است. روش رستري و غیر اکوسیستمی داراي انعطاف و قابلیت بیشتري نسبت به روش سیستمی ادغام نقشه
ي مورد نظر، هاو در آن می توان با وزن دهی و فازي سازي و حتی سخت گیري یا آسان گیري در مورد حضور ویژگی

 داد.را در فرایند ارزیابی دخالت  هاصحت مختلف داده
مطالعات آمایش در ایران، بر اساس شرح خدمات مشتمل بر تهیه بی شمار نوع داده و اطالعات است که خود آفت آن 

در بسیاري از موارد مکان دار نیستند، یا از دقت مکانی قابل قبول برخوردار نیستند و یا  هابه شمار می آید چرا که این داده
ي مختلف هاو بزرگترین گروه هاتوسط بهترین رایانه هاهنگام تجزیه و تحلیل داده هااصوال امکان لحاظ نمودن همه آن
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ها در پژوهشی وجود ندارد. همچنین، مشکل دیگر در تهیه شرح خدمات، خلط مقیاس مکانی است، چرا که بعضی داده
باید  1:25000اس و بعضی حتی در مقی 1:50000، بعضی در مقیاس 1:100000، بعضی در مقیاس 1:250000مقیاس 

تهیه و استفاده شوند که یا موجود نیستند و یا حتی در صورت وجود قابل ادغام نمی باشند. خلط رهیافت نیز آفت دیگر 
ي بوم شناختی، اجتماعی، اقتصادي، کالبدي متعلق به اروپاي شرقی، هاشرح خدمات است، به گونه اي که در آن رهیافت

ي بومی شده ایران بدون داشتن الگوي مشخص با هم ترکیب شده اند. هاا، کانادا و روشاروپاي غربی، آمریکا، استرالی
ي هاو تمایل هم زمان به انواع روش هاشاید یکی از دالیل بروز مشکالت پژوهشی آمایش در ایران وجود انبوه داده

تالشی مضاعف موارد یاد شده در آمایش سرزمین باشد. با این حال، سعی مجري و همکاران وي بر آن بوده است که با 
شرح خدمات را برآورده سازند و در عین حال، به نتیجه اي عینی و اجرایی در انتهاي آمایش دست یابند. مطالعات آمایش 
استان گلستان در سه فاز ارزیابی توان اکولوژیک، اقتصادي و اجتماعی و سنتز پیش بینی شده است که گزارش حاضر 

ي کالن به روش ادغام چند هاعه معیارها در ارزیابی توان اکولوژیک کاربريبخش شناسایی و توس
است. همکاران دانشگاهی زیادي مجري را در اجراي این مهم یاري داده اند که در  متغیره رایانه اي از  فاز نخست

و دانشجویان کارشناسی ي مرتبط هاآورده می شود. همچنین، دانشجویان دکتري محیط زیست و سایر رشته هازیر نام آن
 ارشد یاور مجري در انجام این طرح پژوهشی مهم بوده اند که ضمن تشکر از ایشان نامشان در ادامه آورده می شود.

معاونت محترم وقت استاندار جناب آقاي مهندس غالمی، معاون جدید استاندار جناب آقاي مهندس 
ناهیدي، دکتر حاتمی، مهندس حسن قاسمی و   مرگدري، آقایان مهندس عابدي، دکتر دودانگه، مهندس

ي پژوهشی و اجرایی استان با مجري و هامهندس اسدي و سایر کارشناسان محترم استانداري و دستگاه
و اطالعات  هاهمکاران طرح به طور صمیمانه همکاري نموده و ضمن پشتیبانی از دراختیار قرار دادن داده

همچنین، از ریاست محترم وقت دانشگاه  یشان تشکر و قدردانی می گردد.دریغ ننموده اند که در اینجا از ا
معاونت پژوهشی ریاست محترم کنونی دانشگاه جناب آقاي دکتر نجفی نژاد، جناب آقاي دکتر رحمانی و 

دانشگاه جناب آقاي دکتر خزاعیان و کارشناسان معاونت پژوهشی و معاونت مالی دانشگاه و ریاست محترم 
 شگاه جناب آقاي دکتر نجفی نژاد کمال تشکر و سپاسگزاري را می نمایم.کنونی دان

نتایج این طرح موجبات شکوفاتر شدن توان اجتماعی، اقتصادي و محیط زیستی استان و بالمال  امید است با اجراي
  ایران عزیز در میان مدت فراهم گردد.

  دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی
  مجري طرح آمایش استان گلستان
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  همکاران طرح در فاز نخست آمایش استان گلستان

 مسولیت نام و نام خانوادگی ردیف

  نظارت و نهایی سازي -مجري  دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی  1
 زمین شناسی  دکتر غالمحسین شمعانیان 2

 خاك شناسی دکتر فرهاد خرمالی 3

 لغزش، رانش، ژئومرفولوژي، سیل دکتر مجید اونق 4

 فرسایش، سیل و رسوب، هیدرولوژي دکتر واحد بردي شیخ 5

 مرتع و ارزیابی آن دکتر حسین بارانی 6

 ي سطحی و زیرزمینیهاآب دکتر امیر احمد دهقانی 7

 خدمات اکوسیستم و تفرج و توریسم دکتر سید حامد میرکریمی 8

 فرسایش و رسوب دکتر علی نجفی نژاد  9

 ي سطحی و زیرزمینیهاآب دکتر امیر سعدالدین 10

 زمین شناسی  دکتر مصطفی رقیمی 11

 ي سطحی و زیر زمینیهاآب مهندس آرش زارع 12

 داده، مدل سازي پایگاه مهندس آزاده مهري 13

 مدل سازي و سنجش از دور مهندس حمیدرضا کامیاب 14

 حیات وحش و حفاظت مهندس ایمان مومنی 15

 وسیستمخدمات اک مهندس صاحبه کریمی 16

 به روز رسانی-ي کامپیوتريهاتحلیل مهندس مریم سعید صبایی 17

 به روز رسانی-ي کامپیوتريهاتحلیل مهندس زهرا اسداللهی 18

 ي کامپیوتريهاتحلیل - به روز رسانی مهندس سمیه گلدوي 19

 ي کامپیوتريهاتحلیل - به روز رسانی مهندس الهام صدیقی 20

 ي کامپیوتريهاتحلیل - به روز رسانی مهندس آرزو صفویان 21

 تفرج و توریسم مهندس سپیده سعیدي 22
  مطالعه تطبیقی و به روز رسانی  مهندس سیما سفیدیان  23
 مطالعه تطبیقی و به روز رسانی مهندس لیدا داور 24

 به روز رسانی -ي اقتصاديهاتحلیل مهندس لیال پیشداد 25

 آن مرتع و ارزیابی مهندس شیدایی 26

 مدل سازي اقلیم و مدل مفهومی دکتر بابک نعیمی 27

 لغزش، رانش، ژئومرفولوژي، سیل مهندس عباسی 28

 اطالعات حفاظتی و همکاري در ارزیابی مهندس مهران جهانشاهی 29

 مرتع و ارزیابی آن مهندس نغمه غالمی 30

  





  7  برنامه آمایش استان گلستان  
 

  مطالبفهرست 
  صفحه                                       عنوان                                                                                                         

  19  ........................................................................................................................................................................  شناختیارزیابی توان بوم
  19  .....................................................................................................................................................................  شناسایی و توسعه معیارها

  19  ........................................................................................................  هاي مختلفشناسی براي کاربريبندي طبقات زمیناولویت
  26  ..................................................................................................  هاي مختلفشده براي کاربريبنديهاي طبقهبندي الیهاولویت

  29  .....................................................................................................................................................................................  کاربري کشاورزي
  62  ...........................................................................................................................................................  کاربري جنگلداري و جنگلکاري

  84  .....................................................................................................................................................................................  کاربري مرتعداري
  97  .........................................................................................................................................................و روستایی کاربري توسعه شهري
  126  .........................................................................................................................................................................  کاربري توسعه صنعتی

  140  ................................................................................................................................................................  پروري گرمابیکاربري آبزي
  163  ...............................................................................................................................................................  پروري سردآبیکاربري آبزي
  176  ................................................................................................................................................................  پروري ساحلیکاربري آبزي

  178  ...........................................................................................................................................................................کاربري تفرج گسترده
  201  ...........................................................................................................................................................................  کاربري تفرج متمرکز

  215  .....................................................................................................................................................................................  کاربري حفاظت
  223  .............................................................................................................................................................................  کاربري دفن پسماند

  232  ....................................................................................................................................................................  کاربري دفن پسماند ویژه
  240  ...............................................................................................................................................................................................  بنديجمع

   



    شناسایی و توسعه معیارها در ارزیابی توان ....  8
 

  هافهرست شکل
  صفحه                                        عنوان                                                                                                         

  33  .................................................................................................................  فازي تیپ مرتع براي کاربري کشاورزي . نقشه1شکل 
  33  ...........................................................................................................  فازي وضعیت مرتع براي کاربري کشاورزي . نقشه2شکل 
  34  ................................................................................................................  فازي مناطق بایر براي کاربري کشاورزي . نقشه3شکل 
  34  ............................................................................................................  فازي گرایش مرتع براي کاربري کشاورزي . نقشه4شکل 
  35  ......................................................................................  فازي تولید قابل برداشت مرتع براي کاربري کشاورزي . نقشه5شکل 
  35  ..............................................................................................  فازي تراکم پوشش گیاهی براي کاربري کشاورزي . نقشه6شکل 
  36  ............................................................................  کاربري کشاورزي نهایی تناسب مرتع و پوشش گیاهی براي . نقشه7شکل 
  36  ............................................................................................................  شناسی براي کاربري کشاورزيفازي زمین . نقشه8شکل 
  37  ...........................................................................................................  فازي ژئومورفولوژي براي کاربري کشاورزي . نقشه9شکل 
  37  ..........................................................................................  شناسی براي کاربري کشاورزينهایی تناسب زمین . نقشه10شکل 
  38  .............................................................................................................  فازي بافت خاك براي کاربري کشاورزي . نقشه11شکل 
 38  ....................................................................................  خاك براي کاربري کشاورزيفازي گروه هیدرولوژیک  . نقشه12شکل 
 39  .....................................................................................................  فازي اسیدیتیه خاك براي کاربري کشاورزي . نقشه13شکل 
 39  ............................................................................  فازي ظرفیت تبادل کاتیونی خاك براي کاربري کشاورزي . نقشه14شکل 
  40  ..............................................................................................................  فازي رس خاك براي کاربري کشاورزي . نقشه15شکل 
  40  ......................................................................................................  فازي ماده آلی خاك براي کاربري کشاورزي . نقشه16شکل 
  41  ...............................................................................................................  فازي شن خاك براي کاربري کشاورزي . نقشه17شکل 
  41  .......................................................................................  فازي هدایت الکتریکی خاك براي کاربري کشاورزي . نقشه18شکل 
  42  ................................................................................................  فازي حاصلخیزي خاك براي کاربري کشاورزي . نقشه19شکل 
  42  .............................................................................................................  فازي عمق خاك براي کاربري کشاورزي . نقشه20شکل 
  43  .......................................................................................  فازي احتمال فرسایش خاك براي کاربري کشاورزي . نقشه21شکل 
  43  ........................................................................................................  نهایی تناسب خاك براي کاربري کشاورزي قشه. ن22شکل 
  44  .......................................................................................................  فازي تبخیر و تعرق براي کاربري کشاورزي . نقشه23شکل 
  44  ...........................................................................................................................  فازي دما براي کاربري کشاورزي . نقشه24شکل 
  45  ..................................................................................................................  فازي بارندگی براي کاربري کشاورزي . نقشه25شکل 
  45  .............................................................................................................  فازي رطوبت هوا براي کاربري کشاورزي . نقشه26شکل 
  46  ..................................................................................................  یخبندان براي کاربري کشاورزي فازي احتمال . نقشه27شکل 
  46  .......................................................................................................  فازي ساعات آفتابی براي کاربري کشاورزي . نقشه28شکل 
  47  ..............................................................................................................  فازي سرعت باد براي کاربري کشاورزي . نقشه29شکل 
  47  ..............................................................................................  نهایی تناسب هواشناسی براي کاربري کشاورزي . نقشه30شکل 
  48  ....................................................................................................  فازي فاصله تا چشمه براي کاربري کشاورزي . نقشه31شکل 
  48  .......................................................................................................  فاصله تا قنات براي کاربري کشاورزيفازي  . نقشه32شکل 
  49  ...................................................................  فازي فاصله تا آبراهه، کانال و منابع آب براي کاربري کشاورزي . نقشه33شکل 
  49  ..........................................................................................................  فازي فاصله تا چاه براي کاربري کشاورزي . نقشه34شکل 
  50  ..........................................................................................................  فازي فاصله تا سد براي کاربري کشاورزي . نقشه35شکل 



  9  برنامه آمایش استان گلستان  
 

  هافهرست شکل
  صفحه                                                                                                                      عنوان                          

  50  ..................................................................................  فازي عمق آب زیرزمینی عمیق براي کاربري کشاورزي . نقشه36شکل 
  51  .......................................................................  فازي عمق آب زیرزمینی زیر سطحی براي کاربري کشاورزي . نقشه37شکل 
  51  ..........................................................................................  فازي کیفیت آب زیرزمینی براي کاربري کشاورزي نقشه. 38شکل 
  52  ...............................................................................................  فازي فاصله تا کوهستان براي کاربري کشاورزي . نقشه39شکل 
  52  ...........................................................................  فازي محدوده ممنوعه برداشت آب براي کاربري کشاورزي . نقشه40شکل 
  53  .................................................................................................  نهایی تناسب منابع آب براي کاربري کشاورزي . نقشه41شکل 
  53  .......................................................................................................  براي کاربري کشاورزيفازي کاربري اراضی  . نقشه42شکل 
  54  ......................................................................................................................  فازي ارتفاع براي کاربري کشاورزي . نقشه43شکل 
  54  .......................................................................................................................  فازي شیب براي کاربري کشاورزي . نقشه44شکل 
  55  .......................................................................................................................  فازي جهت براي کاربري کشاورزي . نقشه45شکل 
  55  ...................................................................................  فازي فاصله تا مناطق مسکونی براي کاربري کشاورزي . نقشه46شکل 
  56  ............................................................................................  کاربري کشاورزيفازي فاصله تا جاده اصلی براي  . نقشه47شکل 
  56  ............................................................................................  فازي فاصله تا جاده فرعی براي کاربري کشاورزي . نقشه48شکل 
  57  .....................................................................................  فازي فاصله تا مناطق صنعتی براي کاربري کشاورزي . نقشه49شکل 
  57  ...........................................................................نهایی تناسب کاربري و شکل زمین براي کاربري کشاورزي . نقشه50شکل 
  58  .............................................................................................................سوزي براي کاربري کشاورزيفازي آتش . نقشه51شکل 
  58  .........................................................................................................  فازي احتمال سیل براي کاربري کشاورزي نقشه. 52شکل 
  59  ..........................................................................................................  فازي احتمل زلزله براي کاربري کشاورزي . نقشه53شکل 
  59  ........................................................................................................  فازي آلودگی خاك براي کاربري کشاورزي . نقشه54شکل 
  60  .......................................................................................................  فازي احتمال لغزش براي کاربري کشاورزي . نقشه55شکل 
  60  .................................................................  اورزينهایی تناسب مخاطرات طبیعی و انسانی براي کاربري کش . نقشه56شکل 
  61  ...............................................................................................  بولین محدودیت منطقه براي کاربري کشاورزي . نقشه57شکل 
  62  ............  بولین محدودیت منطقه براي کاربري کشاورزي با توجه به مناطق ممنوعه برداشت آب شرب . نقشه58شکل 
  66  .............................................................................................................  . نمودار فراوانی ارتفاع در محدوه جنگلی استان59شکل 
  66  ...............................................  کاربري جنگلداري و جنگلکارينهایی تناسب مرتع و پوشش گیاهی براي  . نقشه60شکل 
  67  ........................................................................................................  شناسی براي کاربري جنگلکاريفازي زمین . نقشه61شکل 
  67  ........................................................................................................  شناسی براي کاربري جنگلداريفازي زمین . نقشه62شکل 
  68  ..............................................................................  فازي ژئومورفولوژي براي کاربري جنگلداري و جنگلکاري . نقشه63شکل 
  68  .........................................................................................  شناسی براي کاربري جنگلدارينهایی تناسب زمین . نقشه64شکل 
  69  .........................................................................................شناسی براي کاربري جنگلکارينهایی تناسب زمین . نقشه65شکل 
  69  ..............................................................................  نهایی تناسب خاك براي کاربري جنگلداري و جنگلکاري . نقشه66شکل 
  70  .................................................................................................  فازي دما براي کاربري جنگلداري و جنگلکاري . نقشه67شکل 
  70  ....................................................................  نهایی تناسب هواشناسی براي کاربري جنگلداري و جنگلکاري . نقشه68شکل 
  71  ..........................................................................  فاصله تا چشمه براي کاربري جنگلداري و جنگلکاريفازي  . نقشه69شکل 
  71  .............................................................................  فازي فاصله تا قنات براي کاربري جنگلداري و جنگلکاري . نقشه70شکل 



    شناسایی و توسعه معیارها در ارزیابی توان ....  10
 

  هافهرست شکل
  صفحه                                                                         عنوان                                                                        

  72  .........................................  فازي فاصله تا آبراهه، کانال و منابع آب براي کاربري جنگلداري و جنگلکاري . نقشه71شکل 
  72  ................................................................................  فازي فاصله تا چاه براي کاربري جنگلداري و جنگلکاري . نقشه72شکل 
  73  ................................................................................  فازي فاصله تا سد براي کاربري جنگلداري و جنگلکاري . نقشه73شکل 
  73  ....................................................................  فازي عمق آب زیرزمینی براي کاربري جنگلداري و جنگلکاري نقشه. 74شکل 
  74  ...............................................................................................  نهایی تناسب منابع آب براي کاربري جنگلداري . نقشه75شکل 
  74  .............................................................................................  نهایی تناسب منابع آب براي کاربري جنگلکاري  . نقشه76شکل 
  75  ..................................................................................  فازي تیپ جنگل براي کاربري جنگلداري و جنگلکاري . نقشه77شکل 
  75  .................................  جنگل و تراکم پوشش گیاهی براي کاربري جنگلداري و جنگلکاري نهایی تناسب . نقشه78شکل 
  76  .....................................................................................................  فازي کاربري اراضی براي کاربري جنگلکاري . نقشه79شکل 
  76  .....................................................................................................  فازي کاربري اراضی براي کاربري جنگلداري . نقشه80شکل 
  77  ............................................................................................  فازي ارتفاع براي کاربري جنگلداري و جنگلکاري . نقشه81شکل 
  77  .............................................................................................  جنگلداري و جنگلکاريفازي شیب براي کاربري  . نقشه82شکل 
  78  .........................................................  فازي فاصله تا مناطق مسکونی براي کاربري جنگلداري و جنگلکاري . نقشه83شکل 
  78  ..................................................................  فازي فاصله تا جاده اصلی براي کاربري جنگلداري و جنگلکاري . نقشه84شکل 
  79  ..................................................................  فازي فاصله تا جاده فرعی براي کاربري جنگلداري و جنگلکاري . نقشه85شکل 
  79  ...........................................................  فاصله تا مناطق صنعتی براي کاربري جنگلداري و جنگلکاريفازي  . نقشه86شکل 
  80  .......................................................................  نهایی تناسب کاربري و شکل زمین براي کاربري جنگلداري  . نقشه87شکل 
  80  .......................................................................  نهایی تناسب کاربري و شکل زمین براي کاربري جنگلکاري  . نقشه88شکل 
  81  .......................................  جنگلکاري نهایی تناسب مخاطرات طبیعی و انسانی براي کاربري جنگلداري و . نقشه89شکل 
  82  ..............................................................................................  بولین محدودیت منطقه براي کاربري جنگلداري . نقشه90شکل 
  83  ..............................................................................................بولین محدودیت منطقه براي کاربري جنگلکاري . نقشه91شکل 
  83  ..........  بولین محدودیت منطقه براي کاربري جنگلکاري با توجه به مناطق ممنوعه برداشت آب شرب . نقشه92شکل 
  86  ..............................................................................................................  عداريفازي تیپ مرتع براي کاربري مرت . نقشه93شکل 
  87  ........................................................................................................  فازي وضعیت مرتع براي کاربري مرتعداري . نقشه94شکل 
  87  .........................................................................................................  فازي گرایش مرتع براي کاربري مرتعداري . نقشه95شکل 
  88  ...................................................................................  فازي تولید قابل برداشت مرتع براي کاربري مرتعداري . نقشه96شکل 
  88  .........................................................................  نهایی تناسب مرتع و پوشش گیاهی براي کاربري مرتعداري . نقشه97شکل 
  89  .........................................................................................................  شناسی براي کاربري مرتعداريزمینفازي  . نقشه98شکل 
  89  .......................................................................................................  فازي ژئومورفولوژي براي کاربري مرتعداري . نقشه99شکل 
  90  .......................................................................................  شناسی براي کاربري مرتعدارينهایی تناسب زمین . نقشه100شکل 
  90  ...........................................................................................................  فازي شن خاك براي کاربري مرتعداري . نقشه101شکل 
  91  .....................................................................................................  نهایی تناسب خاك براي کاربري مرتعداري . نقشه102شکل 
  91  ................................................................  فازي فاصله تا آبراهه، کانال و منابع آب براي کاربري مرتعداري نقشه. 103شکل 
  92  .......................................................................................................  فازي فاصله تا سد براي کاربري مرتعداري . نقشه104شکل 
  92  ..........................................................................................  فازي عمق آب زیرزمینی براي کاربري مرتعداري . نقشه105شکل 



  11  برنامه آمایش استان گلستان  
 

  هافهرست شکل
  صفحه                                                                                    عنوان                                                             

  93  ..............................................................................................  نهایی تناسب منابع آب براي کاربري مرتعداري . نقشه106شکل 
  93  ....................................................................................................فازي کاربري اراضی براي کاربري مرتعداري . نقشه107شکل 
  94  ....................................................................................................................  فازي شیب براي کاربري مرتعداري . نقشه108شکل 
  94  ................................................................................  فازي فاصله تا مناطق مسکونی براي کاربري مرتعداري نقشه. 109شکل 
  95  .........................................................................................  فازي فاصله تا جاده اصلی براي کاربري مرتعداري . نقشه110شکل 
  95  .........................................................................................فازي فاصله تا جاده فرعی براي کاربري مرتعداري . نقشه111شکل 
  96  .......................................................................  نهایی تناسب کاربري و شکل زمین براي کاربري مرتعداري . نقشه112شکل 
  96  .............................................................  ایی تناسب مخاطرات طبیعی و انسانی براي کاربري مرتعدارينه . نقشه113شکل 
  97  .............................................................................................  بولین محدودیت منطقه براي کاربري مرتعداري نقشه 114شکل 
  101  ............................................................................  فازي تیپ مرتع براي کاربري توسعه شهري و روستایی . نقشه115شکل 
  101  ......................................................................  فازي وضعیت مرتع براي کاربري توسعه شهري و روستایی . نقشه116شکل 
  102  ..........................................................................  مناطق بایر براي کاربري توسعه شهري و روستاییفازي  . نقشه117شکل 
  102  .......................................................................  فازي گرایش مرتع براي کاربري توسعه شهري و روستایی . نقشه118شکل 
  103  .................................................  فازي تولید قابل برداشت مرتع براي کاربري توسعه شهري و روستایی . نقشه119شکل 
  103  ........................................................  فازي تراکم پوشش گیاهی براي کاربري توسعه شهري و روستایی . نقشه120شکل 

