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  چكيده

يابي محل استقرار صنايع از اهميت در كشور ما، ايران، كه شرايط اقليمي متفاوت و متنوعي را داراست، توجه به مكان

برداري از پروژه صنعتي بروز كند بايد پس از بهرهها اي برخوردار است و به آثار تبعي آن كه ممكن است حتي سالويژه

صورت گرفته است  اقليميهاي توليدي بدون توجه به مسايل جغرافيايي و در بيشتر نقاط كشور استقرار واحد .اهميت داد

از سوي ديگر توجه به اثرات دراز مدت استقرار  .هايي در نواحي مختلف كشور شده استو اين امر موجب بروز خسارت

در  در اين تحقيق منطقه مورد مطالعه صنايع در يك مكان با توجه به تأثيرات آن بر روي اقليم بايد مد نظر قرار گيرد.

  .شمال استان همدان قرار گرفته است

موده كه، ميزان توليد صنايع به ترتيب از كد تقسيم ن  "ه"و "د"، "ج"، "ب"، "الف"صنايع را براساس حجم توليد به پنج كد 

يابي صنايع در محدوده مورد مطالعه عوامل و عناصري كه در اين مطالعه جهت مكان يابد.افزايش مي "ه"به سوي كد  "الف"

اهميت و جهت بررسي  باشند.و عوامل انساني مي عوامل اقليمي ،پارامترهاي محيطي، اندرد تأكيد و تحليل قرار گرفتهمو

هاي مختلف پس از بررسي مدل يابي، عوامل بارش، دما و باد انتخاب شده است.ضابطه پارامترهاي اقليمي درمكان

 هاي مكاني ايجاد شده و سپس باشامل داده GISهاي يابي و انتخاب مدل مناسب موضوع مورد پژوهش، پايگاه دادهمكان

بندي هاي طبقه، داده AHPنهايتاً مدل تحليل سلسله مراتبي و  )Fuzzyفازي (هاي مبتني بر منطق استفاده از امكانات مدل

) WLCها (وزني اليه –ها براساس تركيب خطي رويهم اندازي اليهشوند و شده، بازيابي، تجزيه، تحليل و ارزيابي مي

ي نهايي خواهد بود كه ها، توليد نقشهو بر اساس مدل مورد نظر ضمن تحليل وضع موجود، خروجي دادهانجام شده 

   دهد.هاي مناسب براي احداث مناطق صنعتي را نمايش ميمكان

 ،سپس موقعيت مناطق منتخب با استفاده از شاخص هاي تغيير اقليم مورد بررسي قرار گرفته است. براي نيل به هدف فوق

  .استفاده كرديم تعيين گرديده است)، WMO )ETCCDIاز طرف كارگروه تغييراقليم  كه هاي دما و بارشآستانه از

  گزيني، صنعت، عناصر اقليمي، تغيير اقليم.: مكانكلمات كليدي



  و پركخاكي                       

146 

 

  مقدمه

انتخاب موقعيت مناسب براي استقرار يك كاربري جستجويي است جهت يافتن مكاني كه بتواند با نيازهاي خاص كاربري 

يابي ناميده ها با توجه به معيارهاي مورد نظر، مكانمربوطه هماهنگ گردد. فرآيند يافتن و انتخاب موقعيت محل كاربري

ها و يك مكان با توجه به اينكه براي چه فعاليتي در نظر گرفته شود متفاوت خواهد بود، شاخصشود. قابليت و توان مي

(شهابيان،  سو هستندنسبت به نوع كاربرد متفاوت هستند، اما در جهت انتخاب مكان مناسب هم ي انتخاب مكان،معيارها

  ).21،ص1376

يابي محل استقرار صنايع از اهميت داراست، توجه به مكان در كشور ما، ايران، كه شرايط اقليمي متفاوت و متنوعي را

برداري از پروژه صنعتي بروز كند بايد ها پس از بهرهاي برخوردار است و به آثار تبعي آن كه ممكن است حتي سالويژه

  .)1377اهميت داد (پوالددژ، 

صورت گرفته است و اين امر  اقليميفيايي و هاي توليدي بدون توجه به مسايل جغرادر بيشتر نقاط كشور استقرار واحد

از سوي ديگر توجه به اثرات دراز مدت  .)1376(رضويان،  هايي در نواحي مختلف كشور شده استموجب بروز خسارت

شايد چرخش عمومي استقرار صنايع در يك مكان با توجه به تأثيرات آن بر روي اقليم بايد مد نظر قرار گيرد، چرا كه، 

اعصار پايدار بوده است. اما، دما به طور واقعي در طول زمان تغيير كرده است. موقعيت و شدت اجزاء كليدي جو سراسر 

هاي مراكز پرفشار جنب حاره تغيير كرده است و بعضي از اجزاء حاضر مانند لهاي ميانه و سلوهاي عرضچون سيكلون

