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  چكيده

ي شهرهاي جديد با توجه سنجي توسعهوند افزايش جمعيت و گسترش شهر نشيني، امكانبا توجه به ر

در پژوهش حاضر اهميت . كنديابي ايفا ميريزي و مكاناي را در برنامههاي اقليمي، نقش عمدهبه پارامتر

نامه دو پرسشهاي حاصل از گيري از منطق سلسله مراتبي فازي و دادههاي اقليمي با بهرهو وزن پارامتر

ي شهرهاي جديد و بررسي مناطق سنجي توسعهيابي و امكاني زوجي، تعيين و در مكاندلفي و مقايسه

درصد  6/9در نهايت . ي موردي استان قزوين استفاده شدمستعد از نظر شرايط اقليمي در مطالعه

صد در نواحي حد در 7/40درصد در نواحي مطلوب،  3/31مساحت استان در ناحيه بسيار مطلوب، 

سنجي درصد در منطقه بسيار نامناسب از نظر امكان 1/9درصد در مناطق نامناسب و  3/12متوسط، 

  .اندي شهري جديد در استان قزوين قرار گرفتهتوسعه
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  مقدمه

اغلب بر اساس ارزان بودن زمين، نزديكي به مادرشهرها،  يابي شهرهاي جديدامروزه مكان
پذيرد و نقش پارامترهاي صورت مي... هاي ارتباطي، توپوگرافي، اشتغال و دسترسي به راه

. اقليمي در تعيين مكان مناسب جهت احداث شهرهاي جديد كمتر مورد توجه قرار گرفته است

مي، آلودگي هوا، به خطر افتادن سالمت همين مسأله سبب بروز مشكالت متعدد زيست اقلي
ها، مصرف نادرست انرژي، عدم آسايش اقليمي در محيط داخل و خارج ساختمان و در انسان

كيلومتري  10بعنوان نمونه، شهر جديد مهرگان در فاصله . نهايت در شهرها گرديده است
نه باد غالب منطقه باد بر اساس گلباد ساال. نيروگاه شهيد رجايي استان قزوين احداث شده است

است كه در مسير وزش خود دود حاصل از سوخت گاز و يا مازوت » راز«جنوب شرقي 
هاي اين شهر، شهر نيروگاه را به سمت شهر جديد صنعتي كاسپين برده و به همراه آلودگي

همچنين شهر جديد الوند و شهر صنعتي البرز . دهدجديد مهرگان به شدت تحت تأثير قرار مي
در جنوب شرقي شهر قزوين بدون توجه به الگوي وزش باد غالب احداث شده است و آلودگي 

  .شودمناطق صنعتي به شهر قزوين منتقل مي

هاي هاي صنعتي، موقعيت ارتباطي و پتانسيلدليل وجود صنايع و شهركهاستان قزوين ب
اقليمي در پهنه استان  تنوع. كندپذيري بااليي را در سطح كشور تجربه ميكشاورزي، مهاجر

پذيري از جواري با درياي مازندران و تأثيرقزوين به دليل شرايط خاص توپوگرافي و هم
ي شهري جديد در استان سنجي توسعهاين امكانبنابر. الگوهاي جريانات جوي، زياد است

   .عنوان يك منطقه مطالعاتي، هدف و الگويي قابل تعميم در كشور تلقي شودقزوين به

با ناديده گرفتن عوامل آب و هوايي ممكن است در آينده با مسائلي از قبيل مرگ و مير ناشي از 
هاي ها و سيلي مطبوع ساختمانهاي تهويهامواج گرما، كاهش آسايش، افزايش بهاي سيستم

مكان يابي فرآيند جستجو و انتخاب موقعيت مناسب ). 181 :2006اُك، (مخرب روبرو شويم 
كه بهترين عملكرد با طوريهتقرار يك كاربري با توجه به معيارهاي موردنظر است، ببراي اس