  104  .......................................  نهایی تناسب مرتع و پوشش گیاهی براي کاربري توسعه شهري و روستایی . نقشه121کل ش
  104  .......................................................................  شناسی براي کاربري توسعه شهري و روستاییفازي زمین . نقشه122شکل 
  105  .....................................................................  فازي ژئومورفولوژي براي کاربري توسعه شهري و روستایی . نقشه123شکل 
  105  ........................................................  توسعه شهري و روستاییشناسی براي کاربري نهایی تناسب زمین . نقشه124شکل 
  106  ...........................................................................فازي بافت خاك براي کاربري توسعه شهري و روستایی . نقشه125شکل 
  106  ....................................................................روستایی و شهري فازي ماده آلی خاك براي کاربري توسعه . نقشه126شکل 
  107  ............................................................................  روستایی و شهري فازي شن خاك براي کاربري توسعه . نقشه127شکل 
  107  ......................................................................توسعه شهري و روستایینهایی تناسب خاك براي کاربري  . نقشه128شکل 
  108  .....................................................................  فازي تبخیر و تعرق براي کاربري توسعه شهري و روستایی . نقشه129شکل 
  108  ........................................................................................  فازي دما براي کاربري توسعه شهري و روستایی . نقشه130شکل 
  109  .....................................................................  فازي ساعات آفتابی براي کاربري توسعه شهري و روستایی . نقشه131شکل 
  109  ..............................................................................  شهري و روستاییفازي یخبندان براي کاربري توسعه  . نقشه132شکل 
  110  ................................................................................فازي بارندگی براي کاربري توسعه شهري و روستایی . نقشه133شکل 
  110  ..........................................................................  فازي رطوبت هوا براي کاربري توسعه شهري و روستایی . نقشه134شکل 
  111  ............................................................................فازي سرعت باد براي کاربري توسعه شهري و روستایی . نقشه135شکل 
  111  ............................................................  هري و روستایینهایی تناسب هواشناسی براي کاربري توسعه ش . نقشه136شکل 
  112  ..................................................................  فازي فاصله تا چشمه براي کاربري توسعه شهري و روستایی . نقشه137شکل 
  112  .....................................................................فازي فاصله تا قنات براي کاربري توسعه شهري و روستایی . نقشه138شکل 
  113  .......................فازي فاصله تا آبراهه، کانال و سایر منابع آب براي کاربري توسعه شهري و روستایی . نقشه139شکل 
  113  .......................................................................  ازي فاصله تا چاه براي کاربري توسعه شهري و روستاییف . نقشه140شکل 



    شناسایی و توسعه معیارها در ارزیابی توان ....  12
 

  هافهرست شکل
  صفحه                                                                                                                   عنوان                              

  114  ........................................................................  کاربري توسعه شهري و روستاییفازي فاصله تا سد براي  . نقشه141شکل 
  114  ...............................................  فازي عمق آب زیرزمینی عمیق براي کاربري توسعه شهري و روستایی . نقشه142شکل 
  115  ......................................  فازي عمق آب زیرزمینی زیرسطحی براي کاربري توسعه شهري و روستایی . نقشه143شکل 
  115  .......................................................  فازي کیفیت آب زیرزمینی براي کاربري توسعه شهري و روستایی . نقشه144شکل 
  116  ............................................................  فازي فاصله تا کوهستان براي کاربري توسعه شهري و روستایی . نقشه145شکل 
  116  ..............................................................  نهایی تناسب منابع آب براي کاربري توسعه شهري و روستایی . نقشه146شکل 
  117  ....................................................................  فازي کاربري اراضی براي کاربري توسعه شهري و روستایی . نقشه147شکل 
  117  ....................................................................................  اییفازي ارتفاع براي کاربري توسعه شهري و روست . نقشه148شکل 
  118  .....................................................................................فازي شیب براي کاربري توسعه شهري و روستایی . نقشه149شکل 
  118  ....................................................................................  فازي جهت براي کاربري توسعه شهري و روستایی . نقشه150شکل 
  119  ................................................  فازي فاصله تا مناطق مسکونی براي کاربري توسعه شهري و روستایی . نقشه151شکل 
  119  ..........................................................روستایی فازي فاصله تا جاده اصلی براي کاربري توسعه شهري و . نقشه152شکل 
  120  .........................................................  فازي فاصله تا جاده فرعی براي کاربري توسعه شهري و روستایی . نقشه153شکل 
  120  ...................................................فازي فاصله تا مناطق صنعتی براي کاربري توسعه شهري و روستایی . نقشه154شکل 
  121  ...................................................................  فازي فاصله تا معدن براي کاربري توسعه شهري و روستایی . نقشه155شکل 
  121  ........................................  و شکل زمین براي کاربري توسعه شهري و روستایینهایی تناسب کاربري  . نقشه156شکل 
  122  ......................................................................  فازي احتمال سیل براي کاربري توسعه شهري و روستایی . نقشه157شکل 
  122  .......................................................................  فازي احتمل زلزله براي کاربري توسعه شهري و روستایی . نقشه158شکل 
  123  ....................................................................  فازي احتمال لغزش براي کاربري توسعه شهري و روستایی . نقشه159شکل 
  123  ..............................  نهایی تناسب مخاطرات طبیعی و انسانی براي کاربري توسعه شهري و روستایی . نقشه160شکل 
 125  .............................................................  بولین محدودیت منطقه براي کاربري توسعه شهري و روستایی . نقشه161شکل 
  با توجه به مناطق   بولین محدودیت منطقه براي کاربري توسعه شهري و روستایی . نقشه162شکل 

  125  ..................................................................................................................................................................  ممنوعه برداشت آب شرب
  129  ............................................................................................................  فازي دما براي کاربري توسعه صنعتی نقشه. 163شکل 
  129  ...................................................................................................  فازي بارندگی براي کاربري توسعه صنعتی . نقشه164شکل 
  130  ..............................................................................................  فازي رطوبت هوا براي کاربري توسعه صنعتی . نقشه165شکل 
  130  ................................................................................  نهایی تناسب هواشناسی براي کاربري توسعه صنعتی . نقشه166شکل 
  131  .....................................................................................  صنعتیفازي فاصله تا چشمه براي کاربري توسعه  . نقشه167شکل 
  131  ........................................................................................  فازي فاصله تا قنات براي کاربري توسعه صنعتی . نقشه168شکل 
  132  ....................................................  فازي فاصله تا آبراهه، کانال و منابع آب براي کاربري توسعه صنعتی . نقشه169شکل 
  132  ...........................................................................................  فازي فاصله تا چاه براي کاربري توسعه صنعتی . نقشه170شکل 
  133  ...........................................................................................  فازي فاصله تا سد براي کاربري توسعه صنعتی . نقشه171شکل 
  133  ..........................................................  فازي عمق آب زیرزمینی زیرسطحی براي کاربري توسعه صنعتی . نقشه172شکل 
  134  ...........................................................................فازي کیفیت آب زیرزمینی براي کاربري توسعه صنعتی . نقشه173شکل 
  134  ................................................................................  فازي فاصله تا کوهستان براي کاربري توسعه صنعتی . نقشه174شکل 



  13  برنامه آمایش استان گلستان  
 

  هافهرست شکل
  صفحه                                                                                                                            عنوان                     

  135  ..................................................................................  نهایی تناسب منابع آب براي کاربري توسعه صنعتی . نقشه175شکل 
  135  ........................................................................................  فازي کاربري اراضی براي کاربري توسعه صنعتی . نقشه176شکل 
  136  .......................................................................................................  بري توسعه صنعتیفازي ارتفاع براي کار . نقشه177شکل 
  136  ....................................................................  فازي فاصله تا مناطق مسکونی براي کاربري توسعه صنعتی . نقشه178شکل 
  137  .............................................................................  فازي فاصله تا جاده اصلی براي کاربري توسعه صنعتی . نقشه179شکل 
  137  ......................................................................  فازي فاصله تا مناطق صنعتی براي کاربري توسعه صنعتی . نقشه180شکل 
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  148  .............................................................................  گرمابی پروريفازي اسیدیتیه خاك براي کاربري آبزي . نقشه193شکل 
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  149  .......................................................................................  گرمابی پروريفازي شن خاك براي کاربري آبزي . نقشه195شکل 
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  شناختیارزیابی توان بوم
از دو روش ادغـام سیسـتمی هـاي کـالن شناختی اسـتان بـراي کـاربريبه منظور ارزیابی توان بوم  

کـه بـه   Multi Criteria Evaluationچند معیاره و یا همـان روش ارزیابی(روش مخدوم) و  هانقشه
توضیح داده مـی  MCEدر این گزارش، روش  .است شدهاستفاده  گفته می شود  MCEاختصار به آن

  شود.عیارها و ادغام معیارها انجام میشناسایی و توسعه ماصلی  گام در دو این روششود. 
  

  شناسایی و توسعه معیارها
معیـاره اسـت. معیارهـا شـامل دو شناسایی و توسعه معیارها اولین مرحله در فرآیند ارزیـابی چنـد   

ها شامل آن دسته از معیارهاي بولین هستند کـه تحلیـل دسته محدودیت و فاکتور هستند. محدودیت
شـوند هاي بولین تهیه میها به صورت الیهکنند. محدودیترا براي مناطق خاص جغرافیایی محدود می

اسب است. فاکتورهـا معیارهـایی هسـتند دهنده تندهنده عدم تناسب و یک نشانکه در آن صفر نشان
کننـد و آن را بـه صـورت اعـداد پیوسـته نشـان که درجات مطلوبیت را براي تمام منطقه تعریـف مـی

تـوان آنهـا را بـه شوند و با توجه بـه معیارهـا مـیهاي فازي تهیه میدهند. فاکتورها به صورت الیهمی
  ).1388امیاب، هاي مختلف استاندارد کرد (سلمان ماهینی و کروش
تواند انجـام شـود. در می 255تا  0یا  1تا  0استانداردسازي توسط توابع عضویت فازي و در مقیاس   

صـورت گرفـت.  Fuzzyافزار ایدریسی تایگا توسط دستور این پژوهش استانداردسازي فاکتورها در نرم
ایجـاد قـوانین  گیـري وتئوري مجموعه فازي یـک پایـه ریاضـی غنـی بـراي درك مشـکالت تصـمیم

کنـد. در ایـن دسـتور توابـع عضـویت بـه صـورت گیري در ارزیابی و ترکیب معیارها تولید مـیتصمیم
S 2شکل ،J تعریف شـده اسـت. هرکـدام از ایـن توابـع داراي سـه   4و تعریف شده توسط کاربر 3شکل

. در ایـن پـژوهش از )2009هستند (ایستمن،  7و متقارن 6، کاهشی یکنواخت5شکل افزایشی یکنواخت
  توابع خطی و در برخی موارد از توابع تعریف شده توسط کاربر استفاده شده است. 

  ها براي هر کاربري ارئه شده است.در ادامه فاکتورها و نحوه فازي کردن آنها و محدودیت
  

  هاي مختلفشناسی براي کاربريبندي طبقات زمیناولویت
ی، ابتدا نیاز است که به هریک از طبقات بر اسـاس اهمیـت آن در شناسبراي فازي کردن الیه زمین  

آل  ایـده حـل بـه راه بر اساس تشـابه بندي هر کاربري وزنی تعلق بگیرد. در این پژوهش از روش رتبه
)8TOPSIS استفاده شد. در این روش گزینه اي مناسب اسـت و اولویـت بـاالتري دارد کـه حـداقل  (                                                             

1 - linear  
2 - Sigmoidal 
3 - J-shaped 
4 - User defined 
5 - Monotonically increasing 
6 - Monotonically decreasing 
7 - Symmetric 
8 - Technique for order preference by similarity to ideal solution 
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اکثر فاصله را نسبت به راه حـل ایـده آل منفـی داشـته یده آل مثبت و حدسبت به راه حل افاصله را ن
محدود و مشـخص انـد  هاي گسسته که تعداد گزینههاتوان براي وضعیتباشد. معموال این روش را می

  ).  Yoon ،1981و  Hwangبه کار برد (
  راه حل ایده آل به شکل زیر است:

  
jکه در آن 

*x  بهترین مقدار گزینهj ي مـدل اسـت. راه حـل ایـده آل منفـی بـه هابین همه گزینـه ام
  صورت زیر نشان داده می شود:

  
jکه در آن 

-x  بدترین مقدار گزینهj ست.هاام بین همه گزینه  
  مراحل این روش عبارتند از:

  با استفاده از رابطه زیر:  ijrمحاسبه بردار نرمال 
  

ام jارزش معیـار  ijxها است. بندي گزینهیارها براي اولویتتعداد مع nها و تعداد گزینه mدر این رابطه 
  ام است.iبراي گزینه 

  محاسبه مقادیر نرمال وزنی، با استفاده از رابطه زیر:
  

  ام است.jوزن معیار  jwدر این رابطه 
شناسایی راه حل ایده آل مثبت و راه حل ایده آل منفی، که بر اساس مقادیر نرمال وزنـی تعیـین مـی 

  د.شون
  
  

محاسـبه  A*محاسبه میزان جدایی، که با استفاده از رابطه زیر میزان جدایی از راه حل ایده آل مثبت 
  می شود:

  
  به همین صورت میزان جدایی از راه حل ایده آل منفی با استفاده از معادله زیر محاسبه می شود:

    
  

  محاسبه میزان شباهت به راه حل ایده آل مثبت:
  

*مقدار 
iC  همیشه بین صفر و یک است. هرچه این میزان براي هر گزینه بیشتر باشد اولویت آن بـاالتر

  است.
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شناسـی چنـد گزینـه و تعـدادي معیـار وجـود دارد. بندي طبقـات زمـیندر این پژوهش، براي اولویت
اي بزرگتـر از دهـی بـراي محـدودهدر ایـن مـورد وزنشناسی هستند. طبقه زمین 202 ها شاملگزینه

معیارهاي بررسـی نیـز بـه همـراه استان صورت گرفت و سپس الیه نهایی با مرز استان برش داده شد. 
  ارائه شده است. 1ارزش آنها براي هر گزینه در جدول 

  
  شناسی بندي طبقات زمینعیارهاي مورد استفاده و ارزش آنها براي اولویت. م1 جدول

بقه  کد
م ط

نا
ري 

پرو
ي 

آبز
زي 
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نی
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جنگ
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زي 
اور

کش
ري 

عدا
مرت

 

1 CI 1 2 2 3 2 3 1 1 1 1 
2 C_s_m 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 Ech 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
4 Ekh 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 
5 Eps 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 
6 Jmk 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 
7 Jsdk 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
8 Kad 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 
9 Ksa 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
10 Kz 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 
11 Pl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 Q1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
13 Q2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
14 Qfb 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 
15 Qgeh 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 
16 Qgel 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 
17 Qv 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 
18 Sb 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 
19 V2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
20 PE-Edis 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 
21 Qfd 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
22 Em 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 
23 Qla 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 
24 V1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 
25 Qld 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 
26 Ms 1 2 2 3 2 3 2 1 2 1 
27 Jc 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
28 Ezl 1 2 2 3 2 3 2 1 2 1 
29 Cultivated 

land 
2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 

30 Jk 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
31 Sn2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 
32 Ksj 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
33 Sn1 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 
34 Jl 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 



    شناسایی و توسعه معیارها در ارزیابی توان ....  22
 

35 K2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 1 
36 Osh,s 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
37 Dpd 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 
38 Ngm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
39 JKml2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 
40 Em,t,c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
41 Ku4ml,m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
42 Qlm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
43 Csh,mgh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
44 OSv 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
45 Jml 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 
46 Dkh 2 2 2 3 1 3 2 1 2 1 
47 P 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 
48 Cgh 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
49 Kv 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
50 Dv 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
51 g 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 
52 TReb 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
53 Cmsh,l 3 2 1 2 2 2 1 1 2 2 
54 Pnsh.l 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
55 PEk 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
56 Pelf 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 
57 Cs,lgh 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 
58 Jld 2 2 1 2 2 3 2 1 2 1 
59 PLQms 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
60 PLQml 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
61 Ec3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
62 El 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 
63 Qms 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
64 Ql 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
65 Kk 2 2 1 2 2 3 2 1 2 1 
66 Kl1 2 2 1 2 2 3 2 1 2 1 
67 Pel,m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
68 Qcf 3 1 2 2 2 2 2 1 2 3 
69 Qt2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 
70 P1c 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 
71 Plc 2 3 2 1 1 2 2 1 2 2 
72 c 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
73 Plc,s 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 
74 Mc,m,st 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 
75 Mc,s,st 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
76 Es 1 2 2 3 2 3 2 1 2 1 
77 Js1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 
78 Ngv 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
79 Jbk 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 
80 Osv 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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81 Cm1 2 2 1 2 1 3 2 2 2 2 
82 di 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 
83 TRe 3 1 1 1 1 1 2 1 2 2 
84 Gorgan gulf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
85 Gr-Sy 3 2 2 3 1 3 2 1 2 3 
86 Elm1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
87 Kt 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 
88 El3 2 2 1 2 2 3 2 1 2 1 
89 Osch 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
90 TRshss 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
91 Ek 3 2 2 2 2 3 1 1 2 2 
92 Osh 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 
93 Jsh.s 2 2 1 2 2 3 2 1 2 1 
94 Ksr 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 
95 Jksh.s 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
96 Jcb 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 
97 Tred 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
98 Cb 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
99 Js1s,sh 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 
100 PE-Es 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
101 Js2sh,s 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 
102 Kat 1 2 2 3 2 3 2 2 1 2 
103 TRe3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
104 Pem 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
105 Qplc 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
106 Qf1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 
107 Qt1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
108 Ig 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 
109 Lake 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
110 Mm2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
111 Ks 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 
112 Jd 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
113 E2m2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
114 PLQc 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 
115 Ngcm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
116 Pzl 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 
117 K1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 
118 Sn 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 
119 Cm 2 2 1 2 1 3 2 2 2 1 
120 Dkh4 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 
121 Qc1 3 1 2 2 1 2 2 3 3 3 
122 Qs,c 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
123 P1m 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 
124 Km2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
125 TRJs 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
126 Kl,m,c1-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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127 Dkh1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
128 Dkh2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
129 Js3sh.c.s 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
130 Jkss 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
131 Js3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
132 Pr 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 
133 Pn 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 
134 Gb 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 
135 Md 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
136 Pld 2 2 1 2 2 3 2 1 2 1 
137 Pec,s 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 
138 Mc 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
139 Jl 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 
140 Jmz 3 3 1 3 2 3 2 1 2 1 
141 Re2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
142 PLQc 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 
143 Re1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
144 Em2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
145 Pzph 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
146 Ebt 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
147 Pzq,d 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
148 Qrl 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 
149 Qal 1 1 3 1 2 2 2 1 2 3 
150 Mc,m,s 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
151 CL,z 1 2 2 3 3 3 1 1 2 2 
152 Dkh3 1 2 2 3 2 3 1 1 2 2 
153 Pem,s 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
154 Ngc 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
155 Pce 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
156 Qra 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
157 Qf2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 
158 Qsm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
159 Qt2 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 
160 Cml,m 1 2 2 2 2 3 1 1 2 1 
161 Cms,l 1 2 2 2 1 3 1 1 2 1 
162 Js 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 
163 Pe1 2 2 1 2 2 3 2 1 2 1 
164 Qss 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
165 Sl 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 
166 Sv 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
167 Spring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
168 Ktr 2 2 1 2 2 3 2 1 2 1 
169 Jl1 2 2 1 2 2 3 2 1 2 1 
170 Pc-cs 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
171 Ku3sl 2 2 1 2 2 3 2 1 2 1 
172 Pd1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 
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173 Ksh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
174 Ku2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
175 Ku3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
176 Ku1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 
177 Ku 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 
178 Cml,m 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 
179 Ku2ml,m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
180 TRe1,s,m 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
181 TRe1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 
182 Town,village 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
183 Cr 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 
184 PE_Es.bt 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
185 Ngml 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
186 Kab 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
187 Ku1ml 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
188 Pd 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 
189 El2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 1 
190 Jck 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
191 Ds 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 
192 PLQ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
193 Mm,s 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
194 TRe2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
195 Ez 2 2 1 2 2 3 2 1 2 1 
196 TRle 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 
197 Kmlu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
198 gy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
199 Jl1l 2 2 1 2 2 3 2 1 2 1 
200 Jdold 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
201 TRed,l 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
202 Js2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 

  
وزنـی در نظـر  همان گونه که ذکر شد در مرحله محاسبه مقادیر نرمال وزنی، باید بـراي هـر معیـار  

معیارهاي مورد استفاده در هر کاربري به همـراه وزن آنهـا آورده شـده اسـت.  2گرفته شود. در جدول 
  به دست آمده است. 9توسط فرآیند تحلیل سلسله مراتبیوزن هر معیار بر اساس نظر کارشناسی و 

  
   

                                                             
9 - AHP-Analytical Hierarchy Process 
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  شناسی براي هر کاربريبندي طبقات زمینمعیارهاي مورد استفاده و وزن آنها براي اولویت .2جدول 

زي  
اور

کش
ري 

عدا
مرت

ري 
لدا

جنگ
ري 

لکا
جنگ

 

ابی
سرد

ي 
رور

ي پ
آبز

ابی 
گرم

ي 
رور

ي پ
آبز

 

سعه
تو

 

رج
تف

 
رده

ست
گ

 

رج
تف

 
رکز

متم
 

اند
سم

ع پ
دف

 

ظت
حفا

 

 03/0 05/0 08/0 1/0 02/0 32/0 4/0 0 0 0 0 آبزي پروري
 07/0 1/0 1/0 08/0 1/0 1/0 1/0 15/0 2/0 0  25/0 جاده سازي

 01/0 08/0 1/0 03/0 1/0 13/0 13/0 0 0 0 0 سدسازي
 05/0 12/0 1/0 01/0 3/0 08/0 08/0 0 0 0 0 پی کنی

 25/0 02/0 05/0 1/0 07/0 0 0 35/0 45/0 1/0 0 جنگلداري
 35/0 02/0 3/0 4/0 03/0 03/0 05/0 15/0 25/0 15/0 0 تفرج

 02/0 35/0 1/0 03/0 11/0 08/0 08/0 0 0 0 0 پسماند
 02/0 2/0 11/0 05/0 12/0 1/0 1/0 0 0 0 15/0 پساب

 1/0 03/0 03/0 1/0 08/0 08/0 03/0 25/0 0 15/0 6/0 کشاورزي

 1/0 03/0 03/0 1/0 07/0 08/0 03/0 1/0 1/0 6/0 0 مرتعداري

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 جمع

  
از  هـا بـه طـور جداگانـه در محـیط اکسـل اجـرا شـد.براي تمام کاربري TOPSISمراحل اجراي   
شده توسـط کـاربر اسـتفاده شناسی به روش تعریفهاي به دست آمده براي فازي سازي الیه زمینوزن
  شد.

