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  پيشگفتار

هاي جمعيتي، تحوالت شهرنـشيني، تغييـر    با توجه به تاثيرگذاري استقرار صنايع برروي اقتصاد نواحي در حوزه          

هـاي و     اضـاي زيرسـاخت   هـاي اجتمـاعي، فيزيكـي و تغييـرات در تق            اي، گـسيختگي    در ساختار و بافت حومه    

يـابي بـراي اسـتقرار صـنايع را يكـي از مهمتـرين و           توان مكان   تاسيسات و الگوي ارائه و دريافت خدمات، مي       

  .هاي توسعه دانست ترين بحث اساسي

المللي است كه بر  ها و تعامالت داخل و بين هاي مختلف صنعتي تابعي از سياست يابي براي استقرار پروژه مكان

در ايـن ميـان عـدم توجـه بـه ايـن مـسائل در تـدوين          . گيرنـد   اف بلند مدت يك كشور شكل مـي       مبناي اهد 

الشعاع خـود     تواند منافع بلندمدت جامعه را تحت       هاي ملي توسعه و به خصوص توسعه پايدار ملي مي           استراتژي

  .قرار دهد

بايـد از   اي اسـت كـه مـي    انبـه نگر و همه ج   هاي دقيق، تدوين شده، كل      ريزي  توسعه پايدار ملي، در گرو برنامه     

  .گيران كشور، تهيه، تدوين و ابالغ شود  تصميمسوي مديران و

هاي مختلف را ترسيم نموده و امكان دسترسي به اهـداف             هاي حركت كشور در بخش      ارچوبهها چ   اين برنامه 

  .نمايد  ميفراهمرا از سوي كارگزاران نظام 

هاي كشاورزي، صنعت     خصوصا در بخش  اي راهبردي تهيه شده     ه  در اين ميان اين اهداف كالن ملي و برنامه        

اجرايـي    در ايـن ميـان     .هاي تدوين شده هـستند      سازي صحيح و درست در قالب       نيازمند اجرا و پياده   و خدمات   

اي و  هاي ملـي، منطقـه   هاي تدوين شده توسط عوامل اجرايي و مديران پروژه  ها وبرنامه   شدن اين دستورالعمل  

بيني را    پيشمورد  هاي    در سطح پهنه  تعريف شده   ها    كاربري، صحيح و اصولي براي استقرار       دقيق  يابي  مكان... 

  .به دنبال خواهد داشت

يابي صنعتي پرداخته شده  در اين نشريه، ابتدا به بررسي اثرات چندجانبه و مضاعف صنعت و نقش آن در مكان               

هـاي    يابي پروژه   در ادامه، عوامل و ضوابط عمده مكان      . اند  هاي استقرار صنعتي مورد بررسي قرار گرفته        و شاخه 



يابي مـورد عالقـه قـرار     زيست و همچنين اهميت بحث حمل و نقل در مكان صنعتي و ارتباط صنعت و محيط     

 د اشاره قـرار گرفتـه و بـه        يابي مور   هاي مختلف مكان    گرفته است و نهايتا براي آشنايي خواننده محترم، نظريه        

  .يابي پرداخته شده است  رياضي در مكانهاي ه از روشداستفا

ها نسبت    سازي در اين زمينه     شهر به منظور بسط و توسعه مفاهيم كاربردي و فرهنگ           گروه مهندسين مشاور ره   

نشريه حاضر بـا نگـاهي بـه اهميـت           نمايد و   هاي تخصصي اقدام مي      نشريه به تهيه و ارائه مستنداتي در قالب      

سـازان و افـراد درگيـر در ايـن      رار صنايع به منظور جلب نظر مديران، تصميم      يابي براي استق    بحث كالن مكان  

  .شهر ارائه شده است توسط گروه مهندسين مشاور ره... گيرندگان و  بخش از مطالعات، تصميم

   

  سعيد شهيدي                                                                                
  مدير بخش تحقيق و توسعه                                                                           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مقـدمه

 بـه  ،موفقيت در اجراي هر پروژه صنعتي متأثر از عوامل بسياري است كـه در تحقـق اهـداف آن پـروژه                  

اسب جهت اسـتقرار صـنعت مـورد      ترين اين عوامل، انتخاب مكان من       يكي از مهم  . اشكال گوناگون نقش دارند   

گـذاري، منـابع طبيعـي، منـابع انـساني،            ها و اهداف كالن سياسي، سـرمايه        نظر است كه خود تابعي از ديدگاه      

  . باشد غيره مي زيست و محيط

هـاي آمايـشي در زمينـه     هـا و نگـرش     مكان مناسب، استفاده از برنامـه       تعدد عوامل تأثيرگذار در گزينش    

هـاي مختلـف صـنعت در         لزوم ايجاد ارتباط منطقي بـين رشـته       . سازد   صنايع را ضروري مي    يابي استقرار   مكان

بيني تعداد نيروي كـار مـورد نيـاز در            كننده مواد اوليه، پيش     فضاهاي موجود، برآورد مكان و ميزان منابع تأمين       

  . وري از اين ديدگاه هستند سطوح مختلف تخصصي و ساده و برآورد سرمايه، نمايانگر لزوم بهره

 باشد كه شرايط الزم براي بهبود شرايط اقتـصادي  اي گونههاي صنعتي بايد به    ايجاد فعاليت  به طور كلي  

و اجتماعي را فراهم نموده و به بـاالبردن سـطح زنـدگي معنـوي و مـادي افـرادي كـه بـه طـور مـستقيم و                             

و توجـه بـه شـرايط    از ايـن ر . نمايدگيرند، كمك  ها قرار مي ر عملكرد اين فعاليتپذيغيرمستقيم، در حوزه تأثير 

  . طبيعي، اقتصادي، اجتماعي و تاريخي امري اجتناب ناپذير خواهد بود

جايي عوامل توليـد، معـادالت مربـوط بـه       آوري جوامع، نحوه جايگزيني و ميزان جابه        امروزه تحوالت فن  

اي صـنايع  هـ   بر هم زده است به طوري كه تفكيك صنايع تنها به گروه           ،يابي صنعتي را    متغيرهاي سنتي مكان  

هـاي قـديمي    گرا و نيروبر، در چـارچوب نظريـه   ، سوخت(Raw-Material Oriented)گرا  بازارگرا، ماده اوليه

  . آيد ديگر چندان كافي به نظر نمي

ها، جايگزيني منبع تـأمين انـرژي و نحـوه     آوري توليد از طريق تغيير در طبيعت و حجم داده    پيشرفت فن 

يـابي صـنعتي را       هـاي مكـان     آالت و مقياس و ظرفيت توليد، روش         كار و ماشين   انتقال آن، تعادل ميان نيروي    

هـاي امـر مكـان گزينـي صـنعتي نيـز از        ها، محـدوديت  تحت تأثير قرار داده به طوري كه به موازات پيشرفت  

  . چارچوب سنتي خود خارج شده است

 ارتباط بـا واحـدهاي صـنعتي       دهي صنايع خصوصاً در     اين پيشرفت، همچنين لزوم تغييراتي را در سازمان       

يابي به ويژه در موارد توسعه صنايع موجود و يا در واحدهاي              هاي مكان   گيري  تصميم. بزرگ ايجاب نموده است   

ــان واحــد توليــد   ــأثير مــستقيم مجري ــه جــاي آن كــه تحــت ت ــزرگ ب  صــنعتي باشــد، توســط يصــنعتي ب



هاي تكنيكي،  مديريت و برخوردار از مهارت، متاثر از سطوح عالي (Techno Structures)هاييتكنواستراكچر

  .شود اتخاذ مي علمي و تجاري

رساني، نه تنها اهميت جدايي فيزيكي  آوري ارتباطات و امر محاسبه و اطالع   همچنين امروزه پيشرفت فن   

 ا،در مـشاغل سـخت ر     » ها  ربات«واحدهاي توليد صنعتي را مورد ترديد قرار داده است، بلكه امكان استفاده از              

اي با توجه به اهميت تخصص نيروي كار در آن، بيش از آن كه            مكان گزيني صنايع رايانه   . فراهم ساخته است  

 و مخـابرات در بخش الكترونيك،  هاي نوين آوري هاي حمل و نقل قرار گيرد، از پيشرفت فن         تحت تاثير هزينه  

IzT  رساني و نياز بـه   سهولت در امر خدماتاين گونه صنايع با توجه به ضرورت تبادل اطالعات و           .  متأثر است

  . بر، بيشتر به استقرار جمعي تمايل دارند تجهيزات بسيار سرمايه

هـاي   هاي مختلف يكي از گام هاي صنعتي، آشنايي با نظريه در انتخاب مكان مناسب جهت استقرار پروژه 

 ، همسوئي محورهاي اصـلي يابي ارائه شده است در عين هاي متعددي كه در مبحث مكان       نظريه. اساسي است 

  . دهند هر كدام از منظري متفاوت، مسائل را مورد بررسي قرار مي

، لذا باشد ميدهي فضايي صنايع، مستلزم استفاده از تئوري و مدل       تبيين منطقي درخصوص نحوه سازمان    

پرداخته شـده و    يابي صنايع مطرح شده است،        هاي مختلفي كه براي مكان      در اين نشريه ابتدا به بررسي نظريه      

  هايي كـه در گـزينش نهـايي تأثيرگـذار خواهنـد بـود،                به روش  ،سپس با معرفي عوامل مؤثر در انتخاب مكان       

  . شود اشاره مي

هاي متفاوت خارجي و  اين نشريه سعي در شناسايي و بررسي اثرات چند جانبه و مضاعف صنعت و محيط

هـاي    مقداري از نظريـه  اي كوتاه، مه ضمن بررسي تاريخچه  يابي صنعتي شده و در ادا       عوامل تاثيرگذار بر مكان   

  .گيرند يابي مورد بررسي قرار مي هاي مكان هاي رياضي و ساير روش يابي، روش مكان
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 ١

  يابي صنعتي    بررسي اثرات چند جانبه و مضاعف صنعت و نقش آن در مكان-۱
هاي  رويه جمعيت و تحوالت شهرنشيني، در زمينه صنعت در مقياس كالن، گذشته از مهاجرت و افزايش بي

ت، اي، گـسيختگي اجتمـاعي و فيزيكـي محـال     گيري بافت حومـه  شكل. ديگري نيز در اقتصاد نواحي مؤثر است   

 تعـدد خـدمات      نياز بـه تجهيـزات زيربنـايي بيـشتر و          توسعه پيوسته شهر، ايجاد شهرهاي جديد، تراكم ترافيكي،       

  . شوند آموزشي، بهداشتي و تجاري، از جمله اين تحوالت محسوب مي

 زيربنايي، تغيير در الگـوي دريافـت خـدمات و مـواد، افـزايش      ها و تاسيسات زايش تقاضا جهت زيرساخت  اف

  اي و تجمعـي  ز به نيروي كار بيشتر اعم از متخصص يا غيرماهر، همه به منزله آثـار چرخـه             او نتايج آن، ني   درآمد  

)Circular & Cumulative Process (شوند هاي صنعتي تلقي مي ناشي از استقرار فعاليت .  

صـنايع را در  اثرات تجمعي ناشـي از اسـتقرار   ، اقتصاددان و حقوقدان سياسي      )۱۸۹۸ -۱۹۸۷(ميردال  گونار  

در چرخه نخـست، پرداخـت دسـتمزدهاي جديـد موجـب افـزايش درآمـد و                 . چهارچوب چرخه نمايش داده است    

شود كه اين امر به نوبه خـود در ايجـاد واحـدهاي خـدماتي بيـشتر و در نهايـت عرضـه         گسترش بازار محلي مي  

ش صـنعت منجـر بـه ايجـاد     بدين ترتيب ايجاد يك فرصت شغلي در بخـ        . هاي شغلي جديدتر موثر است      فرصت

ا براي جامعه به ارمغان     ثروت جديد ايجاد شده به سهم خود، درآمد بيشتري ر         . دشو مشاغلي در بخش خدمات مي    

هـاي    توان با تخصيص آن به توسعه امور زيربنايي و رفاهي، جو مطلوبي جهت گـسترش فعاليـت                  آورد كه مي    مي

  .صنعتي در منطقه پديد آورد

. شـود   هاي شغلي در بخش صنعت موجب افزايش نيروي كار متخـصص مـي              فرصتدر چرخه دوم، عرضه     

هاي آن مكان به  ها باعث افزايش جاذبه   آموزش نيروي كار موجود و يا انتقال نيروي كار متخصص از ديگر مكان            

  . دشو هاي صنعتي و اثرات صنعتي جنبي آن مي منظور استقرار پروژه

به مواد اوليه و نيمه ساخته و برقـراري پيونـد بـا ديگـر صـنايع و در                   ز  نياز  استقرار صنايع ني  در چرخه سوم،    

  . كند گرايي صنعتي را تشديد مي نهايت تجمع

 خود منجر به ،هاي منسجم صنعتي گيري تشكل تحقق چرخه سوم يعني برقراري پيوند ميان صنايع و شكل    
 در قالب گـسترش انـواع خـدمات         هريهاي محلي و ش     جويي  هاي بروني و دروني و يا صرفه        جويي  افزايش صرفه 

از سـوي ديگـر تـشديد فرآينـد صـنعتي شـدن و ارتبـاط افقـي             . دشـو   و تكامل چرخه چهارم را سـبب مـي         هدش  
)Horizontal Integration ( و عمودي)Vertical Integration (      ميان صـنايع، رابطـه همزيـستي بـا بخـش

هـاي    ن تاثير با افـزايش تقاضـاي بـين بخـشي بـراي داده             اي. دهد  خدمات و اشتغال در آن را تحت تاثير قرار مي         
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 ناشي از افزايش درآمد همـراه       خدماتي و افزايش تقاضاي نهايي به منظور استفاده از خدمات شخصي و اجتماعي            
  .ويژه خدمات اجتماعي بيشتر كاالهاي ممتاز بوده و كشش درآمد بااليي دارند  چرا كه خدمات و بهاست،

خدمات شخصي بيشتر تحت تاثير غيرمـستقيم درآمـد حاصـل از فرآينـد صـنعتي يعنـي            توليد و اشتغال در     
اي قوي براي گسترش اشتغال در ديگـر   هاي صنعتي انگيزه آثار درآمد ناشي از فعاليت. ضريب فزايندگي قرار دارد   

ليـدي و شـايد   تواند آثـار تو  بخش صنعت در ازاي وجوه پرداختي به تقاضاي نهايي مي      ه و   دنموها را فراهم      بخش

  . برابر ايجاد كند۳ تا ۲اشتغالي به ميزان 
يونيدو، ميانگين ضرايب فزايندگي بخش صـنعت در        سازمان  هاي    ها و ستانده    براساس پايگاه اطالعاتي داده   

  . است۵۰۸۲۰ و در كشورهاي پيشرفته صنعتي ۳۸۱۳كشورهاي كم درآمد 
ك به عمل آمده، اثرات القايي آن به طور عمده          اي كه درخصوص بررسي پيامدهاي صنعت در ارا         در مطالعه 

دليل اين امـر را     . به تاثيرات اقتصادي ناشي از تأمين خدمات و نيازهاي نيروي انساني مشاغل محدود شده است              
پـذيري و   اي و رعايـت جوانـب امكـان        بايد در استقرار شتابان و ناگهاني صنايع بدون مطالعات شـهري و منطقـه             

گر چه در اراك، صنعت محور تحول اشتغال      . هاي اقتصادي و اجتماعي شهر جستجو كرد        تسنجي و ظرفي    قابليت

 چرا كه با توجه بـه نـسبت شـاغلين            بخش خدمات شهري ايجاد نكرده است،      شهر بوده، ولي تغييرات الزم را در      
.  نشده استهاي شغلي در بخش خدمات همپاي صنعت ايجاد ، تعداد معادل فرصت   )دو دوم (پايه و تبعي در اراك      

در كشورهاي پيشرفته، رشد بسيار سريع بخش خدمات به دليل حجم مبادالت ميان صنعت و خدمات و افـزايش              

 نظير تفريحات و تـسهيالت      ، مجموعه كالني از خدمات    درآمدهاي جامعه به دليل ازدياد تقاضاي جديد و مصرف        
  .پذير است رفاهي توجيه

  هاز ضـــرايب فزاينـــدگي ناحيـــ    )۱۹۸۱(مريكـــايي  اقتـــصاددان معاصـــر آ (Smith)اســـميت آدام 
)Regional Multiplier Effects (    به منظور ارزيابي اثرات ناشي از افزايش درآمد در بخـش صـنعت اسـتفاده