  ). 85: 1384غضنفري، (توجه به اهداف موردنظر فعاليت حاصل شود 

براي تعيين  GISافزار با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي در نرم) 1390(وارثي و همكاران 
هاي قابليت اراضي، سطوحي ارتفاعي، شيب، وزآباد، اليهي آتي شهر فيراراضي جهت توسعه
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هاي طبيعي و فاقد كارآيي براي شبكه ارتباطي و گسل مورد بررسي قرار دادند و محدوديت
  .ي آتي شهر را شناسايي نمودندتوسعه

هاي اي را با معيارهاي محلههاي مناسب جهت ايجاد پاركمكان) 1391(يوسفي و همكاران 
معيتي و اكولوژيكي با استفاده از تحليل سلسله مراتبي بررسي نمودند و پس از تهيه فيزيكي، ج

يابي مناسب براي ايجاد اين نوع فضاي سبز، مشكالت موجود و ي تناسب نهايي مكاننقشه
  .پيشنهاداتي براي بهبود وضعيت حاكم ارائه نمودند

شهر تهران ي فيزيكي كالنتوسعهيابي نواحي مساعد براي جهت مكان) 1391(مجرد و همكاران 
 GISافزار بر مبناي عناصر اقليمي و عوامل جغرافيايي با استفاده از تحليل سلسله مراتبي در نرم

  .بيني نمودندتر از ساير جهات پيشي فيزيكي شهر تهران به سمت جنوب مطلوبتوسعه

شهر ملكان، نقش عوامل ي ي فيزيكي بهينهسنجي توسعهجهت امكان) 1393(سرور و همكاران 
هاي محيطي از جمله واحدهاي ژئومورفولوژيك، شيب، نوع خاك، سطح ايستابي و كيفيت آب

و  GISدهي و تحليل سلسله مراتبي به كمك زيرزميني، ارتفاع و قابليت كشاورزي را با وزن
بندي با طبقهي اطراف شهر را به پنج پهنه ها مورد بررسي قرار دادند و محدودههمپوشاني اليه

  .نمودند

بافتي شهر گرگان را با پارامترهاي ارزيابي تناسب اراضي ميان) 1393(ميركتولي و همكاران 
افزار با استفاده از تحليل سلسله مراتبي در محيط نرم... ارتفاع، شيب، لغزش، حريم رودخانه و 

GIS رق و شمال شرق استي شهر به سمت شانجام دادند و نقشه نهايي بيانگر مطلوب توسعه.  

با استفاده از  بهبهان ايرانانتخاب محل دفن زباله در براي ) 2016(قائد رحمت و همكاران 
يك موضوع مهم و الزم براي يابي را تحليل سلسله مراتبي، مكانو  سيستم اطالعات جغرافيا
شرايط واقعي تن در نظر گرف بر اساسآنها  .دانندرشد باال مي سرعت با مديريت زباله در مناطق

فرآيند تحليل ن با در نظر گرفتكرده و محاسبه ي منتخب را از منطقه مورد مطالعه، وزن معيارها
 هاي دفن زبالهمحل ومواد زائد جامد يابي مكان يك مدل براي حلبه ارائه  سلسله مراتبي،

) باالترين مناسب( 5 تا) كمترين مناسب( 1رتبه  از را هاهاي مكاني نقشهداده آنها. اندپرداخته

بهترين مناطق، خوب  به هاي منتخبمكانبا استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي  و بنديدرجه
اين مقاله از جهت تشابه روش و فرايند كاري با . اندكردهتقسيم » نامناسب«دفن زباله محل و 

  .پژوهش حاضر ارزشمند است



  )المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا                  76

 

ا استفاده از تكنيك تحليل سلسله مراتبي و فازي هاي متعددي بعالوه بر مطالعات فوق، پژوهش
، رن و همكاران )2002(از اين جمله واستاوا و ناسوات . انجام شده است GISافزار و نرم

، شاد و )1384(، زنگانه و سليماني )1380(، خراساني و كوركي )1380(، زبردست )2013(
، عيسوي و همكاران )1390(ران ، سليمي و همكا)1388(، قاجري و همكاران )1388(همكاران 