تغيير اقليم تغيير متوسط شرايط جوي در يك مكان يا ناحيه  هاي آسيا ـ افريقا تضعيف و حتي غير فعال شده است.موسمي

هاي فصلي شديداً مشكل است. ر اقليمباشد. تشخيص تغييرات اقليمي از تغييرپذيري اقليم بخصوص دخاص مي

ليم هاي جوي از همان نوع است. اعتقاد عمومي بر اين است كه تغيير اقهاي ميان ميانگين حالتتغييرپذيري اقليمي تفاوت

)، Radinovic and Curic,2009( دهدهاي دما و بارش را تحت تأثير قرار ميهاي هوا و اقليم، از جمله آستانههمه جنبه

تواند در بارش و الگوهاي بارشي مناطق به طور مستقيم و غير مستقيم داراي هاي دما ميتغيير در فراواني وقوع آستانه

هاي اقليمي دما هاي علمي بسياري در زمينه رونديابي تغييرات شاخص، تحقيقات و كارامروزه. اي باشدالعادهتأثيرات فوق

دماي هواي مجاور سطح زمين در طول قرن بيستم در  گيرد.اي و ملي صورت ميهاي جهاني، منطقهو بارش در مقياس

اين گرم شدن در ربع آخر قرن و  باشدحال افزايش بوده است، در ادامه اين روند گرم شدن جهاني در حال افزايش مي

هاي حوادث هوا و اقليم همراه اي است كه با تغييراتي در آستانهبيستم بسيار سريع بوده است. گرم شدن جهاني پديده

). هنوز در خصوص كميت طبيعت اين تغييرات اطالعات اندكي داريم. نتايج مطالعات A,kelin and et, 2003( باشدمي
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هاي حداقل دما به طور معني داري كاهش يافته، در حالي كه عكس عداد وقوع و تراكم وقوع آستانهنشان داده است كه ت

اين امر در حالي است كه بيشتر  هاي حداكثر دما با روند بسيار ضعيفي صادق است.اين موضوع در خصوص وقوع آستانه

پيوندند وسط و باال به وقوع ميهاي متويژه در عرض هاي بارندگي در گستره وسيعي از زمين بهآستانه

)IPCC,2001,2007.( ها از چنين مطالعاتي ها سبب افزايش حمايتاثرات بسيار زياد اقتصادي و اجتماعي آستانه

   گرديده است.

  

)، نتايج 1388روشني ( يابي مراكز صنعتي در سطح ملي پرداختند.)، به ارايه چهارچوبي براي مكان1386فرقاني و ديگران (

يابي مناطق پرورش سيب در دماوند مورد تحليل قرار داده در پتانسيل  Index Overlayزيابي چند معياره را در تابعار

  .است

)، معرفي گرديد. همچنين برخي كاربردهاي سيستمBurrough,1986هاي فازي در علوم خاك توسط (كاربرد روش

  ) يافت.Zhu et al,1997) و (Zhu&Band,1994در (توان هاي استنتاج فازي در مطالعات حوضه آبخيز را مي

 kunlen etاي در خصوص مطالعه روندهاي دما در نواحي مختلف از جمله آمريكاي شمالي (تحقيقات گسترده

al,2004) آمريكاي مركزي ،(peterson,2002) افريقا ،(Mokssit,2003) خاورميانه ،(Zhang,2005(  و اروپا

)Kelin Tank,2002كارائيب  رفته است. اما الگوهاي متفاوت بارش براي نواحي مختلفي چون،) صورت گ

)peterson,2002) افريقا ،(Mokssit, 2003) خاورميانه ،(zhang,2005 امريكاي مركزي و امريكاي شمالي ،(

)Haylock, 2006ررسي ) تعيين شده است كه اكثر آنها تغييرپذيري فضايي و فصلي بارش را نسبت به تغييرات دما ب

  اند.نموده

هاي هاي حداقل و حداكثر دما و بارش در ايران در كانون بررسيها را در ميانگينچندين مطالعه نيز در سطح ملي روند

)  قبالً بر روي تعداد محدودي ايستگاه 2002) و رسولي(2000)، جهادي (1997اند از آن جمله عليجاني (خود قرار داده

  هاي روزانه چندين ايستگاه را به طور محدود مورد بررسي قرار داده است. ) داده2009زاده ( اند. همچنين رحيمكار كرده

 74/35و  58/34درجه طول شرقي و  46/49و   86/47در شمال استان همدان و در بين  در اين تحقيق منطقه مورد مطالعه

راعي و تجاري به عنوان يك منطقه نيمه صنعتي هاي زعالوه بر دارا بودن فعاليتكه  ،درجه عرض شمالي قرار گرفته است

  باشد.هاي زيادي را دارا ميو در حال رشد قابليت



  و پركخاكي                       

148 

 

  