توانـد   ايجاد صنايع جديد، افزايش پتانسيل نواحي و فراهم آوردن عرصه رقابت در زمينه صادرات مـي         . كرده است 
بدين ترتيب تغييـر  . هاي صنعتي و ازدياد تقاضا براي كاال معنا و مفهوم يابد        شي از فعاليت  در پناه افزايش درآمد نا    

  . دشو آن مي درآمد ناحيه منجر به تغيير در صادرات و اثرات چند جانبه و فزاينده

dx
s1

1dy
−

=  

dy =تغيير درآمد ناحيه  
dx =ميزان صادرات  

s =ضريب ناحيه  

 را تغييـر در شـاغلين صـنايع پايـه و            dxتوان مبين تغيير در كل شـاغلين ناحيـه و             مي را   dyدر اين رابطه    

در هر صورت ايجاد صنايع در نواحي كم رشد و يا از رشد مانده، باعث اثـرات مـستقيم ناشـي از                      . غيرپايه دانست 
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 سـطح ناحيـه، و   افزايش دستمزدها و اثرات غيرمستقيم ناشي از افزايش تقاضا براي ديگـر كاالهـا و خـدمات در             

  .دشو ها و صرف درآمدهاي جديد در ناحيه مي مرتبط با افزايش پرداخت) Induced Effect(اثرات سببي 

  هاي استقرار صنعتي   شاخص-۲
هـا و تعـامالت داخلـي و     ند تابع سياستماين  ملي عمل ميمقياسهاي صنعتي كه در  پروژهبراي  يابي    مكان

تر، عموماً اين انتخـاب   هاي پائين در رده. گيرند هاي بلند مدت شكل مي  برنامه المللي است كه برمبناي اهداف      بين

  . نمايند هاي توسعه استاني تبعيت مي هاي اداري و سياسي داخلي كشور، از برنامه حسب مرزبندي

 لـذا چنانچـه     صنعتي، حجم سرمايه نقش مهمـي دارد،      هاي     شد در انتخاب مكان پروژه     اشاره كه   طور  همان

هـاي    ياد شده بايـد بـه شـاخص   نكات درنظر گرفته شده باشد، عالوه بر      محلييابي براساس اهداف توسعه      مكان

  . ديگري نيز توجه كرد

 معين، در نقاط مختلـف اداري كـشور اعـم از اسـتان، شهرسـتان، منطقـه                   در زمان  شاخص استقرار صنايع  

  :توان به صورت زير بيان كرد اقتصادي و غيره را، مي

حجم محصول توليد شده به ارزش ريالي شاخه يا رشته صنعتي در استان يا شهرسـتاني كـه                نسبت سهم    -۱

  ،شود، به مجموع كل ارزش توليد شده صنايع در مقياس كل كشور، رشته يا شاخه صنعتي توليد مي

وليـدي در  نسبت شمار كاركنان شاخه يا رشته صنعتي در استان يا منطقه به شمار كاركنان توليدي و غيرت   -۲

  هاي ديگر، كشور و استان

نسبت سهم ارزش ريالي سرمايه ثابت شاخه يا رشته صنعتي در استان يـا منطقـه بـه كـل ارزش ريـالي                        -۳

  .هاي ديگر هاي ثابت در صنايع، شاخه، رشته صنعتي و استان سرمايه

   يابي هاي مكان  عام و خاص پروژه وابط و ض افهدا -۱-۲

ايـن  . دن كلي وجود دارد كـه بايـد رعايـت شـو          وابطوژه، يك سلسله ض   يابي و ارزيابي پر     در تهيه طرح مكان   

  : ها عبارتند از ضابطه

 هدمـو ناظ كميت و كيفيت و همچنين صادرات تامين ها از لح    نيازهاي جامعه را با توجه به اولويت      پروژه   •

  هاي جامعـه را مـورد توجـه قـرار دهـد و در محـدوده الگـوي مـصرف                     ها و رسم    و در عين حال عادت    

  . طراحي شود

بارت ديگـر    از راه تجديد توليد وسيع تأمين شود، به ع         ه و اين مسئله   دهدف پروژه افزايش درآمد ملي بو      •

 . گذاري، بيشترين درآمد به دست آيد با كمترين سرمايه
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، به طوري كه آهنگ رشـد آنهـا         هدهاي مختلف انجام ش     گذاري در رشته    در محدوده سهم سرمايه    پروژه •

  حـال رشـد مـوزون كـل اقتـصاد را          ده و در عـين      ين نمـو  اي موردنياز جامعـه را تـأم      ه  تركيب محصول 

  .شود سبب 

 . جذب نمايدو صنعتي  توليدي هايكار نيروي فعال جامعه را به ه واشتدجامعه سهم بيكاري در كاهش  •

  نقـش فعـال   هـاي محـروم   در آبـادي منطقـه   و گي شهر و روستا را از ميان برداشـته    اختالف سطح زند   •

 . فا نمايداي

 طراحـي و    ،معـه از رفـاه بيـشتر       افـراد جا   منـدي   و افزايش بهـره   سطح زندگي مردم    در جهت باال بردن      •

 . سازي شود پياده

پروژه بايد به كارآيي اقتصادي و توليدي، باال بردن سطح تكنيك و تكنولـوژي، همچنـين بـه افـزايش                    •

 .  محل كار توجه الزم مبذول داردزيست و بازدهي كار توليدي، كاهش هزينه توليد، بهبود محيط

ي، سـازماني،   يكاز آن جا كه تهيه، تنظيم و ارزيابي پروژه بـه يـك سلـسله مـسائل تكنيكـي، تكنولـوژ                     •

شود، از اين رو همكاري افـرادي كـه     آن مربوط مي و ماننديزيست محيط   اقتصادي، اجتماعي، بهداشتي،    

 . كند رورت پيدا ميهاي مختلف هستند، در يك گروه تيمي ض داراي تخصص

 و موجـب تقويـت   هدورهاي ارزي پديـد آ  جويي در مصرف ارز، تعادل نسبي در موازنه پروژه بايد با صرفه   •

 . دشوصادرات 

در تعريـف و انجـام    جامعه اسالمي نيـز   هاي ويژه   باال در كشور، ضابطه    اشاره شده عالوه بر رعايت موارد     

  : اين ضوابط عبارتند از. ستنداالجرا ه الزميابي صنعتي  هاي مكان پروژه

  .  خارج شودكشوري قوانينهاي اقتصادي نبايد از محدوده  مالكيت و استفاده از آن در فعاليت -

 . هايي نباشد كه در جامعه فساد ايجاد كند تحقق پروژه مورد نظر در بخش -

 . دشواجتناب گذاري از اسراف و تبذير  در تنظيم و برآورد هزينه پروژه و ميزان سرمايه -

  يابي صنعتي هاي مكان گذار در مرحله طراحي پروژه تأثير عوامل -۲-۲

  .  نوع محصول يا كااليي كه بايد با توجه به كاربرد و مصرف آن به دست آيد يا اين كه ساخته شود)الف

  . ميزان يا حجم محصول و در صورت تنوع محصول از هر نوع به چه ميزان بايد توليد شود) ب

هاي مختلف مورد     تواند از جنبه    سطح تكنيك توليد و همچنين تكنولوژي آن مي       يعني  : لوژي نوع تكنو  )پ

  : هاي توليد صنعتي به طور عمده عبارتند از روش. بررسي قرار گيرد

  توليد با كمك ابزار ساده:  توليدهاي دستي-
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ختماني، صـنايع سـا   (آالت و ابـزار سـاده دسـتي           توليد توسط ماشـين   :  توليدهاي مكانيزه شده   -

  )سازي و جز آن چوب

  آالت تمام مراحل توليد توسط ماشين : توليدهاي با مكانيزاسيون كامل-

  آالت توليد انبوه توسط ماشين: )اتوماتيك(خودكار   توليدهاي-

آالت و نظـارت مركـزي و                 توسـط ماشـين   توليدهاي اصلي و فرعـي      :  توليدهاي خودكار كامل   -

  توسط كاركنانتنظيم جريان تكنولوژي 

  پروژهتعريف و طراحي صر تكميلي ا عن-۱-۲-۲

هـاي الزم،      خدمات و سرويس   وضوعوقفه ادامه يابد، م     براي آن كه جريان توليد بتواند به طور منظم و بي          

در اين مرحله مسائلي كـه بـه صـورت اساسـي            . پروژه مورد توجه قرار گيرد    تعريف، تهيه و طراحي     بايد در زمان    

   :رد توجه قرار گيرند عبارتند ازتوانند مو مي

  نوآوري در سازمان توليد، محصول، ابتكار و كارآيي -

  ساختار جريان توليدنظارت بر -

 تعيين ضابطه براي مراحل مختلف توليد يا مونتاژ -

 هاي خدماتي و كمكي   براي بخش تعيين ضابطه -

   عامل زمان -۲-۲-۲

اين عامل نيز از دو سو مطالعه . ن توجه شود، زمان استكه در طراحي پروژه بايد به آ     مهمي  امل  وعيكي از   

نخست از نظر اقتصاد كالن كه بايد نه تنها با توجه به زمان حاضر، بلكه از نظر رشد آينده نيز                    . شود  و بررسي مي  

علت توجه به رشد آينده ناشي از تغييرهاي كمي و كيفي اسـت كـه در طـول زمـان صـورت                      . درنظر گرفته شود  

  :  اين تغييرها عبارتند ازگيرد و  مي

  رشد جمعيت -

 رشد سرمايه -

 تغيير در تكنيك و تكنولوژي توليد -

 هاي سازماني توليد تغيير در شكل -

  تغيير كمي و كيفي در نيازهاي جامعه و الگوي مصرف  -

قـع،  دوم عامل زمان از نظر اقتصاد خرد و يا به عبارت ديگر برنامة زماني اجراي طرح است به اين معنا كه چه مو       

   مدت چيست؟ بلندمدت يا  خواهيم توليد كنيم، و نوع و ميزان توليد در يك برنامه ميان محصول معيني را مي
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) نوع محصول، ميزان يا حجم محصول، نوع تكنيك و تكنولوژي، سـرويس و خـدمات و زمـان                 (پنج عامل   

دهد و طراحي  رد توجه قرار ميشرط اساسي و نخستين است كه طراح پروژه براي تهيه و تنظيم پروژه صنعتي مو

  . كند يابي تكميل مي هاي عمده مكان ها و ضابطه خود را با توجه به عامل

  هاي صنعتي يابي پروژه  عمده مكانوابط عوامل و ض-۳
ـ يابي تهيه و تنظيم پروژه صنعتي بايد مورد توجـه قـرار گير   اي كه در مكان  عمدهعوامل و ضوابط   د بـه دو  ن

  : شوند يگروه عمده تقسيم م

 د و شامل  نشو  هاي مختلف كشور مربوط مي      هايي كه به هر پروژه صنعتي در منطقه         ها و ضابطه     عامل -الف

   :گردد موارد ذيل مي

  ، كاربري و دامنه بردباري زمين، ، خاكزمين مورد نياز پروژه و امكان توسعه آينده آن، اكولوژي -

  سني و جنسي،از لحاظ تخصص، تركيبمنابع نيروي كار و تركيب آن  -

 ، اتيابي به آن با توجه به امكان سطح علم، تكنيك و تكنولوژي و دست -

 ،)و جز آن، سوخت، گازرساني، آب، برق اتهاي حمل و نقل، ارتباط شبكه( زيربنايي تاسيسات -

 ،)تمركز، تخصص، تعاون و همبستگي صنعتي(سازمان اجتماعي كار  -

 ،رف يا مواد خام و نخستين مصهاي دسترسي به مراكز ار و امكانتقسيم ك -

 ميزان و نوع انباشت سرمايه، -

 ،گذاري ناشي از سياست استراتژي رشد و توسعه صنعتي حجم و آهنگ سرمايه -

 .رهنگ و جز آن خدماتي مانند بهداشت، فامكاناتسطح  -

د، و در آمـايش صـنعت و   نشو هاي مختلف صنعتي ناشي مي    ها و شاخه    ي كه از خصوصيت رشته    عوامل  -  ب

 .هاي مختلف كشور بايد رعايت شوند ار در منطقه يا استانتقسيم ك
  

  : هاي مختلف صنعتي كه بايد براي تعيين محل كارخانه صنعتي درنظر گرفته شود عبارتند از ويژگي

ساخته شده و امكان حمل و نقل آن به مكـان مـصرف،    ويژگي مواد خام مصرفي و يا كاالهاي نيمه  -

 كردن مواد خام سنتي با مواد تازه و    تصفيه آن در محل، جايگزين     خام و امكان  ميزان استخراج مواد    

  جز آن 

افزارهـا و   هـا، ماشـين     هاي زيربناي فني شاخه صـنعتي، عمـر اقتـصادي ماشـين             ظرفيت و خصيصه   -

  در مقياس جهاني هاهاي موردنياز از نظر فيزيكي و معنوي و آهنگ استهالك آن دستگاه
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هاي برق، وابستگي توليد و مصرف        هاي يك رشته مانند نيروگاه      هوابستگي جريان توليد ميان كارخان     -

، مواد خام، كاالي نيمـه       آن، ميزان تقاضاي انرژي    يضعوتمحصول، خصوصيت تكنولوژي و امكان      

  و فاضالب كارخانه  آب و جز آن، همچنين ويژگي مواد زائدساخته شده،

  در داخل و يا خارج رشته توليـدي      وسعت واحد توليدي، درجه تخصص، ميزان تقاضاي همكاري در           -

 هاي توليدي و جز آن ها و سرانجام همبستگي داخل منطقه و يا ميان منطقه

 مختلـف زمـاني در    اطعيابي صنايع تأثير چشمگيري دارند ولي اهميت آنها در مق        در تعيين مكان   واملاين ع 

  . كند هاي مختلف تغيير مي هاي آن در منطقه هاي گوناگون صنعتي و شاخه رشته

    شرايط و منابع طبيعي-۱-۳

 زيربناي مواد خام    ،هاي صنعتي تأثير شاياني دارد      يابي و بنيادگذاري پروژه      مهمي كه در مكان    وامليكي از ع  

اين شرايط و منابع براي رشـد و        . هاي طبيعي، شرايط اقليمي و مانند آن است         و نخستين است كه تابعي از ثروت      

 بـويژه در گذشـته بيـشتر از زمـان           امراين  . شوند  مختلف مبناي مهمي محسوب مي    طق  اتوسعه تقسيم كار در من    

يـابي و   در صـورتي كـه مـسئله مكـان    . حاضر در ايجاد، رشد و توسعه صـنعت و برپـايي آن تـأثير داشـته اسـت               

تـوانيم    مـي ،كننده درنظر بگيريم  به مصرفنظر منابع مواد خام و نزديك بودن آنها   بنيادگذاري پروژه صنعتي را از      

  : هاي مختلف صنعتي را به سه گروه اساسي تقسيم كنيم رشته

، انـرژي آبـي و برخـي از صـنايع     يهايي مانند صـنايع معـدن     منابع مواد خام، سوخت و انرژي در رشته        -۱

  . اند هايي هستند كه به مكان معيني وابسته شيميايي، رشته

 شير و مانند آن بايد در نزديكترين فاصله بـا           هاي  سازي، صنايع فرآورده    هايي مانند صنايع نوشابه     رشته -۲

 . دنكننده بنياد گذارده شو مصرف

 ۱سازي و جز آن نيز بايد با توجه به هر دو مـورد     هايي مانند صنايع توليد مواد ساختماني، ماشين        رشته -۳

 .  بنياد گذارده شود۲ و

بر ميـزان   هاي مختلف      صنعتي رشته  كزمرايابي، بنيادگذاري و تمركز        در مكان  اوليه، مواد خام و     هاي  ويژگي

ممكن است مواد اوليه موردنياز خود را به صورت هاي صنعتي  كارخانه. يابي صنايع موثر است آنها در مكاندخالت  

آماده يـا نيمـه آمـاده       مواد خام    از يك سو  ) مانند سنگ آهن، انواع شبه فلزات، مواد خام كشاورزي و جز آن           (خام  

دهند  مورد استفاده قرار مي) مانند سنگ آهن، انواع شبه فلزات، مواد خام كشاورزي و جز آن(نخستين را مستقيماً  