  .نام برد) 1393(و پوراحمد ) 1393(، قنبري )1391(، دلبري و همكاران )1391(

هاي جديد بدون توجه به يابي شهرسنجي توسعه و مكاندر اكثر مطالعات پيشين امكان
ي و همچنين استفاده از تكنيك تحليل سلسله مراتبي فاز. پارامترهاي اقليمي صورت گرفته است
اين بنابر. شودسنجي اقليمي كمتر ديده مييابي و امكانسيستم اطالعات جغرافيايي در مكان

ي شهري جديد با استفاده از دو تكنيك مذكور و پارامترهاي اقليمي لزوم سنجي توسعهامكان
  .يابدمي

ه مراتبي هاي اقليمي با استفاده از منطق تحليل سلسلهدف پژوهش حاضر تعيين اهميت پارامتر
  .باشدسنجي توسعه شهري جديد در استان قزوين ميفازي در امكان

  

  هاها و روشداده

شمال غربي فالت داخلي ايران واقع  يدر حاشيهكيلومتر مربع  15568استان قزوين با مساحت 
هفت استاني  زودرصد است و ج 96/0مساحت كشور حدود  سهم اين استان از. شده است

استان از نظر عرض  نيا. كيلومترمربع را دارند 20000مساحتي كمتر از  است كه در كشور
و به  شمالي 36° 45′ تا 35° 37′يكشور و در حد فاصل مدارها يشمال يهميدر ن ،ييايجغراف

قرار  شرقي 50° 50′ و 48° 45′يالنّهارها نصف نيب يغرب يهميدر ن ،ييايلحاظ طول جغراف
استان گيالن، زنجان،  6مشخص گرديده است؛ استان قزوين با ) 1(گونه كه در شكل همان. دارد

 46بخش،  19شهرستان،  6استان قزوين به . باشدهمدان، مركزي، البرز و مازندران داراي مرز مي
  .شودآبادي تقسيم مي 1148شهر و  25دهستان، 
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  .ي موقعيت استان قزوين در كشور ايراننقشه. 1شكل

  

هاي كوچكتر و قرارگيري آنها در يك ساختار سلسله به بخش تجزيه يك وضعيت پيچيده
شناسايي اهميت و اولويت متغيرها با قضاوت ذهن . باشدمراتبي، فرآيند تحليل سلسله مراتبي مي

گيري سلسله مراتبي با ايجاد درخت تصميم. پذيردو تخصيص مقادير عددي به آنها صورت مي
  ها و ها، زيرسنجهيري، تعيين ضرايب اهميت سنجهگتوجه به عوامل تأثيرگذار در تصميم

 ،مرحله سوم. ي نخست تحليل سلسله مراتبي استدهي به عناصرِ جايگزين، دو مرحلهوزن
 خود مربوطه عنصر به نسبت سطح هر كه عناصر هاتركيب وزن و هاتركيب ضريب اهميت گزينه

 نسبي ها، وزنوزن اين. ددگرمي اسبهمح آنها و وزن شده مقايسه زوجي صورتهب باالتر سطح در

مشخص و در نهايت با استفاده از  نهايي هر گزينه ها، وزنوزن اين تلفيق با شود؛ سپسناميده مي
براي بهبود تحليل سلسله . شود، سازگاري تصميمات سنجيده ميآزمايش سازگاري روش
ي تغييرات آن ا محدود كردن بازهها، بنرمال كردن وزن. ، از منطق فازي استفاده شده استمراتبي
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اين برتري منطق فازي تحليل سلسله مراتبي، يكسان بودن وزن بنابر. بين صفر تا يك انجام شد
  .يابي استهاي مكانها در نقشهپارامتر

سنجي ايستگاه سينوپتيك در داخل استان قزوين و در نواحي اطراف آن براي امكان 18تعداد 
هاي آب و هوايي، در نظر گرفته شده ستان قزوين بر اساس پارامترتوسعه شهري جديد در ا

  )). 2(شكل (است 

  
  هاي سينوپتيك و هواشناسيي پراكندگي ايستگاهنقشه .2شكل

  

) ايستگاه خدابنده(درجه  35/48ها از مقدار ي تغييرات در طول ايستگاهبازه) 1(بر اساس جدول 