  ): موقعيت منطقه مطالعاتي1نقشه (

  هامواد و روش

هاي شامل داده GISهاي يابي و انتخاب مدل مناسب موضوع مورد پژوهش، پايگاه دادههاي مختلف مكانپس از بررسي مدل

هاي توصيفي به صورت اسناد، اطالعات و آمار ايجاد شده و سپس با اتصال صورت نقشه رقومي و عكس و دادهمكاني به 

نهايتاً مدل تحليل و  )Fuzzyهاي مبتني بر منطق فازي (هاي توصيفي و استفاده از امكانات مدلهاي مكاني به دادهداده

ها براساس رويهم اندازي اليهو شوند تجزيه، تحليل و ارزيابي مي بندي شده، بازيابي،هاي طبقه، داده AHPسلسله مراتبي 

ها، و بر اساس مدل مورد نظر ضمن تحليل وضع موجود، خروجي داده) انجام شده WLCها (وزني اليه –تركيب خطي 

   دهد.هاي مناسب براي احداث مناطق صنعتي را نمايش ميي نهايي خواهد بود كه مكانتوليد نقشه

 ،براي نيل به هدف فوق موقعيت مناطق منتخب با استفاده از شاخص هاي تغيير اقليم مورد بررسي قرار گرفته است.سپس 

. براي استفاده كرديم )، تعيين گرديده استWMO )ETCCDIاز طرف كارگروه تغييراقليم  كه هاي دما و بارشآستانه از

و نوژه) در  همدان ا و بارندگي در دو ايستگاه سينوپتيك (فرودگاهدمهاي روزانه حداقل و حداكثر انجام اين تحقيق داده

هاي پس از آن با اخذ داده گيرد.و تحليل قرار مي )، مورد بررسي2005-1976گستره منطقه مطالعاتي و در دوره آماري (

خواهيم شد. در  ليلها جهت انجام تحسازي و پردازش دادهمورد نظر (دما وبارش)، وارد مرحله كنترل كيفيت و آماده

آوريم. در اين هاي جديدي بدست ميداده ،هاي مختلف را در خصوص متغيرهاي اقليمي اعمال نمودهمرحله بعد شاخص

» من كندال « هاي ناپارامتري و تست هاي آماري موجود روشاز بين روشها هاي دادهمرحله با مطالعه طبيعت و ويژگي

عالوه بر آن روندهاي موجود با تأثيرپذيري از ايجاد مناطق  د.يبرآورد روند انتخاب گردترين روش براي بهينه به عنوان

  شده است.صنعتي گسترده نيز تحليل 
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  يابي مناطق صنعتيدر مطالعات مكان اقليميعوامل مهم جغرافيايي و 

أكيد و تحليل قرار يابي صنايع در محدوده مورد مطالعه مورد تعوامل و عناصري كه در اين مطالعه جهت مكان  

هاي زيرزميني و هاي سطحي، سطح آبها، شبكه آباند عبارتند از: پارامترهاي محيطي شامل: توپوگرافي و گسلگرفته

چاه، عوامل اقليمي نظير: شرايط دمايي، بارندگي و باد (سرعت و جهت)، نوع اقليم، ريسك سيالب، و عوامل انساني 

قنات و مناطق حفاظت  ،ال نيرو، كاربري زمين و پوشش اراضي، قابليت اراضي، چاهشامل: خطوط مواصالتي، خطوط انتق

  باشند.شده مي

  گزيني صنايعورد استفاده در مكانمعيارهاي م

 2و به استناد تبصره  21/3/1380بر اساس مصوبه هيئت وزيران در خصوص ضوابط و معيارهاي استقرار صنايع در تاريخ 

اند شدهكد ظرفيت توليد صنعتي تقسيم  5و   صنعتي گروه 11 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا، صنايع به  13ماده 

كه صنايع را  ،باشدنامه  فوق الذكر ميع در اين تحقيق براساس آيينطبقه بندي صناي .)1381(تصويب نامه هيئت وزيران، 

 "الف"تقسيم نموده است. ميزان توليد صنايع به ترتيب از كد   "ه"و "د"، "ج"، "ب"، "الف"براساس حجم توليد به پنج كد 

  يابد.افزايش مي "ه"به سوي كد 

  با استفاده از توابع طراحي فازي هاسازي اليهاستاندارد

هاي غيرقطعي و نامشخص را با يك تئوري دقيق توصيف هايي هستند كه پديدههاي فازي، سيستمسيستم  

). 1378لب، دهد، تبديل دانش بشري به يك فرمول رياضي است (تشنهفازي انجام ميكنند. اساساً كاري كه يك سيستم مي

هر عضو تنها دو درجه عضويت وجود داشت: يك، به معناي عضويت كامل در يك دسته  هاي كالسيك، برايدر مجموعه

ها به توابع فازي استفاده شده جهت استانداردسازي اليه  ).1378(زاهدي،  و صفر، به معناي عدم عضويت در مجموعه