   مكـان  عمـده تعيـين   امـل وبـه هـر حـال يكـي از ع    . كنند و از سوي ديگر از مواد خام آماده شده نيز استفاده مي    
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 يـا اسـتخراج آهـك بـراي      است، مانند خـاك موردنيـاز كارخانـه آجرپـزي و     مواد خام و اوليه   ،هاي صنعتي   پروژه

  . بنيادگذاري كارخانه سيمان و جز آن

كنندة مكـان كارخانـه، بـستگي بـه نـوع قـرار        به عنوان عنصر تعيينسوخت  همانند  ،  اوليهتأثير مواد خام و     

مـواد خـام ژرفـا    .  و برخي ديگر در ژرفاي زمين قـرار دارنـد        برخي از مواد خام در سطح     . گرفتن اين مواد نيز دارد    

 كارخانه ذوب فلز و مانند آن در محلي ايجاد          از قبيل  فلزات و شبه فلزات هستند كه واحدهاي توليدي آنها           عمدتاً

ي و در حالي كه منابع مواد خام سطحي بـه طـور عمـده ريـشه گيـاه              موجود است    وند كه اين مواد در آنجا     ش  مي

ـ    كوچك يا وسيع توليد ميجانوري دارند كه در مناطق    دامپـروري، كـشت چغنـدر،    داري، بـاغ  اطقشوند ماننـد من

  .ها آننيشكر و همانند

هـاي توليـدي پديـد     آورند معموالً در مركز ثقل اين ناحيه        مواد خام را به عمل مي     نوع  هايي كه اين      كارخانه

ن باشند يا زماني كه اين خطر وجود دارد كـه مـواد   در صورتي كه اين مواد خام به سرعت قابل فاسد شد           آيند  مي

ه درباره برخي از مـواد  نكتاين . ( موقع حمل و نقل آسيب ببيند و در نتيجه به كيفيت محصول لطمه بزند          در لبني

در اين صورت الزم است كه آن رشته صنايعي كه بايد اين گونه مواد خام را بـه           ). صادق است نيز  خام كشاورزي   

توان مواد خامي را بيـان كـرد          بندي نيز مي   در اين طبقه  . عمل آورند در همان نزديكي منابع مواد خام ايجاد شوند         

عامل . د مانند هوا كه خود در انتخاب محل كارخانه موثر استنشو كه وجود آن محدود نيست و همه جا يافت مي 

در صورتي كه ميزان اين ضايعات زياد . ميزان ضايعات و حجم آن استنوع، مهم ديگر در انتخاب محل كارخانه،      

   . لزوم بنيادگذاري كارخانه تصفيه در محل كشف اين مواد خام ضروري است،) فلزدرصد ضايعات سنگ(باشد 

   آب -۱-۱-۳

ايع در  آب تأثير قاطعي در برپايي صن.دماين هاي صنعتي آب نقش مهمي ايفا مي         پروژه يابي  در تعيين و مكان   

 به عنوان منبع    ايجاد و از آن    آبير جريانهاي آب و يا نقاط سقوط        صنايع در آغاز در مس    و   وري داشته   دوران پيشه 

ها مانند صنايع   ميالدي وجود آب به استثناي برخي از رشته۱۹۳۰هاي  بعدها تا سال. ه استشد انرژي استفاده مي

 در كشورهايي كه صنعت رشد نموده و صـنايعي        . نبودشيميايي، ذوب فلز و جز آن، از شرايط اساسي رشد صنعت            

بـا افـزايش   با رشد و توسعه صـنايع،      . شد  كشي شهرها تأمين مي      از راه شبكه لوله     آب موردنياز آنها   ندآمد  پديد مي 

 محـل   تـأثير آب در انتخـاب     . ديل شـ  بـد ق ت اطننده رشد صنعت در برخي من     يك عامل محدود ك   به   آب   ،مصرف

تـي  و با چـه كيفي    يابد و اين صنعت به چه ميزان          در آن محل استقرار مي    صنعتي است كه    كارخانه مربوط به نوع     

هاي صنعتي  استقرار اكثر رشتههاي نخستين براي برپايي و  تأمين ميزان و كيفيت آب كافي از شرط      . نياز دارد آب  

سـازي و جـز       سازي، چرم   ها مانند صنايع شيميايي، چوب، ذوب فلز، كاغذسازي، رنگ           به ويژه برخي از رشته     است
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ها دو تا سه برابر حجم مواد خامي است كـه مـورد           كننده عمدة آب هستند و ميزان آب مورد نياز آن           آن كه مصرف  

 ماننـد درجـه سـختي، بـو،          ديگـر   وامـل همچنين كيفيت آب براي صنايع به يك سلسله ع        . گيرد  استفاده قرار مي  

  . شود مربوط ميغيره  آلي و غيرآلي، موجودات زنده، دماي آب و از موادمحتواي آن 

صنعتي يكسان نيست و بيش از هر چيز مربوط بـه روش           هاي مختلف     تقاضاي آب با كيفيت عالي در رشته      

 مانند صـنايع  هايي تقاضاي حداكثر در مورد كيفيت آب را بيش از همه، رشته. استفاده از آب در جريان توليد است    

ـ          مشخـصه هـا آب       داروسازي دارند و در اين رشته      سازي و   غذايي، نوشابه  ي بخـشي از     مـواد خـام را داشـته و حت

براي تجزيه  . يست كه آب در كيفيت محصول اثرگذار خواهد بود         از اين رو ترديدي ن     دهد،   مي محصول را تشكيل  

 الزم است توجه شود كه چگونه رشته ،صنعتاستقرار يابي  مكانمهم در عنصر يك و تحليل مسئله آب به عنوان 

 ايـن  .گذارد دريا اثر مي  سطحي، زيرزميني و يا سواحل       هايصنعتي مورد نظر با خروج فاضالب از كارخانه روي آب         

 به ويژه زيست منطقه آثار مخربي را به جا خواهد گذاشت يطمحصورت عدم توجه برروي  مواقع در در اكثرمسئله 

 گرفته باشند، چون به    هايي مانند صنايع كاغذسازي، الكل سازي، قندسازي، قرار         اگر در خط سير جريان آب رشته      

تواند برطرف سازد و در  ها را نمي   جريان آب خود به خود اين آلودگي       ند و نماي طور غير قابل قبولي آب را آلوده مي       

بـه  . شود ها براي مقاصد ديگر مانند باغداري، بهداشتي و صنايع ديگر ناممكن مي         نتيجه امكان استفاده از اين آب     

نه آب را براي توليد     توان درصد هزي    مورد نياز مي    اهميت آب   يابي پروژه صنعتي دربارة     عنوان شاخص جامع مكان   

 تاحدي وزن و اهميت آب را در اقتصاد واحد صنعتي چه            موضوعها در مدت يكسال محاسبه نمود و اين           محصول

 هاي انجام شده طبق پژوهش. دهد شان ميدر مرحله ساختمان و چه در موقعي كه كارخانه مشغول به كار است ن            

، در صنايع %۸ع شيميايي ، در صناي  % ۱۶ب آلوده شده در حدود       استفاده از آب و تصفيه آ      در صنايع كاغذ و سلولز،    

 خنـك در صنايعي كـه آب بـه عنـوان        . دهد  به خود اختصاص مي   ، كل هزينه را     %۳ صنايع بافندگي    و% ۵غذايي  

شـود، بـه عنـوان     سردكننده صرف مي هزينه زياد آب براي ذخيره و سيستمهاي گيرد  مورد استفاده قرار مي    ندهنك

 سهم هزينه ها و در ديگر رشته% ۵/۱ ذوب فلز ،%۱۲برق حرارتي اين هزينه در حدود توليد  هاي ارخانهدر كنمونه 

  . است% ۱حدود  درحدودا آب 

گيـرد و ميـان    رزي، صنعتي و بهداشتي مورد اسـتفاده قـرار مـي          در كشور ما آب در سه بخش اساسي كشاو        

 درصد در بخش كـشاورزي و مـابقي      ۸۰ب موجود بيش از     از مقدار آ  .  مصرف آن تعادلي وجود ندارد     سازي و   آماده

با اين كه ميزان آب مصرفي در صنعت چنـدان زيـاد            . شود  در بخش صنعت و مصارف بهداشتي به كار گرفته مي         

بـراي كـل   را  آلـودگي شـديدي   در صورت عدم توجه به استانداردها   هاي صنعتي در آب       نيست ولي پيامد آالينده   

  . آوردخواهد منابع آب كشور به وجود 



 ١٠

   ديگر شرايط جغرافيايي و اقليمي -۲-۱-۳

ـ   گـذاري صـنايع     يابي و پايه    مكاناهميت خاصي براي    نيز  بررسي و پژوهش دربارة شرايط اقليمي        واحي  در ن

ـ        يا  بايـست بـه گونـه       استقرار صنايع مي   محل   ،بادخيزمناطق   به ويژه در     مسكوني دارد   اطق باشـد كـه نتوانـد من

آب، (محيط طبيعـي  .  آلوده سازد هاي صنايع   ندهدود، خاكستر، و ديگر بازما    هايي نظير     آالينده امجاور را ب  مسكوني  

 مهمي براي جذب نيروي كار و تشكيل شرايط زندگي بـراي انـسان    عامل) هاي منطقه ور كلي ويژگيهوا و به ط 

 در پيرامون كارخانـه پخـش       بنيادگذاري صنايعي مانند كارخانه سيمان كه اجزايي از محصول توليد شده را           . است

 حاضـر در تهيـه و تنظـيم         در حـال  . ت و كار اثـر خـود را بـاقي خواهـد گذاشـت             زيس  ترديد در محيط    كند، بي   مي

ده است زيست اهميت خاصي پيدا نمو اظت محيط توجه به مسئله حف،هاي صنعتي   گذاري به ويژه در پروژه      سرمايه

  .  گرفتاي مورد بررسي قرار خواهد كه در فصل جداگانه

 با درنظر گرفتن نوع     ها  ، بزرگي، وضع ساختمان   عت، شكل صنعت  بايد وس يابي محل استقرار صنايع       مكاندر  

  . مورد توجه قرار گيردصنعت  و توسعه و گسترشتكنولوژي، مسئله حمل و نقل داخلي كارخانه 

اختالف درجـه  توان به  ميه جملآن  از ست و ااي را دار شرايط اقليمي متفاوت و متنوعدر كشور ما ايران كه    

، زمين، زلزله، سيل، بهمن ، ميزان تابش آفتاب و بارندگي در سال    ترطوبميزان  هاي مختلف،     حرارت ميان منطقه  

اي برخوردار است و بـه آثـار تبعـي آن     از اهميت ويژهمحل استقرار صنايع يابي  ، توجه به مكانو غيره اشاره نمود  

شرايط همين براساس . برداري از پروژه صنعتي بروز كند بايد اهميت داد  بهرهها پس از      كه ممكن است حتي سال    

گرمـسير، معتـدل،    (كشور را به چهار منطقـه       ريزي كشور،     يمي است كه سازمان مديريت و برنامه      جغرافيايي و اقل  

ا بـه صـورت     ر هر كيلـوگرم در مترمربـع         بار برف و باد بر     ،اطقمنيك از   تقسيم و براي هر     ) سردسير، و يخبندان  

  . هاي پروژه مانند اسكلت فلزي كارخانه بايد رعايت شود  كه هنگام محاسبه هزينهاست هايي تعيين نموده ضريب

است  بايد به آن توجه شود شرايط زمين         ايع صن استقرارعامل ديگري كه در رابطه با انتخاب و تعيين مكان           

گيرنـد    در آن صنايع مورد استفاده قرار مي      پيكر    غولارهاي  افز  هايي كه ماشين    رخانهدر مورد كا  اين مسئله   به ويژه   

آالت  تجهيزات و ماشين بتواند وزن سنگين را داشته باشد تاكافي  چنين زميني بايد استحكام   .باشد  بسيار مهم مي  

هايي  در مكان. صرف شودآالت   ايجاد زيربناي اين ماشين     كمتري براي  هاي   و در عين حال هزينه     مايدنرا تحمل   

اين بيشتري بايد انجام شود كه اوليه گذاري   سرمايهباال باشد برپايي صنايع سنگين باهاي زيرزميني  آبسطح كه  

 جهـان خيـز   ايران يكي از منـاطق زلزلـه  مسئله كه  با توجه به اين. كاست وري پروژه خواهد     مسئله از ميزان بهره   

بسيار با   مختلف كشور اين موضوع بايد       اطق در من  تيهاي صنع   يابي پروژه   شود، بنابراين هنگام مكان     محسوب مي 

  . قرار گيرديابي   مكانكارشناسانمورد توجه دقت 
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   نيروي كار -۲-۳

ي و هـاي توليـد   در جريـان گيري كـار ريـزي و ب  د با برنامه  توان   مي در جامعه ايران نه تنها    نيروي كار   فراواني  

صـحيح و بـا     ناسالم اجتماعي شود، بلكه با بكارگيري     ده   بيكاري، اين پدي    منجر به كاهش و از بين بردن       يخدمات

ه اساسي در اين رابطه آموزش و شيوه نكت. دنماياي جامعه را از هر لحاظ تأمين       ه، نياز  فعال كار نيرويبرنامه اين   

 ايـن موضـوع  . برداري قرار گيرد بهرهبه كارگيري اين نيروي كار در جامعه است كه در كجا و با چه تركيبي مورد         

امكانـات در   است كه با توجه بـه نيازهـاي جامعـه و    گذار ريز و سياست برنامههاي    اساسي سازمان  ايفيكي از وظ  

 شرايط الزم را براي جذب نيروي قـادر بـه           ،خدماتيهاي توليدي و       نسبت به رشد و توسعه فعاليت      دسترس خود، 

تـوان بـا توجـه بـه           صنعتي مـي   هاي  پروژهي  بررسگذاري    تركيب نيروي كار را از لحاظ سرمايه      . دنكار فراهم ساز  

   :ارزيابي كرد هاي زير جنبه

  رشته يا شاخه توليدي -۱

 نوع حرفه يا فن -۲

 درجه تخصص -۳

 تركيب سني -۴

 هاي گوناگون تناسب زن و مرد در كل كاركنان رشته -۵

 كـه  ز نظر تاريخي بررسي كنـيم خـواهيم ديـد    صنايع اگذاري پايه ياد شده را در    واملدر صورتي كه تاثير ع    

 و حمل و نقل را براي رشد سريع توليـد و      كه بهترين شرايط طبيعي    ند ايجاد شد  اطقي توليد در من   نخستين مراكز 

از . ه استوري نيز وجود داشت  متخصص پيشهنيرويها  محل اند و در عين حال در آن هدنمو گردش كاال تامين مي

وران بستگي داشـت، بنـابراين      هارت و توانايي پيشه   آنجا كه توليد در درجه پايين تكنيك بيش از همه به دقت، م            

  . به خود گرفتمسئله تخصص در تشكيل مراكز صنعتي اهميت بسياري 

مزدها به عنوان عامل مهم هزينه توليـد توجـه          دستگذاران به مسئله نيروي كار از نظر سطح هزينه            سرمايه

شان  اي نطقه، كدام محل و حتي كدام كشور براي       كنند كه تا چه ميزان سود بيشتري را در كدام رشته، كدام م              مي

استفاده شـود و   كه آيا بهتر است از نيروي كار انساني    نمايند  انتخاب نوع تكنولوژي محاسبه مي    در  . كند  تأمين مي 

 براي توليد محصول استفاده كنند؟ به هـر صـورت مـسئله نيـروي كـار،      تر افزارهاي نوين اي آن از ماشين  يا به ج  

هاي صنعتي در عصر حاضر اهميـت بيـشتري    يابي پروژه  مهم مكان اصرت آن به عنوان يكي از عن      تركيب و كيفي  

 كننـد و زنـان   ن كار ميا، مردهايي مانند ذوب فلز يا معدن  به طور مثال در شرايط حاضر در رشته       . پيدا كرده است  

علـت اخـتالف شـرايط فـاحش        بـه   . هايي مانند الكترونيك، بافندگي و مانند آن مشغول به كار هـستند             در رشته 
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 كمتر افراد متخـصص بـا ميـل    ،هاشور و واپس ماندگي در برخي از آن    طق مختلف ك  ااقتصادي، اجتماعي، ميان من   

زم بـراي جـذب نيـروي متخـصص       ها كار كنند، بنابراين بايد در اين زمينه شـرايط ال            گونه منطقه   حاضرند در اين  

  . دفراهم شو

در  كـارگران و كاركنـان   ه شـود حـضور   بايد درنظر گرفتانسانيب نيروي مسئله ديگري كه در ارتباط با جذ      