و ) ايستگاه ساوه(درجه  08/35ها از مقدار ايستگاه ، در عرض)ايستگاه كرج(درجه  56/50تا 
ايستگاه (متر  1887تا ) ايستگاه منجيل(متر  3/338و در ارتفاع از ) ايستگاه خدابنده(درجه  7/36

  .باشدمي) خدابنده
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  هامشخصات ايستگاه. 1جدول

 ايستگاه
به  طول

  درجه

به  عرض

  درجه

به  ارتفاع

 متر
 ايستگاه

به  طول

  درجه

 به عرض

  درجه

به  ارتفاع

 متر

 9/1612 36  45/50 هشتگرد 2/1279 15/36  03/50  قزوين

 9/1292 46/35  56/50 كرج 1282 46/35  04/50 بوئين زهرا

 6/1111 08/35  37/50 ساوه 4/1283 03/36  42/49 تاكستان

 3/338 44/36  25/49 منجيل 9/2034 34/35  13/49 آوج

 7/624 56/36  56/48 آببر 982 32/36  12/50 رازميان

 1575 11/36  12/49 خرمدره 2/1629 27/36  29/50 معلم كاليه

 1887 7/36  35/48 خدابنده 1857 1/36  46/50 طالقان

 1265 6/36  16/50 مگسال 1539 22/36  28/49 ينهكو

 1257 39/36  11/49 سيردان 1234 01/36  3/50 آبيك

  

به . اي از خبرگان صورت پذيرفتنامهپرسش هاي اقليمي با استفاده از نظرسنجيتعيين پارامتر
  SPSSافزار آماري با استفاده از نرم. نامه توسط متخصصين پاسخ داده شدپرسش 50تعداد 

. ها به كمك روش آلفاي كرونباخ بررسي گرديدها صورت پذيرفت؛ پايايي دادهدهي پارامتروزن

هاي جديد به ترتيب اولويت مشخص يابي شهربر اين اساس عناصر آب و هوايي موثر بر مكان
  . و وزن هر عنصر نيز تعيين گرديد

پارامتر از نظر اهميت در  22نامه به روشي دلفي از متخصصان، در ابتدا با استفاده از پرسش
متوسط دماي  .1: اند ازها عبارتاين پارامتر. هاي جديد مورد ارزيابي قرار گرفتيابي شهرمكان

متوسط دماي  .4هاي دماي ساالنه، متوسط بيشينه .3هاي دماي ساالنه، مينهمتوسط ك .2ساالنه، 
رطوبت  .7بندان، تعداد روزهاي يخ .6هاي سرد سال، متوسط دماي ماه .5هاي گرم سال، ماه

متوسط .10هاي سرد سال، رطوبت نسبي ماه .9هاي گرم سال، رطوبت نسبي ماه .8نسبي هوا، 
تعداد  .13تعداد روزهاي برفي،  .12تعداد روزهاي باراني ساالنه،  .11ميزان بارش ساالنه، 

هاي گرم متوسط سرعت باد در ماه .15متوسط سرعت وزش باد ساالنه،  .14روزهاي غباري، 
جهت  .18جهت وزش باد ساالنه،  .17هاي سرد سال، متوسط سرعت باد در ماه .16سال، 
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 .21ابرناكي،  .20هاي سرد سال، باد در ماهجهت وزش  .19هاي گرم سال، وزش باد در ماه
  .ديد افقي .22متوسط ساعات آفتابي و 

: بندي شدندپارامتر به ترتيب زير توسط متخصصان اولويت 9پارامتر فوق تعداد  22از بين اين 

 .4متوسط رطوبت نسبي ساالنه،  .3ي دما، متوسط ساالنه .2متوسط سرعت باد ساالنه،  .1
هاي ي تعداد روزمتوسط ساالنه .6متوسط ساعات آفتابي روزانه،  .5رش ساالنه، متوسط ميزان با

 .9ي تعداد روزهاي برفي و متوسط ساالنه .8ي تعداد روزهاي غباري، متوسط ساالنه .7بارش، 
  .بنداني تعداد روزهاي يخمتوسط ساالنه