  باشند:شرح ذيل مي

سازي براي كالس مطلوبيت براي كالس مطلوبيت باال: اين روش استاندارد Minimum standardizationالف) روش 

در اين روش چنانچه با افزايش مقادير معيار مورد نظر، مطلوبيت آن نسبت به هدف افزايش يابد، شود. باال استفاده مي

  آنگاه از رابطه ذيل استفاده ميگردد

)1                                       (
minmax
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xx

xx
Z i
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=   
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تر، هاي با ارزش پايينبراي كالس مطلوبيت پايين: در اين روش كالس Maximum standardizationب) روش 

 گردد:ها به اين روش از رابطه زير استفاده ميگيرند. براي استاندارد كردن اليهامتياز باالتري مي

)2                                      (
minmax

max

xx

xx
Z i

i
−

−

=  

  عوامل اقليمي

از آنجا كه  يابي، عوامل بارش، دما و باد انتخاب شده است.جهت بررسي اهميت و ضابطه پارامترهاي اقليمي درمكان 

شناسي در منطقه مطالعاتي محدود بوده و از لحاظ موقعيت مكاني، توزيع مناسبي ندارند، در اين هواهاي تعداد ايستگاه

ساله  20شناسي و سينوپتيك در يك دوره آماري سنجي، اقليمايستگاه باران 31هواشناسي ماهانه و ساالنه تحقيق از آمار 

   است.شده  ) در گستره منطقه مورد مطالعه استفاده1985 -2005(

  

  ): موقعيت ايستگاه هاي مورد مطالعه2نقشه (

  يابي عناصر اقليميواسطه

هاي زمين آمار روش -2هاي رياضي (غيراحتمالي) و روش -1يابي وجود دارد هاي دروندو گروه اصلي از تكنيك

)2003ESRI,.( ها و همچنين دقت مورد هاي در اختيار و نوع دادهها به تناسب دادهممكن است هر يك از اين روش

به  روش بهينه خواهد بود.انتظار، مورد استفاده قرار گيرند، بديهي است بهترين روش استفاده، مقايسه، تحليل و انتخاب 
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، خطاي استاندارد متوسط RMSEترين مقدار طور كلي، مدلي بهتر است كه ميانگين استاندارد شده نزديك به صفر، كم

  ). ,2003ESRI، استاندارد شده نزديك به يك داشته باشد (RMSE، و خطاي RMSEنزديك به خطاي 

  Splineبرآورد بارش با استفاده از روش  

اي در پديد آوردن سطوح پيوسته اي از مشاهدات نقطهاي مجموعههاي هندسي يا چند جملهرياضي از ويژگي هايروش

)، برآورد مقادير 3( نقشه). 1386آيند (فرج زاده، هاي دقيق به شمار ميها جزء تكنيككنند.اين روشفضايي استفاده مي

  دهد. در گستره منطقه مورد مطالعه نشان مي  Splineبارش را با استفاده از تابع مجهول

  

  ): سطوح هم باران ساليانه منطقه مورد مطالعه3نقشه (

  برآورد دما با استفاده از روش كريجينگ

شود. در آمار اي از آمار فضايي ميشود و شامل شاخهها استفاده مياي در بسياري از زمينهامروزه، زمين آمار بطور گسترده

). الزم به ذكر است كه ,2003ESRIيابي است (شود كه نسخه آماري درونآمار با كريجينگ شناخته مي فضايي زمين

دهند، ها به لحاظ واقعي در هر كجاي منطقه رخ ميشوند، اما ارزشآوري مياي جمعهاي به صورت رويدادهاي نقطهداده

  ).,2003ESRIتند (ها داراي پيوستگي فضايي هسشود ارزشكه در اين حالت گفته مي

به عنوان  Universal Krigingدر هر يك، مدل  RMSEيابي و برآورد ميزان هاي مختلف درونپس از بررسي مدل

يابي يابي استفاده شده است، اين درونها از اين روش درونمدل بهينه در نظر گرفته شد. به دليل وجود روند در داده

          باشند.ميهايي است كه داراي روند مخصوص داده
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در گستره منطقه مورد   Universal Kriging )، برآورد مقادير مجهول دما را با استفاده از تابع سطح در روش4( نقشه

 دهد.مطالعه نشان مي

  

  دماي ساليانه منطقه مورد مطالعه): سطوح هم4نقشه (

  هاي فازي به تفكيك صنايعهاي نهايي در اليهنتايج اعمال وزن

  "الف"هاي فازي شده صنايع كد هاي نهايي در اليهنتايج اعمال وزن

باشد و از ضرب نمودن وزن هر اليه در مي "الف"هاي مناسب استقرار صنايع كد )، خروجي نهايي مكان5نقشه (  

ستقرار صنايع ها به دست آمده است. طبق اطالعات اين نقشه بهترين مناطق جهت االيه مورد نظر و نهايتاً جمع كل اليه