  
  هاي مختلفبراي کاربري شدهيبندهاي طبقهالیهبندي اولویت

با نظر کارشناسـی و بـا اسـتفاده از مـرور منـابع قبلـی بـراي ها ابتدا، طبقات مختلف هریک از الیه  
 7 تـا 3ول اجـدبنـدي در بندي شدند و وزنی به هریک تعلق گرفت. نتایج این اولویتاولویتهرکاربري 

 دسـتورتوسط روش تعریف شـده توسـط کـاربر در ها ها براي فازي کردن الیهاین وزن ه شده است.ئارا
Fuzzy افزار ایدریسی استفاده شد.در نرم  
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 بندي طبقات کاربري اراضی براي هر کاربرياولویت .3جدول 

 کاربري اراضی کد

زي
اور

کش
ري 

لدا
جنگ

ري 
لکا

جنگ
 

ري
عدا

مرت
ي  

هر
 ش

عه
وس

ت
یی

ستا
 رو

و
 

عه 
وس

ت
تی

صنع
ي  
رور

ي پ
آبز

بی
رما

گ
ي  
رور

ي پ
آبز

بی
ردا

س
رده 

ست
ج گ

تفر
 

رکز
تم

ج م
تفر

 

اند
سم

پ
 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  مناطق مسکونی  1
2/0 جنگل متراکم  2  1 1/0  0 0 0 0 0 7/0  7/0  0 
2/0 جنگل نیمه متراکم  3  9/0  5/0  0 0 0 0 0 8/0  8/0  0 

 -درختزار نیمه تنک  4
 کشاورزي - مرتع

3/0  7/0  6/0  4/0  0 0 0 5/0  6/0  6/0  2/0  

 - رتعم -درختزار تنک  5
 کشاورزي

7/0  4/0  7/0  6/0  8/0  0 7/0  7/0  6/0  6/0  4/0  

/7 کشاورزي - بایر - مرتع  6  1/0  6/0  1 1 1 95/0  95/0  5/0  5/0  9/0  
6/0 1 0 1  کشاورزي  7  9/0  9/0  9/0  1 4/0  4/0  8/0  
6/0 0 0 0 0 0 0 منابع آب  8  6/0  7/0  7/0  0 
2/0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 اراضی شور  9  0 1/0  
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  صنعت  10
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جاده اصلی  11
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جاده فرعی  12
4/0 0 0 0 0 0 0 0 0 آبراهه  13  4/0  0 
3/0 جنگل دست کاشت  14  7/0  8/0  0 0 0 0 0 3/0  2/0  0 
6/0 زیتون  15  4/0  6/0  0 0 0 0 0 2/0  1/0  0 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 پروريآبزي  16
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 آهنراه  17

  

  براي هر کاربري بافت خاكبندي طبقات اولویت. 4جدول 
، مرتعداري، کشاورزي  نام طبقه کد

 جنگلداري، جنگلکاري
شهري و  توسعه

 روستایی و صنعتی
 آبزي پروري گرمابی

 و سردابی
 1 3/0 7/0 رسی 1
 9/0 6/0 1 رسی لومی 2
 8/0 7/0 9/0 ی لومیسیلتی رس - رسی لومی 3
 9/0 5/0 9/0 ، لوم سیلتیرسی لومی –رسی  4
 7/0 4/0 7/0 سازند خوش ییالق 5
 6/0 1 8/0 لومی 6
 5/0 2/0 6/0 مارن -شیل -سنگ آهک 7
 0 0 0 تاالب 8
 0 0 4/0 بستر رودخانه 9
 4/0 2/0 3/0 اي جدیدابرفت رودخانه 10
 0 0 0 سنگالخی 11
 0 2/0 7/0 یهاي دریایماسه 12
 4/0 8/0 5/0 لومی -سیلتی 13
 5/0 6/0 7/0 رسی -سیلتی 14
 6/0 9/0 6/0 لومی - رسی -سیلتی 15
 3/0 3/0 7/0 هاي مرتفعهاي لسی و جلگهباقیمانده تپه 16
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  ي براي هر کاربريژومورفولوئبندي طبقات ژاولویت .5جدول 
 کشاورزي  نام طبقه کد

جنگلداري و 
 جنگلکاري

 ريمرتعدا
شهري،  توسعه

 روستایی و صنعتی
آبزي پروري 

 گرمابی
آبزي پروري 

 سردابی
تفرج 
  گسترده

  1 3/0 1/0 4/0 4/0 4/0 2/0 کوهستان 1
  9/0 6/0 3/0 8/0 6/0 4/0 4/0 تپه ماهور 2
  4/0 7/0 6/0 6/0 7/0 7/0 8/0 مخرو افکنه 3
  8/0 7/0 5/0 1 8/0 6/0 6/0 کوهپایه 4
  3/0 4/0 7/0 0 9/0 8/0 7/0 اراضی پست 5
  5/0 1 1 7/0 1 1 1 فالت 6
  1/0 2/0 2/0 0 5/0 5/0 5/0 دشت سیالبی 7
  2/0 2/0 2/0 3/0 6/0 3/0 3/0 سایر 8

  
  براي هر کاربري تیپ مرتعبندي طبقات اولویت .6جدول 

 تیپ مرتع کد
 مرتعداري، کشاورزي،
 جنگلکاري جنگلداري،

شهري و روستایی و  توسعه
 پرورييصنعتی، آبز

  تفرج گسترده

1 Ar.si 3/0 1 3/0  
2 mahsul-fari 2/0 8/0 6/0  
3 Po-Ha 6/0 6/0 7/0  
4 Hal sp. -Sa. sp. 4/0 4/0 2/0  
5 Po-Anu.gr 1 5/0 8/0  
6 Ar.si- po 5/0 7/0 5/0  
7 Anu.gr-Anu.fo-Ar.si 7/0 3/0 1  
8 Po-Me 8/0 1/0 9/0  
9 Cushions-Pre.gra(kol) 1/0 2/0 4/0  
  

و  هاي جنگل از لحاظ اهمیت اقتصادي و حفاظتی براي کاربري جنگلداريبندي تیپطبقه .7جدول 
 جنگلکاري

 کد
ارزش 

 حفاظتی
ارزش 

 اقتصادي
 کد

ارزش 
 حفاظتی

 کد ارزش اقتصادي
ارزش 

 حفاظتی
ارزش 

 اقتصادي

1  85  1  41  85  75  81  35  30  
2  85  1  42  85  75  82  35  30  
3  35  30  43  85  75  83  35  30  
4  60  45  44  85  75  84  35  30  
5  60  45  45  85  75  85  35  30  
6  60  45  46  85  75  86  35  30  
7  45  35  47  55  40  87  85  65  
8  45  35  48  75  1  88  65  50  
9  45  35  49 90  1  89  25  20  
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10  70  50  50  65  50  90  15  15  
11  70  50  51  55  50  91  20  20  
12  80  45  52  55  50  92  25  20  
13  80  45  53  55  50  93 25  20 
14  80  45  54  55  50  94  85  10  
15  80  45  55  85  65  95  60 35 

16  60  40  56  85  65  96 80 70 

17  65  55  57 85  65  97 35 30 

18  70  50  58 85  65  98 35 30 

19  90  1  59  85  65  99 40 30 

20  70  50  60  85  65  100 60 40 

21  60  60  61  85  65  101 70 50 

22  30  65  62  85 65  102 80 60 

23  30  65  63 85  65  103 30 20 

24  30  65  64  60  50  104 70 40 

25  80  55  65  60  50  105 60 30 

26  80  55  66  60  50  106 60 30 

27  60  45  67  65 50  107 100 30 

28  70  50  68  65  50  108 60 40 

29  30  35  69  65  50  109 40 20 

30  70  50  70  65  50  110 30 20 

31  70  50 71  65  50  111 60 40 

32  70  50  72  65  50  112 100 50 

33  70  50  73  65  50  113 90 50 

34  70  50  74  65  50  114 20 10 

35  20  30  75  30  20  115 20 10 

36  70  50  76  50  40  116 10 30 

37  20  15  77  50  40  117 25 20 

38  25  20  78  50  40  118 5 0 

39  30  25  79  45  30  119 5 0 

40  90  85  80  75  1        

  
  کاربري کشاورزي

 8و نحوه فازي کردن آنهـا در جـدول  کشاورزيفاکتورهاي مورد استفاده براي ارزیابی توان کاربري   
ارائه شده است. همچنین، به منظور اجراي روش ارزیابی چندمعیاره براي هر فاکتور باید وزنـی در نظـر 
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فاکتورها بر اساس نظر کارشناسـی و توسـط فرآینـد تحلیـل  گرفته شود. در این مطالعه وزن هریک از
  افزار ایدریسی به دست آمده است.در نرم Weightسلسله مراتبی و دستور 

  
  ها در کاربري کشاورزيفاکتورها و نحوه فازي کردن آن .8جدول 

 روش فازي سازي نام الیه فاکتور شماره
ها وزن الیه

در ادغام 
 اول

 الیه نهایی
 هاوزن الیه

در ادغام 
 نهایی

 0756/0 مطابق جدول فازي شد تیپ مرتع 1

مرتع و 
پوشش 
 گیاهی

0726/0 

 1881/0 )2/0خطی افزایشی (ضعیف ترین  وضعیت مرتع 2
 1297/0 خطی کاهشی (بایر) درصد خاك لخت مرتع 3
 0521/0 )2/0خطی افزایشی (ضعیف ترین  گرایش مرتع 4
 3876/0 )2/0خطی افزایشی (ضعیف ترین  مرتع تولید قابل برداشت 5
 1669/0 خطی افزایشی تراکم پوشش گیاهی 6
-زمین 5/0 مطابق جدول فازي شد زمین شناسی 7

 شناسی
 5/0 مطابق جدول فازي شد ژئومورفولوژي 8 0630/0

 0821/0 خطی افزایشی بافت خاك 9

 2005/0 خاك

 0442/0 اهشیک Dتا  Aاز  هاي هیدرولوژیک خاكگروه 10

 اسیدیتیه خاك 11

 = صفر4صفر تا 
 = افزایشی7تا  4

7 =1 
 تاآخر= کاهشی 7

0321/0 

 0225/0 افزایشی  ظرفیت تبادل کاتیونی خاك 12

 درصد رس خاك 13
  درصد= افزایشی 40تا  4از 

  درصد = ثابت 50تا  40
 درصد بیشتر= کاهشی 50

0176/0 

 0518/0 خطی افزایشی آلی خاك ماده 14

 درصد شن خاك 15
 درصد= افزایشی 30تا  5از 

  درصد= ثابت 40تا  30
 درصد بیشتر= کاهشی 40

0144/0 

 1337/0 خطی کاهشی خاك الکتریکی هدایت 16
 0998/0 خطی افزایشی حاصلخیزي خاك 17
 02791/0 خطی افزایشی عمق خاك 18
 2226/0 خطی کاهشی حساسیت به  فرسایش 19
 0285/0 2/0 =180خطی کاهشی  بیشتر از  تبخیر و تعرق 20

 دما 21 1534/0 هواشناسی
= ثابت    17تا  14= افزایشی     14تا1

 = کاهشی20تا  17
1606/0 
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 بارندگی 22
 میلیمتر= صفر 100تا  0

 میلیمتر تا بیشترین= افزایشی 100
3565/0 

 2418/0 افزایشی رطوبت 23
 102/0 کاهشی یخبندان تعداد روزهاي 24
 0665/0 افزایشی آفتابیتعداد ساعات  25
 0441/0 خطی کاهشی سرعت باد 26

 فاصله تا چشمه 27
 500تا  30متر= صفر        30صفر تا 

 500یشتر از بمتر= کاهشی    
 2/0متر=

0221/0 

 2257/0 منابع آب

 فاصله تا قنات 28
 500تا  30متر= صفر       30صفر تا 

 500متر= کاهشی    بیشتر از 
 2/0متر=

0288/0 

29 
تقال نفاصله تا آبراهه و خطوط ا
 آب وسایر منابع اّب

 3000تا  60متر= صفر      60صفر تا 
     3/0متر=  3000متر=کاهشی   

متر= کاهشی   5000متر تا  3000
 2/0متر و بیشتر=  5000

116/0 

 فاصله تا چاه 30
 1500تا  30ر    = صفمتر 30صفر تا 

متر=  1500یشتر ازبمتر= کاهشی   
1/0 

1078/0 

 فاصله تا سد 31

تا  300متر= صفر   300صفر تا 
     3/0متر= 5000متر =کاهشی   5000

=کاهشی   متر 10000تا  5000
 1/0متر و بیشتر=  10000

039/0  

32 
 زمینیي زیرهاعمق آب

 (زیرسطحی)

= متر 10تا  3= صفر   متر 3تا 
 20= ثابت  متر 20تا  10افزایشی  

 2/0بیشتر= کاهشی تا  متر
1369/0 

ي زیرزمینی هاعمق آب  33
 (عمیق)

 200تا  100   7/0متر=  100تا  25
  1/0  1/0تا آخر=  200   3/0متر= 

 1347/0 افزایشی هاي زیرزمینیکیفیت آب 34
 2986/0  کاهشی فاصله تا کوهپایه و کوه  35

  100محدوده ممنوعه=  ده ممنوعه برداشت آبمحدو 36
 0161/0  255خارج از محدوده ممنوعه=

 2402/0 مطابق جدول فازي شد کاربري اراضی 37

کاربري و 
 شکل زمین

2509/0 
 ارتفاع 38

متر=افزایشی     100کمترین ارتفاع تا 
تا  300متر= ثابت    300تا  100
 3000تا  2200متر= کاهشی   2200
 1/0متر و بیشتر=  3000  2/0متر= 

1299/0 

 شیب 39
  5/0درصد= 8 8/0درصد= 5   1صفر= 

 درصد و بیشتر=صفر 15
3206/0 
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 جهت 40
   1شمال=  1دشت=

 6/0غرب=  4/0جنوب=6/0شرق=
0219/0 

  

 فاصله تا مناطق مسکونی 41
  متر= صفر 100صفر تا 

متر= کاهشی      5000متر تا  100
 3/0متر و بیشتر= 5000

0413/0 

 فاصله تا جاده اصلی 42
 500تا 60متر= صفر    60صفرتا 

  متر=کاهشی 5000تا  500   1متر=
 3/0متر و بیشتر=  5000

146/0 

 فاصله تا جاده فرعی 43
 500تا 30متر= صفر   30صفرتا 

  متر=کاهشی 5000تا  500   1متر=
 3/0متر و بیشتر=  5000

0711/0 

 نعتیفاصله تا مناطق ص 44
  متر= صفر 180صفر تا 

متر= کاهشی     15000متر تا  180
 3/0متر و بیشتر= 15000

029/0 

 1007/0 0کاهشی    بیشتر= 220صفر تا  حساسیت به آتش سوزي 45
مخاطرات 
طبیعی و 

 انسانی
0339/0 

 423/0 کاهشی احتمال سیل 46
 0723/0 کاهشی احتمال زلزله 47
 2533/0 0کاهشی    بیشتر= 240صفر تا  هاوکربنآلودگی خاك و هیدر 48
 1507/0 کاهشی حساسیت به لغزش و رانش 49

 
هاي فـازي شـده اساس مطالب فوق، هریک از فاکتورها براي کاربري کشاورزي فازي شدند. نقشه بر  

تناسـب افـزایش  255ها از صفر تا ها با افزایش ارزشدر تمام نقشه اند.ارائه شده 56تا  1هاي در شکل
  یابد.می



  33  برنامه آمایش استان گلستان  
 

  
  فازي تیپ مرتع براي کاربري کشاورزي نقشه .1شکل 

  
  مرتع براي کاربري کشاورزي وضعیتفازي  نقشه .2شکل 
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  براي کاربري کشاورزي مناطق بایرفازي  نقشه .3شکل 

  
  مرتع براي کاربري کشاورزي گرایشفازي  نقشه .4شکل 

  



  35  برنامه آمایش استان گلستان  
 

  
  مرتع براي کاربري کشاورزي اشتتولید قابل بردفازي  نقشه .5شکل 

  

  براي کاربري کشاورزي تراکم پوشش گیاهیفازي  نقشه .6شکل 
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  براي کاربري کشاورزي نهایی تناسب مرتع و پوشش گیاهی نقشه .7شکل 

  
  براي کاربري کشاورزي شناسیزمینفازي  نقشه .8شکل 
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  براي کاربري کشاورزي ژئومورفولوژيفازي  نقشه .9شکل 

  
  براي کاربري کشاورزي شناسینهایی تناسب زمین نقشه .10کل ش
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  براي کاربري کشاورزي بافت خاكفازي  نقشه .11شکل 

  
 براي کاربري کشاورزي گروه هیدرولوژیک خاكفازي  نقشه .12شکل 
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 براي کاربري کشاورزي اسیدیتیه خاكفازي  نقشه .13شکل 

  

  
 براي کاربري کشاورزي ونی خاكرفیت تبادل کاتیظفازي  نقشه .14شکل 
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  براي کاربري کشاورزي رس خاكفازي  نقشه .15شکل 

  
  براي کاربري کشاورزي ماده آلی خاكفازي  نقشه .16شکل 
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.17شکل 

 
نقشه
 

شن خاكفازي 
 

براي کاربري کشاورزي
  

  
  براي کاربري کشاورزي هدایت الکتریکی خاكفازي  نقشه .18شکل 
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  براي کاربري کشاورزي حاصلخیزي خاك فازي نقشه .19شکل 

  
  براي کاربري کشاورزي عمق خاكفازي  نقشه .20شکل 

  



  43  برنامه آمایش استان گلستان  
 

  
  براي کاربري کشاورزي احتمال فرسایش خاكفازي  نقشه .21شکل 

  
  براي کاربري کشاورزي نهایی تناسب خاك نقشه .22شکل 
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  براي کاربري کشاورزي تبخیر و تعرقفازي  نقشه .23شکل 

  
  براي کاربري کشاورزي دمافازي  نقشه .24شکل 

  



  45  برنامه آمایش استان گلستان  
 

  
  براي کاربري کشاورزي بارندگیفازي  نقشه .25شکل 

  
  براي کاربري کشاورزي رطوبت هوافازي  نقشه .26شکل 
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  براي کاربري کشاورزي احتمال یخبندانفازي  نقشه .27شکل 

  
  براي کاربري کشاورزي ساعات آفتابیفازي  نقشه .28شکل 

  



  47  برنامه آمایش استان گلستان  
 

  
  براي کاربري کشاورزي سرعت بادفازي  هنقش .29شکل 

  
  براي کاربري کشاورزينهایی تناسب هواشناسی  نقشه .30شکل 
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  براي کاربري کشاورزي فاصله تا چشمهفازي  نقشه .31شکل 

  
  براي کاربري کشاورزي فاصله تا قناتفازي  نقشه .32شکل 
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33شکل 

. 
نقشه

 
فاصله تا آبراهه، کانال و منابع آبفازي 

 
براي کاربري کشاورزي

  

  
  براي کاربري کشاورزي فاصله تا چاهفازي  نقشه .34شکل 
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  براي کاربري کشاورزي فاصله تا سدفازي  نقشه .35شکل 

  
  براي کاربري کشاورزي عمیق عمق آب زیرزمینیفازي  نقشه .36شکل 
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  براي کاربري کشاورزيزیر سطحی  فازي عمق آب زیرزمینی نقشه .37شکل 

  

  
  براي کاربري کشاورزي کیفیت آب زیرزمینیفازي  نقشه .38کل ش
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  براي کاربري کشاورزي فاصله تا کوهستانفازي  نقشه .39شکل 

  

  
  ي کاربري کشاورزيمحدوده ممنوعه برداشت آب برافازي  . نقشه40شکل 

  



  53  برنامه آمایش استان گلستان  
 

  
  براي کاربري کشاورزينهایی تناسب منابع آب  نقشه .41شکل 

  
  براي کاربري کشاورزي ربري اراضیکافازي  نقشه .42شکل 
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  براي کاربري کشاورزي ارتفاعفازي  نقشه .43شکل 

  
  براي کاربري کشاورزي شیبفازي  نقشه .44شکل 

  



  55  برنامه آمایش استان گلستان  
 

  
  براي کاربري کشاورزي جهتفازي  نقشه .45شکل 

  
  براي کاربري کشاورزي فاصله تا مناطق مسکونیفازي  نقشه .46شکل 
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  براي کاربري کشاورزي تا جاده اصلی فاصلهفازي  نقشه .47شکل 

  
  براي کاربري کشاورزي فاصله تا جاده فرعیفازي  نقشه .48شکل 

  



  57  برنامه آمایش استان گلستان  
 

  
  براي کاربري کشاورزي فاصله تا مناطق صنعتیفازي  نقشه .49شکل 

  
  براي کاربري کشاورزينهایی تناسب کاربري و شکل زمین  نقشه .50شکل 
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  اربري کشاورزيبراي ک سوزيآتشفازي  نقشه .51شکل 

  
  براي کاربري کشاورزي احتمال سیلفازي  نقشه .52شکل 

  



  59  برنامه آمایش استان گلستان  
 

  
  براي کاربري کشاورزي احتمل زلزلهفازي  نقشه .53شکل 

  
  براي کاربري کشاورزي آلودگی خاكفازي  نقشه .54شکل 
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  براي کاربري کشاورزي شاحتمال لغزفازي  نقشه .55شکل 

  

  براي کاربري کشاورزي طبیعی و انسانی نهایی تناسب مخاطرات نقشه .56شکل 
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درصـد، اسـیدیتیه  15الیه محدودیت براي کاربري کشاورزي شامل مناطقی است با شیب بیشتر از   
متـري  300متري آبراهه، کانال و سایر منـابع آب،  60متري چشمه، قنات، چاه،  30، 4خاك کمتر از 

متـري معـادن کشـف،  270بهره برداري،  متري معادن در حال 240متري مناطق صنعتی،  180سد، 
متـري جـاده  30متري جـاده اصـلی،  60متري مناطق مسکونی،  100متري معادن شن وماسه،  120

متري ایسـتگاه  120متري خط انتقال نفت،  120متري خط لوله گاز،  120متري راه آهن،  60فرعی، 
ي منابع آیزیان، آبگشت، شیالت موجـود و متر 60بنزین، انبار نفت، نیروگاه، خطوط نیرو و فیبر نوري، 

هـاي مسـکونی، ، کـاربري30هاي جنگلی با ارزش حفـاظتی بیشـتر از پیشنهادي و آبزي پروري، تیپ
 150متـر ، 3ها و اراضی شور، عمق آب زیرزمینـی کمتـر از ها و آبراههمنابع آب، مناطق صنعتی، جاده

متـري گسـل  300در الیـه فـازي)،  160ب کمتر از متري پاسگاه، مناطق با آلودگی باالي خاك (تناس
خیـزي متري گسل احتمالی و معکوس، مناطق با احتمـال سـیل 200متري گسل فرعی،  100اصلی، 

 120متري مناطق ارزشمند تاریخی فرهنگی،  60در نقشه احتمال سیل)،  240باال ( احتمال بیشتر از 
متـري منـاطق دفـن  180هـاي جنگلـی، گـاهرهالمللی و ذخیمتري مناطق تحت حفاظت و تاالب بین

متـري خـط سـاحلی. الیـه نهـایی محـدودیت بـراي کـاربري  120و  2000پسماند، شوري بیشـتر از 
  نشان داده شده است. 58و  57 هايکشاورزي در شکل

  

  
  بولین محدودیت منطقه براي کاربري کشاورزي نقشه .57شکل 
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با توجه به مناطق ممنوعه برداشت آب  ي کاربري کشاورزيبولین محدودیت منطقه برا نقشه .58شکل 

  شرب
  و جنگلکاري جنگلداري هايکاربري

و نحوه فازي کردن  جنگلداري و جنگلکاري هايفاکتورهاي مورد استفاده براي ارزیابی توان کاربري  
  ارائه شده است.  9آنها در جدول 

  
   جنگلداري و جنگلکاريي ها در کاربرفاکتورها و نحوه فازي کردن آن .9جدول 

 روش فازي سازي نام الیه فاکتور شماره

 در ادغام اول هاوزن الیه

 الیه نهایی

ها در ادغام وزن الیه
 نهایی

جنگلکاري
جنگلداري  
  

 
جنگلکاري

 

 
جنگلداري

 

 0756/0 0756/0 مشابه کشاورزي تیپ مرتع 1
مرتع و 
پوشش 
 گیاهی

0625/0 0300/0 
 1881/0 1881/0 کشاورزي مشابه وضعیت مرتع 2
 2097/0 2097/0 مشابه کشاورزي درصد خاك لخت مرتع(بایر) 3
 1321/0 1321/0 مشابه کشاورزي گرایش مرتع 4
 3876/0 3876/0 مشابه کشاورزي تولید قابل برداشت مرتع 5
 5/0 5/0 مطابق جدول فازي شد ئومورفولوژيژ 7 0530/0 0530/0 زمین شناسی 5/0 5/0 مطابق جدول فازي شد زمین شناسی 6
 0442/0 0442/0 مشابه کشاورزي هاي هیدرولوژیک خاكگروه 9 1400/0 1900/0 خاك 1337/0 1337/0 مشابه کشاورزي بافت خاك 8
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 0321/0 0321/0 مشابه کشاورزي اسیدیتیه خاك 10

 0225/0 0225/0 مشابه کشاورزي ظرفیت تبادل کاتیونی خاك 11

 0176/0 0176/0 مشابه کشاورزي درصد رس خاك 12

 0518/0 0518/0 مشابه کشاورزي ماده آلی خاك 13

  0144/0  0144/0 مشابه کشاورزي درصد شن خاك 14

 0821/0 0821/0 مشابه کشاورزي خاك هدایت الکتریکی 15
 0998/0 0998/0 شاورزيمشابه ک حاصلخیزي خاك 16
 2791/0 2791/0 مشابه کشاورزي عمق خاك 17
 2226/0 2226/0 مشابه کشاورزي حساسیت به فرسایش 18
 0441/0 0441/0 مشابه کشاورزي تبخیر و تعرق 19