 منفي نيز هست، مانند تلف شدن وقت، پرشدن دور داراي اثرات يروي كار از راهجذب ن.  استمحل استقرار صنايع

. ظرفيت حمل و نقل، كم شدن توانايي در كار و سرانجام غيبت كـه بايـد مـرزي بـراي آن درنظـر گرفتـه شـود              

دستيابي به كاهش حداقل ميزان مدت زمان حضور كارگران و كارمنـدان در محـل مـوردنظر بـراي                   سبه زير   محا

  .باشد صنعت مي

  min   (→ =    T= t1 + t2 +t3 + t4حداقل                                                                        (

T : به محل كار زمان رسيدنمدت   

t1 :محل سكونت تا وسيله آمد و رفتن از زما مدت  

t2 : زمان مورد انتظار تا رسيدن وسيله آمد و رفتمدت  

t3 : وسيله آمد و رفتصرف شده در  زمان مدتطول  

t4 : زمان رسيدن از وسيله آمد و رفت تا محل شروع كار مدت  

 يابي در مكان. مايدنوز   دقيقه نبايد تجا   ۹۰حداكثر از   مجموع اين مدت بايد هر چه ممكن است كمتر شود و            

 رشـد  ، بلكه از لحاظ اقتـصاد كـالن     نمودتنها نبايد به منابع نيروي كار در زمان حاضر توجه           محل استقرار صنايع    

  . تحرك آن را نيز بايد مورد محاسبه قرار دادجمعيت در آينده و 

  آوري فن رشد علوم، تكنيك و -۳-۳

اي يـا بـه عبـارت        هاي گوناگون ابزارهاي تازه      و دانشگاه  در حال توسعه است    همواره   دانش و آگاهي بشري   

بـا بـر     صـنعتي    اكـز شود كه مر     موجب مي  اين امر . دنگذار  ها مي   ي در اختيار انسان   آوري جديد   كنيك و فن  ديگر ت 

 و  گسترش پيـدا كـرده    ) مواد خام دسترسي به   مانند  (ي كه در سر راه برپايي صنايع وجود داشت          وانعطرف شدن م  

. نبـوده اسـت  صنايع فـراهم  د كه پيش از آن امكان برپايي و رشد آن           ند و توسعه ياب   ني ايجاد شو  اطقنصنايع در م  

  . هاي مختلف داشته است هاي رشد صنعت نقش اوليه را در تركيب رشته رشد تكنيك و تكنولوژي در همه مرحله

 رشد و توسعه وسيلة حمل و .اختراع ماشين بخار اين امكان را ايجاد كرد كه صنايع در شهرها متمركز شوند      

به ) كائوچوي مصنوعي(نقل امكان داد كه صنعت از بازار جدا شود يا با جانشين شدن يك سلسله مواد خام جديد     

  . نواحي صنعتي جديدي پديد آيد) كائوچوي طبيعي(جاي مواد خام سنتي 
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دن جريـان توليـد و انتقـال         در زمان حاضر يعني مكانيزه شدن و خودكار شـ          ها   آوري  فن و   ها  تكامل تكنيك 

پتروشـيمي  صـنايع   رشد و توسـعه     . شودهرگونه انرژي و مواد خام استفاده       از  دهد    كه امكان مي  انرژي از راه دور     

ـ     اي،  ه و به صورت پايه    ددا   از مواد خام را      حداكثر استفادهامكان   طق مختلـف دگرگـون   ا زيربناي مواد خام را در من

 هاي توليد  ايجاد نيروگاه .  است يا  تكنيك استفاده از انرژي هسته      و آوري  فن لم،يكي از مظاهر توسعه ع    . سازد  يم

 دارند تحقـق خـارجي     يا كشورهايي كه از لحاظ موازنه مواد سوختي در سطح پايين قرار            اطقي در من  ا  برق هسته 

اسـت، در    ات سـاعت   كيلوو ۸۰۰,۲۲ ، به اندازه  ۲۳۵اورانيوم  " يك گرم "زيرا انرژي توليدي از تنها      پيدا كرده است    

انـدازي    بنـابراين بـراي راه    . كند   كيلووات ساعت برق توليد مي     ۰۱/۰، برابر   )سنگ  غالذ(كربن  " يك گرم "كه      حالي

سـنگ در هـر سـاعت      تـن زغـال  ۶۰ مگاوات در ساعت نيازمند مصرف    ۶۰۰يك نيروگاه برق حرارتي با ظرفيت       

 به يك  ۰۰۰,۲۸۰,۲ سنگ معادل يروگاه با سوخت ذغالاي و ن خواهيم بود و نسبت وزن سوخت در نيروگاه هسته

 ايـن  ه وديربناي سوخت و انـرژي را در كـشور توسـعه دا         كشي گاز، ز    به همين نحو توسعه شبكه لوله     خواهد بود،   

با توجه به مـسائل يـاد شـده رشـد علـم، تكنيـك و                . اي دارد    در برپايي صنايع مختلف اثر قابل مالحظه       موضوع

  :شود تا ب مي موجآوري  فن

  . دبگذار اثر صنايعيابي   صنعتي و مكانهاي  مختلف در تهيه و تنظيم پروژه اتاز جه -۱

 . هاي مختلف كيفيت نيروي كار را تغيير دهد به شكل -۲

 .  كالسيك را كاهش دهداصر اهميت عن،با تغيير برخي از انواع مواد خام، سوخت و انرژي -۳

 سـهولت   گـذاري    و در تهيـه و تنظـيم پـروژه سـرمايه           دهاطي را بيشتر نمـو     و ارتب  حمل و نقل   امكانات -۴

  .سازد بيشتري را فراهم 

  )افزارها بازار مصرف، تأمين مواد خام و ماشين( حمل و نقل -۴-۳

يـابي    مكـان هاي صنعتي و    پروژه ترين عناصر در تهيه و طراحي        اساسي يكي از مهمترين و   هم  حمل و نقل    

 حمل و نقل اهميت آن مانند گذشته نيست، ولـي  ايل با توسعه وس  اگر چه . شود   محسوب مي  محل استقرار صنايع  

  . شود  صنعتي محسوب ميهاي پروژهاحداث يابي   اساسي مكانوابطبه هر رو هنوز هم يكي از ض

يابي صنعتي عوامل متعددي      گونه كه ذكر شد، در بررسي ميزان اثرگذاري شبكه حمل و نقل بر مكان               همان

 در زير به هگذاري هر يك، موارد مربوطت آشنايي با اين عوامل و تدقيق در ميزان اثربه علت ضرور. دخالت دارند 

  .دنگير اي مورد بحث قرار مي اگانهجدصورت 
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   شكل سازمان اجتماعي كار- ۳ -۵

در و سازمان اجتماعي كار به طـور عمـده شـامل تخـصص، تمركـز، تعـاون و همبـستگي توليـدي اسـت                       

جريان رشـد و تحـول تقـسيم كـار اجتمـاعي كـه الزمـه آن                 . كند  ش مهمي ايفا مي   نقاستقرار صنايع   يابي    مكان

ي است كه به علت وابستگي آنهـا بـه هـم يـك نـوع               اتهاي توليدي است داراي اثر      ها و شاخه    تخصص در رشته  

بـه  هـم  هرگونه تخصص در منطقه در عين حـال تمركـز در توليـد را      . آورد  اتحاديه توليدي يا اقتصادي پديد مي     

شود، بـه علـت وابـستگي         هاي صنعتي ايجاد مي     تمركزي كه بر اثر جريان تجمع يك سلسله كارخانه        . بال دارد دن

انتخاب ظرفيت مناسب كارخانه با توجه به شرايط محلي است كـه كارخانـه بايـد در آنجـا                   . آنها به يكديگر است   

سعت و بزرگي كارخانه هماهنگ باشد ا وهاي گوناگون الزامي ندارد كه ب    رشد تمركز صنعت در منطقه    . برقرار شود 

  .هاي كوچك و متوسط در منطقه معيني رشد پيدا كند تواند با ايجاد يك سلسله كارخانه  تمركز ميو

اي  اي ماننـد سـوخت، موادخـام، انـرژي، آب و در پـاره      با افزايش ظرفيت توليدي كارخانه اغلب مسائل تازه      

مجموعه اين شـرايط    . شود  ص، براي برپايي پروژه صنعتي مطرح مي       نيروي كار به ويژه نيروي كار متخص       اطقمن

هـاي انتخـابي را محـدودتر          گزينـه تر و شـمار       هاي بزرگ با ظرفيت توليدي باال را مشكل          كارخانه ايجادخصوصاً  

هـاي كوچـك و     بيـشتر از كارخانـه  ،هاي ناشي از برپايي واحدهاي صنعتي بزرگ    به اين ترتيب دشواري   . سازد  مي

  . خواهد بودط نيز متوس

برپايي واحد صنعتي با ظرفيت توليدي بيشتر ناگزير در پيرامون خود يك سلسله كارهاي كمكي و خـدماتي             

 ن مواد خام براي توليد در صـنعت       بتواند به عنوا   شود تا ضايعات صنعت     اين امكان نيز فراهم مي    و  نمايد   ايجاد مي 

 ميزان خريداران و فروشندگاني كه بـا ايـن          يت و شمار اين صنايع    زايش ظرف  با اف  .ديگري مورد استفاده قرار گيرد    

مـدن  اين رشد در مرحله معيني موجب پديد آ       . دماين گيرند افزايش پيدا مي     د قرار مي  ها در ارتباط داد و ست       كارخانه

  .شود يك مجتمع بزرگ صنعتي مي

شوند كه به طور  صوصياتي ميها داراي خ  اين مجتمع،هاي صنعتي با رشد و توسعه تخصص و ايجاد مجتمع

  : عمده عبارتند از

  اي و جهاني داشتن سهم محصول زياد در مقياس اقتصاد ملي، منطقه -۱

 تجمع انبوه كارگران و كارمندان در مقايسه با كل كاركنان شاغل در صنايع -۲

 ها در اين مجتمعشوند،  ابزار توليد كه بخشي از سرمايه اوليه صنايع محسوب ميحجم زياد  -۳

هـا از     نوع ايـن وابـستگي    .  مختلف وجود دارد   هاي صنعتي وابستگي بين صنايع      نچه گفته شد در مجتمع    چنا

  : هاي وابسته به طور عمده عبارتند از مجتمع. هاي فني و اقتصادي است وابستگي
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 فلزي است كه بر اين اساس  مجتمع توليد آهن، فوالد و محصوالت هسته اساسي اين: مجتمع ذوب فلز)الف

ـ     معموالً محل برپايي اين مجتمع    . شود  هاي ديگر ايجاد مي     سلسله رشته يك   ي اسـت كـه مـواد     اطقها در من

در ايـن مجتمـع     . ها وجود دارد يا در محلي كه شرايط حمل و نقل مناسبي فراهم اسـت                سوختي براي كوره  

ـ آي  ه شمار مي   فرعي ب  شود كه به عنوان محصوالت      جام مي توليد كك و انواع ديگر توليدهاي شيميايي ان        . دن

سنگ عنصر اساسـي      در واقع از نظر تاريخي ذغال     .  سنگ، براي تهيه كك     مانند برپايي كارخانة تقطير ذغال    

  .شود مي محسوب ها  مجتمع نوعايجاد اين

 فراوان و داراي قيمت مناسـب سـوخت و    ابعاين مجتمع به طور عمده در نزديكي من: رژيــمع ان ــمجت) ب

 در كنار ايـن مجتمـع معمـوالً    .)ذغال سنگ، نفت و گازعبور  ها، مسير خط سير رودخانه (يدآ انرژي پديد مي 

 اي از توليـدات      هـستند ماننـد پـاره      كنندة مقدار فراوانـي از انـرژي بـرق          شوند كه مصرف    صنايعي ايجاد مي  

  .شيميايي، توليد آلومينيوم و جز آن

و اوليـه   هنوع مواد خامي است كـه بـه عنـوان مـاد    هاي اين مجتمع وابسته به      فرآورده :مجتمع شيميايي ) پ

گيرند، مواد خام نخستين اين مجتمـع بـه طـور        هاي بعدي مورد استفاده قرار مي       نخستين در توليد محصول   

 از آنها كه سهم صنايع بنياد گذاشته شده در ، نمك، نفت، گاز و ديگر مواد منتجسنگ  ذغال: عمده عبارتند از  

  . كند  مشخص ميتوليد شيميايي منطقه را

هـاي دريـا،      ع در كنـاره   هـاي بـاال برپـايي ايـن مجتمـ            در مقايسه با مجتمـع     :مجتمع صنعتي حمل و نقل    ) ت

سازي   بزرگ كشتيادر دريايي كه امكان ايجاد مؤسسات    به ويژه بن   شود  آهن انجام مي    ها و تقاطع راه     رودخانه

  . را دارا هستند

 آن  هاي توليـدي    ها و شاخه    هاي رشته   گوني محصول   تمع گونا  ويژگي اين نوع مج    : مجتمع صنايع شهري   )ث

هاي مورد نياز در شـهرها بـسيار اسـت، و چـون طبـق يكـي از اصـول                  تنوع و كيفيت فرآورده    ميزان. است

 نزديكتر باشد از ايـن روي يـك   كننده هاي صنعتي توليد بايد هر چه ممكن است به مصرف يابي پروژه  مكان

هاي لبني    توان به صنايع غذايي و فرآورده       كه از جمله آنها مي     شود  ميهرها ايجاد   ه صنايع در نزديكي ش    رشت

استقرار صنايعي از قبيل صنايع خودروسازي، صنايع مخابراتي و نظاير          .  ساختماني اشاره كرد   و مصالح و مواد   

  ل فـوق محيطـي نداشـته باشـند، از اصـ     بار زيـست     در صورتي كه اثرات زيان      آن، در نزديكي محل مصرف،    

  .ندنك ميتبعيت 

 مهم توليد كشاورزي توام با صـنايع اسـت، در ايـن              اين مجتمع شامل مراكز   :  صنعت هاي كشت و    مجتمع) ج

مانند  (كند  ت الزم را توليد مي    گيرد و محصوال    ها مورد استفاده قرار مي       مواد خام كشاورزي در كارخانه      اكزمر
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هاي صنعتي يكي از اصـول اساسـي          يابي پروژه    مكان ضوعمو). ر محل كشت چغندر يا نيشكر     كارخانه قند د  

آمايش سرزمين است كه در سطح استان يا منطقه بايد مورد مطالعه همه جانبه قـرار گيـرد و بـراي معـين                       

كردن محل كارخانه صنعتي كه دربرگيرنده توليد كشاورزي نيز باشد، بايد شرايط منطقه يا اسـتان از لحـاظ                 

 .  تخم ماهي و باغداري و رابطه آنها با هم درنظر گرفته شودكثيرتي، پرورش و هاي گياهي، دامپرور تكش

 بايـد ضـمن   اسـتقرار صـنايع  يابي  توان چنين نتيجه گرفت كه براي مكان   مي هشدارائه   تا كنون از آنچه كه    

   : نمود زير نيز توجه واملتوجه به يك سلسله مسائل اجتماعي، سياسي و دفاعي به ميزان هزينه هر يك از ع

  عامل ارتباطي به ويژه حمل و نقل، راه و مخابرات  -۱

عامل وابسته به نيروي كار انساني مورد نياز و امكان قابليت جذب آنها به ويژه نيروي كار متخصص                   -۲

 در محل برپايي پروژه

 )لرزه و جز آن زمين، نوع خاك، دما، رطوبت هوا، زمين(عامل جغرافيايي و اقليمي  -۳

 كيفيت، سطحي و عمقي بودن آنعامل آب، ميزان،  -۴

 عامل سوخت و انرژي  -۵

 زيست عامل بهداشتي و محيط -۶

 عامل تأمين مواد خام و نخستين -۷

  آوري فنعامل  -۸

  عمومي، آموزش، فرهنگ و جز آن  اكنماعامل خدماتي، مسكن،  -۹

 )المللي محلي، ملي و بين(عامل بازار  -۱۰

ـ  ) گي توليـدي  تمركز، تخصص، تعـاون و همبـست      (عامل سازمان اجتماعي كار      -۱۱ ، بخـشها،   اطقدر من

 ها و محورهاي توسعه  ها، قطب ، مجتمع اكزمر

 هاي منطقه عامل سياسي و اجتماعي و سنت -۱۲

 المللي  عامل برون مرزي مانند تقسيم كار بين -۱۳
  

  محيط زيستيهاي   صنعت وآلودگي-۴
 نـامطلوبي در محـيط   ها، با گسترش شتابزده خود اثـرات  انقالب صنعتي عليرغم بهبود كيفيت زندگي انسان      