در اطراف شهر كبودرآهنگ  و منطقه كوچكي نيز در اطراف شهر همدان و بهار است. از آنجا كه ظرفيت توليد در اين كد 

هاي زائد ناشي از اين واحدهاي توليدي نيز بسيار اندك است. بنابراين قرار پايين است، لذا درجه آلودگي و خروجي

ها بالمانع است. همانطور كه از نامهمنطقه شهري و روستايي از نظر قوانين و آيينگرفتن اين صنايع در اطراف و داخل 

داراي درجه  58/0تا  21/0در منطقه مورد مطالعه از  "الف"شود، دامنه استقرار صنايع كد راهنماي نقشه نهايي درك مي

گيرانه نسبت ارهاي بسيار سختحاكي از اعمال تدابير سخت و معي 58/0عضويت است. كاهش درجه عضويت از يك به 

اي است كه باالترين درجه عضويت در بين تمامي كدها مربوط به كد يابي است. اين امر به گونهبه عوامل موثر در مكان

 "الف"اي از مكان مورد مطالعه كه قابليت استقرار صنايع كد است. لذا اين مطلب بيانگر اين موضوع است كه گستره "الف"

)، مناطقي كه با رنگ سفيد مشخص 5تر از گستره مكاني استقرار صنايع ديگر است. طبق نقشه (باشد، بسيار وسيعرا دارا مي

هاي هستند. با توجه به اينكه، شهرك مناسب جهت استقرار صنايعميباشند كه   5/0درجه عضويت باالتر از  داراي ،اندشده

 1000هكتار دارند، تالش شده است تا مناطق داراي بيش از  1000صنعتي جهت احداث حداقل نياز به زميني به مساحت 
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هكتار وسعت تعيين شوند. اين دو مكان بدست آمده براساس انطباق با عوامل محيطي و انساني سازگاري نسبتاً بااليي را 

  دهد. نشان مي

  

  "الف"): صنايع كد 5نقشه (

  "ب"ايع كد هاي نهايي در اليه هاي فازي شده صننتايج اعمال وزن

 58/0دهد. مقدار عضويت در اين كد به را نشان مي "ب"هاي مناسب احداث صنايع كد )، خروجي نهايي مكان6نقشه (

شود، اما از نظر مساحت گيري در درجات عضويت مشاهده نميتغيير چشم "الف"از يك رسيده است. بنابراين نسبت به كد 

توان نتيجه گرفت هكتار كاهش وسعت قابل مشاهده است. بنابراين مي 100در حدود  "الف"در اين كد نسبت به كد 

ترين مناسب 5/0از  هاي داراي ارزش باالتراست. در اين نقشه نيز پيكسل "الف"كمتر از كد  "ب"تناسب منطقه با صنايع كد 

قرار  585/0تا  511/0رزش هكتار وسعت، در محدوده ا 1000مناطق بوده و لذا در نقشه نيز مناطق داراي وسعت بيش از 

شود. مناطق مساعد در ) مشاهده مي6معرفي شده كه در نقشه ( "ب"اند، به عنوان بهترين مناطق استقرار صنايع كد گرفته

اندكي  "ب"داراي انطباق بسيار زيادي هستند، با اين تفاوت كه ميزان مساحت در كد  "الف"نيز با مناطق كد  "ب"كد 

هاي تر در محل تالقي جادهشرقي شهر كبودرآهنگ و به شكل جزئياين مناطق به طور وسيع در جنوبكاهش يافته است. 

ميزان فاصله از مناطق شهري  "ب"شود. در استقرار صنايع كد منتهي به شهر همدان و به طرف شهرستان بهار مشاهده مي

مسكوني قرار دارند. با توجه به  اطقر خارج از منو روستايي كامالً رعايت شده است، به همين دليل مناطق بدست آمده د

ع بسيار بزيرزميني، در مناطق خروجي مدل، احتمال آلوده شدن اين مناسطح آب منابع آب سطحي و  رعايت فاصله از

هاي مكان تواند در موفقيت ميبه شهرها بعنوان مبادي مواصالتي  مناطق منتخب اندك است. از سوي ديگر نزديكي

نظر از خطوط انتقال نيرو، از يك سو سبب افزايش امنيت استقرار . همچنين رعايت فاصله موردأثيرگذار باشدتمستخرج 
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هاي فشارقوي هاي احداث خطوط و پستگشته و از سوي ديگر نزديكي منطقه صنعتي به خطوط انتقال نيرو هم در هزينه

  جويي خواهد شد.و هم در مقدار هدررفت انرژي صرفه

  

  ."ب"): صنايع كد 6نقشه (

  "ج"هاي فازي شده صنايع كد هاي نهايي در اليهنتايج اعمال وزن

هاي بسيار كم وسعتي نيز شود، لذا پهنهشرقي شهر كبودرآهنگ مشاهده ميبه طور كلي تمركز مناطق بهينه تنها در جنوب

حداقل وسعت مورد نظر براي ايجاد مناطق  هاي ديگر منطقه قابل مشاهده هستند، اما از آنجا كهبه طور پراكنده در بخش

هكتار است و با توجه به اينكه متراژ اين مناطق بسيار كمتر از آستانه معين شده است، اين مناطق در خروجي  1000صنعتي 

در نقشه مربوط به كدهاي باالي صنعتي، نقاط سياه رنگ پراكنده مربوط به  نهايي داراي ارزش و اعتبار كافي نيستند.