 11/0 18/0 هواشناسی

 دما 20
  = افزایشی   14تا1
  = ثابت   18تا  14  

 = کاهشی20تا  18 
1606/0  1606/0  

 3565/0 3565/0 مشابه کشاورزي بارندگی 21

 2418/0 2418/0 مشابه کشاورزي رطوبت 22
 0665/0 0665/0 مشابه کشاورزي تعداد روزهاي یخبندان 23
 102/0 102/0 مشابه کشاورزي تعداد ساعت آفتابی 24
 0285/0 0285/0 مشابه کشاورزي سرعت باد 25

 اصله تا چشمهف 26
  متر= صفر 30صفر تا 

متر= کاهشی     500تا  30
 4/0متر= 500بیشتر از 

0221/0 1221/0 

 04/0 09/0 منابع آب

 فاصله تا قنات 27
  متر= صفر30صفر تا 

متر= کاهشی     500تا  30
 0,4متر= 500بیشتر از 

0288/0 0288/0 

28 
فاصله تا آبراهه و خطوط 

 اّباتقال آب وسایر منابع 

  متر= صفر 60صفر تا 
 3000تا  60

 3000متر=کاهشی   
  5/0متر= 

متر=  5000متر تا 3000
  کاهشی

متر و بیشتر=  5000
3/0 

216/0 7/0 
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 فاصله تا چاه 29

  متر= صفر   30صفر تا 
متر=  1500تا  30     

کاهشی    بیشتر از 
 3/0متر=  1500

1078/0 02/0 

 فاصله تا سد 30

  ر= صفرمت100صفر تا 
متر  5000تا  100   

متر=  5000=کاهشی  
5/0    

متر 10000تا  5000
  =کاهشی  

متر و بیشتر=  10000 
2/0 

039/0 02/0 

 هاي زیر زمینیعمق آب 31

تا  3متر= صفر    3تا 
تا  10متر= افزایشی  10
متر  20متر= ثابت    20

 3/0بیشتر= کاهشی تا

1469/0 04/0 

 05/0 0568/0 مشابه کشاورزي یرزمینیهاي زکیفیت آب 32

 فاصله تا کوهپایه و کوه 33

در مورد جنگلکاري 
 (مثل کشاورزي) کاهشی

و در مورد جنگلداري 
 مطرح نیست

2986/0 0 

جنگل و  65/0 65/0 مطابق جدول فازي شد تیپ جنگل 34
 تراکم پوشش

 35/0 35/0 مشابه کشاورزي تراکم پوشش گیاهی 35 23/0 018/0
 2202/0 2202/0 مطابق جدول فازي شد کاربري اراضی 36

کاربري و 
 شکل زمین

24/0 24/0 

 ارتفاع 37

 500کمترین ارتفاع تا 
تا  500متر=افزایشی    

متر= ثابت    1000
متر=  2200تا  1000

متر تا  2200کاهشی  
2400  =2/0  2400 

 1/0متر و بیشتر= 

1299/0 1299/0 

 شیب 38

 25   1صد= صفر در
 40   82/0درصد= 
 65    5/0درصد= 
 100  2/0درصد= 

درصد  100 1/0درصد=
 0و بیشتر=

3206/0 3206/0 

 0419/0 0419/0 مشابه کشاورزي جهت 39
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 فاصله تا مناطق مسکونی 40

متر= صفر       100صفر تا 
متر=  5000متر تا  100

متر و  5000کاهشی     
 5/0بیشتر=

0413/0 0413/0 

   

 فاصله تا جاده اصلی 41

متر= صفر    30صفرتا 
   1متر=  1000تا  30

تا  1000
متر=کاهشی  5000
متر و بیشتر=  5000

3/0 

12/0 12/0 

 فاصله تا جاده فرعی 42

  متر= صفر 30صفرتا 
   1متر=  1000تا  30   

تا  1000  
متر=کاهشی  5000
متر و بیشتر=  5000

4/0 

1/0  1/0  

 اصله تا مناطق صنعتیف 43

متر= صفر       100صفر تا 
متر= 15000متر تا  100

متر و 15000کاهشی     
 5/0بیشتر=

029/0 029/0 

 3/0 3/0 مشابه کشاورزي حساسیت به آتش سوزي 44
مخاطرات 
طبیعی و 

 انسانی
17/0 16/0 

 2/0 2/0 مشابه کشاورزي احتمال سیل 45

46 
آلودگی خاك و 

 هاهیدروکربن
 2/0 2/0 مشابه کشاورزي

 3/0 3/0 مشابه کشاورزي حساسیت به لغزش و رانش 47

  
در  براي به دست آوردن حد ارتفـاعی رویـش جنگـل، نمـودار فراوانـی ارتفـاعالزم به ذکر است که   

). همان گونه که مشخص اسـت حـد رویـش جنگـل کنـونی 59تهیه شد (شکل محدوه جنگلی استان 
  ر است.مت 2400حدود 
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  نمودار فراوانی ارتفاع در محدوه جنگلی استان .59شکل 

 
فـازي شـدند.  کـاريجنگلـداري و جنگـلاساس مطالب فوق، هریک از فاکتورها بـراي کـاربري  بر  

ها از صفر تـا ها با افزایش ارزشاند. در تمام نقشهارائه شده 89تا  60هاي هاي فازي شده در شکلنقشه
  یابد.می تناسب افزایش 255

  
  جنگلداري و جنگلکارينهایی تناسب مرتع و پوشش گیاهی براي کاربري  نقشه .60شکل 
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  جنگلکاريشناسی براي کاربري فازي زمین نقشه .61شکل 

  

  
  شناسی براي کاربري جنگلداريفازي زمین نقشه .62شکل 
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  يجنگلداري و جنگلکارفازي ژئومورفولوژي براي کاربري  نقشه .63شکل 

  

  
  جنگلداريشناسی براي کاربري نهایی تناسب زمین نقشه .64شکل 
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  شناسی براي کاربري جنگلکارينهایی تناسب زمین نقشه .65شکل 

  

  
  جنگلداري و جنگلکارينهایی تناسب خاك براي کاربري  نقشه .66شکل 
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  جنگلداري و جنگلکاريفازي دما براي کاربري  نقشه .67شکل 

  

  
  جنگلداري و جنگلکارينهایی تناسب هواشناسی براي کاربري  نقشه .68شکل 



  71  برنامه آمایش استان گلستان  
 

  
  جنگلداري و جنگلکاريفازي فاصله تا چشمه براي کاربري  نقشه .69شکل 

  

  
  جنگلداري و جنگلکاريفازي فاصله تا قنات براي کاربري  نقشه .70شکل 



    شناسایی و توسعه معیارها در ارزیابی توان ....  72
 

  
  لداري و جنگلکاريجنگفازي فاصله تا آبراهه، کانال و منابع آب براي کاربري  نقشه .71شکل 

  

  
  جنگلداري و جنگلکاريفازي فاصله تا چاه براي کاربري  نقشه .72شکل 



  73  برنامه آمایش استان گلستان  
 

  
  جنگلداري و جنگلکاريفازي فاصله تا سد براي کاربري  نقشه .73شکل 

  

  
  جنگلداري و جنگلکاريفازي عمق آب زیرزمینی براي کاربري  نقشه .74شکل 



    شناسایی و توسعه معیارها در ارزیابی توان ....  74
 

  
  جنگلداريکاربري  نهایی تناسب منابع آب براي نقشه .75شکل 

  

  
  نهایی تناسب منابع آب براي کاربري جنگلکاري  نقشه .76شکل 



  75  برنامه آمایش استان گلستان  
 

  
  جنگلداري و جنگلکاريبراي کاربري  تیپ جنگلفازي  نقشه .77شکل 

  

  
  جنگل و تراکم پوشش گیاهی براي کاربري جنگلداري و جنگلکاريتناسب نهایی  نقشه .78شکل 
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  اي کاربري جنگلکاريفازي کاربري اراضی بر نقشه .79شکل 

  

  
  اريدفازي کاربري اراضی براي کاربري جنگل . نقشه80شکل 

  



  77  برنامه آمایش استان گلستان  
 

  
  جنگلداري و جنگلکاريفازي ارتفاع براي کاربري  نقشه .81شکل 

  

  
  جنگلداري و جنگلکاريفازي شیب براي کاربري  نقشه .82شکل 
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  جنگلکاري جنگلداري وفازي فاصله تا مناطق مسکونی براي کاربري  نقشه .83شکل 

  

  
  جنگلداري و جنگلکاريفازي فاصله تا جاده اصلی براي کاربري  نقشه .84شکل 

  



  79  برنامه آمایش استان گلستان  
 

  
  جنگلداري و جنگلکاريفازي فاصله تا جاده فرعی براي کاربري  نقشه .85شکل 

  

  
  جنگلداري و جنگلکاريفازي فاصله تا مناطق صنعتی براي کاربري  نقشه .86شکل 

  



    شناسایی و توسعه معیارها در ارزیابی توان ....  80
 

  
  جنگلداري کاربري و شکل زمین براي کاربري نهایی تناسب  نقشه .87شکل 

  

  
  اري کنهایی تناسب کاربري و شکل زمین براي کاربري جنگل . نقشه88شکل 
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  جنگلداري و جنگلکارينهایی تناسب مخاطرات طبیعی و انسانی براي کاربري  نقشه .89شکل 

  
 30، 4اك کمتـر از الیه محدودیت براي کاربري جنگلداري شامل منـاطقی اسـت بـا اسـیدیتیه خـ  

متري منـاطق  100متري سد،  30متري آبراهه، کانال و سایر منابع آب،  60متري چشمه، قنات، چاه، 
متـري معـادن شـن  120متري معادن کشـف،  270متري معادن در حال بهره برداري،  240صنعتی، 
متري خـط  120 متري راه آهن، 60متري جاده اصلی و فرعی،  30متري مناطق مسکونی،  60وماسه، 

متري ایستگاه بنزین، انبار نفـت، نیروگـاه، خطـوط نیـرو و  120متري خط انتقال نفت،  120لوله گاز، 
هـاي متري منابع آیزیان، آبگشت، شیالت موجود و پیشنهادي و آبـزي پروري،کـاربري 60فیبر نوري، 

متـري  60بایر و اراضی شـور، ها، کشاورزي، مرتع، ها، آبراههمسکونی، منابع آب، مناطق صنعتی، جاده
متـري  60در نقشه احتمـال سـیل)،  240خیزي باال (احتمال بیشتر از پاسگاه، مناطق با احتمال سیل

ــاریخی فرهنگــی،  ــاطق ارزشــمند ت ــین 120من ــاالب ب ــاطق تحــت حفاظــت و ت ــري من ــی و مت الملل
متـري خـط  120و  2000متري مناطق دفن پسـماند، شـوري بیشـتر از  180هاي جنگلی، گاهذخیره

  نشان داده شده است. 90در شکل  ساحلی. الیه نهایی محدودیت براي کاربري جنگلداري
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  جنگلداريبولین محدودیت منطقه براي کاربري  نقشه .90شکل 

  
 30، 4الیه محدودیت براي کاربري جنگلکاري شامل مناطقی اسـت بـا اسـیدیتیه خـاك کمتـر از   

متري منـاطق  100متري سد،  30تري آبراهه، کانال و سایر منابع آب، م 30متري چشمه، قنات، چاه، 
متـري معـادن شـن  120متري معادن کشـف،  270متري معادن در حال بهره برداري،  240صنعتی، 
متـري  120متـري راه آهـن،  60متري جاده اصـلی و فرعـی،  30متري مناطق مسکونی،  60وماسه ، 

متري ایستگاه بنزین، انبار نفت، نیروگاه، خطوط نیـرو  120نفت، متري خط انتقال  120خط لوله گاز، 
هـاي متري منابع آیزیان، آبگشت، شیالت موجود و پیشنهادي و آبزي پروري، کاربري 60و فیبر نوري، 

هـاي متـراکم و نیمـه هـا، اراضـی شـور، جنگـلهـا، آبراهـهمسکونی، منابع آب، مناطق صنعتی، جاده
در نقشـه احتمـال  240خیزي باال ( احتمال بیشتر از مناطق با احتمال سیل متري پاسگاه، 60متراکم،
-متري مناطق تحـت حفاظـت و تـاالب بـین 120متري مناطق ارزشمند تاریخی فرهنگی،  60سیل)، 

متـري  120و  2000متري مناطق دفن پسماند، شوري بیشتر از  180هاي جنگلی، گاهالمللی و ذخیره
نشـان داده شـده  92و  91 هـايدر شـکل محدودیت براي کاربري جنگلکاريخط ساحلی. الیه نهایی 

  است.
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  بولین محدودیت منطقه براي کاربري جنگلکاري نقشه .91شکل 

  

  
  با توجه به مناطق  بولین محدودیت منطقه براي کاربري جنگلکاري نقشه .92شکل 

  ممنوعه برداشت آب شرب
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  کاربري مرتعداري
فاده براي ارزیابی توان کاربري مرتعداري و نحوه فـازي کـردن آنهـا در جـدول فاکتورهاي مورد است  
  ارائه شده است.  10

  
  ها در کاربري مرتعداريفاکتورها و نحوه فازي کردن آن .10جدول 

 روش فازي سازي نام الیه فاکتور شماره
 هاوزن الیه

 در ادغام اول
 الیه نهایی

در  هاوزن الیه
 ادغام نهایی

  1297/0 مشابه کشاورزي رتعتیپ م 1

مرتع و 
پوشش 
 گیاهی

4/0 

 1881/0 مشابه کشاورزي وضعیت مرتع 2

3 
درصد خاك لخت مرتع 

 (بایر)
 0756/0 مشابه کشاورزي

 گرایش مرتع 4
  8/0ثابت=           4/0منفی= 
 6/0محصول فرعی=      1مثبت=

0521/0 

 387/0 مشابه کشاورزي تولید قابل برداشت مرتع 5
 2/0 مشابه کشاورزي تراکم پوشش گیاهی 6
 5/0 مطابق جدول فازي شد ژئومورفولوژي 8 05/0 زمین شناسی 5/0 مطابق جدول فازي شد زمین شناسی 7
 1/0 مشابه کشاورزي بافت خاك 9

 12/0 خاك

 0442/0 مشابه کشاورزي هاي هیدرولوژیک خاكگروه 10

 0321/0 ورزيمشابه کشا اسیدیتیه خاك 11

 0176/0 مشابه کشاورزي درصد رس خاك 12

 06/0 مشابه کشاورزي آلی خاك ماده 13

 درصد شن خاك 14
 افزایشی = 30تا  5از 

  ثابت   =60تا  30
 تا اخر کاهشی 60 

0144/0 

 1337/0 مشابه کشاورزي خاك هدایت الکتریکی 15
 15/0 مشابه کشاورزي حاصلخیزي خاك 16
 23/0 مشابه کشاورزي عمق خاك 17
 2226/0 مشابه کشاورزي فرسایش حساسیت به 18
 0285/0 مشابه کشاورزي تبخیر و تعرق 19

 1606/0 مشابه کشاورزي دما 20 1/0 هواشناسی

 3565/0 مشابه کشاورزي بارندگی 21
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 2418/0 زيمشابه کشاور رطوبت 22
 102/0 مشابه کشاورزي تعداد روزهاي یخبندان 23
 0665/0 مشابه کشاورزي آفتابیساعات  24
 0441/0 مشابه کشاورزي سرعت باد 25
 15/0 مشابه کشاورزي فاصله تا چشمه 26

 1/0 منابع آب

 1/0 مشابه کشاورزي فاصله تا قنات 27

28 
فاصله تا آبراهه و خطوط 

 آب وسایر منابع اّباتقال 

تا  60متر= صفر      60صفر تا 
متر=  1000متر=کاهشی    1000

متر=  3000متر تا  1000     3/0
 2/0متر و بیشتر=  3000کاهشی  

24/0 

 28/0 مشابه کشاورزي فاصله تا چاه 29

 فاصله تا سد 30

تا  300متر= صفر   300صفر تا 
 3000متر =کاهشی   3000

 5000تا  3000     3/0متر=
 1/0متر و بیشتر=  5000=کاهشی 

039/0 

 زمینیي زیرهاعمق آب  31
= متر 10تا  1متر= صفر    1تا 

  = ثابت متر 20تا  10افزایشی  
 2/0بیشتر= کاهشی تا متر 20 

18/0 

 2402/0 مطابق جدول فازي شد کاربري اراضی 32

کاربري و 
 شکل زمین

15/0 

 1299/0 يمشابه کشاورز ارتفاع 33

 شیب 34
    8/0درصد= 5    1صفر درصد=

    2/0درصد=  15    5/0درصد= 8 
 درصد و بیشتر = صفر 30 

3/0 

 فاصله تا مناطق مسکونی 35
  متر= صفر     100صفر تا 

متر= کاهشی      5000متر تا  100  
 4/0متر و بیشتر= 5000

0413/0 

 فاصله تا جاده اصلی 36

  فر   متر= ص 60صفرتا 
    1متر=  1000تا  60 

  متر=کاهشی5000تا  1000 
 4/0متر و بیشتر=  5000  

146/0 

 فاصله تا جاده فرعی 37

  متر= صفر  30صفرتا 
    1متر=  1000تا  30   

  متر=کاهشی 5000تا  1000 
 5/0متر و بیشتر=  5000  

0711/0 

 08/0 مشابه کشاورزي فاصله تا مناطق صنعتی 38
مخاطرات  423/0 مشابه کشاورزي سیلتمال اح  39

طبیعی و 
 انسانی

08/0 40 
-آلودگی خاك و هیدروکربن

 ها
 38/0 مشابه کشاورزي

 2/0 مشابه کشاورزي حساسیت به لغزش و رانش 41
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هاي فازي شـده فازي شدند. نقشه مرتعدارياساس مطالب فوق، هریک از فاکتورها براي کاربري  بر  
تناسـب  255هـا از صـفر تـا هـا بـا افـزایش ارزشاند. در تمام نقشهارائه شده 113تا  93هاي در شکل

  یابد.افزایش می
  

  
  مرتعداريمرتع براي کاربري  تیپفازي  نقشه .93شکل 
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  فازي وضعیت مرتع براي کاربري مرتعداري نقشه .94شکل 

  

  
  فازي گرایش مرتع براي کاربري مرتعداري نقشه .95شکل 
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  فازي تولید قابل برداشت مرتع براي کاربري مرتعداري نقشه .96 شکل

  

  
  مرتعدارينهایی تناسب مرتع و پوشش گیاهی براي کاربري  نقشه .97شکل 

  



  89  برنامه آمایش استان گلستان  
 

  
  مرتعداريشناسی براي کاربري فازي زمین نقشه .98شکل 

  

  
  مرتعداريفازي ژئومورفولوژي براي کاربري  نقشه .99شکل 
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  مرتعداريشناسی براي کاربري تناسب زمین نهایی نقشه .100شکل 

  

  
  مرتعداريفازي شن خاك براي کاربري  نقشه .101شکل 
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  مرتعدارينهایی تناسب خاك براي کاربري  نقشه .102شکل 

  

  
  مرتعداريفازي فاصله تا آبراهه، کانال و منابع آب براي کاربري  نقشه .103شکل 
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  مرتعدارياي کاربري فازي فاصله تا سد بر نقشه .104شکل 

  

  
  مرتعداريفازي عمق آب زیرزمینی براي کاربري  نقشه .105شکل 
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  مرتعدارينهایی تناسب منابع آب براي کاربري  نقشه. 106شکل 

  

  
  مرتعداريفازي کاربري اراضی براي کاربري  نقشه .107شکل 

  



    شناسایی و توسعه معیارها در ارزیابی توان ....  94
 

  
  مرتعداريفازي شیب براي کاربري  نقشه .108شکل 

  

  
  مرتعداريفازي فاصله تا مناطق مسکونی براي کاربري  نقشه .109شکل 

  



  95  برنامه آمایش استان گلستان  
 

  
  مرتعداريفازي فاصله تا جاده اصلی براي کاربري  نقشه .110شکل 

  

  
  مرتعداريفازي فاصله تا جاده فرعی براي کاربري  نقشه .111شکل 
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  مرتعدارينهایی تناسب کاربري و شکل زمین براي کاربري  نقشه .112شکل 

  

  
  مرتعدارينهایی تناسب مخاطرات طبیعی و انسانی براي کاربري  هنقش .113شکل 
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متـري  30درصد،  30الیه محدودیت براي کاربري مرتعداري شامل مناطقی است با شیب بیشتر از   
متـري منـاطق  180متـري سـد،  300متري آبراهه، کانال و سـایر منـابع آب،  60چشمه، قنات، چاه، 

متـري معـادن شـن  120متري معادن کشـف،  270بهره برداري، متري معادن در حال  240صنعتی، 
متـري راه  60متـري جـاده فرعـی،  30متري جاده اصـلی،  60متري مناطق مسکونی،   100وماسه ، 

متري ایسـتگاه بنـزین، انبـار نفـت،  120متري خط انتقال نفت،  120متري خط لوله گاز،  120آهن، 
ري منابع آیزیـان، آبگشـت، شـیالت موجـود و پیشـنهادي و مت 60نیروگاه، خطوط نیرو و فیبر نوري، 

ها، جنگـل دسـت ها، آبراهههاي مسکونی، جنگل، منابع آب، مناطق صنعتی، جادهآبزي پروري، کاربري
 160متري پاسگاه، مناطق با آلودگی باالي خاك (تناسب کمتـر از  150کاشت و زیتون و اراضی شور، 

 120در نقشه احتمال سیل)،  240خیزي باال ( احتمال بیشتر از سیل در الیه فازي)، مناطق با احتمال
المللـی و متـري منـاطق تحـت حفاظـت و تـاالب بـین 120متري مناطق ارزشمند تاریخی فرهنگی، 

متـري خـط سـاحلی. الیـه نهـایی  120متـري منـاطق دفـن پسـماند و  180هاي جنگلی، گاهذخیره
  نشان داده شده است. 114 محدودیت براي کاربري مرتعداري در شکل

  

  
  مرتعداريبولین محدودیت منطقه براي کاربري  نقشه 114شکل 

  
  کاربري توسعه شهري و روستایی

فاکتورهاي مورد استفاده براي ارزیابی توان کاربري توسعه شهري و روستایی و نحـوه فـازي کـردن   
  ارائه شده است.  11آنها در جدول 
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  ها در کاربري توسعه شهري و روستاییزي کردن آنفاکتورها و نحوه فا .11جدول 

 هاوزن الیه روش فازي سازي نام الیه فاکتور شماره
 الیه نهایی در ادغام اول

 هاوزن الیه
در ادغام 

 نهایی
 15/0 مطابق جدول فازي شد تیپ مرتع 1

مرتع و پوشش 
 03/0 گیاهی

  1متوسط=        6/0ضعیف=  وضعیت مرتع 2
 2/0 8/0ول فرعی= محص    4/0خوب=

 درصد خاك لخت مرتع (بایر) 3
  = افزایشی150تا  0
    1= ثابت=200تا  150    
 = کاهشی255تا  200  

15/0 

  1ثابت=        2/0منفی=  گرایش مرتع 4
 2/0 6/0محصول فرعی=     8/0مثبت= 

= 200تا  180افزایشی    180تا  تولید قابل برداشت مرتع 5
 1/0 و بیشتر = کاهشی 200    1ثابت=

 تراکم پوشش گیاهی 6
  = صفر  2000صفر تا 

= افزایشی      9000تا  2000   
 و بیشتر= صفر 9000

2/0 

 5/0 مطابق جدول فازي شد ژئومورفولوژي 8 12/0 زمین شناسی 5/0 مطابق جدول فازي شد زمین شناسی 7
 12/0 مطابق جدول فازي شد بافت خاك 9

 12/0 خاك

 08/0 مشابه کشاورزي هاي هیدرولوژیک خاكگروه 10
 0321/0  مشابه کشاورزي اسیدیتیه خاك  11
 0225/0 مشابه کشاورزي ظرفیت تبادل کاتیونی 12

 03/0 مشابه کشاورزي درصد رس خاك 13

  افزایشی 5/4صفرتا  آلی خاك ماده 14
 0518/0 و بیشتر= صفر 5/4      

 = افزایشی 30تا  5از  شن خاك درصد 15
 05/0 تا آخر کاهشی 50=ثابت 50تا  3

 1/0 مشابه کشاورزي هدایت الکتریکی خاك 16
 12/0 مشابه کشاورزي حاصلخیزي خاك 17
 2/0 مشابه کشاورزي عمق خاك 18
 2/0 مشابه کشاورزي حساسیت به  فرسایش 19