ب شـمال و غـر  ( هاي مرده و مملـو از مـواد شـيميايي در مراكـز انقـالب صـنعتي        رودخانه. زيست گذاشته است  

هـاي    گيـري بـي حـد از سـوخت          صـنايع بـا بهـره     . ميراث بر جاي مانده صـنايع قـرن نـوزدهم اسـت           ) انگلستان
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صنعتي و عدم توجـه بـه منـابع طبيعـي تجديـد            ها و ديگر منابع طبيعي در راستاي افزايش توليدات            فسيلي،كاني

هـا و ايجـاد روابـط     ي از اكوسيستمبخش، موجب گسيختگي شالودة )Non-Renewable Resources(ناشدني 

از سوي ديگر سرعت در توليد محصوالت و مواد ساخته شده عالوه بـر     . اند  ناهماهنگ ميان انسان و طبيعت شده     

هـا گرديـده     در طبيعت و در نتيجه انواع آلـودگي       ماندنتشار ضايعات و پس   ي، موجب ا  اسراف در مصرف منابع طبيع    

از گردش درآمد در سيـستم اقتـصادي، در سـطح            ناشي   ه از اثرات فزاينده   احداث واحدهاي صنعتي، گذشت   .  است

ادة  زيرا صنعت گرچه از محيط طبيعي به منزلة م         گذارد  فراواني بر جاي مي    تبعات منفي    ناحيه و در مقياس محلي    

  هـاي خـود نيـز      ببـستر بـه منظـور تخليـه ضـايعات و پـسا            جويد ولي همزمـان بـا آن از همـين             اوليه بهره مي  

  .كند استفاده مي

 اما اگر همزمان با فرآيند صنعتي شـدن         شود  شور بدون صنعتي شدن ميسر نمي     مسلماً رشد اقتصادي يك ك    

شد اقتصادي مطلوب حاصل نخواهد شـد، بلكـه   د نه تنها رشوبه ظرفيتهاي محيط زيست نيز توجه الزم مبذول ن    

  .نابساماني هاي زيادي نيز به همراه خواهد داشت

  بـار   غير قابل تجديد و پيامـدهاي زيان       در فرآيند صنعتي شدن بايد اثر توسعه صنعتي بر منابع، به ويژه منابع            

  . و حتي عواقب اجتماعي و سياسي ناشي از صنعت، مورد توجه قرار گيرديزيست محيط

آوري نيستند، بلكه عدم توجه انسان به نتايج جـانبي و   بديهي است كه اين گونه مشكالت ناشي از خود فن       

باعث الزم   هاي  كنترلاعمال   بدون   ها  آوري   استفاده از فن   .باشد  مينامطلوب و به عبارت ديگر كاربرد نادرست آن         

  .شده است زيستي محيطهاي گوناگون  بروز آلودگي

آالت فرسـوده،     هاي صوتي ناشي از كـاربرد ماشـين         شوند آلودگي   ها سرازير مي     به رودخانه  هايي كه   فاضالب

بـه  ) Green House Effects(اي  عوارض مربوط به تشعشعات راديواكتيو و راكتورهاي قديمي و اثرات گلخانـه 

ي و ا هـسته  ضـايعات  دليل افزايش گرماي زمين، تخريب اليه ازن، از بين بردن جنگلهاي باراني استوايي، تخليه        

ترين ابعاد   از مهم ،ها  سالمتي انسان به مخاطره افتادن و     ها و پوشش گياهي و        اثر بارانهاي اسيدي بر روي درياچه     

  .شوند  تلقي ميزيستي هاي محيط تخريب

تواند منجر  هاي صنعتي مي يابي استقرار واحد در مكانآن هاي   و ظرفيت  زيست، آلودگي   عدم توجه به محيط   

  .دشده گرد كه در باال به آنها اشارهمشابه آن  مواردي  تكرارايجاد وبه 

   محيط طبيعي- ۴ -۱

هـا   ندهد كه در زنـدگي انـسا         طبيعي محيط زيست را تشكيل مي      اصراي از عن    محيط طبيعي خود مجموعه   

  :دارد  زير را در براصره عناين محيط طبيعي به طور عمد. اثرات مهمي دارد
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  هــاي طبيعــي، جــانوران، هــاي حفاظــت شــده از لحــاظ گيــاه، جنگــل  منطقــهاك، زمــين و خــآب و هــوا،

  .پرندگان و جز آن

 و برپـايي صـنايع   ايعصـن اسـتقرار  يـابي   دامنه موضوع محيط زيست بسيار وسيع است و آنچه كه به مكـان      

وژه صـنعتي و     به طور عمده مناسبات برپايي پر      قسمتدر اين   . گيرد  مي  شود فقط بخشي از آن را در بر         مربوط مي 

  .شود محيط زيست بررسي مي

هـاي     مـدت  ، ديگـر   وامـل ه ع هاي زير كشت، شرايط آب و يك رشت         ينهوا، ارتفاع از سطح دريا، بازدهي زم      

  .گذاشتند  مختلف اثر خود را در امر توليد مييها  و سرزمين گي و رشد اجتماع بشري در دورانمديد در زند

توليـد بـه عنـوان    و كند  ته با برآوردن نيازهاي او رشد و تغيير پيدا مي       رابطه انسان با محيط طبيعت رفته رف      

پردازد مـدام   كند و ميان خود و طبيعت به تغيير و تبديل موارد مي جرياني كه انسان آگاهانه در طبيعت دخالت مي       

م كـار  تغيير در طبيعت و محيط زيست در واقع نخستين پديـده رشـد توليـد و تقـسي             . نمايد  سير صعودي طي مي   

  .شود محسوب مي

  هاي ناشي از صنعت  ابعاد گوناگون آلودگي- ۴ -۲

هـا و تعـدد خودروهـا،       هاي فسيلي، ايجاد نيروگاه     هاي متعدد، احتراق بيشتر سوخت      كارخانهصنعت با احداث    

صنايع بزرگ بخصوص صنايع شيميايي به دليـل حجـم عظـيم            . مواد و گازهاي سمي زيادي را ايجاد كرده است        

 نامطلوب و در مواردي     هاي  ماندجاد ضايعات و پس   دهاي آن، استفاده از مواد نيمه ساخته در فرآيند توليد و اي           بروندا

 حجم پسماندهاي .  بر عهده دارند   ويژه در مقياس محلي     بهزيستي    هاي محيط   ي در ايجاد آلودگي   سمي، سهم مهم  

 ميليون متـر    ۱۰در رودخانه راين ساالنه      .ها تن رسيده است     صنعتي در كشورهاي عمده صنعتي جهان به ميليون       

  .شود  ميتخليهمكعب ضايعات سمي بسيار آلوده 

، از هفـت  ۱۹۰۰در سـال  . كنند بارانهاي اسيدي معموالً اكوسيستم آبي و جنگلي محيط زيست را تهديد مي 

 بـه دليـل     ۱۹۷۰اين در حالي اسـت كـه در سـال           . شده است    صيد مي  آزاد هزار كيلوگرم ماهي     ۳۰رودخانه نروژ   

  .هاي فوق مشاهده نشده بود گونه شواهد دال بر وجود اين آبزيان در رودخانه  هيچ افزايش اسيديته آب،

شوند و اروپاي شرقي بخـصوص         ميليون هكتار تخريب مي    ۳/۱۱جنگلهاي باراني استوايي ساالنه به ميزان       

  .وده استهايش ب  درصد از جنگل۲۷جمهوري چك مسئول تخريب يك ميليون درخت در 

هاي صنعتي بر روي محيط زيست، لـزوم اعمـال ترفنـدهايي از نـوع افـزايش          باتوجه به اثرات سوء آلودگي    

 بـه منظـور     يارانـه كارآيي استفاده از انرژي، تكيه بر منابع انرژي تجديد شونده، ايجاد تغيير در فرآيند توليد وارائه                 

  .وري به نظر مي رسدهاي صنعتي ضر آوري مبارزه با آلودگي دستيابي به فن
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  اي كه بخواهد رشد همه جانبه و موزون انسانها و محيط زيست را تامين كنـد موظـف اسـت كـه در              جامعه

اي كه با زندگي انسانها و محيط زيـست در ارتبـاط باشـد حفاظـت از آن را      هاي خود و بويژه هر نوع پروژه    برنامه

ـ  كار خـود قـرار دهـد و آگاهانـه    ول و ضوابطيكي از اص     سـالمت هـر چـه بيـشتر محـيط زيـست جامعـه        اير ب

  .اقدام كند

  المللـي دنبـال      مسئله حفاظت محيط زيست در مقياس جهاني به طور منظم توسط برخي از سازمانهاي بين              

سـازمان  شود، مثالً شوراي همكاري و كمك متقابل سازمان ملل متحد، كميسيون اقتصادي اروپا و همچنين                  مي

زيست توسـط     باره محيط درنيز  د  اعو و ق  وابطيك سلسله ض  . اند   در دستور كار خود، قرار داده      يونسكو اين مسئله را   

  .سازمان ملل مورد تصويب قرار گرفته است

المللي مسائل مختلف مربـوط بـه محـيط          هاي مختلف بين     از كشورها در جلسه    گروهيهمچنين نمايندگان   

 و معيارهايي مورد تصويب     وابطدهند و تاكنون ض      داده و مي   مختلف مورد بحث و مذاكره قرار      اي  يوازيست را از ز   

عالقمندي تمام كشورها به مسئله محيط زيست كه براي نسل آينده نيز اهميـت بـسياري دارد      . قرار گرفته است  

ــه ــي  روز ب ــشتر م ــي    روز بي ــاگوار و منف ــسئله ن ــن م ــود و اي ــودگي ،ش ــي از آل ــژه    ناش ــه وي ــنعتي ب ــاي ص   ه

، منـشور توسـعه پايـدار ملـي، بكـارگيري      ۲۱ در اين بين توجه به دستور كار   .يست است نقل در محيط ز     و    حمل  

 گامي بلند در كاستن از مـشكالت  ،هاي صنعتي   يابي محل استقرار پروژه     استانداردهاي جهاني و ملي در امر مكان      

  .ست اها و صدمات بعدي اجراي پروژه

  عتيهاي صن ز فعاليت  نواحي و اماكن تاثير پذير ا- ۴ -۳

 در  و تاثيرپذير از اين استقرار هـستيم نيازمند بررسي همه جانبه برروي اماكنيابي استقرار صنايع،    به منظور مكان  

  يـابي   بـا توجـه بـه كليـه مـوارد زيـر نـسبت بـه مكـان                ،يـابي   بايـد تـيم مطالعـاتي پـروژه مكـان           اين ميان مـي   

  :اقدام نمايند

   اماكن مذهبي و تاريخي -۱

   ابنيه باستاني-۲

   نواحي وقوع وقايع مهم و مناظر بديع طبيعي-۳

   نواحي كوهستاني-۴

   نواحي ساحلي-۵

   مكانهاي بهداشتي-۶
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  هاي خاص  نواحي ساحلي غني ازمرجان، درختان ويژه، زمينهاي پرورش گونه-۷

  اي خاص هاي غني از درختان ويژه، زمينهاي پرورش گونه  حوزه-۸

   پاركهاي ملي-۹

  ابهاي طبيعيها و مرد  درياچه-۱۰

   مناطق زلزله خيز-۱۱

  اي ي قبيلهها سكونت گاه -۱۲

   و ميراث فرهنگيشناسي  نواحي مورد توجه علمي يا زمين-۱۳

  .ند هستبه آلودگي حساسنسبت هايي كه  هايي كه اهميت امنيتي دارند يا آن  تاسيسات دفاعي، خصوصاً آن-۱۴

  )المللي  بين( نواحي مرزي -۱۵

  ها  فرودگاه-۱۶

   آب- ۴ -۴

اهميت آب به حدي است كه      . رود   جهاني به شمار مي    يزيست محيط   جدي   در زمان حاضرآب يكي از مسائل     

دانند، در عين حال آب به عنوان يكي از مواد اوليه و مهم  هاي آينده را بر سر تصرف منابع آب مي هاي دهه  جنگ

ع آبـي موجـود از      ري صحيح و اصولي از مناب     گي  برروي چگونگي بهره   توجه و بررسي   .باشد  براي صنايع مطرح مي   

مـصرف آب آشـاميدني بـا       . هـاي صـنعتي اسـت       يابي پروژه   سنجي و مكان     تيم مطالعاتي امكان   مهمترين وظايف 

كـشي شـده اسـتفاده         به طوري كه درصد ساكنان هر كـشور كـه از آب لولـه               شود،  افزايش سطح زندگي زياد مي    

% ۹۰در برخي كشورها حتي تـا       . آيد  ه شمار مي   ب وامع ج هاي رشد  خص يكي از شا   ،كنند نسبت به كل جمعيت      مي

آن براي نيازهاي مستقيم انـسان مـورد اسـتفاده قـرار            % ۱۰ فقط   وشود     براي مصرف صنعتي به كار برده مي       آب

  .دي را تصور نموتوان محيط زيست سالم  نمي،بدون وجود آب، به اندازه كافي و با كيفيت خوب. گيرد مي

هـاي    يه فاضالب بايستي در مرحله امكان سنجي پروژه مورد توجه قرار گيـرد و سـهم هزينـه                 موضوع تصف 

هـاي صـنعتي، مـستقل و مجـزا بايـد              به ويژه در پروژه    اين موضوع . د در كل هزينه منظور شو      اين امر  مربوط به 

مان آغاز شروع به كار     از ه نيز   سيستم تصفيه    ،برداري از پروژه صنعتي مورد نظر       رعايت شود به نحوي كه با بهره      

 يكـي از ضـوابط اساسـي احـداث و اسـتقرار             هـا هاي صنعتي و استفاده مجدد از آن        در واقع بازيافت فاضالب   . كند

 و توان اكولوژيك آبهـاي منطقـه بـراي خـود              در اين ميان توجه به ظرفيت      .شود   صنعتي محسوب مي   هاي  پروژه

يـابي مـورد     هاي مطالعات مكـان     ئل مهمي است كه توسط تيم     هاي آن از جمله مسا      پاالئي و جلوگيري از آلودگي    
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 به همـين دليـل   گردد، ها اقدام مي شاخصها بر اساس آن  ارزيابي قرار گرفته و در نهايت نسبت به انتخاب گزينه        

  :هاي زير انجام شوند لعات و بررسييابي استقرار صنايع حتما مطا بايد در مطالعات مكان مي

   مربوط به آب،آوري ه مسائل اقتصادي ، فني و فنزم در زمينهاي ال بررسي و پژوهش -۱

  شكل تامين آن در آينده،ميزان و نوع نياز آب صنايع و -۲

از آلودگي آن در جلوگيري  مصرف آب و ه منظور كاهشب جريان توليد  شناسايي تغييرهاي فني كشف و  -۳

 جريان توليد،

 اسناد پروژه را تشكيل دهد و مسايل مربوط بـه     اي مسئله آب بايد بخشي از       براي ايجاد هر نوع كارخانه     -۴

بيني و  يابي پروژه پيش آن از جمله ميزان مصرف و به ويژه تاسيسات مربوط به تصفيه آب بايد در مكان             

 نجانيده شده باشد،گ

 و مقررات تصويب شده     فني با حفظ انضباط     برداري از كارخانه     آغاز بهره  پس از جلوگيري از آلودگي آب      -۵

 .درباره آن

   هوا-۵-۴

دهد كه اگر بـه طـور اساسـي در بهبـود رابطـه اجتمـاع بـا هـوا          هاي علمي دقيقاً نشان مي بررسي و ارزيابي 

 صنعتي يك توليد.  آمددخواههاي جدي صورت نگيرد، حتي در مدت كوتاهي اثرهاي نامطلوب جدي به بار           اقدام

است كه در گذشـته     پديد آمده    به اين دليل  سئله  اين م . ارنددو هوا    ك نامطلوب روي محيط بيولوژي    اتسلسله اثر 

 و   بـدون وسـايل  ندشـد   هايي كه ساخته مي     شد و بيشتر كارخانه     به مسئله حفظ هوا و آلودگي آن توجه كافي نمي         

ي كه در زمينـه     مهمترين اقدامات . دنمودن  د متصاعد شده را در فضا پخش مي       ، دو كننده و فيلترها    افزارهاي حفاظت 

  :ند از انجام شود عبارتبايد يابي صنايع مي در مطالعات مكاناز آلودگي هوا حفظ و پيشگيري 

