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 چكيده
هدف از اين پژوهش شناخت  .بود برداري خواهدافيايي اقليمي و توپوگرافي منطقه قابل بهرههر سايت پروازي متأثر از عوامل جغر

هاي مناسب هاي پرواز تفريحي، بررسي عوامل تأثيرگذار و تاثيرپذير در پروازهاي تفريحي، شناسايي مكاناستانداردهاي سايت

   .باشدسايت پرواز تفريحي در استان اصفهان مي

هاي ديميتل، بولين هاي پرواز تفريحي در استان اصفهان، ابزار و تكنيكيابي سايتمنظور مكاندر اين تحقيق، به روش مورد استفاده

باشد كه  زمين، شيب زمين و توپوگرافي مي شيب ها به ترتيب، جهت دهد مهمترين عامل نتايج نشان مي. است GISافزار و نرم

 باد وزش غالب جهت باد سرعت. باشد مي باد وزش غالب و جهت باد ه بعد سرعتباشند و در رتب هرسه پارامترهاي فيزيكي مي

هاي مناسب براي باشد نقشه مكان هوايي جزء پارامترهاي تاثيرگذار مي زمين و حريم زمين توپوگرافي، شيب شيب غالب، جهت

 . ق غربي بيشتر استهاي مناسب در مناط دهد پراكندگي سايت سايت پرواز تفريحي در استان اصفهان نشان مي

 
  منطق بولينيابي، سايت پروازي، استان اصفهان، مكان: كليدواژگان

   

                                                 
 آباد، ايرانآباد، دانشگاه آزاد اسالمي، نجفگردشگري، واحد نجف دكتر امير گندمكار، مركز تحقيقات. 1

  ايران آباد،نجف اسالمي، آزاد دانشگاه آباد،نجف واحد نخبگان، و جوان باشگاه پژوهشگران. 2

  ايران آباد،نجف اسالمي، آزاد دانشگاه آباد،نجف واحد نخبگان، و جوان باشگاه پژوهشگران .3

 .باشدآباد ميه از طرح پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجفاين مقاله برگرفت    
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  مقدمه

گردشگري از   شناخت فضاي هاي مربوط به گردشگري و مديريت گردشگري،فعاليتريزي و برنامهبراي ساماندهي 
هاي  كند و استفاده از ظرفيت اهم ميامكان ارائه بهتر خدمات را فرگردشگري، شناخت محدوده . است هاي مهماولويت
. گردد  ترسيم و تعريف گردشگري فضاي از كلي فضاي است الزم قدم اولين در. سازد را ممكن مي تفريحي خاصفضاي 

 . داد قرار  بررسي مورد و تعريف را گردشگري ويژه فضاي خاص براي توان مي كلي فضاي به توجه با

رافيايي اقليمي و توپوگرافي منطقه بوده و با توجه به ساير عوامل تأثيرگذار هر سايت پروازي متأثر از عوامل جغ
تالش بر اين  ،در پژوهش حاضر. برداري خواهد بودهمچون اقتصاد و عوامل اجتماعي، فرهنگي و غيره قابل بهره

استان اصفهان،  - عههاي پروازي شناسايي شده و در منطقه مورد مطالدر سايت و تأثيرگذار است كه فاكتورهاي مؤثر
  . مكان هاي مساعد جهت اين فعاليت معرفي شود

هاي پروازهاي تفريحي در سطح جهان سپس در استانداردهاي موجود در سايت استخراجمسأله اصلي در ابتداي امر 
. اندههاي پروازي مناسب براي پاراگاليدر استاندارديابي شددر اين پژوهش، سايت. باشداي ميسطوح ملي و منطقه

ها به طرف پائين به ها و كوهگيرد و با دويدن از فراز تپهوسيله فشار باد شكل ميه پاراگاليدر بال چترمانندي است كه ب
هاي به هم پيوسته مشرف به ها و تپهمحل مناسب براي به پرواز درآوردن پاراگاليدر كوهطوركلي به .آيدپرواز درمي

توان ها نميها و صخرهبا پاراگاليدر از ديواره. بايست داراي شيب مناسب باشدمحل برخواستن مي. باشددشت مي
طرف كوه وجود داشته باشد و خلبان با دويدن در هنگام برخواستن الزم است باد مناسب از سمت دشت به. پريد

  . سراشيبي رو به باد و به طرف دشت به پرواز در خواهد آمد

و ساير عوامل از جمله  ي مكانيهاموردي در استان اصفهان جهت كشف پتانسيلدر مرحله بعد ارزيابي به صورت 
هاي توپوگرافي و وضعيت هاي مساعد كه عالوه بر ويژگيشناسايي مكان. ها صورت خواهد گرفتمحدوديتبررسي 

ه را دارا مطلوب اقليمي ساير نكات همچون دسترسي مطلوب، حريم هوايي مجاز، فاصله كم از مراكز جمعيتي و غير
ها توان جهت احداث زيرساخت هاي شناسايي شده ميبا ارزيابي مكان. آيدحساب ميباشد، هدف اصلي اين تحقيق به

از جمله تحقيقات انجام شده  .ريزي نمودنظور جذب گردشگران و عالقمندان برنامهمو تجهيزات تخصصي الزم به
  :دتوان به موارد زير اشاره نمو مرتبط با موضوع مي

 گيريو سيستم حمايت تصميم (DW)كاربرد مخزن داده«عنوان اي تحتدر مقاله) 2006(و همكاران 1سالگورئو

(DSS)  با استفاده از اطالعات مفيد و گيري با اختالط اين دو تكنيك جديد تصميم» مناسبدر توصيه سايت پروازي
ريزان سفرهاي ماجراجويانه گيري برنامهابي و تصميمهاي پروازي جهت ارزيكنندگان از سايتو تخصصي براي استفاده