 باشند.ايت ضوابط از مناطق شهري و روستايي ميرع

  



 6، پياپي 2شماره، 2، دوره1398 پاييزجغرافيا و روابط انساني،                      

155 

 

  

  "ج"): صنايع كد 7نقشه (

  "د"هاي فازي شده صنايع كد هاي نهايي در اليهنتايج اعمال وزن

در جنوب  "د"دهد. در اين نقشه تنها مناطق مساعد استقرار صنايع كد صنايع را نشان مي "د")، خروجي نهايي كد 8نقشه (

كبودرآهنگ و در محل تالقي خطوط ارتباطي و خطوط انتقال نيرو قرار گرفته است. مناطق مورد نظر در اين شرقي شهر 

تري را نسبت به كدهاي قبلي در اختيار گرفته است. از سوي ديگر روند كد به لحاظ مساحت، محدوده بسيار كوچك

تر نسبت به كدهاي داراي گيرانهررات سختگر بكارگيري قوانين و مقنزولي كم شدن وسعت در كدهاي مختلف نشان

  باشد.صنايع سنگين مي

  

  "د"): صنايع كد 8نقشه (
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  "ه"هاي فازي شده صنايع كد هاي نهايي در اليهنتايج اعمال وزن

طور كه در راهنماي دهد. همانرا براساس مدل فازي نشان مي "ه"هاي مناسب احداث صنايع كد )، خروجي مكان9نقشه (

شود. اين امر در حالي هاي مختلف در اين كد ديده ميشود، كمترين مقدار عضويت ارائه شده در بين اليهشاهده مينقشه م

هاي جنوب شرقي شهر كبودرآهنگ است كه مناطق داراي درجه عضويت باال در اين كد بسيار كاهش يافته و به بخش

بسيار باال است، لذا حساسيت  "ه"اشي از اين توليدات در كد هاي نگردد. از آنجا كه ظرفيت توليدي و فاضالبمحدود مي

داند كه كليه قواعد زيست معيارهاي زيست محيطي نسبت به استقرار اين صنايع افزايش يافته و تنها مناطقي را مساعد مي

  محيطي را رعايت نموده باشند.

  

  "ه"): صنايع كد 9نقشه (

  مل محيطي و باد غالببررسي وضعيت مناطق مختلف با توجه به عوا

داراي دو  "ب "و  "الف"هاي قبلي نيز ذكر شد، نتايج مدل فازي در كدهاي طور كه در بخشهمان: "الف، ب "صنايع كد 

باشد، بنابراين به علت هاي شمالي شهر همدان و ديگري در جنوب شهر كبودرآهنگ ميمنطقه مجزا، يكي در قسمت

) 5هاي (شود. نقشهمناطق به يكديگر، تحليل موقعيت گلباد براي هر دو در اينجا بيان ميانطباق بسيار زياد موقعيت اين 

و همچنين موقعيت گلباد نسبت به مناطق هدف را نيز نمايش  "ب"و  "الف"يابي شده در كدهاي )، مناطق مكان6و (

ها از مناطق صنعتي انگر انتقال آاليندهغربي است، اين امر بيدهد. باد غالب در منطقه مورد مطالعه داراي جهت جنوبمي

هاي صنعتي باشد. بنابراين در حالت عادي آاليندهنزديك به شهر همدان به فضاي بيروني شهر به سمت شمال استان مي

شرقي شهر كبودرآهنگ هاي تعيين شده در جنوبوارد مناطق مسكوني شهر همدان و بهار نخواهند شد. در خصوص مكان
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غرب منطقه صنعتي قرار گرفته است، لذا تأثير ه صادق است. در اينجا شهر كبودرآهنگ در قسمت شمالنيز اين مسأل

ها بدون ورود به هاي انساني متصور شد و در صورت وزش باد آاليندهتوان بر سكونتگاهها توسط باد غالب را نميآالينده

كه غالباً از  . ضمناً به علت شرايط توپوگرافي منطقههاي شمال شرقي منطقه خارج خواهند شدمناطق مسكوني از قسمت

  شود.ها در مكان خاصي جلوگيري مياز انباشته شدن آالينده ها تشكيل شده است،دشت

تواند عالوه بر شرايط محيطي منطقه، جهت باد غالب و استقرار صحيح صنايع نسبت به باد غالب مي: "ج، د، ه"صنايع كد 