  خطی کاهشی تبخیر و تعرق 20
 1/0 =صفر 160بیشتر از 

 08/0 هواشناسی

 23/0 مشابه کشاورزي دما 21

 میلیمتر= صفر 250تا  0 بارندگی 22
 15/0 میلیمتر تا بیشترین= افزایشی 250

 رطوبت 23
تا  50= افزایشی  درصد 50صفر تا 

 78تا  60   1= ثابت=درصد 60
 2/0= 78= کاهشی  بیشتر از درصد

22/0 
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 1/0 مشابه کشاورزي دانیخبنتعداد روزهاي  24

  
 1/0 مشابه کشاورزي آفتابیساعات  25

 3  1= ثابت=3تا 2افزایشی    2تا  سرعت باد 26
 1/0 = کاهشی5تا

 فاصله تا چشمه 27

  متر= صفر 30صفر تا 
  متر= کاهشی 2000تا  30

  6/0متر= 2000
  کاهشی متر 2000یشتر از ب

 2/0بیشترین فاصله=

0221/0 

 27/0 منابع آب

 فاصله تا قنات 28

  متر= صفر30صفر تا 
  متر= کاهشی 2000تا  30 

  7/0متر= 2000
  کاهشی متر 2000بیشتر از 

 3/0=بیشترین فاصله

0288/0 

فاصله تا آبراهه و خطوط اتقال  29
 آب وسایر منابع اّب

  متر= صفر 60صفر تا 
  متر= کاهشی 3000تا  60
  3/0متر=5000  4/0متر=3000

  متر=کاهشی 5000بیشتر از 
 3/0بیشتربن فاصله= 

2/0 

 فاصله تا چاه 30

  = صفر  متر 30صفر تا 
  متر= کاهشی 1500تا  30 

  6/0متر= 1500
  کاهشی متر 1500یشتر از ب

 3/0= بیشترین فاصله

1078/0 

 فاصله تا سد 31

  متر= صفر 300صفر تا 
  متر= کاهشی 5000تا  300
  4/0متر= 10000   6/0متر=5000

  متر= کاهشی 10000ز بیشتر ا
 1/0بیشترین فاصله= 

1/0 

 ي زیرزمینیهاعمق آب 32
 (زیرسطحی)

  متر= صفر 3صفر تا 
  متر= افزایشی 10تا  3

  1متر= 20تا  10
  متر کاهشی 20بیشتر از 
 3/0متر= 24

07/0 

 ي زیرزمینیهاعمق آب 33
 (عمیق)

  متر= صفر 3صفر تا 
  متر= افزایشی 30تا  3

  1متر= 50تا  30
  متر کاهشی 50بیشتر از 

 3/0متر= 388

04/0 

34 EC 04/0 مشابه کشاورزي ي زیرزمینیهاآب 

ي زیرزمینی براي هاکیفیت آب 35
 15/0 افزایشی شرب

  متر کاهشی 35000تا  فاصله تا کوهپایه و کوه 36
 25/0 = صفرمتر 35000بیشتر از  
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  15/0 مطابق جدول فازي شد کاربري اراضی 37

کاربري و شکل 
 23/0 زمین

 ارتفاع 38

  متر= صفر 400صفر تا 
  متر=افزایشی 1200تا  400 

  =ثابت 1800تا  1200 
متر= کاهشی   2000تا  1800

 0متر و بیشتر=  2000

12/0 

  6/0درجه=  5    1صفر=  شیب 39
 25/0 = صفر9/0از  بیشتر  3/0درجه=  9

 6/0شرق=   1شمال=  1دشت= جهت 40
 1/0 4/0غرب=  2/0جنوب=

 فاصله تا مناطق مسکونی 41

  متر= صفر 3000صفر تا 
متر= افزایشی      5000متر تا  3000 

متر= ثابت   20000متر تا  5000
 2/0بیشتر=

1/0 

 فاصله تا جاده اصلی 42

تا  60متر= صفر     60صفرتا 
 1000 1کاهشی=  متر 1000

متر=  3000تا  1000    1متر=
 6/0متر= 3000     کاهشی     
  متر= کاهشی 3000بیشتر از 

 3/0= بیشترین فاصله

08/0 

 فاصله تا جاده فرعی 43

 500تا  30متر= صفر    30صفرتا 
تا  500   1متر= 

متر و  5000متر=کاهشی  5000
 5/0بیشتر= 

05/0 

 فاصله تا مناطق صنعتی 44

  متر= صفر 300صفر تا 
    متر= افزایشی 10000متر تا  300

متر= ثابت   20000متر تا 10000
 4/0بیشتر=

08/0 

 فاصله تا معادن 45

تا  1000متر= صفر   1000صفر تا 
متر تا  7000متر= افزایشی   7000

از   بیشتر  متر = ثابت 20000
  متر=کاهشی20000

 4/0= بیشترین فاصله

08/0 

 4/0 تر= صفرشبی  240کاهشی تا  احتمال سیل  46
مخاطرات 

 15/0 ی و انسانیطبیع
 3/0 بیشتر= صفر  200کاهشی تا  احتمال زلزله 47
 1/0 مثل کشاورزي هاآلودگی خاك و هیدروکربن 48
 2/0 صفر= بیشتر  240 تا کاهشی حساسیت به لغزش و رانش 49

    
فـازي شـدند.  توسـعه شـهري و روسـتاییاساس مطالب فوق، هریک از فاکتورها بـراي کـاربري  بر
هـا از هـا بـا افـزایش ارزشاند. در تمام نقشـهارائه شده 160تا  115هاي هاي فازي شده در شکلنقشه

  یابد.تناسب افزایش می 255صفر تا 
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  توسعه شهري و روستاییفازي تیپ مرتع براي کاربري  نقشه .115شکل 

  

  
  توسعه شهري و روستاییفازي وضعیت مرتع براي کاربري  نقشه .116شکل 
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  توسعه شهري و روستاییفازي مناطق بایر براي کاربري  نقشه .117شکل 

  

  
  توسعه شهري و روستاییفازي گرایش مرتع براي کاربري  نقشه .118شکل 
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  توسعه شهري و روستاییفازي تولید قابل برداشت مرتع براي کاربري  نقشه .119شکل 

  

  
  عه شهري و روستاییتوسفازي تراکم پوشش گیاهی براي کاربري  نقشه .120شکل 
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  توسعه شهري و روستایینهایی تناسب مرتع و پوشش گیاهی براي کاربري  نقشه .121شکل 

  

  
  توسعه شهري و روستاییشناسی براي کاربري فازي زمین نقشه .122شکل 
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  توسعه شهري و روستاییفازي ژئومورفولوژي براي کاربري  نقشه. 123شکل 

  

  
  توسعه شهري و روستاییشناسی براي کاربري سب زمیننهایی تنا نقشه .124شکل 
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  توسعه شهري و روستاییفازي بافت خاك براي کاربري  نقشه .125شکل 

  

  
  روستایی و شهري توسعهفازي ماده آلی خاك براي کاربري  نقشه .126شکل 
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  روستایی و شهري توسعهفازي شن خاك براي کاربري  نقشه .127شکل 

  

  
  توسعه شهري و روستایینهایی تناسب خاك براي کاربري  نقشه .128شکل 
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  توسعه شهري و روستاییفازي تبخیر و تعرق براي کاربري  نقشه .129شکل 

  

  
  براي کاربري توسعه شهري و روستایی دمافازي  . نقشه130شکل 
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  براي کاربري توسعه شهري و روستایی ساعات آفتابیفازي  نقشه .131شکل 

  

  
  براي کاربري توسعه شهري و روستایی یخبندانفازي  شهنق .132شکل 
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  توسعه شهري و روستاییفازي بارندگی براي کاربري  نقشه .133شکل 

  

  
  توسعه شهري و روستاییفازي رطوبت هوا براي کاربري  نقشه .134شکل 



  111  برنامه آمایش استان گلستان  
 

 
  براي کاربري توسعه شهري و روستایی سرعت بادفازي  نقشه .135شکل 

  

  
  توسعه شهري و روستایینهایی تناسب هواشناسی براي کاربري  نقشه .136شکل 
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  توسعه شهري و روستاییفازي فاصله تا چشمه براي کاربري  نقشه .137شکل 

  

  
  توسعه شهري و روستاییفازي فاصله تا قنات براي کاربري  نقشه .138شکل 
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  کاربري توسعه شهري و روستایی براي آبراهه، کانال و سایر منابع آبفازي فاصله تا  . نقشه139شکل 

  

  
  توسعه شهري و روستاییفازي فاصله تا چاه براي کاربري  نقشه .140شکل 
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  براي کاربري توسعه شهري و روستایی سدفازي فاصله تا  . نقشه141شکل 

  

  
  براي کاربري توسعه شهري و روستایی عمیق آب زیرزمینی عمقفازي  . نقشه142شکل 
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  براي کاربري توسعه شهري و روستایی زیرسطحی آب زیرزمینی عمقازي ف . نقشه143شکل 

  

  
  توسعه شهري و روستاییفازي کیفیت آب زیرزمینی براي کاربري  نقشه .144شکل 
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  توسعه شهري و روستاییفازي فاصله تا کوهستان براي کاربري  نقشه .145شکل 

  

  
  وسعه شهري و روستاییتنهایی تناسب منابع آب براي کاربري  نقشه .146شکل 
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  توسعه شهري و روستاییفازي کاربري اراضی براي کاربري  نقشه .147شکل 

  

  
  توسعه شهري و روستاییفازي ارتفاع براي کاربري  نقشه .148شکل 
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  توسعه شهري و روستاییفازي شیب براي کاربري  نقشه .149شکل 

  

  
  و روستاییتوسعه شهري فازي جهت براي کاربري  نقشه .150شکل 
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  توسعه شهري و روستاییفازي فاصله تا مناطق مسکونی براي کاربري  نقشه .151شکل 

  

  
  توسعه شهري و روستاییفازي فاصله تا جاده اصلی براي کاربري  نقشه .152شکل 
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  توسعه شهري و روستاییفازي فاصله تا جاده فرعی براي کاربري  نقشه .153شکل 

  

  
  توسعه شهري و روستاییاصله تا مناطق صنعتی براي کاربري فازي ف نقشه .154شکل 
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  فازي فاصله تا معدن براي کاربري توسعه شهري و روستایی نقشه .155شکل 

  

  
  توسعه شهري و روستایینهایی تناسب کاربري و شکل زمین براي کاربري  نقشه .156شکل 
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  و روستاییتوسعه شهري فازي احتمال سیل براي کاربري  نقشه .157شکل 

  

  
  توسعه شهري و روستاییفازي احتمل زلزله براي کاربري  نقشه .158شکل 



  123  برنامه آمایش استان گلستان  
 

  
  توسعه شهري و روستاییفازي احتمال لغزش براي کاربري  نقشه .159شکل 

  

  
  توسعه شهري و روستایینهایی تناسب مخاطرات طبیعی و انسانی براي کاربري  نقشه .160شکل 
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 9وسعه شهري و روستایی شامل منـاطقی اسـت بـا شـیب بیشـتر از الیه محدودیت براي کاربري ت  
متري آبراهه، کانال و سـایر منـابع  60متري چشمه، قنات، چاه،  30، 4درجه، اسیدیتیه خاك کمتر از 

متـر،  35000متر، فاصـله تـا کوهسـتان بیشـتر از  3متري سد، عمق آب زیرزمینی کمتر از  300آب، 
 270متـري معـادن کشـف،  600تري معادن در حال بهره برداري، م 450متري مناطق صنعتی،  300

متري جـاده فرعـی،  30متري جاده اصلی،  60متري مناطق مسکونی،  300متري معادن شن وماسه، 
متـري ایسـتگاه  120متـري خـط انتقـال نفـت،  120متري خط لوله گاز،  120متري راه آهن،  120

متـري منـابع آیزیـان، آبگشـت،  120متري نیروگـاه  270، بنزین، انبار نفت، خطوط نیرو و فیبر نوري
سانتی متر، بارندگی کمتـر از  130تبخیر و تعرق بیشتر از  شیالت موجود و پیشنهادي و آبزي پروري،

هاي مسـکونی، جنگـل، منـابع متر، کاربري 2000متر و بیشتر از  -120میلیمتر، ارتفاع کمتر از  250
متـري پاسـگاه،  150ها، جنگل دست کاشت و زیتون، اراضی شور، راههها، آبآب، مناطق صنعتی، جاده

 5/4در الیـه فـازي)، مـاده آلـی خـاك بیشـتر از  160مناطق با آلودگی باالي خاك (تناسب کمتـر از 
متـري گسـل احتمـالی و معکـوس،  500متري گسـل فرعـی،  250متري گسل اصلی،  1000درصد، 

در نقشـه  240خیزي باال ( احتمال بیشـتر از ا احتمال سیلهاي سیالبی، مناطق باراضی پست و دشت
در نقشـه احتمـال آتـش  240سـوزي بـاال (احتمـال بیشـتر از احتمال سیل)، مناطق با احتمال آتـش

در نقشـه  200ها، مناطق بـا احتمـال زلزلـه بـاال ( احتمـال بیشـتر از متري از آن 500سوزي) و بافر 
در نقشـه احتمـال لغـزش) و بـافر  240لغزش باال ( احتمال بیشتر از احتمال زلزله)، مناطق با احتمال 

متري مناطق تحـت حفاظـت و  120متري مناطق ارزشمند تاریخی فرهنگی،  120متري از آن،  300
و  1500متري مناطق دفن پسـماند، شـوري بیشـتر از  450هاي جنگلی، گاهالمللی و ذخیرهتاالب بین

ممنوعه برداشت آب. الیه نهایی محدودیت بـراي کـاربري توسـعه  و محدوده  متري خط ساحلی 120
  نشان داده شده است.162و  161 هايشهري و روستایی در شکل
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  توسعه شهري و روستاییبولین محدودیت منطقه براي کاربري  نقشه .161شکل 

 

 
جه به مناطق ممنوعه با تو  بولین محدودیت منطقه براي کاربري توسعه شهري و روستایی . نقشه162شکل 

  برداشت آب شرب
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  کاربري توسعه صنعتی
و نحـوه فـازي کـردن آنهـا در  توسـعه صـنعتیفاکتورهاي مورد استفاده براي ارزیابی توان کاربري   

  ارائه شده است.  12جدول 
  

  توسعه صنعتیها در کاربري فاکتورها و نحوه فازي کردن آن .12جدول 

 ي سازيروش فاز نام الیه فاکتور شماره
 هاوزن الیه

در ادغام 
 اول

 الیه نهایی
در  هاوزن الیه

 ادغام نهایی

 15/0 مشابه توسعه شهري و روستایی تیپ مرتع 1

مرتع و پوشش 
 گیاهی

03/0  

 2/0 مشابه توسعه شهري و روستایی وضعیت مرتع 2
 15/0 مشابه توسعه شهري و روستایی (بایر) درصد خاك لخت مرتع 3
 2/0 مشابه توسعه شهري و روستایی رتعگرایش م 4
 1/0 مشابه توسعه شهري و روستایی مرتع تولید قابل برداشت 5
 2/0 مشابه توسعه شهري و روستایی تراکم پوشش گیاهی 6
 5/0 مشابه توسعه شهري و روستایی ژئومورفولوژي 8 12/0 زمین شناسی 5/0 مشابه توسعه شهري و روستایی زمین شناسی 7
 12/0 مشابه توسعه شهري و روستایی بافت خاك 9

 12/0 خاك

 08/0 مشابه توسعه شهري و روستایی هاي هیدرولوژیک خاكگروه 10
 0321/0 مشابه توسعه شهري و روستایی اسیدیتیه خاك 11
 0225/0 مشابه توسعه شهري و روستایی ظرفیت تبادل کاتیونی خاك 12
 03/0 توسعه شهري و روستایی مشابه درصد رس خاك  13
 0518/0 مشابه توسعه شهري و روستایی آلی خاك ماده 14

 05/0 مشابه توسعه شهري و روستایی درصد شن خاك 15

 1/0 مشابه توسعه شهري و روستایی خاك هدایت الکتریکی 16
 12/0 مشابه توسعه شهري و روستایی حاصلخیزي خاك 17
 2/0 مشابه توسعه شهري و روستایی كعمق خا 18
 2/0 مشابه توسعه شهري و روستایی حساسیت به فرسایش 19
 1/0 مشابه توسعه شهري و روستایی تبخیر و تعرق 20

 08/0 هواشناسی

 دما 21
= 18تا 14= افزایشی  14تا  1

 =کاهشی آخرتا  18ثابت   
23/0 

 بارندگی 22
 میلیمتر= صفر 220تا  0

یلیمتر تا بیشترین= م 220
 افزایشی

15/0 

 رطوبت 23
  = افزایشیدرصد 50صفر تا 

  1درصد= ثابت= 78تا  50 
 5/0= درصد 78بیشتر از 

22/0 



  127  برنامه آمایش استان گلستان  
 

 1/0 مشابه توسعه شهري و روستایی یخبندانتعدا روزهاي  24
 1/0 مشابه توسعه شهري و روستایی آفتابیساعات  25

 جهت باد 26

اطق توسعه فاصله تا من لحداق
 2000یافته در جهت باد غالب 

پس از ارزیابی توان و ( متر
هاي مناسب اعمال انتخاب لکه

 خواهدشد)

0 

 1/0 مشابه توسعه شهري و روستایی سرعت باد 27

 فاصله تا چشمه 28

  متر= صفر 30صفر تا 
  متر= کاهشی 1500تا  30 

بیشتر از     6/0متر= 1500
کاهشی      متر 1500

 5/0=ترین فاصلهبیش

0221/0 

 27/0 منابع آب

 فاصله تا قنات 29

  متر= صفر 30صفر تا 
  متر= کاهشی 2000تا  30 

بیشتر از     6/0متر= 2000
  کاهشی متر 2000

 5/0=بیشترین فاصله

0288/0 

30 
فاصله تا آبراهه و خطوط 
 اتقال آب وسایر منابع اّب

  متر= صفر  60صفر تا 
  متر=کاهشی 3000تا  60

بیشتر از    4/0متر=  3000
متر= کاهشی     3000
 3/0= ین فاصلهبیشتر

2/0 

 فاصله تا چاه 31

  = صفر 30صفر تا 
متر= کاهشی     1500تا  30

بیشتر از  7/0متر= 1500
  کاهشی متر 1500

 6/0= بیشترین فاصله

1078/0 

 فاصله تا سد 32

  متر= صفر 300صفر تا 
متر =کاهشی   5000 تا 300

   0,6متر= 5000
=کاهشی   متر  10000تا  5000

از  بیشتر  5/0= متر 10000
متر= کاهشی     10000

 4/0= بیشترین فاصله

05/0 

 ي زیرزمینیهاعمق آب  33
 (زیرسطحی)

   1متر=  15متر= صفر     5تا 
  11/0  2/0متر=  24     1متر= 20

34 
 ي زیرزمینیهاعمق آب

 (عمیق)
 11/0 تاییمشابه توسعه شهري و روس
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35 EC 04/0 مشابه توسعه شهري و روستایی ي زیرزمینیهاآب 

  
36 

ي زیرزمینی هاکیفیت آب
 براي صنعت

 1/0 افزایشی

 فاصله تا کوهپایه و کوه 37
متر کاهشی  بیشتر  45000تا 

 = صفر 45000از 
25/0 

 15/0 مطابق جدول فازي شد کاربري اراضی 38

کاربري و شکل 
 زمین

23/0 

 ارتفاع 39

  9/0متر=200 6/0متر=  400تا
 2000 7/0متر= 1800

  5/0متر=
 0متر و بیشتر=  2000 

12/0 

 25/0 مشابه توسعه شهري و روستایی شیب 40
 1/0 مشابه توسعه شهري و روستایی جهت 41

 فاصله تا مناطق مسکونی 42

متر= صفر       3000صفر تا 
متر=  10000متر تا 3000

متر تا  10000شی     افزای
 2/0متر= ثابت  بیشتر= 20000

1/0 

 فاصله تا جاده اصلی 43

  متر= صفر 60صفرتا 
   1متر=  1000تا  60

متر= کاهشی   5000تا  1000  
بیشتر از   4/0=متر  5000

متر= کاهشی   بیشترین 5000
 3/0= فاصله

08/0 

 05/0 مشابه توسعه شهري و روستایی فاصله تا جاده فرعی 44

 فاصله تا مناطق صنعتی 45

  متر= صفر 500صفر تا 
متر=  5000متر تا   500 

   8/0=متر 5000افزایشی     
 10000   7/0متر=  7000

 3/0=ین فاصلهبیشتر  5/0متر= 

08/0 

 08/0 مشابه توسعه شهري و روستایی فاصله تا معادن 46
 4/0 مشابه توسعه شهري و روستایی احتمال سیل  47

مخاطرات 
طبیعی و 

 انسانی
15/0 

 3/0 مشابه توسعه شهري و روستایی احتمال زلزله 48
 1/0 مشابه توسعه شهري و روستایی هاآلودگی خاك و هیدروکربن 49
  2/0 مشابه توسعه شهري و روستایی حساسیت به لغزش و رانش 50

  
هـاي فـازي فازي شدند. نقشه وسعه صنعتیتاساس مطالب فوق، هریک از فاکتورها براي کاربري  بر  

تناسـب  255ها از صفر تا ها با افزایش ارزشاند. در تمام نقشهارائه شده 181تا  163هاي شده در شکل
  یابد.افزایش می
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  توسعه صنعتیفازي دما براي کاربري  نقشه .163شکل 

  

  
  توسعه صنعتیفازي بارندگی براي کاربري  نقشه .164شکل 
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  توسعه صنعتیفازي رطوبت هوا براي کاربري  نقشه .165 شکل

  

  
  توسعه صنعتینهایی تناسب هواشناسی براي کاربري  نقشه .166شکل 
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  توسعه صنعتیفازي فاصله تا چشمه براي کاربري  نقشه .167شکل 

  

  
  توسعه صنعتیفازي فاصله تا قنات براي کاربري  نقشه .168شکل 
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  توسعه صنعتیصله تا آبراهه، کانال و منابع آب براي کاربري فازي فا نقشه .169شکل 

  

  
  توسعه صنعتیفازي فاصله تا چاه براي کاربري  نقشه .170شکل 
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  توسعه صنعتیفازي فاصله تا سد براي کاربري  نقشه .171شکل 

  

  
  براي کاربري توسعه صنعتیزیرسطحی آب زیرزمینی  عمقفازي  . نقشه172شکل 
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  توسعه صنعتیفازي کیفیت آب زیرزمینی براي کاربري  قشهن .173شکل 

  

  
  توسعه صنعتیفازي فاصله تا کوهستان براي کاربري  نقشه .174شکل 
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  توسعه صنعتینهایی تناسب منابع آب براي کاربري  نقشه .175شکل 

  

  
  توسعه صنعتیفازي کاربري اراضی براي کاربري  نقشه .176شکل 
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  توسعه صنعتیرتفاع براي کاربري فازي ا نقشه .177شکل 

  

  
  توسعه صنعتیفازي فاصله تا مناطق مسکونی براي کاربري  نقشه .178شکل 
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  توسعه صنعتیفازي فاصله تا جاده اصلی براي کاربري  نقشه .179شکل 

  

  
  توسعه صنعتیفازي فاصله تا مناطق صنعتی براي کاربري  نقشه .180شکل 
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  توسعه صنعتیکاربري و شکل زمین براي کاربري  نهایی تناسب نقشه .181شکل 

  
درجـه، اسـیدیتیه  9الیه محدودیت براي کاربري توسعه صنعتی شامل مناطقی است با شیب بیشتر از 

متـري  300متري آبراهه، کانال و سایر منـابع آب،  60متري چشمه، قنات، چاه،  30، 4خاك کمتر از 
متر، فاصله تـا  3متر، عمق آب زیرزمینی عمیق کمتر از  5زیرسطحی کمتر از  سد، عمق آب زیرزمینی

متري معادن در حال بهـره بـرداري،  240متري مناطق صنعتی، 500متر،  45000کوهستان بیشتر از 
متري جـاده  60متري مناطق مسکونی،  300متري معادن شن وماسه،  240متري معادن کشف،  270

متـري خـط انتقـال  120متري خط لوله گـاز،  120 متري راه آهن، 60متري جاده فرعی،  30اصلی، 
متـري منـابع  120متري ایستگاه بنزین، انبار نفت، نیروگـاه، خطـوط نیـرو و فیبـر نـوري،  120نفت، 

سـانتی متـر ،  130آیزیان، آبگشت، شیالت موجود و پیشنهادي و آبزي پروري تبخیر و تعرق بیشتر از 
هاي مسـکونی، جنگـل، منـابع آب، متر، کاربري 2000شتر از میلیمتر، ارتفاع بی 220بارندگی کمتر از 

متـري پاسـگاه،  150ها، جنگل دست کاشت و زیتـون و اراضـی شـور، ها، آبراههمناطق صنعتی، جاده
 5/4در الیـه فـازي)، مـاده آلـی خـاك بیشـتر از  160مناطق با آلودگی باالي خاك (تناسب کمتـر از 

متـري گسـل احتمـالی و معکـوس،  500ي گسـل فرعـی، متر 250متري گسل اصلی،  1000درصد، 
در نقشه احتمال سیل)، منـاطق بـا احتمـال  240خیزي باال ( احتمال بیشتر از مناطق با احتمال سیل

هـا، متـري از آن 500در نقشه احتمـال آتـش سـوزي) و بـافر  240سوزي باال (احتمال بیشتر از آتش
در نقشه احتمال زلزله)، مناطق بـا احتمـال لغـزش  200تر از مناطق با احتمال زلزله باال ( احتمال بیش

متـري منـاطق  480متـري از آن،  300در نقشه احتمـال لغـزش) و بـافر  240باال ( احتمال بیشتر از 
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هـاي گـاهالمللـی و ذخیـرهمتري مناطق تحت حفاظـت و تـاالب بـین 240ارزشمند تاریخی فرهنگی، 
و محـدوده   متري خط ساحلی 120و  1800شوري بیشتر از متري مناطق دفن پسماند،  240جنگلی.