  .اندو نيز انتخاب سايت پروازي مناسب توسط خلبانان بهره يافته

هاي براي يافتن الويت (DM) استخراج داده بندياستفاده از فاز«وان ناي مشابه با عو همكارانش نيز در مقاله 2آراگوئه
انتخاب سايت  مراحل برايهاي معقول منظور معتبر ساختن الويتده را به، روند استخراج دا»گردشگري ماجراجويانه

                                                 
1. Salguero 
2. Araque 
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  .اندبحث نموده ،بيان مطالعه موردي  در رابطه با ارزيابي دما و كيفيت روز پرواز ضمنپروازي پيشنهاد كردند و 

نتخاب هدايت درست سيستمي يافته است كه به ا» سيستم كمكي پرواز - هانقشه ترمال«در مقاله ) 2009(،1آر زوسيدلو
» 2باال رفتن/نقشه صعود«هدف اصلي اين مقاله تمركز روي تصوير كردن نقال ترمال فعال به شكل . كندپرواز كمك مي

هاي ثبت شده در بانك نمايانگر مكاندهد كه گروهي از نقاط ايجاد شده بدين طريق تصوير ايستايي ارائه مي. است
اي است از شبكه ميانجي كه ديدكلي براي ارزيابي قبل از اين نمونه. باشندفعال مي عنوان نقاط با ترمالاطالعاتي تحت

  .آوردپرواز به وجود مي

در سـال   4و خـانم وانـگ   3قـاي وارگـاس  آنوشته شده توسط  »ي پاراگاليدرزو توسعه سايت پروا يابيمكان«در كتاب 
هـاي برخاسـته   تئوري ا استناد برپروازهاي تفريحي بهاي پروازي ايمن براي طور خاص پيرامون توسعه سايتبه 2009

در كتاب ديگري از همـين   .هاي پروازي و ذكر نكاتي مهم همراه با تصاوير شماتيك بحث شده استاز عمل در سايت
 مباحث مرتبط با شروع پرواز، حين پرواز و فـرود پاراگاليـدر   پيرامون »پاراگاليدرپرواز با معرفي «سندگان با عنوان ينو
  .و استاندارد در سه سطح مقدماتي، پيشرفته و اطالعات پايه صحبت شده است درست اصولطور مفصل و بيان به

انجـام  » تحليل سينوپتيكي انرژي باد در كشور ايران«با عنوان ) 1385(پروژه ديگري كه در سازمان هواشناسي كشور  در
 د و سـپس نهاي بـادي مشـخص شـد   سمت و سرعت باد پهنه يهااي بر روي دادهشد، ابتدا با استفاده از تحليل خوشه

هاي محاسبه و روش در پژوهشگاه مواد و انرژي نيز تحقيقا تي در زمينه .انرژي باد از ديدگاه سينوپتيكي بررسي گرديد
  . است) 1380جميل، (هاي سمت و سرعت باد صورت گرفته از داده تعيين پتانسيل انرژي باد با استفاده

هاي همديدي استان اصفهان، ميانگين ماهانه سـرعت  انرژي باد در ايستگاه يبرآورد در، )1388(و همكارانش زادهرحيم
 1992- 2005طـي دوره آمـاري   دوره  در) سـينوپتيك (هاي ساعتي يازده ايستگاه همديدي باد و انرژي آن براساس داده

نسـبت بـه   ) نوامبر، دسامبر و ژانويـه (هاي سرد سال داد كه سرعت باد در طول ماه نتايج نشان. كردندمحاسبه و تحليل 
يابد و روند كاهشي از مـاه  ، سرعت باد در منطقه كم كم افزايش مي)آوريل( با شروع فصل بهار. ها كمتر استساير ماه

  .شودسپتامبر به بعد مجدداً شروع مي

» ي با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيـايي يابي فضاي سبز شهرمكان«اي با عنوان ، در مقاله)1387(وارثي و همكاران

آمريكـا بـا اسـتفاده از سيسـتم اطالعـات       6در يالـت ورمونـت   5يابي مـدارس در شـهر اسـتاو   از االگويي كه براي مكان
 .انديابي پرداختهكار گرفته شده است، به توزيع بهينه و مكانجغرافيايي به

ـفهان   اصر اقليمي باد نتحليل ع«شيخ بيگلو در مقاله  ـاييز   »و بارش با تأكيد بر طراحي شهري مطالعـه مـوردي اص در جـداولي   1389در پ
ـينوپتيك   نمودهاي ايزاي متوسط سرعت باد غالب ايستگاه سينوپتيك اصفهان در ماه ـتگاه س هاي مختلف و همچنين گلبادهاي ماهيانه ايس

  .كل سال به طور عمده، جهت غربي استيافته كه جهت باد در اصفهان را نشان داده است و به اين نتيجه دست

                                                 
1. Rzucidło 
2. Ascend Map 
3.Vargas 
4.Wang 
5. Stowe 
6.Vermonet 
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  ها ها و روشداده

ورزش اي و نظرات كارشناسان  مطالعـات كتابخانهدر مرحله اول با توجه به متفاوت بودن پارامترها با استفاده از 
بررسي و ، 1تكنيك ديمتلپاراگاليدر معيارها از نظر ميزان اهميت و تاثيرگذار بودن و يا تاثيرپذير بودن با استفاده از 

  . تحليل شده است

هاي  داده  از سيستم اطالعات جغرافياييهاي پرواز تفريحي با استفاده مناسب سايتبراي شناخت فضاي  در مرحله بعد
پس از  .ذخيره گرديد هاي مختلف در بانك اطالعاتي به صورت اليه آوري، پس از جمع ،هواشناسي و توپوگرافي

تحليل  و  تجزيه .شد  تبديل و با اليه مكاني و غيرمكاني تركيب 2 اي اني به داده پايهذخيره، اطالعات مكاني و غيرمك
ي هايفضادر آخر  و گرفتمورد بررسي قرار  ،پوشاني وزنيمنطق بولين و همبا استفاده از  GIS اطالعات در محيط