روزهاي غباري، بر اساس ارزش گذاري متخصصين در خصوص وضعيت ) 3(با توجه به شكل 
نواحي رازميان در شمال شرق و آوج در جنوب غرب استان بهترين وضعيت و باالترين رتبه را 

با توجه به شكل . ترين رتبه را دارنددارند، نواحي مابين قزوين تا آبيك بدترين وضعيت و پايين
شمال غرب  ي سد منجيل دربندان، نواحي اطراف درياچه، بر اساس پراكندگي روزهاي يخ)4(

استان بهترين وضعيت و باالترين رتبه و نواحي اطراف قزوين، تاكستان تا آوج بدترين وضعيت 
  .ترين رتبه را دارندو پايين

  

  
  ي استان قزويني پراكنش روزهاي غباري ساالنهي فازي شدهنقشه .3شكل
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  ويني استان قزبندان ساالنهي پراكنش روزهاي يخي فازي شدهنقشه. 4شكل

  

  
  ي استان قزويني پراكنش رطوبت نسبي ساالنهي فازي شدهنقشه .5شكل
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گذاري متخصصين در خصوص وضعيت رطوبت نسبي نواحي بر اساس ارزش) 5(در شكل
رازميان در شمال شرق، آوج در جنوب غرب، تاكستان در مركز و نواحي كوچكي در شمال و 

ه را دارند، نواحي اطراف سيردان بدترين وضعيت شرق در استان بهترين وضعيت و باالترين رتب
از نظر پراكندگي بارش، نواحي معلم كاليه در ) 6(بر اساس شكل . ترين رتبه را دارندو پايين

زهرا در ترين شرايط و باالترين امتياز، نواحي مابين تاكستان تا بوئينشمال شرق استان مطلوب
  .و رتبه را دارند ترين وضعيتنواحي جنوبي دشت قزوين پايين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ي استان قزويني پراكنش بارش ساالنهي فازي شدهنقشه .6شكل

  
  ي استان قزويني پراكنش تعداد روزهاي باراني ساالنهي فازي شدهنقشه .7شكل
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هاي باراني در شمال شرقي استان، رودبار الموت ي پراكنش روزبيشترين مقدار فازي شده
زهرا، نواحي بوئين .شودهاي آبيك و قزوين ديده مير حد فاصل شهرشرقي، كمترين آن د

ي كوچكي مابين قزوين تا تاكستان و سيردان بهترين وضعيت و باالترين رتبه را دارند، منطقه
متعاقباً بيشترين مقدار ). )7(شكل (باشند ترين رتبه را دارا ميآبيك بدترين وضعيت و پايين

ي در شمال شرق استان و كمترين آن در جنوب شرق استان در هاي برفي روزفازي شده
ي سد منجيل ي اطراف درياچهزار و در شمال غرب استان در محدودهي باتالق نمكمحدوده

نواحي رازميان در شمال شرق و آوج در جنوب غرب و كوهين بهترين . مشاهده شده است
ترين رتبه را زهرا بدترين وضعيت و پاييننوضعيت و باالترين رتبه را دارند، نواحي اطراف بوئي

  .))8(شكل (دارند 

  

  
  ي استان قزويني پراكنش تعداد روزهاي برفي ساالنهي فازي شدهنقشه. 8شكل



  )المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا                  84

 

  
  استان قزوين يي پراكنش متوسط ساعات آفتابي روزانهي فازي شدهنقشه .9شكل

ي اطراف قزوين، ي پراكندهيهپراكنش متوسط ساعات آفتابي در چند ناح) 9(بر اساس شكل 
ي اطراف زهرا و نواحي حد فاصل تاكستان تا آوج باالترين رتبه، ناحيهمگسال، آبيك، بوئين

  از نظر پراكنش متوسط دماي ساالنه، نواحي اطراف . ترين رتبه را دارندمعلم كاليه پايين