 183و  182 هـايممنوعه برداشت آب.الیه نهایی محدودیت بـراي کـاربري توسـعه صـنعتی در شـکل
  نشان داده شده است.

  

  
  توسعه صنعتیبولین محدودیت منطقه براي کاربري  نقشه .182شکل 
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  با توجه به  ي توسعه صنعتیبولین محدودیت منطقه براي کاربر . نقشه183شکل 

  مناطق ممنوعه برداشت آب شرب
  

  پروري گرمابیکاربري آبزي
و نحوه فـازي کـردن آنهـا  پروري گرمابیآبزيفاکتورهاي مورد استفاده براي ارزیابی توان کاربري 

  ارائه شده است. 13در جدول 
  

  گرمابیپروري آبزيها در کاربري فاکتورها و نحوه فازي کردن آن .13جدول 

 روش فازي سازي نام الیه فاکتور شماره
وزن 

در  هاالیه
 اولادغام

 الیه نهایی
 هاوزن الیه

در ادغام 
 نهایی

 13/0 مشابه توسعه تیپ مرتع 1

مرتع و 
پوشش 
 گیاهی

06/0 

 2/0 مشابه توسعه وضعیت مرتع 2

 (بایر) درصد خاك لخت مرتع 3
  = افزایشی 100تا  0

  = ثابت200تا  100
 3/0شتر= کاهشی حداقل= بی

22/0 

 گرایش مرتع 4
  1ثابت=     4/0منفی= 

 6/0محصول فرعی= 1مثبت=
15/0 

 مرتع تولید قابل برداشت 5
تا  180=افزایشی  180صفر تا 

= ثابت   به بعد کاهشی      200
 4/0حداقل=

1/0 
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 تراکم پوشش گیاهی 6
  4000=افزایشی   4000صفر تا 

  = ثابت7000تا 
 4/0حداقل= کاهشیشتر=بی

2/0 

زمین  5/0 مطابق جدول فازي شد زمین شناسی 7
 شناسی

 5/0 مطابق جدول فازي شد ژئومورفولوژي 8 07/0
 0821/0 مطابق جدول فازي شد بافت خاك 9

  16/0 خاك

 0442/0 مشابه کشاورزي هاي هیدرولوژیک خاكگروه 10

 اسیدیتیه خاك  11
 = صفر5صفر تا 

 افزایشی =7تا  5
 تا آخر= کاهشی 7   1= 7

08/0 

 0225/0 مشابه کشاورزي  ظرفیت تبادل کاتیونی 12
 08/0  افزایشی درصد رس خاك  13
 0518/0 مشابه کشاورزي ماده آلی خاك 14

 درصد شن خاك 15
 درصد= افزایشی10تا  0از 

  درصد=ثابت  20تا  10
 درصد تاآخر=کاهشی 20 

0144/0 

 1337/0 مشابه کشاورزي الکتریکی خاك هدایت 16
 12/0 مشابه کشاورزي حاصلخیزي خاك 17
 15/0 مشابه کشاورزي عمق خاك 18
 2226/0 مشابه کشاورزي حساسیت به فرسایش 19

 تبخیر و تعرق 20
  سانتی متر= کاهشی 170تا 

 سانتی متر= صفر 170بیشتر از 
1/0 

 15/0 هواشناسی

 دما 21
  زایشی= اف15تا1
  = ثابت17تا  15 
 = کاهشی20تا  17 

2/0 

 بارندگی 22
 میلیمتر= صفر 200تا  0

میلیمتر تا بیشترین=  200
 افزایشی

26/0 

 15/0 مشابه کشاورزي رطوبت 23
 1/0 مشابه کشاورزي تعداد روزهاي یخبندان 24
 06/0 مشابه کشاورزي ساعات آفتابی 25
 13/0 زيمشابه کشاور سرعت باد 26

 فاصله تا چشمه 27

 30متر= صفر        30صفر تا 
 500متر= کاهشی     500تا 

= متر 500شتر از بی  4/0متر=
 1/0کاهشی  بیشترین فاصله=

0221/0 

 25/0 منابع آب

 فاصله تا قنات 28
تا  30متر= صفر  30صفر تا 

متر=  500متر= کاهشی   500
= متر 500بیشتر از    4/0

08/0 
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 1/0=یشترین فاصلهکاهشی    ب

29 
فاصله تا آبراهه و خطوط اتقال 

 آب وسایر منابع اّب

  متر= صفر  60صفر تا 
متر=کاهشی    3000تا  60  

   4/0متر=  3000
= کاهشی   متر 3000 بیشتر از 

 1/0= بیشترین فاصله

15/0 

 فاصله تا چاه 30

  = صفر30متر صفر تا 
متر= کاهشی     2000تا  30 

یشتر از ب  4/0متر=  2000
کاهشی   بیشترین  متر= 2000

 1/0 فاصله=

1078/0 

 فاصله تا سد 31

  متر= صفر300صفر تا 
متر =کاهشی   3000تا  300 

بیشتر از    4/0=متر 3000
متر= کاهشی   بیشترین  3000

 2/0= فاصله

05/0 

 ي زیرزمینیهاعمق آب  32
 (زیرسطحی)

  متر= صفر 3تا 
  افزایشی متر= 8تا  3   
  = ثابتمتر 10تا  8  

 1/0بیشتر=کاهشی تا  متر 10

05/0  

 (عمیق) ي زیرزمینیهاعمق آب 33

  متر= صفر 3تا 
  متر= افزایشی 25تا  3   

  1= متر 25  
 1/0بیشتر=کاهشی تا  20

05/0 

34 EC 0779/0 مشابه کشاورزي ي زیرزمینیهاآب 
 09/0 يمشابه کشاورز ي زیرزمینیهاکیفیت آب 35
 26/0 مشابه توسعه صنعتی فاصله تا کوهپایه و کوه 36
 2/0 مطابق جدول فازي شد کاربري اراضی 37

کاربري و 
 شکل زمین

22/0 

 ارتفاع 38

 100کمترین ارتفاع تا 
متر=  400تا  100متر=افزایشی

متر= کاهشی  600تا  400ثابت 
 1/0متر  و بیشتر=  600

11/0 

 2/0 ورزيمشابه کشا شیب 39
 02/0 مشابه کشاورزي جهت 40

 فاصله تا مناطق مسکونی 41

متر= صفر       250صفر تا 
متر= کاهشی   5000تا  250

بیشتر از    2/0=متر 5000
متر= کاهشی   بیشترین 5000

 1/0=فاصله

1/0 
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 فاصله تا جاده اصلی 42

  متر= صفر60صفرتا 
   1متر=  500تا  60 

=کاهشی  متر 3000تا  500 
بیشتر از   3/0=متر 3000
متر= کاهشی بیشترین 3000

 2/0= فاصله

13/0 

  

 فاصله تا جاده فرعی 43

  متر= صفر  30صفرتا 
  1متر=  500تا  30 

متر=کاهشی   5000تا  500 
بیشتر از    3/0=متر  5000
متر= کاهشی  بیشترین  5000

 1/0 فاصله=

05/0 

 فاصله تا مناطق صنعتی 44

  متر=صفر 500صفر تا 
  متر= افزایشی 5000تا  500

  1متر=ثابت= 8000تا  5000
  متر= کاهشی 8000بیشتر از 

 1/0بیشترین فاصله= 

08/0 

 فاصله تا معادن  45
 500متر= صفر    500صفر تا 

 5000متر= افزایشی    5000تا 
 1=بیشتر= ثابتمتر و 

06/0  

46 
پروري بزيآي هافاصله تا لکه

 کنونی

 240متر= صفر    240 صفر تا
 1500متر= افزایشی    1500تا 
بیشتر     1متر= ثابت= 3000تا 

متر= کاهشی    3000از 
 3/0بیشترین فاصله=

05/0 

 448/0 مشابه توسعه احتمال سیل خیزي 47
مخاطرات 
طبیعی و 

 انسانی
09/0 

 098/0 بیشتر=صفر  240کاهشی تا احتمال زلزله 48
 278/0 مشابه کشاورزي هادروکربنآلودگی خاك و هی 49
 176/0 مشابه توسعه حساسیت به لغزش و رانش 50

  
هـاي فازي شـدند. نقشـه پروري گرمابیآبزياساس مطالب فوق، هریک از فاکتورها براي کاربري  بر

 255 ها از صـفر تـاها با افزایش ارزشاند. در تمام نقشهارائه شده 219تا  184هاي فازي شده در شکل
  یابد.تناسب افزایش می
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  گرمابی پروريآبزيفازي مناطق بایر براي کاربري  نقشه .184شکل 

  

  
  پروري گرمابیآبزيفازي گرایش مرتع براي کاربري  نقشه .185شکل 
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  گرمابی پروريآبزيفازي تولید قابل برداشت مرتع براي کاربري  نقشه .186شکل 

  

  
  گرمابی پروريآبزيشش گیاهی براي کاربري فازي تراکم پو نقشه .187شکل 
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  گرمابی پروريآبزينهایی تناسب مرتع و پوشش گیاهی براي کاربري  نقشه .188شکل 

  

  
  گرمابی پروريآبزيشناسی براي کاربري فازي زمین نقشه .189شکل 
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  گرمابی پروريآبزيفازي ژئومورفولوژي براي کاربري  نقشه .190شکل 

  

  
  گرمابی پروريآبزيشناسی براي کاربري نهایی تناسب زمین شهنق .191شکل 
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  گرمابی پروريآبزيفازي بافت خاك براي کاربري  نقشه .192شکل 

  

  
  گرمابی پروريآبزيفازي اسیدیتیه خاك براي کاربري  نقشه .193شکل 
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  گرمابی پروريآبزيفازي رس خاك براي کاربري  نقشه .194شکل 

  

  
  گرمابی پروريآبزيفازي شن خاك براي کاربري  نقشه .195شکل 
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  گرمابی پروريآبزينهایی تناسب خاك براي کاربري  نقشه .196شکل 

  

  
  گرمابی پروريبراي کاربري آبزيتبخیر فازي  نقشه .197شکل 
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  گرمابی پروريآبزيفازي دما براي کاربري  نقشه .198شکل 

  

  
  گرمابی پروريآبزيبري فازي بارندگی براي کار نقشه .199شکل 
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  گرمابی پروريآبزينهایی تناسب هواشناسی براي کاربري  نقشه .200شکل 

  

  
  گرمابی پروريآبزيفازي فاصله تا چشمه براي کاربري  نقشه .201شکل 

  



  153  برنامه آمایش استان گلستان  
 

  
  گرمابی پروريآبزيفازي فاصله تا قنات براي کاربري  نقشه .202شکل 

  

  
  گرمابی پروريآبزياهه، کانال و منابع آب براي کاربري فازي فاصله تا آبر نقشه .203شکل 
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  گرمابی پروريآبزيفازي فاصله تا چاه براي کاربري  نقشه .204شکل 

  

  
  گرمابی پروريآبزيفازي فاصله تا سد براي کاربري  نقشه .205شکل 
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  گرمابی پروريآبزيبراي کاربري  عمیق فازي عمق آب زیرزمینی نقشه .206شکل 

  

  
  گرمابی پروريبراي کاربري آبزي زیرسطحی فازي عمق آب زیرزمینی . نقشه207شکل 
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  گرمابی پروريآبزينهایی تناسب منابع آب براي کاربري  نقشه .208شکل 

  

  
  گرمابی پروريآبزيفازي کاربري اراضی براي کاربري  نقشه .209شکل 
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  گرمابی يپرورآبزيفازي ارتفاع براي کاربري  نقشه .210شکل 

  

  
  گرمابی پروريآبزيفازي فاصله تا مناطق مسکونی براي کاربري  نقشه .211شکل 
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  گرمابی پروريآبزيفازي فاصله تا جاده اصلی براي کاربري  نقشه .212شکل 

  

  
  گرمابی پروريآبزيفازي فاصله تا جاده فرعی براي کاربري  نقشه .213شکل 
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  گرمابی پروريبراي کاربري آبزي اطق صنعتیمنفازي فاصله تا  . نقشه214شکل 

  

  
  گرمابی پروريآبزيبراي کاربري فاصله تا معدن فازي  نقشه .215شکل 
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  گرمابی پروريبراي کاربري آبزي پروري موجودمناطق آبزيفازي فاصله تا  . نقشه216شکل 

  

  
  گرمابی ريپروآبزينهایی تناسب کاربري و شکل زمین براي کاربري  نقشه .217شکل 
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  گرمابی پروريآبزيفازي احتمل زلزله براي کاربري  نقشه .218شکل 

  

  
  گرمابی پروريآبزينهایی تناسب مخاطرات طبیعی و انسانی براي کاربري  نقشه .219شکل 
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درصـد،  15پروري گرمابی شامل مناطقی اسـت بـا شـیب بیشـتر از الیه محدودیت براي کاربري آبزي
متري آبراهـه، کانـال و سـایر منـابع آب،  60متري چشمه، قنات، چاه،  30، 5ر از اسیدیتیه خاك کمت

متـري جـاده  60متـري جـاده اصـلی و  30متري مناطق مسـکونی،  250متري مناطق صنعتی،  500
متـري معـادن شـن  120متـري معـادن کشـف،  270متري معادن در حال بهره برداري،  240فرعی،
متري ایسـتگاه  120متري خط انتقال نفت،  120تري خط لوله گاز، م 120متري راه آهن،  60وماسه،

 ،متري منابع آیزیان، آبگشت، شـیالت موجـود 60بنزین، انبار نفت، نیروگاه، خطوط نیرو و فیبر نوري، 
میلیمتـر، 200سـانتی متـر، بارنـدگی کمتـر از  170متري آبزي پروري،  تبخیر و تعرق بیشتر از  240

هـا، هاي مسکونی، جنگل، منابع آب، مناطق صـنعتی، جـادهمتر، کاربري 3ر از عمق آب زیرزمینی کمت
متري پاسگاه، مناطق بـا آلـودگی بـاالي خـاك (تناسـب  150، نها، جنگل دست کاشت و زیتوآبراهه

متري گسل اصلی، فرعی، احتمالی و معکـوس، منـاطق بـا احتمـال  150در الیه فازي)،  160کمتر از 
در نقشه احتمال سیل)، مناطق با احتمال زلزلـه بـاال (احتمـال  240مال بیشتر از خیزي باال (احتسیل

در نقشـه  240در نقشه احتمال زلزله)، مناطق با احتمال لغزش باال (احتمـال بیشـتر از  240بیشتر از 
متـري منـاطق تحـت حفاظـت و  120متري مناطق ارزشمند تاریخی فرهنگی،  120احتمال لغزش)،  

و  1800متري مناطق دفن پسـماند، شـوري بیشـتر از  240هاي جنگلی، گاهمللی و ذخیرهالتاالب بین
-متري خط ساحلی و محدوده ممنوعه برداشت آب. الیه نهایی محـدودیت بـراي کـاربري آبـزي 120

  شان داده شده است.ن 221و  220هاي پروري گرمابی در شکل
  

  
  پروري گرمابیآبزيري بولین محدودیت منطقه براي کارب نقشه .220شکل 
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با توجه به مناطق ممنوعه  پروري گرمابیبولین محدودیت منطقه براي کاربري آبزي . نقشه221شکل 

  برداشت آب شرب
 

  پروري سردآبیکاربري آبزي
پروري سردآبی و نحوه فازي کردن آنهـا در فاکتورهاي مورد استفاده براي ارزیابی توان کاربري آبزي

  شده است. ارائه  14جدول 
  پروري سردآبیها در کاربري آبزيفاکتورها و نحوه فازي کردن آن .14جدول 

 روش فازي سازي نام الیه فاکتور شماره
 هاوزن الیه

در ادغام 
 اول

 الیه نهایی
 هاوزن الیه

در ادغام 
 نهایی

 18/0 پروري گرمابیمشابه آبزي تیپ مرتع 1

مرتع و پوشش 
 گیاهی

06/0 

 2/0 پروري گرمابیمشابه آبزي وضعیت مرتع 2
 22/0 پروري گرمابیمشابه آبزي (بایر) درصد خاك لخت مرتع 3
 15/0 پروري گرمابیمشابه آبزي گرایش مرتع 4
 1/0 پروري گرمابیمشابه آبزي مرتعتولید قابل برداشت  5
 15/0 پروري گرمابیمشابه آبزي تراکم پوشش گیاهی 6
 5/0 مطابق جدول فازي شد ژئومورفولوژي 8 15/0 زمین شناسی 5/0 طابق جدول فازي شدم زمین شناسی 7
 /0821 پروري گرمابیمشابه آبزي بافت خاك 9

 0442/0 پروري گرمابیمشابه آبزي هاي هیدرولوژیک خاكگروه 10 1/0 خاك
 08/0 پروري گرمابیمشابه آبزي اسیدیتیه خاك  11
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 0225/0 پروري گرمابیمشابه آبزي  تیونیظرفیت تبادل کا 12
 08/0 پروري گرمابیمشابه آبزي درصد رس خاك 13
 0518/0 پروري گرمابیمشابه آبزي ماده آلی خاك 14

 0144/0 پروري گرمابیمشابه آبزي درصد شن خاك 15

 1337/0 پروري گرمابیمشابه آبزي هدایت الکتریکی خاك 16
 12/0 پروري گرمابیمشابه آبزي خیزي خاكحاصل 17
 15/0 پروري گرمابیمشابه آبزي عمق خاك 18
 2226/0 پروري گرمابیمشابه آبزي حساسیت به فرسایش 19

 تبخیر و تعرق 20
خطی  سانتی متر 140تا 

 140بیشتر از ی   کاهش
 0=سانتی متر

15/0 

 15/0 هواشناسی

 دما 21
تا  13= افزایشی    13تا1

= 17تا  15= ثابت    15
 = صفر17کاهشی بیشتر از 

25/0 

 بارندگی 22
 میلیمتر= صفر 450تا  0

 تا میلیمتر 450
 بیشترین=افزایشی

2/0 

 13/0 پروري گرمابیمشابه آبزي رطوبت 23
 1/0 پروري گرمابیمشابه آبزي تعداد روزهاي یخبندان 24
 06/0 گرمابیپروري مشابه آبزي ساعات آفتابی 25
 11/0 پروري گرمابیمشابه آبزي سرعت باد 26
 0221/0 پروري گرمابیمشابه آبزي فاصله تا چشمه 27

 25/0 منابع آب

 08/0 پروري گرمابیمشابه آبزي فاصله تا قنات 28

29 
فاصله تا آبراهه و خطوط اتقال 

 آب و سایر منابع اّب
 15/0 پروري گرمابیمشابه آبزي

 1078/0 پروري گرمابیمشابه آبزي فاصله تا چاه 30
 12/0 پروري گرمابیمشابه آبزي فاصله تا سد 31

32 
 ي زیرزمینیهاعمق آب

 (زیرسطحی)

 8تا  5/1متر=صفر    5/1تا 
متر= 15تا  8متر = افزایشی  

متر 15  1=ثابت
 1/0بیشتر=کاهشی تا

05/0 

 ي زیرزمینیهاعمق آب  33
 (عمیق)

 25تا  5/1متر=صفر    5/1تا 
  1متر=  25متر = افزایشی  

بیشتر=کاهشی  متر  25
 1/0تا

05/0  

34 EC 0779/0 پروري گرمابیمشابه آبزي ي زیرزمینیهاآب 
 15/0 پروري گرمابیمشابه آبزي ي زیرزمینیهاکیفیت آب 35
 2/0 مشابه توسعه شهري فاصله تا کوهپایه و کوه 36
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 15/0 پروري گرمابیمشابه آبزي اراضیکاربري  37

کاربري و شکل 
 زمین

2/0 

 ارتفاع 38

 800کمترین ارتفاع تا 
تا  800متر=افزایشی    

 1000متر= ثابت    1000
متر تا آخر= کاهشی   

 1/0مقدار=  بیشترین

11/0 

 شیب 39
  درصد 20کاهشی تا 

 درصد= صفر 20بیشتر از 
2/0 

 02/0 گرمابی پروريمشابه آبزي جهت 40
 15/0 پروري گرمابیمشابه آبزي فاصله تا مناطق مسکونی 41
 13/0 پروري گرمابیمشابه آبزي فاصله تا جاده اصلی 42
 05/0 پروري گرمابیمشابه آبزي فاصله تا جاده فرعی 43

 فاصله تا مناطق صنعتی 44

  متر=صفر 300صفر تا 
    7/0متر=  5000تا  300

 متر = 10000تا  5000
   1متر= 10000افزایشی   
متر=  10000بیشتر از 

کاهشی   بیشترین 
 1/0=مقدار

08/0 

 فاصله تا معادن  45

متر= صفر    1000صفر تا 
متر=  3000تا  1000

   7/0متر=3000افزایشی   
افزیشی   متر= 3000بیشتر از 

 1بیشترین فاصله=

06/0 

46 
هاي آبزي پروري لکهفاصله تا 

 نونیک
 05/0 پروري گرمابیمشابه آبزي

 448/0 پروري گرمابیمشابه آبزي احتمال سیل 47
مخاطرات 

 طبیعی و انسانی
09/0 

 150/0 مشابه توسعه شهري احتمال زلزله 48
 /230 پروري گرمابیمشابه آبزي هاآلودگی خاك و هیدروکربن 49
 176/0 رمابیپروري گمشابه آبزي حساسیت به لغزش و رانش 50

 
هاي فـازي فازي شدند. نقشه پروري سردآبیآبزيبراساس مطالب فوق، هریک از فاکتورها براي کاربري 

تناسب  255ها از صفر تا ها با افزایش ارزشاند. در تمام نقشهارائه شده 239تا  222هاي شده در شکل
  یابد.افزایش می
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 پروري سردآبیآبزيش گیاهی براي کاربري نهایی تناسب مرتع و پوش نقشه .222شکل 

  

  
  پروري سردآبیآبزيشناسی براي کاربري فازي زمین نقشه .223شکل 
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 پروري سردآبیآبزيفازي ژئومورفولوژي براي کاربري  نقشه .224شکل 

  

  
  پروري سردآبیآبزيشناسی براي کاربري نهایی تناسب زمین نقشه .225شکل 
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 پروري سردآبیبراي کاربري آبزي تبخیرفازي  . نقشه226شکل 

  

  
 پروري سردآبیآبزيفازي دما براي کاربري  نقشه .227شکل 
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  پروري سردآبیآبزيفازي بارندگی براي کاربري  نقشه .228شکل 

  