دنياز جهت تعيين مكان مناسب براساس معيارهاي مور .است شدهاصفهان تعيين  مناسب سايت پرواز تفريحي در استان
توليد و در نهايت، پس  3هاي موردنياز جهت انجام تحليل همپوشاني با فرمت رستر به روش شرطيسايت پروازي اليه

عوامل و . هاي مناسب بايد گردداقدام به شناسايي مكان 4برداري، از طريق روش اشتراكها به فرمتاز تبديل اليه
  .اندمعرفي شده 1ابي سايت پرواز تفريحي در جدول شماره يي موثر در مكانمعيارها

 
  يابي سايت پرواز تفريحيمعيارهاي تأثيرگذار در مكان: 1جدول

  استاندارد مناسب  معيار  رديف

  نات براي پرواز 13نات براي فرود كمتر از  8-4  سرعت باد غالب  1

  )درجه(خالف جهت شيب كوه رو به باال   جهت وزش باد غالب  2

  دار جنوبي به دليل جذب گرماي بيشترسطوح شيب سراشيبي رو به باد و به طرف دشت  زمين بيجهت ش  3

  گراددرجه سانتي 10بيشتر از   ميانگين دما  4

  هاي مقعر شكلزمين هاي به هم پيوسته مشرف به دشتها و تپهكوه  )شكل زمين(توپوگرافي   5

  درجه 35تا  15  شيب زمين  6

  درصد 60كمتر از  رطوبت نسبي  7

  روز در ماه7متر در ماه تعداد روز باراني كمتر از ميلي 100كمتر از   ميزان بارندگي  8

  خارج از نقاط شهري و مسكوني هاو فرودگاه ري، كو يشن يهانيكوتاه، زم يليكوتاه و خ يهاجنگل ر،يبا يهانيزم  كاربري اراضي  9

  كيلومتر 5كمتر از   هاي دسترسيراه  10

  -   فاصله از مراكز جمعيتي  11

 
  شناخت معيارها

هوا به ندرت كامالً آرام است و در عين حال بخش . هاي اثرجو بر پرواز باد استيكي از شواهد و جنبه: سرعت باد
باد در اثر عدم تساوي فشار در دو منطقه و . گيردشود را دربرمياساسي پروازهايي را كه از نيروي باد استفاده مي

                                                 
1. DEMATEL 
2. Database 
3. Conditional 
4. Intersect 
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وزد، بر حسب درجه و سرعت باد بر اصوالً باد بوسيله جهتي كه از آن سمت مي. آيدوجود مي در ابعاد افقي بهمعموال
  ).30، 1383گن، پي( شودحسب نات معرفي مي

هر منطقه در طي روز يا مدت مشخص از زمان از جهات مختلف در معرض وزش بادهاي مختلف قرار : جهت باد •
 اگر باد تغيير جهـت دهـد در روش فـرود تأثيرگـذار اسـت     . هات تعداد وزش بيشتر استگيرد و در بعضي از جمي

(Vargas, Malcolm; Wang, Doris ; 2008).  

خواهد به شرايط عمليات پرواز در ارتفاع كم يا در زيرا او مي. تغييرات دما براي خلبان يك مسأله مهم است: دما •
تششعات خورشيد هوا را از . گيردطور غيرمستقيم از خورشيد گرما ميهوا در نزديكي زمين به. پي ببردهواي آرام، 

كنند و زمين هم به كنند، بلكه آنها از هوا عبور كرده، با زمين برخورد نموده و آن را گرم ميسمت باال گرم نمي
  ).7: 1383پي گن، ( كندي خود از زير هوا را گرم مينوبه

دانيد بارندگي با ارتفاع همانطور كه مي. بارش باران سبب تخريب شرايط پروازهاي ورزشي و تفريحي است: نبارا •
  يعني با افزايش ارتفاع، ميزان بارندگي كه عاملي محدودكننده براي پرواز است، نيز افزوده . رابطه مستقيم دارد

  . و ارتفاع به دست آوردتوان يك رابطه رگرسيوني بين بارندگي بنابراين مي. شودمي

نظر به اينكه اغلب پروازهاي آموزشي مقدماتي يا تمرينات پروازهاي آموزشي و همچنين پروازهاي : توپوگرافي •
تفريحي ممكن است در چند صد پا از زمين انجام شود لذا بايد به آثار سطح زمين در اين ارتفاع پروازي توجه خاص 

قرار ) الرأس باالترين ارتفاعاز خط - متر50- پا1500كمتر از (ده اليه اصطكاك ضمن آنكه اين ارتفاع در محدو. شود
   ).143: 1383گن، پي( دارد

طور همزمان دهند كه بهاين امكان را مي. باشدها ميخطوط منحني ميزان براي نمايش دادن سطوح و رويه: ارتفاع •
ها الرأسالقعرها و خطها و خطو دره) حني ميزانبراساس مقدار فاصله بين خطوط من(دار را مناطق مسطح و شيب

ها اندك باشد، خطوط فاصله بيشتري از هنگامي كه مقدار تغييرات ارزش. صورت نقشه ترسيم و مشاهده كنيمرا به
  نمايد و به شدت داراي افزايش يا كاهش در مواردي كه ارتفاع به يكباره تغييرات زيادي را مي. هم خواهند داشت

  .)223, 1388لطيفي و تي تي دژ , حاجي آباديان(تر هستند شد، خطوط به يكديگر نزديكبامي

را با استفاده از مدل  بيو جهت ش بيش دارد كه يتوابع يياياطالعات جغراف ستميس م،يدانيهمانطور كه م: شيب •
تابع شيب اين امكان را  .پر كاربرد هستند اريبس يطيهاي محزييرنامهبر توابع در نيا. كنديم نييتع يارتفاع يرقوم
بدست ) رويه سطح زمين(دهد تا دركي مناسب و بهتر از ميزان تغييرات پستي و بلندي و ميزان شيب عرصه مي

  .)228, 1388لطيفي و تي تي دژ , آباديان حاجي( ها استفاده شودآورده و از خروجي بدست آمده در ساير پردازش