لم كاليه، كوهين و سيردان ي سد منجيل بهترين وضعيت و باالترين رتبه، نواحي آوج، معدرياچه
  .گزارش شده است) 10(ترين رتبه را دارند كه در شكل بدترين وضعيت و پايين

  
  استان قزوين يي پراكنش متوسط دماي ساالنهي فازي شدهنقشه .10شكل
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  ي استان قزويني پراكنش متوسط سرعت باد ساالنهي فازي شدهنقشه .11شكل

  

ي متوسط ي فازي شدهر خصوص وضعيت سرعت باد، نقشهبا توجه به نظر متخصصان د
و بر اين اساس نواحي شرق و )) 11(شكل (ي استان قزوين تهيه شده است سرعت باد ساالنه

شمال شرق استان از جمله نواحي بين قزوين تا آبيك و معلم كاليه بهترين شرايط، نواحي مابين 
  .ترين رتبه را دارنداييني سد منجيل و اطراف كوهين پسيردان تا درياچه

هاي فوق به صورت دو به دو ي زوجي از متخصصان، پارامتري مقايسهنامهسپس توسط پرسش
  . آورده شده است) 2(مقايسه شدند و نتايج در جدول 

  

  يابي شهرهاي جديدي زوجي پارامترهاي هواشناسي مؤثر در مكانمقايسه .2جدول

  روزهاي 

  بندانيخ
  بارش روزانه  زهاي غباريرو  روزهاي برفي

ساعات آفتابي 

  روزانه
    سرعت باد  دما  رطوبت نسبي  بارش

  سرعت باد  1  2  3  4  5  6  7  8  9

  دما  5/0  1  2  3  4  5  6  7  8

  رطوبت نسبي  3333/0  5/0  1  2  3  4  5  6  7

  بارش  25/0  3333/0  5/0  1  2  3  4  5  6

  ساعات آفتابي روزانه  2/0  25/0  3333/0  5/0  1  2  3  4  5

  بارش روزانه  1667/0  2/0  25/0  3333/0  5/0  1  2  3  4

  روزهاي غباري  1429/0  1667/0  2/0  25/0  3333/0  5/0  1  2  3

  روزهاي برفي  125/0  1429/0  1667/0  2/0  25/0  3333/0  5/0  1  2

1  5/0  3333/0  25/0  2/0  1667/0  1429/0  125/0  1111/0  

  روزهاي 

  بندانيخ
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در . ه مراتبي فازي وزن پارامترهاي فوق، مشخص شدهمچنين با استفاده از تكنيك تحليل سلسل
  .ها گزارش شده استاين وزن) 3(جدول 

  ديجد يشهرها يابيمؤثر در مكان يهواشناسوزن پارامترهاي . 3جدول

  پارامتر  وزن  پارامتر  وزن

  سرعت باد  3121/0  بارش روزانه  0507/0

  دما  2223/0  روزهاي غباري  035/0

  رطوبت نسبي  1555/0  روزهاي برفي  0247/0

  بارش  1075/0  بندانروزهاي يخ  0183/0

  ساعات آفتابي روزانه  0769/0  

  

ها در دهي نقشهپارامتر و تركيب و وزن 9ي هاي فازي شدهها و نقشهدر ادامه بر اساس اين وزن
ميزان ضريب ناسازگاري مقدار . تهيه گرديد)) 12(شكل (يابي نهايي ي مكان، نقشهGISمحيط 
بر اين اساس نواحي شرقي استان شامل . باشداين محاسبات قابل قبول ميبوده، بنابر 0346/0

ي كوچكي از شمال استان در حوالي آبيك، خاكعلي، محمديه، الوند و قزوين همچنين منطقه
هاي جديد و توسعه شهري شناخته شده شهر رازميان جزو مناطق بسيار مناسب براي ايجاد شهر

يابي براي احداث مال غربي استان در حد فاصل كوهين تا سيردان از نظر مكانمناطق ش. است
  . شهرهاي جديد و توسعه شهري وضعيت نامناسب دارند

  
  .هاي جديد استان قزوينيابي شهري مكاني فازي شدهنقشه. 12شكل
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سنجي توسعه شهري جديد در استان قزوين بر اساس عناصر اقليمي و منطق پس از امكان