هكتار  1000)، موقعيت بهترين مناطق تعيين شده با وسعت بيش از 9و ( )8( )،7هاي (اهش دهد. نقشهها را كتأثير آالينده

شرقي شهرستان كبودرآهنگ دهد. مناطق بهينه اين سه كد تنها در قسمت جنوبنشان مي "ه"و  "د"، "ج"را براي صنايع كد 

محيطي به فضاي خارج از مناطق هاي زيستتقال آاليندهگر انشود. از آنجا كه جهت باد غالب در منطقه نشانمشاهده مي

  .برداري نمودهاي آتي به عنوان قطب صنايع سنگين در استان بهرهريزيتوان در اين منطقه براي برنامهمسكوني است، مي

  تغيير اقليمهاي تحليل موقعيت مناطق منتخب با توجه به شاخص

تواند روندهاي موجود در عناصر دما وبارش را تحت تأثير قرار دهد، از اين رو استقرار صنايع در منطقه مورد نظر مي

  رسد.تحليل مناطق منتخب بر اساس رونديابي دما و بارش ضروري به نظر مي

هاي دمايي و ما به دنبال بررسي چگونگي تأثيرگذاري گرم شدن گذشته بر روي فراواني وقوع آستانهبحث در اين م

   هستيم.  باشد؟هاي بارش همراه ميكه آيا تأثير گرم شدن گذشته با يك روند قابل تشخيص در آستانههمچنين اين مطلب 

  هاي دما، از شانزده شاخص به شرح ذيل استفاده شده است.جهت بررسي آستانه
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  اند:هاي بارش، نيز به شرح ذيل مورد استفاده قرار گرفتههمچنين آستانه

  

بارش  هاي دما و، همچنين تغيير در وقوع آستانهههاي حدي، به تحليل روند نتايج پرداختوقوع دادهبراساس تعداد روزهاي 

  براي هر ايستگاه به طور جداگانه مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است. 

  هاي دما و بارشرونديابي تغييرپذيري شاخص نتايج

 ,TR20, TNxهاي شاخص نوژه، شود. در ايستگاهده ميها روندهايي مشاههاي دما در برخي ايستگاهاز نظر شاخص

TX10p, TN90p, TX90p  وWSDI باشند.داراي روندهاي معنادار مثبت مي  
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  هاي مورد نظر در ايستگاه نوژه) روندها در شاخص1شكل (

 ,TNnهاي داراي روند معنادار منفي و شــاخص DTRو  FD, TN10pهاي همچنين در ايســتگاه فرودگاه، شــاخص

TX10p, TN90p,TX90p وWSDI باشند.داراي روند معنادار مثبت مي  
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  هاي موردنظر در ايستگاه فرودگاه): روندها در شاخص2شكل (

روند معنادار با  هاي بارش، امادر هر دو ايستگاه عليرغم وجود روندهاي بسيار ضعيف مثبت و منفي در برخي از شاخص

شود اما چندان قابل توجه ضعيفي ديده مي روند مثبت نسبتاً  SDIIشود. به عنوان نمونه در شاخص اهميتي مشاهده نمي

  نيست.

سال  10هاي اخير و بويژه در هاي گرم و روزهاي سرد در طي دههبر اساس نتايج تحليل آماري، روزهاي گرم، شب

ه است، وجود روند صعودي در اين مقادير فاصله گرفتن مقدار دما از ميانگين را نشان گذشته داراي روند صعودي بود

  دهد و ادامه اين روند سبب بوجود آمدن ناهنجاري در عناصر اقليمي خواهد شد.مي
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 دهد كه اين عنصر به سوي دماهاي گرمتر و) نشان ميTNxهمچنين افزايش مقدار باالترين دماي حداقل روزانه در ماه(

  باالتر در حال حركت است.

) WSDIضعيفي است اما شاخص تداوم گرما ( ) داراي روند صعودي نسبتاTR20ًهاي گرمسيري (با آنكه شاخص شب

  داراي روند صعودي شديدي است و اين امر نشان دهنده پايداري روزها و دماهاي گرم در منطقه است.

باشد، داراي روند منفي بسيار شديدي است كه همراهي اين روند ميهاي سرد دهنده شبكه نشان TN10pعالوه بر اين، 

هاي حداقل دما در منطقه حكايت دارد. از سوي ديگر )، از كاهش آستانهFDبا روندهاي منفي در روزهاي يخبندان (

ادير باالتر كند و نشان دهنده خيز قابل توجه دماهاي حداقل به سوي مقنيز موارد باال را تأييد مي DTRكاهش شاخص 

  و گرمتر است.