توان آن باشد و ميدهنده جهت جغرافيايي بيشترين شيب رو به سمت پايين مياليه جهت شيب نشان: جهت شيب •
نمايي درنظر گرفت كه جهتي را كه رويه يك تپه رو به آن جهت واقع شده است را مشخص عنوان جهت قطبرا به
  .)229, 1388تي دژ لطيفي و تي ،حاجي آباديان( نمايدمي

موضوع  ).7: 1383پي گن، ( كننددار شمالي، جذب ميدار جنوبي گرماي بيشتري نسبت به سطوح شيبسطوح شيب
صبح با مقدار گرماي دريافتي  8دار رو به شرق در ساعت جالب آن است كه مقدار گرماي دريافتي در سطح شيب
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 .بعدازظهر، با هم برابر هستند 4دار رو به غرب، در ساعت يافتي در سطح شيبسطح افقي در ظهر و مقدار گرماي در

  ).11: 1383گن، پي(

  

  شناسي پژوهشروش

تكنيك . باشدهاي تصميم گيري چندمعياره ميروش انتخابي پژوهش حاضر، روش ديمتل از تكنيك: تكنيك ديمتل •
گيري بر اساس هاي تصميمروش عتكنيك كه از انوا اين. ارائه شد 1976در سال  2الفونتو  1گابوس طديمتل توس

اين روش در آن زمان براي حل مسائل . هاي زوجي است براي اولين بار در مركز تحقيقات ژنو معرفي گرديدمقايسه
  ). 2003،ترويسيك و همكاران( رد استفاده قرار گرفتوم... زيست و  طاز محي تي، انرژي، حفاظطاي نظير مسائل قحپيچيده

 روند يك در محدودكننده روابط يا و معيارها/ متغير ميان متقابل روابط تأييدكننده است ممكن شناسيروش اين

 تواند مي كه است برنمودارهايي مبتني تصاويري ارائه ديمتل فرآيند نهائي محصول. باشد سيستماتيك و ايتوسعه

 قابل ساختاري مدل يك رابه صورت هاآن ميان طهراب و نمايد تقسيم معلول و علت گروه دو به را درگير عوامل

  ).1389اصغرپور،(درآورد  درك

  :زير بودند هايشاخص داراي كه باشند هاي داراي تجربه مي مربيان پرواز و خلبان پژوهش آماري جامعه

  . باشد مرتبط مي هايگواهينامه بودن كاري و دارا مرتب، تجربه فني دانش

 11همان عناصر .نماييد مشخص را بررسي مورد سيستم دهندهتشكيل عناصر: اول گام: تكنيك ديمتل اجراي فرايند •

  .باشندمي پژوهش مشخص معيار

صورت به امتيازدهي صورتبه شدت اين. شويد خواستار خبرگان از را عناصر از نهايي روابط شدت: دوم گام
  .شد محاسبه موجود عناصر دو هر ازاي به را امتيازات هندسي ميانگين يا ميانه سپس. باشد ، مي2جدول شماره 

  معرفي طيف : 2جدول

 مقدار  نام 

  0.00  بدون تأثير

  1.00  تأثير كم

  2.00  تأثير متوسط

  3.00  تأثير زياد

  4.00  تأثير خيلي زياد

  .ها ميانگين حسابي گرفته شده است از آن 1براي در نظر گرفتن نظر همه خبرگان طبق فرمول 

z                                )     1(فرمول =
���������…	���

�
    

 .باشد مي pو خبره  2، خبره 1به ترتيب ماتريس مقايسه زوجي خبره  �x�  ،x�  ،xتعداد خبرگان و    pدر اين فرمول
  .دهد ميانگين مقايسات زوجي را نشان مي 3جدول 

                                                 
1. Gabus 
2.Fontela   
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 انميانگين نظر تمام خبرگ: 3جدول

C11 C10 C9 C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 
  ميانگين نظر 

  تمام خبرگان

2.20  2.20  2.20  2.80  3.00  2.60  2.60  2.60  2.80  2.20  0.00  C1 
2.00  1.60  1.80  2.20  2.40  2.60  2.20  2.20  2.60  0.00  2.20  C2 
2.60  2.20  2.60  2.80  2.80  3.00  2.40  2.80  0.00  3.40  2.40  C3 
1.40  1.20  1.40  1.60  1.40  1.60  1.60  0.00  1.20  1.80  1.80  C4 
2.40  2.20  2.20  2.20  2.40  2.80  0.00  2.60  2.80  2.40  2.20  C5 
2.00  2.20  2.60  2.60  2.40  0.00  2.00  2.80  2.60  2.60  2.60  C6 
0.80  1.20  1.80  1.80  0.00  0.80  0.60  1.80  0.60  1.00  1.00  C7 
1.20  1.00  2.00  0.00  1.80  0.60  0.60  1.80  1.00  1.20  1.00  C8 
1.20  2.00  0.00  2.00  2.00  1.40  1.20  2.00  1.60  2.20  2.20  C9 
2.80  0.00  2.20  1.60  1.40  2.00  2.20  1.20  2.20  1.20  1.20  C10 
0.00  2.20  1.60  1.20  1.20  1.60  2.20  1.00  1.60  0.80  0.80  C11 

  

  .استفاده شده است 3و  2هاي  دست آمده از فرمول براي نرماليزه كردن ماتريس به

��H)                                               2(فرمول =
���

	
	 

 : آيد دست مي از رابطه زير به  rكه

r           )               3(فرمول = max�
�
�(∑ z��
�
��� ) 

 ماتريس نرماليزه شده: 4جدول

C11 C10 C9 C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 ماتريس نرماليزه شده  