تحليل سلسله مراتبي فازي، تعيين مناطق مستعد جهت توسعه پايدار شهري مستلزم بررسي و 

با استخراج . باشدشناخت اثرات پارامتر تأثيرگذار باد بر معيارهاي توسعه و پايداري شهري مي

عنوان باد غالب استان قزوين، جهت وزش جنوب شرقي باد، به)) 13(شكل (ي گلباد ساالنه

  . شودشناخته مي

  

  

  باشدمي �/�ي شهر قزوين؛ واحد سرعت گلباد ساالنه .13شكل

  

ي ناپايدار شهر جديد الوند در استان قزوين به دليل عدم توجه به تأثير بر اين اساس توسعه

  .گزيني اين شهر بوده استبنيادين عناصر آب و هوايي در مكان

ين است كه در مجاورت شهر صنعتي شهر الوند از جمله شهرهاي جديد مسكوني استان قزو

ي سنجي توسعهبر اساس اصول امكان. البرز و در جنوب شرق شهر قزوين واقع شده است

ي اين شهر در محدوده)) 12(شكل (شهري جديد با استفاده از تحليل سلسله مراتبي فازي 

موجب انتقال بسيار مناسب قرار گرفته است؛ اما عدم توجه به الگوي وزش باد در اين منطقه 

همين . شودآلودگي صنايع واقع در شهر صنعتي البرز به شهر الوند و از آنجا به شهر قزوين مي

امر عالوه بر ايجاد وضعيت ناپايدار در شهر جديد الوند، موجب بروز مسائل زيست محيطي 

  )).14(شكل (مخرب براي شهر قزوين شده است 
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  ه شهر صنعتي البرز و شهر قزوين و جهت وزش باد غالبموقعيت شهر جديد الوند نسبت ب. 14شكل

  

ي شهري جديد و سنجي توسعهاين اهميت مطالعه و بررسي عناصر آب و هوايي در امكانبنابر

ي اثرات عالوه بر آن، شناخت و مطالعه. باشديابي شهرهاي جديد بسيار حائز اهميت ميمكان

ي پايدار شهرهاي جديد خواهد ايي در توسعهآتي عناصر آب و هوايي مانند باد تأثير بسز

  .داشت

  

  گيرينتيجه

ايستگاه سينوپتيك در  18سنجي توسعه شهري جديد در استان قزوين، تعداد منظور امكانبه

نامه سپس با استفاده از پرسش. داخل استان قزوين و در نواحي اطراف آن در نظر گرفته شد

هاي جديد مورد يابي شهراز نظر اهميت در مكان پارامتر 22به روشي دلفي از متخصصان، 

. پارامتر به ترتيب اولويت انتخاب گرديد 9پارامتر تعداد  22ارزيابي قرار گرفت و از بين اين 

هاي فوق به صورت دو به ي زوجي از متخصصان، پارامتري مقايسهنامهدر ادامه توسط پرسش

پارامتر و تركيب و  9ي هاي فازي شدهنقشهها و سپس بر اساس اين وزن. دو مقايسه شدند

دست آمده هنتايج ب. سنجي نهايي تهيه گرديدي امكان، نقشهGISها در محيط دهي نقشهوزن

هاي حاكي از آن است كه نواحي مركزي، شرقي و بخش كوچكي از شمال استان در شهرستان
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جديد و توسعه شهري  قزوين، البرز و آبيك، وضعيت بسيار مناسبي جهت احداث شهرهاي
غرب استان در نواحي غربي شهرستان قزوين و مجاورت هايي از نواحي شمالبخش دارند و

شهرهاي كوهين و سيردان وضعيت بسيار نامناسبي براي توسعه شهري و احداث شهرهاي 
 ها و تخريبتوجه ويژه به عامل اقليمي سرعت و جهت باد به دليل انتقال آالينده. جديد دارند

ي هاي توسعهويژه در مناطق صنعتي مجاور مناطق مسكوني از ضرورتمحيط زيست به
  .باشدشهرهاي جديد مي
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