  
 سردآبی پروريآبزينهایی تناسب هواشناسی براي کاربري  نقشه .229شکل 
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  پروري سردآبیآبزيبراي کاربري  عمیق یفازي عمق آب زیرزمین نقشه .230شکل 

  

  
  پروري سردآبیبراي کاربري آبزي زیرسطحی فازي عمق آب زیرزمینی . نقشه231شکل 
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  پروري سردآبیآبزينهایی تناسب منابع آب براي کاربري  نقشه .232شکل 

  

  
  پروري سردآبیبراي کاربري آبزياراضی  کاربريفازي  . نقشه233شکل 
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  پروري سردآبیآبزيفازي ارتفاع براي کاربري  نقشه .234شکل 

  

  
 پروري سردآبیآبزيفازي شیب براي کاربري  نقشه .235شکل 
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  پروري سردآبیآبزيفازي فاصله تا مناطق صنعتی براي کاربري  نقشه .236شکل 

  

  
  پروري سردآبیآبزيفازي فاصله تا معدن براي کاربري  نقشه .237شکل 
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  پروري سردآبیآبزينهایی تناسب کاربري و شکل زمین براي کاربري  نقشه. 238شکل 

  

  
  پروري سردآبیآبزينهایی تناسب مخاطرات طبیعی و انسانی براي کاربري  نقشه .239شکل 
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درصـد،  20پروري سردآبی شامل مناطقی اسـت بـا شـیب بیشـتر از الیه محدودیت براي کاربري آبزي
متري آبراهه، کانـال و سـایر منـابع آب، ،  60متري چشمه، قنات، چاه،  30، 5اسیدیتیه خاك کمتر از 

متـري جـاده  60متـري جـاده اصـلی و  30متري مناطق مسـکونی،  250متري مناطق صنعتی،  300
متـري معـادن شـن  120متري معـادن کشـف،  270متري معادن در حال بهره برداري،  240فرعی ، 
متري ایسـتگاه  120متري خط انتقال نفت،  120خط لوله گاز، متري  120متري راه آهن،  60وماسه،

متري منابع آیزیان، آبگشت، شیالت موجـود و  60بنزین، انبار نفت، نیروگاه، خطوط نیرو و فیبر نوري، 
 450سـانتیمتر، بارنـدگی کمتـر از  140متري آبزي پروري تبخیر و تعرق بیشـتر از  240پیشنهادي، 

متر، فاصـله تـا کوهسـتان بیشـتر از  5/1درجه، عمق آب زیرزمینی کمتر از  17میلیمتر، دما بیشتر از 
ها، جنگل دسـت ها، آبراهههاي مسکونی، جنگل، منابع آب، مناطق صنعتی، جادهمتر، کاربري 35000

 160متري پاسگاه، مناطق با آلودگی باالي خاك (تناسب کمتـر از  150کاشت و زیتون و اراضی شور، 
خیـزي بـاال متري گسل اصلی، فرعی، احتمالی و معکوس، مناطق با احتمال سـیل 150، در الیه فازي)

در  200در نقشه احتمال سیل)، مناطق با احتمال زلزله باال (احتمال بیشـتر از  240(احتمال بیشتر از 
در نقشـه احتمـال لغـزش)،  240نقشه احتمال زلزله)، مناطق با احتمال لغزش باال (احتمال بیشـتر از 

المللـی و متري مناطق تحت حفاظت و تاالب بـین 120متري مناطق ارزشمند تاریخی فرهنگی،  120
متـري خـط  120و  1600متري مناطق دفن پسـماند، شـوري بیشـتر از  240هاي جنگلی، گاهذخیره

پـروري سـردآبی در الیه نهایی محدودیت براي کـاربري آبـزي ساحلی و محدوده ممنوعه برداشت آب.
  نشان داده شده است. 241و  240ي هاشکل

  
  پروري سردآبیآبزيبولین محدودیت منطقه براي کاربري  نقشه .240شکل 
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با توجه به مناطق ممنوعه  پروري سردآبیبولین محدودیت منطقه براي کاربري آبزي . نقشه241شکل 

  برداشت آب شرب
  

  پروري ساحلیکاربري آبزي
پروري ساحلی و نحـوه فـازي کـردن آنهـا رزیابی توان کاربري آبزيفاکتورهاي مورد استفاده براي ا  

پروري گرمابی است، با این تفاوت که به جاي فاصله تا کوهپایه فاصله تا دریا در نظر گرفته مشابه آبزي
متـري برابـر  7000، فاصـله 1متر برابر  121متري دریا صفر،  120شده است. براي این منظور، فاصله 

 243و  242هـاي هاي فازي شـده در شـکلنقشه در نظر گرفته شده است. 1/0فاصله  و بیشترین 4/0
البتـه در انتهـا  یابـد.تناسب افزایش می 255ها از صفر تا ها با افزایش ارزشاند. در تمام نقشهارائه شده

ده ایـم در نظر گرفته شده است. بر این عقیـکیلومتري به عنوان حداکثر فاصله از ساحل دریا  7فاصله 
    .می توان با تاثیرات منفی کم بر محیط به انتقال آب دریا از طریق کانال پرداختکه در این فاصله 
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  ساحلیپروري براي کاربري آبزي فازي فاصله تا دریا  نقشه .242شکل 

 

  
  ساحلیپروري براي کاربري آبزي منابع آبنهایی تناسب  نقشه .243شکل 
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پروري گرمابی است. هاي آبزيساحلی مشابه محدودیتپروري آبزي الیه محدودیت براي کاربري
در نظر  تمتري آن به عنوان محدودی 7000متر فاصله از دریا و بیشتر از  120همچنین، کمتر از 

نشان داده  244در شکل  ساحلیپروري الیه نهایی محدودیت براي کاربري آبزي گرفته شده است.
 شده است.

  
  ساحلیپروري ولین محدودیت منطقه براي کاربري آبزيب . نقشه 244شکل 

  
  کاربري تفرج گسترده

فاکتورهاي مورد استفاده براي ارزیابی توان کاربري تفرج گسترده و نحوه فازي کردن آنها در جدول 
  ارائه شده است.  15
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  ها در کاربري تفرج گستردهفاکتورها و نحوه فازي کردن آن .15جدول 

 روش فازي سازي ه فاکتورنام الی شماره
 هاوزن الیه

در ادغام 
 اول

 الیه نهایی
 هاوزن الیه

در ادغام 
 نهایی

 1/0 مطابق جدول فازي شد تیپ مرتع 1

مرتع و پوشش 
 گیاهی

2/0 

 وضعیت مرتع 2
  8/0متوسط=     4/0ضعیف= 

 6/0محصول فرعی=  1خوب=
3/0 

 15/0 خطی کاهشی درصد خاك لخت مرتع (بایر) 3

 گرایش مرتع 4
  1ثابت=   2/0منفی= 

 6/0محصول فرعی=   1مثبت=
15/0 

 1/0 مشابه توسعه تولید قابل برداشت مرتع 5

 تراکم پوشش گیاهی 6

=افزایشی   8500صفر تا 
= ثابت     9200تا  8500

= کاهشی    9200بیشتر از 
 1/0حداقل=

2/0 

 5/0 مطابق جدول فازي شد ژئومورفولوژي 8 07/0 سیزمین شنا 5/0 مطابق جدول فازي شد زمین شناسی 7
 12/0 مشابه توسعه بافت خاك 9

 12/0 خاك

 08/0 مشابه کشاورزي ي هیدرولوژیک خاكهاگروه 10
 1/0 مشابه کشاورزي درصد رس خاك  11
 05/0 خطی کاهشی ماده آلی خاك 12
 1/0 مشابه کشاورزي درصد شن خاك 13
 1/0 مشابه کشاورزي ریکی خاك هدایت الکت 14
 12/0 مشابه کشاورزي حاصلخیزي خاك 15
 15/0 مشابه کشاورزي عمق خاك 16
 18/0 مشابه کشاورزي حساسیت به  فرسایش 17

 تبخیر و تعرق 18
  خطی کاهشی  

 0,1= سانتی متر 160بیشتر از 
1/0 

 15/0 هواشناسی

 دما 19
= 15تا  13= افزایشی     13تا1

تا آخر= کاهشی   15ثابت    
 05/0حداقل= 

25/0 

 12/0 افزایشی بارندگی 20

 1/0 مشابه کشاورزي رطوبت 21
 16/0 مشابه کشاورزي تعداد روزهاي یخبندان 22
 15/0 مشابه کشاورزي تعداد ساعات آفتابی 23
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 سرعت باد 24
= 4تا  3= افزایشی     3صفر تا 

ثابت  بیشتر= کاهشی 
 2/0اقل=حد

12/0 
  

 فاصله تا چشمه 25

  متر= صفر     30صفر تا 
متر= کاهشی     300تا  30   

 300بیشتر از   2/0متر= 300
بیشترین متر=کاهشی  
 1/0فاصله=

12/0 

 12/0 منابع آب

 فاصله تا قنات 26

  متر= صفر  30صفر تا 
متر= کاهشی     300تا  30     
 300بیشتر از   2/0متر= 300

بیشترین هشی متر=کا
 1/0=فاصله

05/0 

27 
فاصله تا آبراهه و خطوط اتقال 

 آب وسایر منابع اّب

متر=کاهشی    500صفر تا  
 500بیشتر از   2/0=متر 500

بیشترین  متر=کاهشی   
 1/0 فاصله=

1/0 

 فاصله تا چاه 28

  = صفر  30صفر تا 
متر= کاهشی     1000تا  30     

بیشتر از   3/0متر= 1000
بیشترین    متر=کاهشی 1000

 2/0 فاصله=

08/0 

 فاصله تا سد 29

متر =کاهشی    1000صفر تا 
بیشتر از   5/0=متر 1000

متر=کاهشی   بیشترین  1000
 3/0فاصله=

13/0 

30 
 ي زیر زمینیهاعمق آب

 (زیرسطحی)

متر=  5تا  1متر= صفر    1تا 
  1=متر= ثابت10تا  5افزایشی  

  اهشی متر بیشتر= ک 10
 3/0متر= 24

05/0 

 ي زیر زمینیهاعمق آب  31
 (عمیق)

متر=  20تا  1متر= صفر    1تا 
متر= 40تا  20افزایشی  

متر بیشتر=  40  1=ثابت
 3/0بیشترین عمق =کاهشی 

05/0  

32  EC  1/0 مشابه کشاورزي ي زیر زمینیهاآب 
 14/0 مشابه توسعه ي زیرزمینی هاکیفیت آب 33
 18/0 مشابه کشاورزي اصله تا کوهپایه و کوهف 34
کاربري و شکل  12/0 مطابق جدول فازي شد کاربري اراضی 35

 زمین
 13/0 افزایشی ارزش زیبایی شناختی 36 18/0
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 ارتفاع 37

متر=  100کمترین ارتفاع تا 
= 2000تا  100    4/0

= 2000افزایشی     بیشتر از 
 ثابت

08/0 

  

 شیب 38

    7/0درصد=  10    1صفر= 
    6/0درصد= 15

    5/0درصد =  20 
    05/0درصد= 50

 درصد= صفر 50بیشتراز  

15/0 

 05/0 مشابه کشاورزي جهت 39

40 
فاصله تا مناطق تاریخی 

 فرهنگی تفرجی
 12/0 2/0کاهشی حداقل=

 1/0 مشابه کشاورزي فاصله تا مناطق مسکونی 41

 فاصله تا جاده اصلی 42
 3000متر= صفر   30رتا صف

     3/0=متر 5000   5/0متر= 
 2/0= ین فاصلهیشترب

08/0 

 فاصله تا جاده فرعی 43

  متر= صفر30صفرتا 
   متر 1000افزایشی تا     

 3000  5/0متر= 1000  
= بیشترین فاصله   3/0متر=

2/0 

05/0 

 فاصله تا معدن 44
  متر= صفر 300صفر تا 

فزایشی     متر= ا 5000تا  300   
 1بیشتر= ثابت=متر و  5000

07/0 

 فاصله تا مناطق صنعتی 45
متر= صفر       300صفر تا 

متر=  5000متر تا  300
 1متر و بیشتر= 5000افزایشی 

05/0 

 15/0 مشابه کشاورزي حساسیت به آتش سوزي 46

مخاطرات طبیعی 
 و انسانی

16/0 

 احتمال سیل  47
مشابه توسعه شهري و 

 تاییروس
25/0 

 2/0 3/0بیشتر=  240کاهشی تا  احتمال زلزله 48
 15/0 مشابه کشاورزي هاآلودگی خاك و هیدروکربن 49

 حساسیت به لغزش و رانش 50
مشابه توسعه شهري و 

 روستایی
25/0 

  
شـده هاي فـازي براساس مطالب فوق، هریک از فاکتورها براي کاربري تفرج گسترده فازي شدند. نقشه

تناسـب  255هـا از صـفر تـا ها با افـزایش ارزشاند. در تمام نقشهارائه شده 280تا  245هاي در شکل
  یابد.افزایش می
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  فازي تیپ مرتع براي کاربري تفرج گسترده نقشه .245شکل 

  

  
  فازي وضعیت مرتع براي کاربري تفرج گسترده نقشه .246شکل 
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  اي کاربري تفرج گستردهفازي مناطق بایر بر نقشه .247شکل 

  

  
  فازي گرایش مرتع براي کاربري تفرج گسترده نقشه .248شکل 
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  فازي تراکم پوشش گیاهی براي کاربري تفرج گسترده نقشه .249شکل 

  

  
  نهایی تناسب مرتع و پوشش گیاهی براي کاربري تفرج گسترده نقشه .250شکل 
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  تفرج گستردهشناسی براي کاربري فازي زمین نقشه .251شکل 

  

  
  فازي ژئومورفولوژي براي کاربري تفرج گسترده نقشه .252شکل 
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  شناسی براي کاربري تفرج گستردهنهایی تناسب زمین نقشه .253شکل 

  

  
  فازي ماده آلی خاك براي کاربري تفرج گسترده نقشه .254شکل 
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  نهایی تناسب خاك براي کاربري تفرج گسترده نقشه .255شکل 

  

  
  فازي تبخیر و تعرق براي کاربري تفرج گسترده نقشه .256شکل 
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  فازي دما براي کاربري تفرج گسترده نقشه .257شکل 

  

  
  فازي بارندگی براي کاربري تفرج گسترده نقشه .258شکل 
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  فازي سرعت باد براي کاربري تفرج گسترده نقشه .259شکل 

  

  
  ري تفرج گستردهنهایی تناسب هواشناسی براي کارب نقشه .260شکل 



    شناسایی و توسعه معیارها در ارزیابی توان ....  190
 

  
  فازي فاصله تا چشمه براي کاربري تفرج گسترده نقشه .261شکل 

  

  
  فازي فاصله تا قنات براي کاربري تفرج گسترده نقشه .262شکل 
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  فازي فاصله تا آبراهه، کانال و منابع آب براي کاربري تفرج گسترده نقشه .263شکل 

  

  
  بري تفرج گستردهفازي فاصله تا چاه براي کار نقشه .264شکل 
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  فازي فاصله تا سد براي کاربري تفرج گسترده نقشه .265شکل 

  

  
  براي کاربري تفرج گسترده عمیق فازي عمق آب زیرزمینی نقشه .266شکل 
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  براي کاربري تفرج گسترده زیرسطحی فازي عمق آب زیرزمینی . نقشه267شکل 

  

  
  ري تفرج گستردهنهایی تناسب منابع آب براي کارب نقشه .268شکل 
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  فازي کاربري اراضی براي کاربري تفرج گسترده نقشه .269شکل 

  

  
  فازي ارزش زیبایی شناختی براي کاربري تفرج گسترده نقشه .270شکل 
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  فازي ارتفاع براي کاربري تفرج گسترده نقشه .271شکل 

  

  
  فازي شیب براي کاربري تفرج گسترده نقشه .272شکل 
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  براي کاربري تفرج گسترده تفرجیفازي فاصله تا مناطق تاریخی فرهنگی  شهنق .273شکل 

  

  
  فازي فاصله تا جاده اصلی براي کاربري تفرج گسترده نقشه .274شکل 
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  فازي فاصله تا جاده فرعی براي کاربري تفرج گسترده نقشه .275شکل 

  

  
  فازي فاصله تا معدن براي کاربري تفرج گسترده نقشه .276شکل 
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  فازي فاصله تا مناطق صنعتی براي کاربري تفرج گسترده نقشه .277شکل 

  

  
  نهایی تناسب کاربري و شکل زمین براي کاربري تفرج گسترده نقشه .278شکل 
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  فازي احتمل زلزله براي کاربري تفرج گسترده نقشه .279شکل 

  

  
  ربري تفرج گستردهنهایی تناسب مخاطرات طبیعی و انسانی براي کا نقشه .280شکل 
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 30درصـد،  50الیه محدودیت براي کاربري تفرج گسترده شامل مناطقی است با شـیب بیشـتر از   
متـري  240متري مناطق صـنعتی،  300متر،  1متري چشمه، قنات، چاه، عمق آب زیرزمینی کمتر از 

متـري  100متـري معـادن شـن وماسـه،  120متري معادن کشف،  270معادن در حال بهره برداري، 
 120متـري خـط لولـه گـاز،  120متري راه آهـن،  60متري جاده اصلی و فرعی، 30مناطق مسکونی، 

 60متري ایستگاه بنزین، انبار نفت، نیروگاه، خطوط نیـرو و فیبـر نـوري،  120متري خط انتقال نفت، 
کونی، منـاطق هاي مسمتري منابع آیزیان، آبگشت، شیالت موجود و پیشنهادي و آبزي پروري، کاربري

در  220سـوزي بـاال (احتمـال بیشـتر از متري پاسگاه، مناطق با احتمال آتـش 150ها ، صنعتی، جاده
در الیه فازي)، منـاطق  160سوزي)،  مناطق با آلودگی باالي خاك (تناسب کمتر از نقشه احتمال آتش

مناطق بـا احتمـال لغـزش   در نقشه احتمال سیل)، 240خیزي باال ( احتمال بیشتر از با احتمال سیل
متري مناطق دفن پسماند، شوري بیشـتر از  180در نقشه احتمال لغزش)، 240باال ( احتمال بیشتر از 

  نشان داده شده است. 281. الیه نهایی محدودیت براي کاربري تفرج گسترده در شکل 2000
  

  
  بولین محدودیت منطقه براي کاربري تفرج گسترده نقشه .281شکل 

  
در ایـن  .هاي فازي و محدودیت تفرج گسـترده اسـتفاده شـدي کاربري کوهنوردي از همان الیهبرا

بـه آن  255و عـدد بود درصد افزایشی  50شیب تغییر نمود به صورتی که شیب تا  محدودیتخصوص 
درصـد کاهنـده در  150تـا شـیب این شیب بیش از  گرفت. 4/0 درصد عدد 76شیب تا  تعلق گرفت و

 نقشه تناسب کوهنـوردي بـا وزناین همچنین،  درصد صفر گردید. 150شیب بیش از  .شد نظر گرفته
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الیه نهایی محدودیت براي کـاربري ترکیب گردید.  2/0 به مناطق جذاب و زیباي محدوده با ارزش 8/0
  نشان داده شده است. 282در شکل  کوهنوردي

  

  
  ه براي کوهنورديگسترد بولین محدودیت منطقه براي کاربري تفرج نقشه .282شکل 

  
  کاربري تفرج متمرکز

فاکتورهاي مورد استفاده براي ارزیابی توان کاربري تفرج متمرکز و نحوه فازي کردن آنها در جدول 
  ارائه شده است.  16

  
  ها در کاربري تفرج متمرکزفاکتورها و نحوه فازي کردن آن .16جدول 

 روش فازي سازي نام الیه فاکتور  شماره
 هایهوزن ال

در ادغام 
 اول

 الیه نهایی
 هاوزن الیه

در ادغام 
 نهایی

 1/0 مشابه تفرج گسترده تیپ مرتع 1

مرتع و پوشش 
 گیاهی

13/0 

 3/0 مشابه تفرج گسترده وضعیت مرتع 2
 15/0 مشابه تفرج گسترده درصد خاك لخت مرتع (بایر) 3
 15/0 مشابه تفرج گسترده گرایش مرتع 4
 1/0 مشابه تفرج گسترده بل برداشت مرتعتولید قا 5
 2/0 مشابه تفرج گسترده تراکم پوشش گیاهی 6
 05/0 زمین شناسی 5/0 مطابق جدول فازي شد زمین شناسی 7



    شناسایی و توسعه معیارها در ارزیابی توان ....  202
 

 5/0 مشابه تفرج گسترده ژئومورفولوژي 8
 12/0 مشابه تفرج گسترده بافت خاك 9

 14/0 خاك

 08/0 رج گستردهمشابه تف ي هیدرولوژیک خاكهاگروه 10
 1/0 مشابه تفرج گسترده درصد رس خاك  11
 05/0 مشابه تفرج گسترده ماده آلی خاك 12
 1/0 مشابه تفرج گسترده درصد شن خاك 13
 1/0 مشابه تفرج گسترده هدایت الکتریکی خاك 14
 12/0 مشابه تفرج گسترده حاصلخیزي خاك 15
 15/0 همشابه تفرج گسترد عمق خاك 16
 18/0 مشابه تفرج گسترده حساسیت به  فرسایش 17
 14/0 مشابه تفرج گسترده تبخیر و تعرق 18

 15/0 هواشناسی

 25/0 مشابه تفرج گسترده دما 19

 بارندگی 20
 میلیمتر= صفر 250تا  0

میلیمتر تا بیشترین=  250
 افزایشی

12/0 

 1/0 مشابه تفرج گسترده رطوبت 21
 12/0 مشابه تفرج گسترده داد روزهاي یخبندانتع 22
 15/0 مشابه تفرج گسترده تعداد ساعات آفتابی 23
 12/0 مشابه تفرج گسترده سرعت باد 24
 12/0 مشابه تفرج گسترده فاصله تا چشمه 25

 2/0 منابع آب

 05/0 مشابه تفرج گسترده فاصله تا قنات 26

27 
تقال فاصله تا آبراهه و خطوط ان
 آب وسایر منابع اّب

 1/0 مشابه تفرج گسترده

 08/0 مشابه تفرج گسترده فاصله تا چاه 28

 فاصله تا سد 29
متر =کاهشی    1000صفر تا 
 0,2متر و بیشتر=  1000

13/0 

30 
 ي زیر زمینیهاعمق آب

 (زیرسطحی)
 05/0 مشابه تفرج گسترده

 ي زیر زمینیهاعمق آب  31
 (عمیق)

  05/0 ه تفرج گستردهمشاب

32 EC 1/0 مشابه تفرج گسترده ي زیر زمینیهاآب 
 14/0 مشابه تفرج گسترده ي زیرزمینیهاکیفیت آب 33
 18/0 مشابه تفرج گسترده فاصله تا کوهپایه و کوه 34
 12/0 مطابق جدول فازي شد کاربري اراضی 35

کاربري و شکل 
 زمین

18/0 

 13/0 مشابه تفرج گسترده تیارزش زیبایی شناخ 36
 08/0 مشابه تفرج گسترده ارتفاع 37

 شیب 38
    7/0درصد=  10    1صفر= 

درصد =  20  5/0درصد= 15
 0درصد=  20بیشتراز    2/0

15/0 
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 05/0 مشابه تفرج گسترده جهت 39

40 
فاصله تا مناطق تاریخی 

 فرهنگی تفرجی
 12/0 مشابه تفرج گسترده

 صله تا مناطق مسکونیفا 41

    0متر=  100صفر تا 
متر=  5000تا  100  

  2/0=متر 5000کاهشی   
متر کاهشی   500بیشتر از 

 1/0=بیشترین فاصله

1/0 

 فاصله تا جاده اصلی 42

  = صفر  متر 60صفرتا 
تا  500 1متر=  500  

   متر=کاهشی 2000
بیشتر از   2/0متر= 2000 

متر=کاهشی  2000
 1/0= اصلهبیشترین ف

08/0 

 فاصله تا جاده فرعی 43

  = صفر  متر 30صفرتا 
تا  300  1متر=  300  

  متر=کاهشی 1000
بیشتر از   2/0متر= 1000 

متر=کاهشی  1000
 1/0= بیشترین فاصله

05/0 

 فاصله تا معدن 44
متر= صفر    500صفر تا 

افزایشی      - متر 5000تا  500
 1بیشتر= ثابت=متر و  5000

07/0 

 فاصله تا مناطق صنعتی 45
متر= صفر       500صفر تا 

متر= افزایشی     5000تا  500
 1متر و بیشتر= 5000

05/0 

 15/0 مشابه تفرج گسترده حساسیت به آتش سوزي 46

مخاطرات 
 طبیعی و انسانی

15/0 
 25/0 0بیشتر=  230کاهشی تا  احتمال سیل  47
 2/0 1/0بیشتر=  230کاهشی تا  احتمال زلزله  48
 15/0 مشابه تفرج گسترده هاآلودگی خاك و هیدروکربن 49
 25/0 0بیشتر=  230کاهشی تا  حساسیت به لغزش و رانش 50