0.07  0.07  0.07  0.09  0.09  0.08  0.08  0.08  0.09  0.07  0.00  C1 
0.06  0.05  0.06  0.07  0.07  0.08  0.07  0.07  0.08  0.00  0.07  C2 
0.08  0.07  0.08  0.09  0.09  0.09  0.07  0.09  0.00  0.10  0.07  C3 
0.04  0.04  0.04  0.05  0.04  0.05  0.05  0.00  0.04  0.06  0.06  C4 
0.07  0.07  0.07  0.07  0.07  0.09  0.00  0.08  0.09  0.07  0.07  C5 
0.06  0.07  0.08  0.08  0.07  0.00  0.06  0.09  0.08  0.08  0.08  C6 
0.02  0.04  0.06  0.06  0.00  0.02  0.02  0.06  0.02  0.03  0.03  C7 
0.04  0.03  0.06  0.00  0.06  0.02  0.02  0.06  0.03  0.04  0.03  C8 
0.04  0.06  0.00  0.06  0.06  0.04  0.04  0.06  0.05  0.07  0.07  C9 
0.09  0.00  0.07  0.05  0.04  0.06  0.07  0.04  0.07  0.04  0.04  C10 
0.00  0.07  0.05  0.04  0.04  0.05  0.07  0.03  0.05  0.02  0.02  C11 

 
  .آيد دست مي به 4هاي فوق، ماتريس روابط كل فازي با توجه به فرمول بعد از محاسبه ماتريس

T)                          4(فرمول                      = lim→�∞�H� + H� +⋯+ H� = H	 × (I − H	)
�� 	  

  .دهد را نشان مي tماتريس  جدول زير.است ماتريس يكه  Iدر اين فرمول 

  ماتريس روابط كل: 5جدول

C11 C10 C9 C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 ماتريس روابط كل  

0.20  0.19  0.20  0.22  0.22  0.21  0.20  0.21  0.21  0.19  0.12  C1 
0.17  0.16  0.17  0.18  0.19  0.19  0.17  0.18  0.19  0.11  0.17  C2 
0.21  0.19  0.22  0.22  0.23  0.23  0.20  0.22  0.14  0.23  0.19  C3 
0.12  0.11  0.12  0.13  0.13  0.13  0.13  0.08  0.12  0.13  0.12  C4 
0.20  0.18  0.19  0.20  0.20  0.21  0.12  0.21  0.21  0.19  0.18  C5 
0.18  0.18  0.20  0.21  0.20  0.13  0.18  0.21  0.20  0.19  0.19  C6 
0.08  0.09  0.11  0.11  0.06  0.08  0.07  0.11  0.08  0.08  0.08  C7 
0.10  0.09  0.12  0.07  0.12  0.08  0.08  0.12  0.09  0.10  0.09  C8 
0.13  0.14  0.10  0.15  0.16  0.14  0.12  0.15  0.14  0.15  0.14  C9 
0.18  0.10  0.17  0.15  0.14  0.16  0.16  0.14  0.16  0.13  0.12  C10 
0.08  0.14  0.13  0.12  0.12  0.13  0.14  0.11  0.13  0.10  0.10  C11 
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 5هاي  ها با توجه به فرمول مجموع سطرها و ستون. است Tهاي ماتريس دست آوردن مجموع سطرها و ستون گام بعدي به
  .آوريم دست مي به 6و 

		D)                                               )         5(لفرمو
)	
�×�

= [∑ T��
�
��� ]�×�  

		R)                                                      )    6(فرمول
)	
�×�

= [∑ T��
�
��� ]�×�  

nبه ترتيب ماتريس  Rو  Dكه  × 1و  1 × n هستند.  
  

  مدل تحليل مكاني 

با داشـتن  . هاي جغرافيايي استهدف تحليل مكاني، استخراج اطالعات جديد از طريق تجزيه و تحليل و پردازش داده
توان توان اكولـوژيكي  هايي خاص ميو نيز اعمال فرمول …هاي دسترسي و هايي همچون ارتفاع، اقليم، شبكه راهداده

تمامي ايـن  ). 53: 1390خسروي و جباري،(اي هوايي، اكوگردشگري و غيره سنجيد هي ورزشيك منطقه را در زمينه
هـاي ديگـر در ايـن    مسـلماً بـا افـزودن اليـه    . گـردد هاي مكاني مـي افزاري مشمول تحليلهاي نرمفرايندها و عمليات

  .مدلسازي، جواب نهايي متفاوت و منجر به كشف روابطي بين پارامترها خواهد بود

باشـد كـه   مـي  GISها در محيط هاي مكاني، در بين كاربران سرتاسر جهان، عمليات انطباق اليهنوع تحليل ترينشناخته
هـاي جغرافيـايي   هاي مهم تحليـل همپوشاني كه از روش. نتيجه آن توليد عناصر جديد مكاني در يك نقشه نهايي است

خسـروي؛  ( باشـد اي توليد يك نقشه جديـد مـي  شود، عبارت است از قراردادن دو يا چندين اليه نقشه برمحسوب مي
  ).61: 1390جباري، 

  

  منطق بولين

هاي پايـه هـر واحـد    يعني در نقشه. باشددهي به واحدها در هر اليه اطالعاتي در اين مدل بر اساس منطق صفر و يك ميوزن
ها نيز هـر پيكسـل يـا    ي و تلفيق يافتههاي نهاياند يا نامناسب و حد وسطي وجود ندارد در نقشهاز نظر پخش سيالب يا مناسب

 AND هـا بـر اسـاس نظريـه مجموعـه    . اسـت  OR و  NOT ،AND اين مدل داراي اپراتورهاي. مناسب است و يا نامناسب

هـاي پايـه ارزش   فقط پيكسلي كه در تمامي نقشه AND كند يعني در اپراتورها را استخراج مياجتماع مجموعه OR اشتراك و
پيكسـلي كـه    OR شود امـا در اپراتـور  مي بندينهايي ارزش يك خواهد داشت و جزو مناطق مناسب دسته يك دارد در نقشه

هاي اطالعاتي داراي ارزش صفر باشد در نقشـه  فقط از نظر يك نقشه پايه مناسب بوده و ارزش يك دارد و از لحاظ ساير اليه
  ).1379قرمز چشمه،( شودخروجي و تلفيق يافته ارزش يك داشته و مناسب تشخيص داده مي