  

  نتيجه گيري

يابي صحيح صنايع نقش زيادي در كاهش آثار مخرب زيست محيطي داشته و جايگاه مطالعات جغرافيايي در اين مكان

تواند آثار برپا داشتن نسنجيده صنايع، بدون در نظر گرفتن تأثير شرايط اقليمي و محيطي مي رابطه اهميتي بسيار دارد.

تواند نتايج غير قابل به روندهاي موجود در عناصر اقليمي ميزيانباري به همراه داشته باشد، از سوي ديگر عدم توجه 

 و با توجه به موارد ذكر شده فوق، هدف نهايي اين پژوهش عبارت است از، بررسي .جبراني را به همراه داشته باشد

اي كه از آن طريق در گونهه رهاي مستعد احداث صنايع در منطقه مورد مطالعه، ب، شناسايي بستمحيطي بندي شرايطپهنه

ها كه با توجه به وزن نهايي اليه هاي مختلف صنعتي و غير صنعتي گام بردارد. جهت توسعه پايدار و منطقي بين فعاليت

يرو و جاده، عامل محيطي ، بدست آمده است، در بين عوامل مختلف، عوامل انساني خطوط انتقال نAHP از روش 

هاي هاي نهايي بر روي اليهسازي وزناند. از پيادهها را به خود اختصاص دادهرودخانه و عامل اقليمي بارش بيشترين وزن

. استهاي مناسب استقرار صنايع در پنج كد صنعتي (الف، ب، ج، د، ه) بدست آمده استاندارد شده، خروجي نهايي مكان

داراي نيز  "ج، د، ه"يكسان و براي كدهاي تقريباً  "ب"و  "الف"براي كدهاي  به لحاظ موقعيت مناسبهاي خروجي مكان

شرقي شهر در شمال شهر همدان و همچنين در جنوب "ب"و  "الف"باشد. اين مناطق در صنايع كد مي همپوشاني

از آنجا كه در  آهنگ قابل مشاهده هستند.شرقي شهر كبودرتنها در جنوب "ج، د، ه"كبودرآهنگ قرار گرفته و در كدهاي 

تري داشته است، لذا گيري كمسختيابي موثر در مكانضوابط ارائه شده نسبت به پارامترهاي  "الف"خروجي نهايي كد 
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كه اين مقادير در ساير كدها به نسبت  ،شودعضويت و همچنين مساحت مناسب در اين كد مشاهده مي درجهبيشترين 

هاي نهايي استقرار صنايع براساس دهند. مدنظر قرار دادن موقعيتگيري را نشان مينايع كاهش چشمدرجه سنگيني ص

غربي بوده و بنابراين، جهت باد غالب منطقه، حاكي از اين مطلب است كه در هر دو منطقه مناسب جهت باد غالب جنوب

ناسب قرارگيري مناطق م ايد بسيار ضعيف دانست.هاي جمعيت انساني بها را در سطح سكونتگاهاحتمال پراكنش آلودگي

تر است به طوري كه در بررسي ميداني، اين منطقه به در نزديكي شهر همدان، بسيار به واقعيت امروزي اين منطقه نزديك

رعايت نشده است كه سبب علمي يابي عنوان منطقه صنعتي فعال شناخته شده است، البته در برخي نقاط اصول مكان

منطقه صنعتي خاصي در حال حاضر  شده است. اما در منطقه كبودرآهنگدر منطقه آمدن مشكالت زيست محيطي  بوجود

   شود.مشاهده نمي

از سوي ديگر، توجه به تأثيرات استقرار دراز مدت صنايع، بويژه صنايع سنگين بر روي اقليم و روندهاي موجود در عناصر 

  باشد.اقليمي ضروري مي

هاي دهنده اين مطلب است كه روندهاي دمايي در منطقه در دهههاي بارش نشانروندهاي معنادار در شاخصعدم وجود 

هاي آينده شاهد تأثير تغييرات در دهه يد گرديده است. بنابراين احتماالًاخير شروع شده و بويژه در دو دهه گذشته تشد

  هاي بارش خواهيم بود. دما در شاخص

ندهاي تشريح شده در دو ايستگاه شاخص منطقه و همچنين روند كلي موجود كه حركت به سوي با توجه به وجود رو

توان نتيجه گرفت كه در طي سه دهه گذشته منطقه مورد مطالعه به سوي گرم شدن حركت باشد، ميهاي گرم ميآستانه

اشد. از منظر ديگر اين مسئله پيش روي بتري مينموده است، اما براي تعيين ميزان اين گرم شدن نياز به تحقيقات دقيق

ماست كه ايجاد مناطق صنعتي گسترده در منطقه و بويژه ايجاد صنايع سنگين سبب تسريع اين روند شده و حداقل، عناصر 

رسد بهترين راه عدم ايجاد اي دچار ناهنجاري خواهد نمود. با اين توضيحات به نظر مياقليمي را در مقياس محلي و ناحيه

  باشند.يع سنگين و بويژه صنايعي است كه داراي مصرف باالي سوخت فسيلي ميصنا
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