هـاي فـسيلي ناشـي از         هايي كه در اثر سـوخت        آلودگي ي و فني براي حل مسئله     فعاليت علمي، پژوهش   -۱

  آيد، پديد مياستقرار صنايع 

در هـوا و    تقرار صـنعت    ناشـي از اسـ    آور    به كار بردن هر گونه وسيله براي جلوگيري از انتشار مواد زيان            -۲

 زيستي مصوب جهاني، محيط و كاستن از ميزان آن تا حد استانداردهاي محيط زيست

  هـاي صـنعت مـوردنظر       ها و سـاير آالينـده      براي كم كردن تاثير نامطلوب گاز      آوري نوين   استفاده از فن   -۳

 ،در هوا

 ، نو و سبزهاي آوري و بكارگيري فن توليد آوري بهبود در زمينه فن -۴

 . كارخانه صنعتيآوري فنهوا و نوع از  مربوط به حفاظت وابط مقررات و ضرعايت -۵
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   زمين- ۴ -۶

يـرد مـسئله    گ  مورد تجزيه و تحليل قرار مي      زيستي  محيططبيعي و   ي كه كمتر از همه از لحاظ        وامليكي از ع  

آيي از آن   و هـم اينكـه حـداكثر كـار        به كمترين ميزان كاهش يابد       محيط زيست     تا هم صدمه به    باشد  زمين مي 

ف كشور براي مقاصد خاصي      مختل اطق من ، تعيين شده  وابطدر برخي از كشورها با توجه به ض       . به دست آيد  زمين  

ــي  ــل م ــق آن عم ــين شــده و طب ــرزمين    مع ــايش س ــات آم ــه انجــام مطالع ــه ب ــا توج ــر ب ــن ام ــه اي   شــود ك

   .شود محقق مي

ميزان ظرفيت توليـدي    يابي،    العات مكان در مط پروژه صنعتي   يك  در ايران تعيين وسعت زمين براي استقرار        

به علت محدوديت زمين قابل بهـره بـرداري و   . شود مطرح است كه متاسفانه پارامترهاي الزم در نظر گرفته نمي    

  . صنعتي دقت الزم به عمل آيدهاي افزايش جمعيت كشور ضروري است كه در واگذاري زمين براي پروژه

ـ     ن مي تجربه تلخ كشورهاي صنعتي نشا     :نكته اراي آب و هـواي مـساعد و   ي كـه در گذشـته د      اطقدهـد من

هـا   يآلـودگ ي كه براي محيط زيست الزم بوده است منجـر بـه   وابطرعايت نكردن ض، اند  فراوان بوده محصوالت

هـا در    اين آلـودگي  . هاي كشاورزي شده است      محصول و يا كم شدن بازدهي كار توليدي و فرآورده          حتي بر روي  

  .نيز مؤثر بوده و به زيان بهداشت محيط زيست استآبهاي زيرزميني 

بـا دقـت و توجـه كـافي در         تـوان    منفي محيط زيست است كـه مـي        تمركز در صنايع يكي ديگر از عوامل      

هاي صنعتي قابل اجرا باشند و هـم بـه             لحاظ اقتصادي پروژه   با تعيين مرزي براي آن، هم از      يابي    مكانمطالعات  

  .يابي مجتمع اقدام نمود ها و مكان  نسبت به ايجاد تمركزمنطقهوان اكولوژيك ها و ت دليل توجه به ظرفيت

  هاي صنايع هاي تاثيرپذير از فعاليت  محيط- ۴ -۷

 صنعتي به طور مـستقيم يـا نامـستقيم بـه       هايي كه بر اثر توليد محصوالت       ها و ضرر      به طور خالصه آسيب   

  :دتقسيم نموتوان به چند گروه عمده   را ميشود  مي طبيعت وارد

  يمحيط انسان -۱-۷-۴

 ضـايعاتي ماننـد     ند و ايـن ناشـي از      سـاز   هايي كه سالمتي و بهداشت انسان را در محيط مختل مي            آلودگي

هاي  از جمله بيماري .  آن است  هاي آلوده و مشابه     اديواكتيو ، باران  انيدريد كربنيك، انيدريد سولفوريك، پرتوهاي ر     

هـاي دسـتگاه تـنفس و اخـتالل در      شود، بيمـاري  ن محيط زيست به آن دچار مي     شد   مهم كه انسان بر اثر آلوده     

 زيان آور وو مواد  اصر همچنين آلوده شدن آبهاي آشاميدني به عن، آنآور العاده زيان   خطر فوق . گردش خون است  

يد، نيـز  هـاي شـد    ارتعـاش  وصداي بـيش از انـدازه، لـرزش    . دنآي   صنعتي پديد مي    نامطلوب است كه بر اثر توليد     

  .كنند اختالالت جدي در سالمتي انسان ايجاد مي
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  محيط جانوران -۲-۷-۴

. شود   آنها منجر مي   از بين رفتن  كند و حتي به       ها را ايجاد مي     آلودگي محيط زيست در جانوران انواع بيماري      

گي بيش از  شود كه در معرض آلود  واردي كه علوفه جانوران از مناطقي تامين      اين آسيب ديدگي به خصوص در م      

، از بـين بـردن زيـستگاه         نقـاط  كي از اثرات منفي صنعت در بعـضي       اين ي  بنابر  باشند، بيشتر است   ر گرفته حد قرا 

 از ديگر پيامدها و     ،وحش  هاي حيات   گونهبر روي   هاي جانوري و افزايش خطر         تاثيرات برروي گونه   .ن است ارجانو

  .جانوري استهاي  اثرات صنايع بر محيط

  ياهي محيط گ-۳-۷-۴

اين تاثير منجر بـه تغييـر رشـد         .  هوا و آب است      به آلودگي  وارده به گياهان در درجه نخست وابسته        صدمه

 مدت اين آلودگي ممكن است تمام منطقه را بـه زمـين بـايري مبـدل      گياهان شده و در بلند   كطبيعي و بيولوژي  

را كـاهش داده و  اي كـشاورزي  هـ  ر زمـين  د ناسب، بازدهي محصول  آلودگي آب و هوا بر اثر مواد سمي نام        . سازد

 هم خوردن تعادل    اين مسئله موجب بر   . سازد  متوقف مي كلي  ه  برا  در يك محيط مسموم شده       امكان زيست آنها  

. كند ب مي و همچنين يك فاصله زماني را طل  دگرزايي آن هزينه مالي زياد     كي در منطقه مورد نظر شده و      بيولوژي

  .برد از بين مي  امكان استفاده از آن را، و غير آلي و افزايش بيش از حد نمكها به مواد آلي آلوده شدن آب

  محيط كار -۴-۷-۴

ايفي دارند كه بايد انجام دهند ماننـد جلـوگيري از   عتي همچنين براي حفظ محيط سالم وظهاي صن  كارخانه

ارد و بـه همـين ترتيـب      گـذ   ا و جز آن كه در كيفيت محصول اثر مـي          ه  هاي ناشي از زنگ زدگي      ها و آسيب    زيان

محـيط  . انـد  مستقيم زير تاثير اين آلودگي قرار گرفتـه  ماشين افزارهايي كه مستقيم يا غير   ها و   نگهداري ساختمان 

در ايـن زمينـه    . كار كارگران و كارمندان كارخانه بايد طوري باشدكه به سالمتي و بهداشت آنها آسيب وارد نشود               

ي سازمان حفاظت محـيط زيـست بايـد نظـارت خـود را نـه تنهـا در مـورد                   وزارت كار و امور اجتماعي با همكار      

  .به عمل آورندآتي نيز هاي پيشنهادي  هاي موجود بلكه در مورد پروژه كارخانه

   محيط فضاي كيهان-۵-۷-۴

در محيط فضاي كيهان رشد و توسعه علم و صنعت، ماشين افزارهاي جديدي را به طـور مـداوم در اختيـار         

در شرايط كنوني ظرفيت عظيم صنعتي اين امكان را به بشر داده كـه از محـدوده قـوه جاذبـه                 . دهد بشر قرار مي  

 آن است انجـام  اوليهپايان كيهان پروازهايي كه در مرحله  بيزمين خارج و با وسايلي كه در اختيار دارد در فضاي      

و داخل اليه استراتوسـفر  ) Troposphere(در فضاي باالي كره زمين در حد فاصل فوقاني اليه تروپوسفر          . دهد
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)Stratosphere (           ـ    وجـود گـاز   . شـود   ميگاز ازن وجود دارد كه باعث جذب اشعه ماوراء بنفش ن اليـه   ازن در اي

 زندگي جامعه بـشري و ديگـر   ، كيلومتري۳۰ تا ۲۵ فتوشيمي در ارتفاع   ل و انفعاالت  شود كه در اثر فع      موجب مي 

ميزان اين گاز در اليه مزبـور متغيـر بـوده و در نتيجـه               . زمين حفظ شوند  موجودات نباتي و گياهي در سطح كره        

  .شود ميكند كه باعث گرم شدن جو استراتوسفر  را آزاد مي) Q(تجزيه و تركيب مقداري انرژي حرارتي 

و ) Cs(، سزيوم  )I(، يد )Ru( روتنيوم  ،)Sr( مانند استرونسيوم    )راديو اكتيويته (بر آن عناصر پرتوزايي     عالوه  

اي و  افزارهاي هسته پلوتونيوم كه خطرناكترين زهر كشنده براي پستانداران است در صورت ادامة آزمايشات جنگ

  .كند ي خطرات جدي براي محيط زيست ايجاد ميا هستههاي  يا استفاده نامعقول از نيروگاه

د كه گـاز ازن     گذار  جا مي  اثرهاي منفي از خود ب     رشد صنعت و امكان استفاده از آن در فضاي كيهان بعضي          

  :تواند وظيفه حفاظتي خود را انجام دهد اين اثرهاي منفي عبارتند از  نمي

هايي در اليه ازن شده و اين اليـه بـه علـت شـكاف               اي در فضا كه موجب ايجاد حفره        انفجارات هسته  -

  .كنددر آن قادر نخواهد بود از تابش اشعه ماوراء بنفش به طرف زمين جلوگيري ايجاد شده 

قابليت تركيب با ازن    كه  كنند     تركيباتي از كلر و كربن را در فضا پخش مي          يميايييك سلسله صنايع ش    -

 .كاهند را دارا بوده و از ميزان اين گاز در اليه استراتوسفر مي

د در اثر فعل و انفعـاالت بـا ازن از           نكن  هايي از اكسيد ازت مي      استفاده زياد از كودهايي كه ايجاد تركيب       -

 .دنكاه انايي اين گاز ميتو

متاسفانه ارقام و آماري از اثرات منفي عوامل فوق در دست نيست، ولي به هر حال بـا افـزايش تـسلط روز                      

  .ها از هم اكنون توجه الزم بشود افزون بشر به فضاي كيهان بايد به جوانب منفي اين گونه فعاليت

  هاي صنعتي  مسائل زيست محيطي شهرك- ۴ -۸

قال بـرق و آب مـورد نيـاز و حفـظ      صنعتي توجه به مسئله تامين و يا انتهاي ئل احداث شهرك يكي از مسا  

 هـا ، دفـع فـضوالت و يـا بازيافـت آن          هـاي صـنعتي    زيست و همچنين ايجاد تاسيسات الزم براي فاضالب        محيط

ط انتقـال نيـرو و      هاي مربوط به خطو     در مورد ايجاد اين تاسيسات بايد گفت كه در درجه اول بايد حريم            . باشد مي

 مسكوني هاي آهن، فرودگاه، مجتمع ها و خطوط راه هاي گاز و نفت، فاصله از جاده ، لوله برقهاي فشار قوي   پست

به لحـاظ اهميـت     . كنند  و غيره در نظر گرفته شوند كه در انتخاب موقعيت مكاني شهرك نقش مهمي را ايفا مي                

است، توضـيحات   ا  ها دار  هاي الزم در سالمتي انسان       حريم نظر از  اي كه حفظ و توسعه محيط زيست صرف         ويژه

  .شود بيشتري در باره احداث شهرك صنعتي در ارتباط با محيط زيست ارائه مي
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  هاي صنعتي با محيط زيست  رابطه احداث شهرك-۱-۸-۴

افزايش برداري عظيم از منابع طبيعي و رشد صنعت حمل و نقل به همراه                وقوع انقالب صنعتي و آغاز بهره     

ه كـه   هاي منفي بسياري نيز به همراه داشت        سطح بهداشت جامعه در عين ايجاد يك سلسه امكانات رفاهي، جنبه          

خود قادر به بازسازي خويش نيست و ادامه ايـن  ه ب از آن جا كه طبيعت به طور خود  . اند  بتدريج خود را نشان داده    

 بايـد ضـمن   ،نمايـد  و جـانوران و آبزيـان فـراهم مـي     خطر جدي نه تنها براي نسل انسان بلكه گياهان   ،وضعيت

يز توجه كـرد و  ور آن ن هاي مخرب و زيان استفاده از دستاوردهاي علمي و فني براي رفاه وسعادت جامعه به جنبه      

 در  . را نه تنها براي حفظ محيط زيست سالم بلكه توسعه آن تعيين و به مرحله اجـرا گـذارد                   ضوابط و قواعد الزم   

  هاي صنعتي عمدتاً براي حفظ و توسعه محيط زيست به مسائل زيـر بايـستي توجـه خاصـي      شهركمورد احداث   

  .مبذول گردد

  هاي صنعتي  انتخاب روشهاي اصولي براي كاهش آلودگي-۲-۸-۴

آورد كـه در شـكل زيـر          صنعت در جريان تغيير و تبديل مواد به محصوالت صنعتي سه اثر ديگر بوجود مي              

  .شود ارائه مي
  

  آلودگي هوا     

   مواد اوليه       صنعت  هاي صنعتي                                  فاضالب

  توليد مواد زائد  
  

 آوري معين تصفيه نمود، كـه     فنتوان در رابطه با موادي كه دارا هستند با            هر يك از اين اثرات جنبي را مي       

  : زير انجام شوديقتواند به يكي از طر مي

  ر زميندفن مواد زائد د -

 احتراق -

 تصفيه حرارتي -

 تصفيه شيميايي -

 تصفيه فيزيكي -

 تصفيه بيولوژيكي -

 ها  و رودخانهها دفن در اقيانوس -
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صاحبان صنايع نه تنها در ايران بلكه در كل جوامع صنعتي جهان به علت هزينه سنگيني كه عمل تـصفيه                  

 زيرا سـودآوري    دهند  از خود نشان نمي   والت صنعتي   براي آنها دارد رغبتي به ايجاد تاسيسات دفع فاضالب و فض          

هـا    زيست، متوليان، صـنعت، دانـشگاه       در اينجا وظيفه دولت وبه ويژه سازمان حفاظت محيط        . يابد  آنها كاهش مي  

مراكز تحقيقاتي و مهندسين مشاور  است كه با اقـدامات مـشترك و تعيـين ضـوابط و قواعـد الزم و همچنـين                         

  .دگي محيط زيست جلوگيري كنندهاي مختلف از هر گونه آالين جريمه

  هاي صنعتي هاي احداث سيستم فاضالب و دفع مواد زائد از شهرك  هدف-۳-۸-۴

  هـاي صـنعتي ايـران بـه منظـور سـالم سـازي، حفـظ و توسـعه محـيط، اقـدامات زيـر را                شركت شـهرك  

  :دهد انجام مي

هـا،    عايـت حـريم   هاي حفاظت محيط زيست از جمله ر        توجه به ضوابط اعالم شده از طرف سازمان        -۱

  اد فضاي سبز و غيرهجاي

المقـدور   هايي كـه حتـي   عمليات راهبري و نگهداري از تصفيه خانه با توجه به امكانات و محدوديت          -۲

 .ساده و آسان و كم هزينه باشد

آوري  ها تدريجي بوده و مقدار فاضـالب جمـع     ها در شهرك    با توجه به اين كه معموالً ايجاد كارخانه        -۳

ها از نظـر توسـعه    خانه يابد، لذا تصفيه ها به تدريج افزايش مي      اده شده به تصفيه خانه    شده و انتقال د   

بنـدي كـرده و بـه تناسـب           د به طوري كه ايجاد تصفيه خانه را بتوان مرحلـه          نبايد انعطاف پذير باش   

 . هر يك از اين مراحل كرداحداثها اقدام به  نيازمندي

 .المقدور سريع باشد عمليات اجرايي حتي -۴

در . ها نيز در حداقل ممكن باشد هزينه هاي اجرائي حتي المقدور كم بوده و سهم ارزي انجام هزينه          -۵