  

  هاي پژوهشيافته

 1ها در جدول شماره  معيار استفاده شده است كه اسامي آن 11از  پاراگاليدر سايت يابيمكانمنظور بررسي در اين تحقيق به
دي مرحله بعچهـار  از متشـكل اي شبكه مذكور، عوامل بندي طبقه همچنين و خبرگان نظرات ادغام از پس. آورده شده است

�D(  ها ميزان اهميت شاخص + R�  ( و رابطه بين معيارها )D� − R� (اگر. گردد مشخص ميD� − R� > باشد معيار   0
�Dمربوطه اثرگذار و اگر  − R� < �D زير جدول. معيار مربوطه اثرپذير استباشد  0 + R�   وD� − R� دهد را نشان مي.  
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باشد كه هرسه  زمين، شيب زمين و توپوگرافي مي

 وزش غالب جهت 

باشد و ساير عوامل 

برداري از بندي قابل بهره

سازي روش تحقيق با ترسيم نقشه براي پارامترهاي 

صورت جداگانه هها ب

  جهت باد غالب ساالنه در استان اصفهان

  

  هاي پرواز تفريحييابي سايتبررسي رابطه متقابل بين پارامترهاي موثر در مكان

  گذاري معيارهااهميت وتأثير :6جدول

��  معيار ���

  سرعت باد غالب 4.24

  جهت وزش باد غالب 4.01

  جهت شيب زمين 4.64

  ميانگين دما 3.52

  توپوگرافي 4.29

  شيب زمين 4.35

  رطوبت نسبي 3.10

  ميزان بارندگي 3.20

  اربري اراضيك 3.49

  هاي دسترسيراه 3.12

  فاصله از مراكز جمعيتي 3.22

زمين، شيب زمين و توپوگرافي مي شيب ها به ترتيب، جهت دهد كه مهمترين عامل

 باد سرعت. باشد مي باد وزش غالب و جهت باد باشند و در رتبه بعد سرعت

باشد و ساير عوامل  هوايي جزء پارامترهاي تاثيرگذار مي زمين و حريم زمين توپوگرافي، شيب

  .پروازي بارندگي، ديد نسبي، ميزان 

بندي قابل بهرههاي دستهاي كه ويژگيگونهبندي عرصه سرزمين به نواحي همگن به

سازي روش تحقيق با ترسيم نقشه براي پارامترهاي مراحل پياده. )98, 1388سهامي ( 

ها ب د ابتدا نقشهبندي شسپس هر اليه با توجه به استاندارد پروازي كالس

  .تهيه شده و در نهايت نقشه نهايي با تلفيق نقشه هاي معيارها تهيه شده است

جهت باد غالب ساالنه در استان اصفهان :2بندي سايت پروازي با توجه به سرعت باد غالب                  نقشه

   

بررسي رابطه متقابل بين پارامترهاي موثر در مكان

�� � �� 

1.02 

0.57 

0.93 

-0.25 

0.80 

0.65 

-0.73 

-0.60 

-0.20 

-1.27 

-1.18 
  

دهد كه مهمترين عامل نتايج نشان مي

باشند و در رتبه بعد سرعت پارامترهاي فيزيكي مي

زمين توپوگرافي، شيب شيب غالب،  جهت باد

 تاثيرپذير هستند از قبيل رطوبت
  

  هاي مكاني نقشه

بندي عرصه سرزمين به نواحي همگن بهبندي به معناي دستهپهنه

 طريق تفكيك موضوعات باشد

سپس هر اليه با توجه به استاندارد پروازي كالس. تعيين شده آغاز گشت

تهيه شده و در نهايت نقشه نهايي با تلفيق نقشه هاي معيارها تهيه شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

بندي سايت پروازي با توجه به سرعت باد غالب                  نقشهپهنه :1نقشه            
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  توپوگرافي استان اصفهان

  بندي شيب استان اصفهان براي سايت پروازي
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توپوگرافي استان اصفهان :4تلفيق مناطق مناسب و نامناسب از نظر تعداد روز بارندگي                        نقشه

بندي شيب استان اصفهان براي سايت پروازيپهنه :6خطوط منحني ميزان استان اصفهان                        نقشه

   

  

  

  

  

  

  

  

هاي داراي جهت شيب شرقي و جنوبمكان :8نقشه    جهت شيب استان اصفهان                     
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تلفيق مناطق مناسب و نامناسب از نظر تعداد روز بارندگي                        نقشه :3نقشه      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

خطوط منحني ميزان استان اصفهان                        نقشه :5نقشه                   

  

جهت شيب استان اصفهان                      :7نقشه                             



                   301  

 

  هاي دسترسي در سطح استان اصفهان

  

  هاي پرواز تفريحييابي سايتبررسي رابطه متقابل بين پارامترهاي موثر در مكان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بندي براي سايت پروازي با توجه به كاربري اراضي استان اصفهانپهنه 

هاي دسترسي در سطح استان اصفهانراه :11نقشه                  گي نقاط شهري و روستايي در استان اصفهان

  هاي مناسب سايت پروازي سالتلفيق پهنه :12نقشه

بررسي رابطه متقابل بين پارامترهاي موثر در مكان

 :9نقشه

  

  

  

  

  

  

  

  

گي نقاط شهري و روستايي در استان اصفهانپراكند :10نقشه          
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  نتايج

تعيين مكان مناسب براي سايت پروازهاي تفريحي و گردشگري از لحاظ شرايط طبيعي و زيست محيطي و نيز قـوانين  
هاي پروازي نيازمند به ابزار توانمنـدي اسـت كـه    يابي سايتفاكتورهاي مؤثر در مكان. ني بسيار حائز اهميت استانسا

 بـه  بـراي  مناسـب  محـل . يابي مناسب براي گردشگران و خلبانان انجام دهدبتواند با درنظر گرفتن تمامي عوامل، مكان