  
هـاي فـازي اساس مطالب فوق، هریک از فاکتورها براي کاربري تفرج متمرکز فازي شدند. نقشـه بر

تناسب  255ها از صفر تا ها با افزایش ارزشد. در تمام نقشهانارائه شده 302تا  283هاي شده در شکل
  یابد.افزایش می
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  شناسی براي کاربري تفرج متمرکزفازي زمین نقشه .283شکل 

  

  
  شناسی براي کاربري تفرج متمرکزنهایی تناسب زمین نقشه .284شکل 
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  فازي تبخیر و تعرق براي کاربري تفرج متمرکز نقشه .285شکل 

 

 
  براي کاربري تفرج متمرکز دمافازي  . نقشه286کل ش
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  فازي بارندگی براي کاربري تفرج متمرکز نقشه .287شکل 

  

  
  نهایی تناسب هواشناسی براي کاربري تفرج متمرکز نقشه .288شکل 
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  فازي فاصله تا سد براي کاربري تفرج متمرکز نقشه .289شکل 

  

  
  آب براي کاربري تفرج متمرکزنهایی تناسب منابع  نقشه .290شکل 
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  فازي کاربري اراضی براي کاربري تفرج متمرکز نقشه .291شکل 

  

  
  فازي شیب براي کاربري تفرج متمرکز نقشه .292شکل 
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  فازي فاصله تا مناطق مسکونی براي کاربري تفرج متمرکز نقشه .293شکل 

  

  
  تفرج متمرکز فازي فاصله تا جاده اصلی براي کاربري نقشه .294شکل 
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  فازي فاصله تا جاده فرعی براي کاربري تفرج متمرکز نقشه .295شکل 

  

  
  فازي فاصله تا معدن براي کاربري تفرج متمرکز نقشه .296شکل 
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  فازي فاصله تا مناطق صنعتی براي کاربري تفرج متمرکز نقشه .297شکل 

  

  
  کاربري تفرج متمرکز نهایی تناسب کاربري و شکل زمین براي نقشه .298شکل 
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  فازي احتمل سیل براي کاربري تفرج متمرکز نقشه .299شکل 

  

  
  فازي احتمل زلزله براي کاربري تفرج متمرکز نقشه .300شکل 
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  فازي حساسیت به لغزش و رانش براي کاربري تفرج متمرکز نقشه .301شکل 

  

  
  اي کاربري تفرج متمرکزنهایی تناسب مخاطرات طبیعی و انسانی بر نقشه .302شکل 
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متـري  30درصد،  20الیه محدودیت براي کاربري تفرج متمرکز شامل مناطقی است با شیب بیشتر از 
متري معـادن  450متري مناطق صنعتی  500متر،   1چشمه، قنات، چاه، عمق آب زیرزمینی کمتر از 

متـري منـاطق  100ه، متري معـادن شـن وماسـ 450متري معادن کشف،  600در حال بهره برداري، 
متري خط لوله گاز،  120متري راه آهن،  120متري جاده فرعی، 30متري جاده اصلی و  60مسکونی، 

متري ایستگاه بنزین، انبار نفت، نیروگاه، خطوط نیرو و فیبر نـوري،  120متري خط انتقال نفت،  120
هـاي مسـکونی، وري، کـاربريمتري منابع آیزیان، آبگشت، شیالت موجود و پیشنهادي و آبزي پـر 60

سوزي بـاال ( احتمـال متري پاسگاه، مناطق با احتمال آتش 150ها و اراضی شور، مناطق صنعتی، جاده
در  160سوزي)،  مناطق با آلودگی باالي خاك (تناسـب کمتـر از در نقشه احتمال آتش 220بیشتر از 

در نقشه احتمال سیل)،  منـاطق  230تر از خیزي باال ( احتمال بیشالیه فازي)، مناطق با احتمال سیل
متـري منـاطق دفـن  450در نقشـه احتمـال لغـزش)،  230با احتمال لغزش باال ( احتمـال بیشـتر از 

و  303 هـا. الیه نهایی محدودیت براي کاربري تفرج گسـترده در شـکل1800پسماند، شوري بیشتر از 
  نشان داده شده است. 304

  

  
  دودیت منطقه براي کاربري تفرج متمرکزبولین مح نقشه .303شکل 
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  با توجه به مناطق  بولین محدودیت منطقه براي کاربري تفرج متمرکز . نقشه304شکل 

  ممنوعه برداشت آب شرب
  

  کاربري حفاظت
 17فاکتورهاي مورد استفاده براي ارزیابی توان کاربري حفاظت و نحوه فازي کردن آنها در جدول 

  ارائه شده است. 
  

  ها در کاربري حفاظتفاکتورها و نحوه فازي کردن آن .17 جدول

 روش فازي سازي نام الیه فاکتور شماره
در  هاوزن الیه

 ادغام اول
در  هاوزن الیه

 ادغام دوم
 الیه نهایی

 هاوزن الیه
در ادغام 

 نهایی

 12/0 خطی افزایشی مطلوبیت زیستگاه کل و بز 1

6/0 
مطلوبیت 
زیستگاه 

 حیات وحش
3/0 

 2/0 خطی افزایشی مطلوبیت زیستگاه شوکا 2
 2/0 خطی افزایشی مطلوبیت زیستگاه پلنگ 3
 05/0 خطی افزایشی مطلوبیت زیستگاه شنگ 4
 08/0 خطی افزایشی مطلوبیت زیستگاه  سیاه گوش 5
 2/0 خطی افزایشی مطلوبیت زیستگاه مرال 6
 05/0 یشیخطی افزا مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش 7
 1/0 خطی افزایشی مطلوبیت زیستگاه خرس 8
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 گونه پرنده) 67پرندگان (  9
به صورت  هافازي سازي همه الیه

خطی افزایشی و ترکیب آنها با وزن 
 برابر

4/0 

 شیب 10

درصد=  65صفر تا 
3/0  

تا بیشترین  65
 شیب =افزایشی

  
 2/0 شیب

 25/0 خطی افزایشی احتمال فرسایش 11

 
تهدیدات و 

 هاآلودگی
2/0 

 2/0 خطی افزایشی احتمال لغزش 12
 25/0 خطی افزایشی احتمال سیل 13

 زمین شناسی 14
مطابق جدول فازي 

 شد
05/0 

 25/0 خطی افزایشی آلودگی خاك 15

 ارزش حفاظتی درختان جنگلی 19
مطابق جدول فازي 

 شد
5/0 

6/0 

ارزش 
حفاظتی 

 جنگل و مرتع
3/0 

 ارزش حفاظتی گیاهان دارویی 20
مطابق جدول فازي 

 شد
5/0 

21 
ارزش حفاظتی جنگل  بر 

ي سیماي هااساس ویژگی
 سرزمین

 6/0 خطی افزایشی
4/0 

22 
ارزش حفاظتی  مرتع بر اساس 

 ي سیماي سرزمینهاویژگی
 4/0 خطی افزایشی

  
هاي فازي شده در طت فازي شدند. نقشهاساس مطالب فوق، هریک از فاکتورها براي کاربري حفا بر
تناسب افـزایش  255ها از صفر تا ها با افزایش ارزشاند. در تمام نقشهارائه شده 315تا  305هاي شکل

  یابد.می
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  نهایی تناسب زیستگاه حیات وحش براي کاربري حفاظت نقشه .305شکل 

  

  
  فازي شیب براي کاربري حفاظت نقشه .306شکل 
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  فازي احتمال فرسایش براي کاربري حفاظت نقشه .307شکل 

  

  
  فازي احتمال لغزش براي کاربري حفاظت نقشه .308شکل 



  219  برنامه آمایش استان گلستان  
 

  
  فازي احتمال سیل براي کاربري حفاظت نقشه .309شکل 

  

  
  شناسی براي کاربري حفاظتفازي زمین نقشه .310شکل 
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  فازي آلودگی خاك براي کاربري حفاظت نقشه .311شکل 

  

  
  ها براي کاربري حفاظتنهایی تناسب تهدیدات و آلودگی نقشه .312شکل 
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  فازي ارزش حفاظتی درختان جنگلی براي کاربري حفاظت نقشه .313شکل 

  

  
  فازي ارزش حفاظتی گیاهان دارویی براي کاربري حفاظت نقشه .314شکل 
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  نهایی ارزش حفاظتی جنگل و مرتع براي کاربري حفاظت نقشه .315شکل 

  
 300متري شهرهاي بـزرگ،  2000ه محدودیت براي کاربري حفاظت شامل مناطقی است با فاصله الی

 3000متري جـاده فرعـی،  300متري جاده اصلی،  500متري مناطق صنعتی،  3000متري روستاها، 
  نشان داده شده است. 316متري معدن. الیه نهایی محدودیت براي کاربري حفاظت در شکل 
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 بولین محدودیت منطقه براي کاربري حفاظت نقشه .316شکل 

  
  کاربري دفن پسماند

فاکتورهاي مورد استفاده براي ارزیابی توان کاربري دفن پسماند و نحوه فازي کردن آنها در جـدول 
  ارائه شده است.  18

  
  ها در کاربري دفن پسماند. فاکتورها و نحوه فازي کردن آن18جدول 

 هاوزن الیه ازي سازيروش ف نام الیه فاکتور شماره
 05/0 0=  85خطی کاهشی، بیشتر از  85تا  0 تراکم پوشش گیاهی 1
 1/0 خطی کاهشی255تا  0 نفوذپذیري خاك 2

3 
تقال آب وسایر نفاصله تا آبراهه و خطوط ا
 منابع اّب

تا آخر خطی متر  250متر= صفر      250صفر تا 
 افزایشی

1/0 

 1/0 بیشتر=خطی افزایشی   0متر= 5صفر تا   سطحی)(زیر ي زیر زمینیهاعمق آب  4

  1/0 بیشتر=خطی افزایشی   0متر= 15صفر تا   (عمیق) ي زیر زمینیهاعمق آب   5
 05/0 مطابق جدول فازي شد کاربري اراضی 6

 1/0 مشابه توسعه شهري و روستایی شیب 7

 فاصله تا مناطق مسکونی 8
شی  متر= افزای 5000تا  500، 0=500تا  0

 25000    1/0متر= 7000   8/0متر= 5000
 1/0بیشترین فاصله=      1متر= 

1/0 
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 اصلیفاصله تا جاده  9
 5000   1متر= 3000، 0=متر 1000تا  0

 1/0بیشترین فاصله=    7/0متر=
05/0 

 فرعیفاصله تا جاده   10
   7/0متر= 2000   1متر= 1000، 0=متر 500تا  0

 1/0بیشترین فاصله= 
05/0  

 فاصله تا مناطق صنعتی 11
متر  4000  8/0متر= 3000= صفر، متر 500تا  0

 1/0بیشترین فاصله=    1متر= ثابت=10000تا 
05/0 

12 
خطرات ناشی از سیل، زلزله و آتش 

 سوزي
 05/0 مشابه توسعه شهري و روستایی

 فاصله تا فرودگاه 13
 1000   8/0متر= 10000 صفر،= متر 5000 تا 0

متر تا آخر=  15000متر= کاهشی  15000متر تا 
 1ثابت=

05/0 

 ي حساسهافاصله تا زیستگاه 14
تا آخر خطی  متر 3000، 0=متر 3000تا  0

 1بیشترین فاصله=    افزایشی
05/0 

15 
و  مناطق تاریخی و فرهنگیفاصله تا 

 تفرجی
تا آخر خطی  متر 3000، 0=متر 3000تا  0

 1بیشترین فاصله=    افزایشی
05/0 

  
هـاي فـازي فـازي شـدند. نقشـه دفن پسماندبراساس مطالب فوق، هریک از فاکتورها براي کاربري 

تناسب  255ها از صفر تا ها با افزایش ارزشاند. در تمام نقشهارائه شده 330تا  317هاي شده در شکل
  یابد.افزایش می

  

  
  نددفن پسمابراي کاربري  فازي تراکم پوشش گیاهی نقشه .317شکل 
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  براي کاربري دفن پسماند فازي نفوذپذیري خاك نقشه .318شکل 

  

  
  براي کاربري دفن پسماند فازي فاصله تا رودخانه، کانال و منابع آب نقشه .319شکل 
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  براي کاربري دفن پسماند عمیق عمق آب زیرزمینی نقشه .320شکل 

  

  
  ن پسماندبراي کاربري دف زیرسطحی عمق آب زیرزمینی . نقشه321شکل 
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  براي کاربري دفن پسماند کاربري اراضی نقشه .322شکل 

  

  
  براي کاربري دفن پسماند فازي شیب نقشه .323شکل 
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  براي کاربري دفن پسماند فازي فاصله تا مناطق مسکونی نقشه .324شکل 

  

  
  براي کاربري دفن پسمانداصلی فازي فاصله تا جاده  نقشه .325شکل 
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  براي کاربري دفن پسماندفرعی فازي فاصله تا جاده  ه. نقش326شکل 

  

  
 براي کاربري دفن پسماند فازي فاصله تا مناطق صنعتی نقشه .327شکل 
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 براي کاربري دفن پسماند فرودگاهفازي فاصله تا  . نقشه328شکل 

  

  
  براي کاربري دفن پسماند هاي حساسزیستگاهفازي فاصله تا  نقشه .329شکل 
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  براي کاربري دفن پسماند مناطق تاریخی، فرهنگی، تفرجیفازي فاصله تا  نقشه .330شکل 

  
الیه محدودیت براي کاربري دفن پسماند شامل مناطقی است با تراکم پوشـش گیـاهی بیشـتر از 

متري چشمه، قنات، چاه، عمق آب زیرزمینـی  120متري آبراهه و خطوط انتقال آب،  240درصد،  85
متر عمیق، کاربري جنگل، مسکونی، جاده، منابع آب، شیب  15اي مناطق کم عمق و متر بر 5کمتر از 
متري جـاده فرعـی،  500متري جاده اصلی و  1000متري مناطق مسکونی،  500درصد،  20بیشتر از 

در نقشـه  240خیـزي بـاال ( احتمـال بیشـتر از متري مناطق صنعتی، مناطق بـا احتمـال سـیل 500
در نقشـه احتمـال آتـش  240سـوزي بـاال (احتمـال بیشـتر از با احتمال آتـشاحتمال سیل)، مناطق 

در نقشـه  200ها، مناطق بـا احتمـال زلزلـه بـاال ( احتمـال بیشـتر از متري از آن 500سوزي) و بافر 
در نقشـه احتمـال لغـزش) و بـافر  240احتمال زلزله)، مناطق با احتمال لغزش باال ( احتمال بیشتر از 

متري مناطق تـاریخی  3000متري زیستگاه حساس،  3000متري فرودگاه،  5000آن،  متري از  300
متري معادن شـن و  240متري معادن کشف،  390متري معادن در حال بهره برداري،  360فرهنگی، 

متري ایسـتگاه  240متري خط انتقال نفت،  240متري خط لوله گاز،  240متري راه آهن،  240ماسه،
متري منابع آیزیان، آبگشت، شیالت موجـود  360، نیروگاه، خطوط نیرو و فیبر نوري، بنزین، انبار نفت

متـري منـاطق تحـت حفاظـت و تـاالب  360متري خط سـاحلی،  360و پیشنهادي و آبزي پروري،  
 331هاي جنگلی. الیه نهایی محدودیت بـراي کـاربري دفـن پسـماند در شـکل گاهالمللی و ذخیرهبین

  ست.نشان داده شده ا
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 دفن پسماندبولین محدودیت منطقه براي کاربري  . نقشه331شکل 

  
  کاربري دفن پسماند ویژه

فاکتورهاي مورد استفاده براي ارزیابی توان کاربري دفن پسماند ویژه و نحوه فازي کردن آنهـا در 
  ارائه شده است.  19جدول 
  

  پسماند ویژه ها در کاربري دفن. فاکتورها و نحوه فازي کردن آن19جدول 
 وزن روش فازي سازي نام الیه فاکتور شماره

 03/0 =صفر90=خطی کاهشی، بیشتر از 90تا  0 تراکم پوشش گیاهی 1

 05/0  مطابق جدول فازي شد زمین شناسی 2
 07/0 خطی کاهشی255تا  0 نفوذپذیري خاك 3

4 
فاصله تا آبراهه و خطوط انتقال آب 

 وسایر منابع اّب
 11/0 مشابه پسماند

 035/0 مشابه پسماند (زیرسطحی) ي زیر زمینیهاعمق آب  5

  035/0 مشابه پسماند (عمیق) ي زیر زمینیهاعمق آب   6
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  07/0 مشابه پسماند  کاربري اراضی  7

 شیب 8
  = خطی کاهشی25تا  0

 =صفر 25بیشتر از 
06/0 

 فاصله تا مناطق مسکونی 9
  0=3000تا  0

 تا آخر خطی کاهشی 3000
06/0 

 03/0 مشابه پسماند اصلیفاصله تا جاده  10

  03/0 مشابه پسماند فرعیفاصله تا جاده   11

 فاصله تا معادن 12
  تا آخر=خطی افزایشی 500    = صفر500تا  0

 1بیشترین فاصله=
04/0 

 فاصله تا گسل 13
  = صفر500تا  0

  =خطی افزایشی30000تا  500
 1==ثابت30000بیشتر از  

06/0 

14 
ناشی لز سیل و زلزله و آتش  خطرات

 سوزي
 06/0 مشابع توسعه شهري و روستایی

 میزان بارندگی 15
  1= میلی متر 300تا  1

   تا آخر خطی کاهشیمیلی متر  300از  
 1/0بیشترین مقدار= 

01/0 

 رطوبت نسبی 16
  1=20تا  0

 خطی کاهشی 20بیشتر از  
01/0 

 01/0 خطی افزایشی دما 17

18 
هاي و جاذبه اهاي تاریخیفاصله از بن

 گردشگري
 11/0 مشابه پسماند

 07/0 150=3، 200=2، 250=1 حاصلخیزي خاك  19
  025/0 مشابه پسماند  هاي حساسفاصله تا زیستگاه  20
  025/0 مشابه پسماند  فاصله تا فرودگاه  21
 05/0 مشابه پسماند فاصله تا مناطق صنعتی 22

  
هـاي فازي شـدند. نقشـه ویژه تورها براي کاربري دفن پسمانداساس مطالب فوق، هریک از فاک بر

 255ها از صـفر تـا ها با افزایش ارزشاند. در تمام نقشهارائه شده 342تا  332هاي فازي شده در شکل
  یابد.تناسب افزایش می
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  ویژه فازي تراکم پوشش گیاهی براي کاربري دفن پسماند . نقشه332شکل 

  

  
  براي کاربري دفن پسماند ویژه شناسیزمینزي فا . نقشه333شکل 
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  براي کاربري دفن پسماند ویژه نفوذپذیري خاكفازي  . نقشه334شکل 

  

  
  براي کاربري دفن پسماند ویژه شیبفازي  . نقشه335شکل 
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  براي کاربري دفن پسماند ویژه فاصله تا مناطق مسکونیفازي  . نقشه336شکل 

  

  
  براي کاربري دفن پسماند ویژه ه تا معدنفاصلفازي  . نقشه337شکل 
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  براي کاربري دفن پسماند ویژه حاصلخیزي خاكفازي  . نقشه342شکل 

  
الیه محدودیت براي کاربري دفن پسماند ویژه شامل مناطقی است با تراکم پوشـش گیـاهی بیشـتر از 

متري چشمه، قنات، چاه، عمق آب زیرزمینـی  120متري آبراهه و خطوط انتقال آب،  240درصد،  90
متر عمیق، کاربري جنگل، مسکونی، جاده، منابع آب، شیب  15متر براي مناطق کم عمق و  5کمتر از 
متري جاده فرعی،  500متري جاده اصلی و  1000متري مناطق مسکونی،  3000درصد،  25بیشتر از 

خیـزي بـاال ( احتمـال بیشـتر از متري گسل، مناطق با احتمال سیل 500متري مناطق صنعتی،  500
در نقشـه  240سـوزي بـاال (احتمـال بیشـتر از قشه احتمال سیل)، مناطق با احتمـال آتـشدر ن 240

 200ها، مناطق با احتمال زلزله بـاال ( احتمـال بیشـتر از متري از آن 500احتمال آتش سوزي) و بافر 
زش) در نقشه احتمال لغـ 240در نقشه احتمال زلزله)، مناطق با احتمال لغزش باال ( احتمال بیشتر از 

متـري منـاطق  3000متري زیستگاه حسـاس،  3000متري فرودگاه،  5000متري از آن،  300و بافر 
متري معـادن  330متري معادن کشف،  480متري معادن در حال بهره برداري،  450تاریخی فرهنگی،

متـري  330متري خط انتقـال نفـت،  330متري خط لوله گاز،  330متري راه آهن،  330شن و ماسه،
متري منابع آیزیان، آبگشت، شیالت  450تگاه بنزین، انبار نفت، نیروگاه، خطوط نیرو و فیبر نوري، ایس

متـري منـاطق تحـت حفاظـت و  450متري خـط سـاحلی،  450موجود و پیشنهادي و آبزي پروري، 
ر هاي جنگلی. الیه نهایی محدودیت بـراي کـاربري دفـن پسـماند ویـژه دگاهالمللی و ذخیرهتاالب بین

  نشان داده شده است. 343شکل 
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 ویژه بولین محدودیت منطقه براي کاربري دفن پسماند . نقشه343شکل 

  جمع بندي
توضیح داده شد. دسته بندي  MCEمنابع مورد استفاده در ارزیابی توان اکولوژیک استان به روش 

تشریح گردید. سپس،  هااین معیارها به فاکتور و محدودیت و روش استاندارد سازي و وزن دهی آن
ي فاکتور و محدودیت هر کاربري عمده در سطح استان هاروش ادغام مورد اشاره قرار گرفت و نقشه

  ي عمده شامل موارد زیر بودند:هاکاربريگلستان ارائه شد. 
 جنگل داري .1
 جنگل کاري و زراعت چوب .2
 کشاورزي .3
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 دفن پسماند .13
 دفن پسماند ویژه .14
  

ي عمده استفاده هاجهت ادغام در مرحله بعد و تعیین توان استان براي کاربري هااز این نقشه
  خواهد شد.

  
  منابع

  .ص 707، و اکتشافات معدن شناسیینمسازمان زانتشارات  . زمین شناسی ایران.1383آقانباتی، سید علی، 
  .ص  908. زمین شناسی ایران. انتشارات نشر دانش امروز، 1385درویش زاده، علی، 

پژوهش توسط دانشگاه  -. مطالعات تهیه اطلس آلودگی خاك استان گلستان1388سازمان حفاظت محیط زیست، 
  شاهرود.

  .جزوه درسی ارزیابی و آمایش سرزمین .1385سلمان ماهینی، عبدالرسول، 
  .ص 476. شالوده حفاظت محیط زیست، انتشارات دي نگار، چاپ دوم، 1390سلمان ماهینی، عبدالرسول، 

افزار هاي اطالعات جغرافیایی کاربردي با نرمسلمان ماهینی، عبدالرسول و کامیاب، حمید رضا، سنجش از دور و سامانه
  .ص 610دیس، چاپ دو.م، ایدریسی. انتشارات مهر مه

  گزارشات ارزیابی و آمایش استان گلستان.. 1389مون، هاشرکت
  .ص 289. شالوده آمایش سرزمین. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ دهم، 1389مخدوم، مجید، 

چاپ . انتشارات دانشگاه تهران، 1390مخدوم، مجید، درویش صفت، علی اصغر؛ جعفرزاده، هورفر؛ مخدوم، عبدالرضا، 
  .ص 306پنجم، 

  .منابع اینترنتی
  

 