شـركت  (به عالوه شـركت  . دناستفاده شود كه محيط زيست را آلوده نكن هايي    آوري  فنعين حال از    

هـا از خـدمات       هـاي فاضـالب شـهرك       قصد دارد كه در ايجـاد تـصفيه خانـه         ) هاي صنعتي   شهرك

ها و پخش بودن آنهـا در سراسـر    نظر بر اين كه به علت تعدد شهرك. ين مشاور استفاده كند مهندس

 عمـالً امكـان     ،هـا   هاي فاضالب اين شـهرك      خانه  كشور و همچنين اختالف در زمان اجراي تصفيه       

هـاي     زمـان  ندارد كه فقط از يك مهندس مشاور استفاده شود و الزاماً چنـدين مهنـدس مـشاور در                 

شركت قصد دارد امكانات و تسهيالتي فـراهم آورده و در صـورت   آن   لذا    خواهند بود  مختلف مطرح 

هاي ايجاد  هاي الزم در تصفيه خانه     ها و يكنواختي    لزوم ضوابطي تدوين كند كه بر اثر آن هماهنگي        

 :اي دارد ها و يكنواختي ها بخصوص در موارد زير اهميت ويژه انجام هماهنگي. شده به دست آيد
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  ها ها و كادر راهبري و نگهداري تصفيه خانه تكنسينآموزش  -

 تامين وسايل يدكي و ايجاد تسهيالت در امر تعميرات -

 در طراحـي  هـا بـرداري و اعمـال آن    هـاي در حـال بهـره        ارزيابي نتـايج حاصـل از تـصفيه خانـه          -

 هاي بعدي خانه تصفيه

  .ه فاضالب كارخانه را قبول كندآوري و تصفي تعهد شهرك صنعتي مبني بر اينكه مسئوليت جمع   -۴-۸-۴

د از نظر نوع توليدات و مـواد اوليـه و فرآينـد توليـد و                نشو  هائي كه در هر شهرك صنعتي ايجاد مي         كارخانه

هاي حاصل از آنها نيز از نظر نوع و مقـدار و مشخـصات متفـاوت                  باشند كه در نتيجه فاضالب      ظرفيت متنوع مي  

هـا و   اضالب هر شهرك صنعتي ميسر نخواهد بود، مگر آنكه كليـه واحـد  تعيين مقدار و مشخصات ف. خواهند بود 

هاي الزم مقدار و   هاي مستمر و انجام آزمايش      برداري  ها و نمونه    گيري  د و با اندازه   نها در شهرك ايجاد شو      كارخانه

  . تعيين گرددهامشخصات و تغييرات ساعتي و روزانه آن

هاي صـنعتي بـا      ها بوده و شركت شهرك       تدريجي كارخانه  هاي صنعتي مستلزم ايجاد    ماهيت ايجاد شهرك  

  توجه به استفاده تدريجي فضاي صنعتي نمي تواند در شروع كار يـك شـهرك مقـدار و مختـصات فاضـالب را                       

هـائي از نظـر    بر مبناي ليتر در هكتار برآورد كرده و مالك عمل قرار دهد، لذا از نظر مشخصات فاضالب حداكثر          

ها موظف هستند در صورتي كـه غلظـت          در فاضالب هر كارخانه را تعيين كرده، و كارخانه         غلظت آلودگي موجود  

پيش تـصفيه مناسـب بنماينـد و در         ، اقدام به    ها از حدود تعيين شده تجاوز نمايد        هاي موجود فاضالب آن     آلودگي

ها، اين مـواد در   ارخانهها در فاضالب ك صورت وجود مواد سمي و مواد مضر براي رشد باكتريها و ميكرواورگانيسم   

  .دنعمليات پيش تصفيه در محل كارخانه ها از فاضالب جدا شو

خانـه بـا      توان در يك تصفيه     ها را مي    هاي بهداشتي آن    ها و فاضالب    هاي صنعتي كارخانه    مجموعه فاضالب 

نعتي از نظـر  هاي ص هاي شهرك  بدين ترتيب كه تصفيه فاضالبوش بيولوژيك مورد تصفيه قرار داداستفاده از ر  

ذكر اين نكته نيز ضروري است كه در غالـب مـوارد، تـصفيه    . هاي شهري خواهد بود   روش تصفيه نظير فاضالب   

هاي صنعتي چندين كارخانه با توليدات گوناگون به خصوص اگر با فاضالب      فاضالب حاصل از مجموعه فاضالب    

  .باشد ك كارخانه خاص ميتر از تصفيه فاضالب ي بهداشتي مخلوط شده باشد به مراتب آسان

هاي متعـارف در      توان روش   هاي صنعتي مي    با توجه به نكات مشروح در فوق براي تصفيه فاضالب شهرك          

  :د مشروط بر اينكهفاضالب شهري را مالك عمل قرار داتصفيه 

در داخل شهرك صنعتي يك آزمايشگاه مجهز ايجاد شود و ماموران اين آزمايشگاه بـه طـور مـنظم از                     -

برداري و آزمايش كرده و در صورتي كه غلظت مواد سمي و مضر فاضـالبي                 ب هر كارخانه نمونه   فاضال
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د تامـسئوالن  ن مراتب را گزارش كن،شود از حد مجاز تجاوز كند كه به سيستم شهرك صنعتي تخليه مي    

  . كارخانه را تعطيل كنند،شهرك

به سيـستم فاضـالب شـهري انتقـال     در هر كارخانه در مسير فاضالب خروجي كه فاضالب كارخانه را             -

طراحي اين چاله بايد . برداري از آن ايجاد شود     گيري مقدار فاضالب و نمونه      اي براي اندازه    دهد، چاله   مي

نصب شده و امكان دسترسـي      ) نظير سرريز ويا فلومتر     (گيري جريان     طوري باشد كه در آن وسيله اندازه      

 .رداري از آن فراهم باشدب ماموران آزمايشگاه به اين چاله و نمونه

 فاضالب تخليه شده از هر كارخانه بيشتر از حد مجاز بوده ولي عاري از مواد سمي ميزاندر مواردي كه  -

آوري فاضـالب   ها در واحدهاي تصفيه و يا مواد مضر براي شبكه جمع        و مضر براي رشد ميكروارگانيسم    

آوري و تصفيه فاضالب  اين كه نرخ هزينه جمعتوان فاضالب كارخانه را قبول كرد مشروط بر    باشد، مي 

 .آن متعاقباً افزايش داده شود

هاي فاضالب  هاي صنعتي معموالً چندان دقت و كوششي در جهت كاهش مقدار و يا آلودگي در كارخانه -

 بـراي  تاسيساتيشود در حالي كه در غالب موارد با مختصر تغييري در فرآيند توليد و يا ايجاد   انجام نمي 

هـاي    توان مقـدار و غلظـت آلـودگي         زيابي موادي كه در فاضالب بعضي از كارخانه ها وجود دارد، مي           با

 .فاضالب صنعتي كارخانه ها را كاهش داد

شود  ها تعيين مي آوري و تصفيه فاضالب كارخانه هاي جمع هايي كه از طرف شهرك صنعتي براي هزينه         نرخ

ه مقدار حجمي و يا ميزان آلودگي فاضالب آن هـا زيـاد اسـت صـرف               هايي كه     بايد طوري باشد كه براي كارخانه     

 تجهيزاتي، مقدار و يا شـدت       بكارگيريبا اعمال تغييراتي در فرآيند توليد كارخانه و يا با           كه   داشته باشد    اقتصادي

  .مبالغ زيادي به شهرك بپردازندبه جاي آن، آلودگي فاضالب كارخانه خود را كاهش دهند، تا اينكه 

هاي صنعتي در تهيه طرحهـاي تـصفيه فاضـالب هـر          ك  نظور كمك به مشاوران و مسئوالن شهر      به م  -

ها در طراحي تاسيسات پيش تـصفيه و          ها و مشاوران آن     شهرك و همچنين به منظور كمك به كارخانه       

يا اقدامات در جهت كاهش مقدار و شدت آلودگي فاضالب و يا حذف مواد سمي و مضر موجـود در آن،      

مركز اطالعات نموده و در ايـن مركـز از جملـه مـدارك و     يك هاي صنعتي اقدام به ايجاد     رشركت شه 

اور هـا و مهندسـان مـش    آوري و امكان استفاده از آن را براي كارشناسـان كارخانـه        اطالعات زير را جمع   

  :فراهم آورده است

 هاي شهري و صنعتي كتابهاي تخصصي در ارتباط با تصفيه فاضالب -
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هاي صـنعتي     نهاي حفاظت محيط زيست كشورهاي مختلف در ارتباط با تصفيه فاضالب          نشريات سازما  -

 براي فاضالب صنايع مختلف منتشر      Guideline تحت عنوان    EPAبه خصوص نشرياتي كه از طرف       

 .شده و خواهد شد

هـاي صـنعتي    هايي كه در ممالك مختلف در ارتباط با فاضالب مجموعه مقاالت ارائه شده در كنفرانس      -

 .شود شكيل شده يا ميت

 .شود هاي صنعتي كه در كشورهاي مختلف منتشر شده و مي مجالت تخصصي در زمينه فاضالب -

هاي طرحهايي كه در زمينه تصفيه فاضالب شهرهاي صنعتي و يا تصفيه فاضـالب       اي از گزارش    نسخه -

 .شود ها در ايران تهيه شده و يا مي صنعتي كارخانه

هاي صنعتي در آن مناطق ايجاد شده  ربوط به مناطقي از كشور كه شهرك      آمار و اطالعات هواشناسي م     -

 .و يا خواهد شد

هـاي   هاي سطحي در مواردي كه مجاور شهرك صنعتي بوده و فاضـالب        آمار و اطالعات مربوط به آب      -

 .شود ها تخليه مي شهرك پس از تصفيه به اين آب

 .تهيه شده و يا خواهد شدكه ايران هاي مختلف در  هاي تصفيه خانه ي از ارزيابيهاي گزارش -

مـسائل  . هاي مورد نظر مفيد واقع شـود        هر گونه آمار و اطالعات و نشرياتي كه ممكن است در طراحي            -

 .هاي فاضالب خانه استخدام و آموزش كادر نگهداري و راهبري تصفيه

 طرف مقدار فاضالب كه از يك) ها نظير فاضالب حاصل از آبكاري( هاي صنعتي  در مورد بعضي از فاضالب  

آنها كم بوده ولي فاضالب حاصل حاوي مواد سمي و مضر است و از طرف ديگـر تـصفيه ايـن فاضـالب نـسبتاً                

د و هـر  ن نگهداري شـو   ها در مخازني در كارخانه      پيچيده و نياز به شرايط خاص دارد، امكان دارد كه اين فاضالب           

اي كه براي اين امر اختصاص داده شده   خصوص به محوطه   توسط تانكر م   هاموقع اين مخازن پر شد محتويات آن      

در مـورد   . انتقال داده شود و در اين محل تحت نظارت كارشناسان متخصص مورد تصفيه قرار گرفته و دفع شود                 

هائي كه اين نـوع فاضـالب را          هر شهرك نوع اين تصفيه و هزينه انتقال آن حسب شرايط خاك و تعداد كارخانه              

ه و حسب مورد نقش و وظيفه شهرك صنعتي و صاحب كارخانـه و شـرايط انجـام كـار تعيـين و            دارند تعيين شد  

  .مالك عمل قرار خواهد گرفت

   مالحظات كلي-۵-۸-۴

هـا بيـان      ها، بايد بر اساس استانداردهائي باشد كه به صورت حداكثر غلظت آلوده كننـده                تخليه فاضالب  -۱

  .ت سازمان حفاظت محيط زيست ضروري استشود و رعايت اين استانداردها تحت نظار مي
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 آوري  فـن هاي توليدي را با بررسي هاي مهندسي و اسـتفاده از               مسئولين منابع آلوده كننده بايد فاضالب      -۲

  .دنمناسب و اقتصادي تا حد استانداردها تصفيه نماي

ه پـس از آخـرين واحـد        فاصـل ها بايـد بال     كننده و مقدار جريان در فاضالب       گيري غلظت مواد آلوده      اندازه -۳

  . و قبل از ورود به محيط انجام گيرداي تصفيه

گيري جهت تطبيق با استانداردهاي اعالم شده قبل از تاسيسات تصفيه فاضـالب بايـد بـر مبنـاي            اندازه -۴

گيري در طـول زمـان تخليـه          هائي كه تخليه ناپيوسته دارند اندازه       در سيستم . نمونه مركب صورت گيرد   

  .بودمالك خواهد 

 لجن و ساير مواد جامد توليد شده در تاسيسات تصفيه فاضالب قبل از دفع بايستي بـه صـورت مناسـب             -۵

  .تصفيه شده و تخليه نهائي اين مواد نبايد موجب آلودگي محيط زيست گردد

هاي پذيرنده گردد كه حداكثر اخـتالط    فاضالب تصفيه شده بايد با شرايط يكنواخت و به نحوي وارد آب           -۶

  .صورت گيرد

  . فاضالب خروجي نبايستي داراي بوي نامطبوع بوده و حاوي كف و اجسام شناور باشد-۷

هاي پذيرنده و محل تخليه را بطور          نبايد ظواهر طبيعي آب     و دماي آن    رنگ و كدورت فاضالب خروجي     -۸

  .محسوس تغيير دهد

  :شده در كتابهاي ذكر  كننده بر مبناي روش هاي سنجش پارامترهاي آلوده  روش-۹

Standard Methods for the Examination of Water and Waste Waterخواهد بود   .  

هاي جنبي در مناطقي  ها و يا ترانشه كارگيري چاه  استفاده از سيستم سپتيك تانك و ايمهوف تانك با به-۱۰

  . ممنوع استباشد  متر مي۳هاي زيرزميني كمتر از  كه فاصله كف چاه يا ترانشه از سطح آب

هـاي منظـور      ها نبايد كيفيت آب را براي استفاده        ب   خروجي فاضال  ، ضمن رعايت استانداردهاي مربوطه    -۱۱

  .شده تغيير دهد

كننده تا حد استانداردهاي   رقيق كردن فاضالب تصفيه شده يا خام به منظور رسانيدن غلظت مواد آلوده        -۱۲

  .باشد قابل قبول نميبعدي اعالم شده 

  .ها با كسب موافقت سازمان حفاظت محيط زيست مجاز است هاي تبخير فاضالب ستفاده از روش ا-۱۳

 به كار رفته  هاي تصفيه صرفا جهت رفع اشكال واحدكه  استفاده از كنارگذر ممنوع است، كنار گذرهايي -۱۴

  .ندستهجاز گيرند م آوري توام فاضالب شهري و آب باران مورد استفاده قرار مي و يا در زمان جمع
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هـاي   بينـي  د تـا پـيش  نبرداري گرد اي طراحي، احداث و بهره   تاسيسات تصفيه فاضالب بايستي به گونه      -۱۵

الزم جهت به حداقل رسانيدن آلودگي در مواقع اضطراري از قبيل شرايط آب و هوائي نامناسـب، قطـع            

  .فراهم گردد... برق، نارسائي تجهيزات مكانيكي و 

افقت د با كسب مو   نتوان  كه آلودگي آنها بيش از اين استانداردها نباشد مي        صنايعي  تي  هاي صنع    فاضالب -۱۶

  .سازمان بدون تصفيه دفع گردند

   خط مشي دولت در قبال حفاظت از محيط زيست-۹-۴

خط مشي دولت در ارتباط با صنعت و آلودگي محيط زيست در چارچوب سه سيستم اقتـصادي، سياسـي و                    

  )Chapman &Walker, 1987,P.253. ( توجه قرار گيردزيست محيطي بايد مورد

  
  

  هاي دولت رابطه ميان صنعت، آلودگي محيط زيست و سياست

  

  

  هـاي صـنعتي فرآينـدي        آلـودگي   يابـد، زيـرا مبـارزه بـا         عملكرد صنايع در قالب سيستم اقتصادي عينيت مي       

هـا، در شـرايط اعمـال         ه كنترل آلودگي صنعتي به ازاي هر واحد از سـتانده          هاي مربوط ب    هزينه. بردار است   هزينه

  .ست اها به ميزان صفر كاهش يابد، بسيار باال مانده اي كه ضايعات و پس كنترل كامل و دقيق به گونه
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  هاي كنترل آلودگي هزينه

دیلوتدحاورهيازاهبیگدولآلرتنکهنیزه

  
chapman & walker, 1988. P. 255  ماخذ:  