 داراي بايسـت مـي  برخواسـتن  محل. باشدمي دشت به مشرف وستهپي همبه هايتپه و هاكوه پاراگاليدر درآوردن پرواز

 از مناسـب  بـاد  اسـت  الزم برخواسـتن  هنگـام  .پريد تواننمي هاصخره و هاديواره از پاراگاليدر با. باشد مناسب شيب

 در پـرواز  بـه  دشـت  طـرف  بـه  و باد به رو سراشيبي در دويدن با خلبان و باشد داشته وجود كوه طرفبه دشت سمت

  : وجود دارد آورده شده است پروازهاي كه بهترين امكان حلاي از مدر ذيل خالصه .آمد خواهد

  .هاي تندباالي شيب •

  .هاي در ارتفاع باالتر از بقيهو شيب ريجباالي  •

  .)بدون درخت و موانع(باالي يك شيب هموار  •

  .در جهت روبروي وزش باد قرار دارند باالي وجوهي كه مستقيماَ •

  .)تا جائيكه خطرساز نباشد و حد ايمني رعايت شود(ها شود مانند فرورفتگيسرعت باد در آنجا بيشتر مي جائيكه •

 فاتحان سيروس سبك فوق خلباني آموزشگاه سايت وب هاشمي،( شودزمانيكه هوا بخاطر وجود گرما سبكتر ميو  •

١آسمان
.(  

منـاطق مسـتعد   . يابي در استان اصفهان مشخص شـد مكانبا استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي و عوامل درگير در 
بديهي است . هايي از مركز استان اصفهان در مجاورت ارتفاعات  واقع هستندبراي سايت پروازهاي تفريحي در قسمت

ــوع  ــذكور در شــرايط اقليمــي بســيار مطب ــاطق م ــوگرافي داراي شــرايط   من ــين از نظــر توپ ــرار داشــته و همچن ــر ق   ت

هـا  ها امكان دسترسي آسـان بـه تمـامي سـايت    براساس مدل، تلفيق نهايي حاصل از اشتراك اليه. اشندبتري ميمناسب
ها امكان استقرار موقت گردشگران اين سايت. ها با فاصله نسبتاً كم واقع هستندوجود داشته و اكثر آنها در حاشيه جاده

تـر را نيـز   مدت طوالنيفاهي، امكان اقامت گردشگران بهتوان با در نظر گرفتن بعضي از امكانات ررا فراهم كرده و مي
هـاي مسـتعد گردشـگري و درنظـر     فرد طبيعي منطقه توزيع متناسـب مكـان  با شرايط منحصر به ،رواز اين. فراهم نمود

  .توان اقتصاد بومي ناحيه را متحول كردگرفتن تمهيدات الزم در سطح منطقه مي

داده شـد،   حيتوضـ  شـتر يپ كـه  يبـه روشـ   ،اصـفهان در استان  ،وازهاي تفريحيسايت پر، نقاط مناسب پژوهش نيدر ا
داراي ارزش  يهمگـ  داده شده اسـت،  شينما ،ييبه صورت فضا يينها ةكه در روي نقش ،يمناسب نقاط. ديانتخاب گرد

ـ اي تبعهاي منطقهاستيس است، از ياتيعمل ةمكان، كه مرحل قياست و انتخاب دق يكساني صـوص  كنـد؛ در خ يمـ  تي
 يرسـاخت ي،  زيعيهاي طبليخاص و مرفه دارد، ضمن برخورداري از پتانس مندانعالقه كه ،سايت پروازيمكان مناسب 

ـ  ومـالك هاسـت    نيهـا از مهمتـر  به شهرهاي بزرگ و مراكـز اسـتان   يكينزد ،يوخدمات ـ ناح كي  ليـ صـرفاً بـه دل   ه،ي
  .باشد پرواز گردشگري براي يتواند مكان مناسبي، نمپتانسيل مكانيبرخورداري از 

                                                 
1.http://www.cirrusfly.com/index.php?option=com_content&view=article&id=139:ridge-
soaring&catid=1:report-news&Itemid=175 
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مـورد   يگردشـگر  ياحـداث سـاز و كارهـا    يمكان بـرا  نيعنوان بهتربه نيهمچن يشنهاديپ يحيپرواز تفر يهاتيسا
مكـان مناسـب    كيكردن  دايپ يبرا نهيدر وقت و هز ييجومناطق مستعد منجر به صرفه شناخت .رديگياستفاده قرار م

 اريـ در اخت ،خلبانـان عـالوه بـر    تواننـد بـه شـكل نقشـه راهنمـا درآمـده و      يمناطق م نيا. شوديم يحيپرواز تفر يبرا
ـ فيدر بهبـود ك  ريـ رسد توجه بـه نكـات ز  يظر منبه .رديگذاران قرار گهيسرما و گردشگران ـ يگزمكـان  تي  ةو توسـع  ين
  :اثرگذار باشد ،يهاي عملدر پروژه ،هاي پروازيهاي مناسب سايتدر مكان گردشگري

  ؛يمطابق با استانداردهاي جهان پروازي سايتسازي آماده −

  موردنظر؛ طقامن براي خلبانان و گردشگراندر  شتريكشش ب جاديهاي مناسب براي افراهم كردن اقامتگاه −

  ؛سايت پروازيبه  يمنته رهاييمسها و زيرساخت ةتوسع −

 رها؛يمناسب، در طول مس تيفيبا ك يدمات حمل و نقل عمومخة ارائ −

  تند؛ بيصوص در مناطق داراي شخبهاي استاندارد،  فراهم كردن باالبره −

منظـور كـاهش   بـه  خلبانـان بـراي   سـايت پـروازي   و همچنين الگوهاي اقليمي محلـي  بيهاي ششهنق يةته −
  ي؛خطرات احتمال

  در منطقه؛ هاي هواييورزشهاي فعال برقرار كردن آموزشگاه −

  زات؛يبه لحاظ مهارت و تجه خلبانانكنترل  −

  ؛يورزش هايمهيب ةتوسع −

  .آن است اتياز ضرور زين سايت پروازي يكيفعال در نزد يوجود مركز درمان −

ـ تعـداد گردشـگر و بعضـاً ازد    شيدر افـزا  يگردشـگر  التيامكانـات و تسـه   يمناسب و بارگذار هايمكان نييتع  ادي
  .داشته باشد يتواند نقش مؤثريم ياقتصاد يدرآمدها

  

  كتابشناسي

تهران، انتشارات سازمان مديريت صنعتي، چاپ ) رويكردهاي ساختاردهي مسئله(م آذر، ع، پژوهش در عمليات نر .1

  ؛1392 ،اول

  ؛1389گيري چند معياره تهران، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ هشتم،ج، تصميم.اصغرپور،م .2

ني و طراحي مسير پرواز بهينه هواپيماهاي بدون سرنشين در حضور عوارض زمي” ؛بابايي ، عليرضا و جالل كريمي .3

  ؛67- 55): 1390)) (ديناميك، ارتعاشات و كنترل) (23پياپي (مكانيك هوا فضا “ مناطق تهديد

، انتشارات دلشدگان: تهران. با ترجمه وارطان زاكاريان. 86سوم، تابستان. شناخت آسمان براي پرواز. دنيس ،گنپي .4

  ؛1383

امتداد باند پرواز فرودگاه اردبيل با تجزيه و  ارزيابي”صراف؛ و عباس حسيني جهانبخش اصل، سعيد؛ بهروز، ساري .5

  ؛126- 113): 1385) (57(38هاي جغرافيايي پژوهش“ .تحليل عنصر باد

 ؛Spatial Analyst ArcGISخودآموز . حاجي آباديان، جواد، هومن لطيفي، و اميد تي تي دژ .6

علم  -يغمايي: تهران. يد تي تي دژبا ترجمه جواد حاجي آباديان، هومن لطيفي و ام. تدوين توسط اميد تي تي دژ .7



  )المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا                                               304

 

  ؛1388معمار، 

 10ARC GISخودآموز) GIS(هاي اطالعات جغرافياييمباني سامانه ،)1390( محمدكاظم ،جباري ؛يونس ،خسروي .8

  ؛1390، نشر آذر كلك: زنجان

  المللي يش بينسومين هما“ يابي مناسب براي استفاده از انرژي باد در كشورمكان”. ، جهانگيري.، ز.زاده، فرحيم .9

  ؛1382تهران، . سازي مصرف سوخت در ساختمانبهينه

برآورد انرژي باد در ايستگاههاي همديدي ”. زاده، فاطمه؛ پدرام، مژده؛ صداقت كردار، عبداهللا؛ كمالي، غالمعليرحيم .10

  ؛155- 172): 1388پاييز ( 3ريزي محيطي، شماره جغرافيا و برنامه“ .استان اصفهان

 ؛1385: گزارش پروژه، تهران. هاي بادخيز ايراناسي كشور، ارزيابي انرژي پتانسيل باد در پهنهسازمان هواشن .11

  ؛1388، دانشگاه صنعتي مالك اشتر: تهران. آمايش و مكانيابي ،اهللاحبيب ،سهامي .12

دي شهر تحليل عناصر اقليمي باد و بارش با تأكيد بر طراحي شهري مطالعه مور”شيخ بيگلو، رعنا؛ محمدي، جمال؛  .13

  ؛82 - 61): 1389پاييز ( 21، شماره 3ريزي محيطي مجله جغرافيا و برنامه“ اصفهان

يابي پخش سيالب، مجموعه مقاالت هاي موردنياز در مكانتعيين شاخص ،)1379( قرمز چشمه، باقر و همكاران .14

  ؛آوردهاي طرح آبخوان داريدومين همايش سراسري دست

مكانيابي فضاي سبز شهري با استفاده از سيستم اطالعات ”اهيوندي، احمد؛ وارثي، حميدرضا؛ محمدي، جمال؛ ش .15

  ؛103- 83): 1387بهار و تابستان (اي، شماره دهم مجله جغرافيا و توسعه ناحيه“ .جغرافيايي

16. Araque، Francisco; Salguero، Alberto; Abad، Maria M.;. "Application of data 
warehouse and Decision Support System in soaring site recommendation." 
Information and Communication Technologies in Tourism (Springer Verlag)، 2006: 
12; 

17. Hu Y.، Lee C.، Yen M.، Tsai H.; "Using BPNN and DEMATEL to modify Importance 
– Performance Analysis model – A study of the computer industry"; Expert Systems 
with Applications، Vol. 36، No. 6، 2009; 

18. Paragliding Site Selection and Development - the basics. Taiwan، 2009; 
19. Rzucidło، Arkadiusz. "Thermals Map – Assist Flight System." Intelligent Information 

and Engineering Systems (Institute of Information Theories and Applications FOI 
ITHEA ، Sofia، 1000، P.O.B. 775، Bulgaria. and Rzeszow University of Technology، 
Poland) 13 (September 2009): 85-88; 

20. Salguero، Alberto; Araque ، Francisco; Carrasco، R; de Campos، A; Martínez ، L;. 
"Using Fuzzy Data Mining for finding preferences in adventure tourism." 
EUROFUSE WORKSHOP New Trends in Preference Modelling، n.d.: 79-85; 

21. Trevithick ، S. Flabouris، A.، Tall، G.، Webber، C.، (2003), International EMS systems: 
New South Wales. Australia، Resuscitation، 59 (2):521-70; 

22. Vargas، Malcolm. Introduction to Paragliding a training manual and study guide for 
beginner and novice level pilos. Translated by Doris Wang. Taiwan: USHPA، 2008; 

23. Vargas، Malcolm. Introduction to Paragliding a training manual and study guide for 
beginner and novice level pilos. Translated by Doris Wang. Taiwan: USHPA، 2008; 

24. Vargas، Malcolm; Wang، Doris ;. Introduction to Paragliding. Taiwan: the ROC 2008. 
        

 
  