  

هـاي صـنعتي تخـصيص      آلـودگي  درصد از سرمايه صنايع به مبارزه با۱/۷، ۱۹۸۸ در سال    اياالت متحده در  

هاي مربوط به مبارزه با آلودگي در بين صـنايع گونـاگون يكـسان نيـست بـدين ترتيـب                    بنابراين هزينه  داده شد، 

هـاي   هاي صنعتي در صورت عدم پرداخـت يارانـه       هاي مربوط به كنترل آلودگي      باتوجه به ابعاد اقتصادي و هزينه     

 چنين وضعيتي در چـارچوب      تحقق. الزم، اثرات مخربي در سيستم محيط زيست از سوي صنايع وارد خواهد شد            

هاي صـنعتي و   هاي خاص در استقرار كاربري     نظام سياسي يك كشور، عملكرد دولت را در قالب اتخاذ خط مشي           

 ضـمن اينكـه دولـت در مـواردي     سازد گسترش صنايع موجود مشروط ميجانمايي صنايع، احداث صنايع جديد و      

  .كند اشي از صنعت و پذيرش بار مالي آن ميصنايع را ملزم به مهار نمودن اثرات مخرب و آلوده ن

، مكاني است كه در آن كمتـرين بـار و فـشار بـر محـيط وارد                     بهترين مكان فعاليت   يزيست محيطاز ديدگاه   

 ناشي از استقرار در زيست محيطآيد و همزمان نيز كاربري مربوطه، كمترين آسيب و فشار را از جانب تغييرات             مي

هـاي منفـي آنهـا     هـا و جنبـه     ناشي از استقرار انواع كاربري     راتثتيب لزوم شناسايي ا   بدين تر . ل شود محل متحم 
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متشكل از مراحل شناخت دقيـق  ) Chapman &Walker, 1987,P.253(تجزيه و تحليل ريسك . وجود دارد

 و رارناشي از اسـتق زيستي  رات محيطثيكي فضايي مورد نظر، تعيين كليه اكاربري، گنجاندن آن در سيستم اكولوژ     

  .هاي محيط نسبت به استقرار كاربري است شناسايي دقيق واكنش

بيني حـريم     هاي حساس شهر، پيش     كننده بامحدوده   هاي بسيار آلوده    در اين زمينه، حفظ فاصلة ميان كاربري      

كننده و فضاي پيراموني و رعايت نسبت ميان فضاي ساخته شـده بـه فـضاي                  هاي آلوده   حفاظتي سبز ميان واحد   

هـاي   يابي مراكز صـنعتي توجـه بـه حـريم مراكـز مـسكوني، امنيـت آب                  همچنين در مكان  . شود  وصيه مي سبز ت 

  .زيرزميني، حفظ جنگلها و مراتع و خاك نيز بايد مورد توجه قرار گيرد

آوري، آموزش نيروي انساني، نوسـازي ابـزار و وسـايل         افزون بر آن، رواج بهداشت صنعتي، كاربرد بهينه فن        

ع روشهاي نوين توليد و استاندارد كردن محصوالت، تربيت نيروي انساني كارآمد و متخصص، تامين              صنعتي، ابدا 

 ايجاد دانـشگاهاي تخصـصي حفاظـت محـيط         فاظت از محيط زيست از بدو طفوليت و       اعتبارات الزم، آموزش ح   

   .دنرس زيست، ضروري به نظر مي

ان دانش فني و امكانات مالي، باور عمومي        ، بيش از فقد    زيستي    ر خالصه در خصوص مسايل محيط     به طو 

ازطـرف  . عي جدي بر سر راه بهسازي محـيط قـرار دارد          يستي به صورت مان   زمحيط  مبني بر تهديدات و خطرات      

هاي تنـدرو و   پيشنهادي گروه) Zero Economic Growth(ديگر اعمال دكترين رشد اقتصادي به ميزان صفر 

  .رسد نمي، عاقالنه به نظر طرفدار محيط زيست

  از آن بهتر سياستي است كه در آن بـه عـوض برتـري دادن بـه مـسايل اقتـصادي بـه ابعـاد و پيامـدهاي                           

ــصادي      ــدار اقت ــعه پاي ــت توس ــك سياس ــاذ ي ــر اتخ ــارت ديگ ــه عب ــود ب ــت الزم داده ش ــز اهمي ــاعي ني   اجتم

)Sustainable Economic Development (   محيطـي  يبا مقياس معقول كـه در آن مـوازين و اسـتانداردها 

هاي محيط طبيعي، خود نـوعي ابـزار شناسـي و بنيـان اعتقـاد                  زيرا شناخت ظرفيت   شود  رعايت شود پيشنهاد مي   

  . دهند اي به نام مذهب محيط را تشكيل مي تازه

مه انسانها ميهمانان    اين ه   نظر گرفتن توان محدوده كره زمين،      توجه به اصول اين اعتقاد و انديشه يعني در        

شـود،    ست، خالصه آنكه انسان جزئي از يك نظـام تلقـي مـي             ا ، زمين متعلق به همه نسلها     ستندسفره طبيعت ه  

ناشي از صنعت هاي محيط زيستي  عتي و كاهش آلودگياي را در راستاي فضايابي جديد صن تواند الگوي بهينه مي

  . و هزينه پاكسازي محيط زيست را به نسل آتي محول نگرداندهدابه دست د
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   حمل و نقل  اهميت-۵
جايي مواد، كاال، انسان، ايده، و نوآوري بـه         در هر سيستم اقتصادي اعم از پيشرفته يا ابتدايي، ضرورت جابه          

پيشرفت و توسعه كشورها    . هاي اقتصادي انسان تمامي در يك مكان جمع نيستند          درجاتي وجود دارد زيرا فعاليت    

. ها در گرو تكامل شبكه حمـل و نقـل اسـت             رفت   برون ها و بخصوص    رفت  همراه با افزايش حجم و ميزان درون      

كشورهاي پيشرفته صنعتي از يك سو، به منظور حفظ جريان توليد خود به طور وسيعي به مواد اوليـه دور دسـت        

به ايـن ترتيـب   . دارند وابسته هستند و از سوي ديگر بيشترين سعي را به منظور احراز بازارهاي جهاني مبذول مي  

 از  آنهـا  تر است و از نقطه نظر ساختاري نيز شبكة حمل و نقل المللي در زمينة كاال بسيار گسترده    هاي بين   حركت

هـاي   به اين صورت حمل و نقل از ضروريات عينـي اقتـصاد جهـاني و قـدرت    . پيچيدگي بيشتري برخوردار است   

يده از مكـاني بـه مكـان ديگـر          جايي كاال، اقالم، انسان و ا        جابه ،منظور از حمل و نقل    . آيد  سياسي به حساب مي   

دانان اقتصادي سـعي در   در همين زمينه جغرافي. اين مهم تحت تاثير اصول كنش متقابل فضايي قرار دارد      . است

چنـين  . هاي اقتصادي موجـود در آن دارنـد       فهم ارتباطات دروني ميان جغرافيا و حمل و نقل يك ناحيه و فعاليت            

  . اصول و تئوري كنش متقابل مورد توجه قرار گيردد كه از طريق شو فهمي زماني حاصل مي

سـاختار فـضايي    . هاي حمل و نقل از الگوي جغرافيايي يكسان و همگني برخوردار نيـستند              همچنين هزينه 

شبكه حمل و نقل، بعد مسافت، نوع وسيله نقليه مورد استفاده، كيفيت و كميت محموله، امكان وجود بار برگشت          

هـاي   كننده در الگوي هزينـه    گذاري حمل و نقل و رقابت از جمله عوامل تعيين            روش نرخ  و يا عدم آن در مقصد،     

هـاي    تواند، الگوي مناسبي را در زمينة مكـان گزينـي فعاليـت             آشنايي با مجموعه اين عوامل مي     . اند  حمل و نقل  

  . اقتصادي ارائه دهد

   اصول و مباني كنش متقابل فضايي - ۵ -۱

، كـنش  ۱۹۵۰براي نخـستين بـار در دهـه    ) ۱۹۱۲ -۱۹۷۶(جغرافيدان ) Edward ullman( اولمن دادوار

ــل    ــل مكم ــه اص ــاثير س ــت ت ــه را تح ــان دو نقط ــضايي مي ــودن  ف ــال)Complementarity(ب ــذيري  ، انتق پ

)Transferability(كننده  هاي مداخله ، و فرصت)Intervening Opportunities(مطرح كرد ، .  

اين اصل مبني بـر وجـود   . است) Bertil Ohlin(ان سوئدي برتيل اوهلين اولين اصل مهم از ايده اقتصادد

تواند شرط   زيرا وجود عرضه به تنهايي نميزمان است  دو مكان به طور همعرضه و تقاضا براي كاالي يكسان در

ر قالـب  نياز به استفاده از كاال و مـواد بايـد در مكـان ديگـر د      . الزم و كافي براي تحقق رابطه تجاري تلقي شود        

تنهـا در پنـاه     . ها دست نخورده بـاقي مانـد        مثالً ذخاير عظيم نفت در خاورميانه براي مدت       . دشوتقاضا نيز مطرح    
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 ايـن مـاده در   ،برداري و همچنين كاربرد آن در صنعت       آورانه در خصوص شيوه هاي استخراج و بهره         تحوالت فن 

  . نمودوسيعي مشاركت هاي حمل و نقل به طور  بازارهاي تجاري جهان و در شريان

در تحليل اهميت اصل مكمل بودن از دو ) ۱۹۸۶(پردازان معاصر   نظريه(Wheeler, Muller)ويلر و مولر 

به نظـر آنـان ابتـدا    . اند استفاده كرده) Form Utilities(و كاربرد شكلي ) Place Utilities(واژه كاربرد مكاني 

يابند و در نتيجه كـارآيي آنهـا در ورود بـه كانـال تجـارت و       عي ميمواد از طريق فرايندهايي، كاربرد شكلي متنو      

از طرف ديگر وجود شبكه حمـل و نقـل و           . يابد  شريان حمل و نقل در اثر تغيير در كاربرد شكلي آنها افزايش مي            

 شـود   هاي متنوع مـي     د آنها در مكان   هاي عرضه به سوي تقاضا، سبب افزايش كاربر         حركت كاال و اقالم از مكان     

  .  دارندي كاربرد و استعمال محلي و بسيار محدود،زيرا بدون استفاده از شبكه حمل و نقل مواد و منابع

پذيري است كه حكايت از سهولت و    كاربرد اصل انتقال   ،دومين مقوله مطرح شده در خصوص كنش متقابل       

ي در اين خـصوص مـسافت ميـان    مهمترين مانع جغرافياي. جايي اقالم و مواد در فواصل طوالني دارد    امكان جابه 

در مـواردي ممكـن     . ست كه مستلزم پرداخت هزينه، صرف وقت و تخصيص انرژي است           ا مكان عرضه و تقاضا   

پـذيري،   است دو مكان از نظر عرضه و تقاضا كامالً مكمل يكديگر باشند، ولي به دليل عدم تحقق اصـل انتقـال       

 كنش متقابل ميان دو مكان با مسافت ميان         ، يك قانون عام   به عنوان . هيچگونه كنشي ميان اين دو اتفاق نيفتد      

مسلماً در اين ميان هرگز نبايد از نقش موانع سياسي و كيفيت ساختار فضايي شبكه               . اين دو، رابطه معكوس دارد    

  پـــذيري بـــا نمـــايش عملكـــرد اصـــطكاك مـــسافت  اصـــل انتقـــال. حمـــل و نقـــل نيـــز غافـــل مانـــد

)Distance Decay Function) (عد مسافترابطيابد تحقق مي) ه تنزلي كنش متقابل و ب.  
  

  ك مسافتستهالنمايش منحني ا

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 منحني استهالك مسافت

 مسافت

بل
تقا

ش م
كن

 

 wheeler & Muller, 1986, P. 77         ماخذ:  
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هـاي كوتـاه      گر منحني استهالك مسافت است كه به موجب آن كنش شـديد در مـسافت              اين نمودار نمايان  

يابد و عمالً متوقف  ميو به تدريج كاهش پيدا كرده سپس با افزايش بعد مسافت، كنش روند افقي . شود ايجاد مي

  : پذيري را در قالب فرمول جاذبه نمايش دادند ثومان و كوربين تاثير دو اصل مكمل بودن و انتقال. شود مي

I = P/d n 

   = Iكنش متقابل

   = Pها مكمل بودن مكان

   = dمسافت بين دو مكان

ميان دو نقطه، به مفهوم خاصي با ويلر و مولر با استفاده از رابطه استهالكي مسافت در تعيين كنش متقابل             

لند يك شهر بعد مسافتي       به اين ترتيب ام   . دست يافتند ) شعاع كنش با نواحي پيراموني    ) (Umland(لند    عنوان ام 

با دور شدن از اين محدوده به تدريج        . جايي باشند   از جمعيت و كاال از آنجا و به آنجا در حال جابه           %  ۹۰است كه   

  . يابد  ميكنش متقابل نيز كاهش

موئل اسـتوفر   اومين اصل پيشنهادي اولمن در تحقق كنش متقابل ميـان دو مكـان برگرفتـه از نظـر سـ                   س

)Samuel Stauffer (به موجب اين اصل تعداد افرادي كـه بـه يـك مكـان     . درخصوص تئوري مهاجرت است

هاي مداخله كننده ميان     رصتكنند با تعداد فرصتهاي موجود در آن مكان رابطه مستقيم و با وجود ف               مهاجرت مي 

شـهر   بـه    ايـاالت متحـده   پوسـت از جنـوب        به نظر وي تعداد مهاجرين سـياه      .  رابطه معكوس دارد   ،اين دو مكان  

اي نظير  كننده هاي مداخله   ستون با توجه به اندازه اين شهر و مسافت ميان مبداء و مقصد به دليل وجود فرصت                وب

به اين ترتيب وجود يـا      . سي به مراتب كمتر از مقدار واقعي بوده است          دي  نگتن بالتيمور و واش    نيويورك، فيالدلفيا، 

. نـد اكننده ميان دو مكان عرضه و تقاضا در كاهش و افزايش كـنش متقابـل مؤثر                 هاي مداخله   فرصتوجود  عدم  

  تـأثر بنابراين، تحقق اين اصول و پويايي امر حمل و نقل از ساختار فـضايي و جغرافيـايي شـبكه حمـل و نقـل م      

ــره    ــط گ ــه توس ــت ك ــا  اس ــا    )Nodes(ه ــان آنه ــط مي ــوط راب ــي ) Vectors(، خط ــصهاي دسترس   و شاخ

)Accessibility- Indix( پيوستگي و ارتباط ،)Connectivity- Index (  و تعداد چرخـه)Circuity- Index (

  . قابل سنجش است

   ساختار فضايي شبكه حمل و نقل -۲-۵

.  خاص با عنوان الگوي فضايي و يا ساختار فـضايي برخـوردار اسـت   هر شبكه حمل و نقل از آرايش مكاني     

ــاطي  گــره، (C)ايــن ســاختار توســط پارامترهــاي تعــداد چرخــه   ــط ميــان آنهــا  (V)هــاي ارتب  ، و خطــوط راب

(E)شوند  ارزيابي مي .  
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كـه معـرف   ) Route Factor( مـسير  عامـل از واژه ) معاصـر (استاد دانشگاه شـيكاگو  ) Kansky(ي كنسك

 جهت ارزيابي شبكه حمل و نقل و كـاركرد آن           مثبت از وضعيت بهينه وكتورها است،     عه انحرافات منفي و     مجمو

  : استفاده كرده است
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 S= معرف سازه مسير 

 O= مسافت مشاهده شده ميان دو گره  

E=  طول خط مستقيم ميان دو نقطه 

V  =هاي موجود در شبكه  تعداد گره  

 مسير افـزايش  عاملشود با افزايش تفاوت ميان دو كميت مشاهده شده و مورد انتظار،             مالحظه مي  چنانچه

هاي ارتباطي نيز در كاهش كاركرد  رويه گره به همين ترتيب تعدد بي. شود يافته، از كاركرد بهينة شبكه كاسته مي

  . شبكه مؤثر است

صـنعتي  هاي  ي فعاليتياب تواند مكان ل و نقل مي هاي حم   ينهها و به تبع آن كاهش هز        موقعيت نسبي مكان  

  . اقتصادي را تحت تاثير قرار دهدو 

هاي اقتصادي با سه شاخص دسترسي، پيوستگي و ارتبـاط و             ي فعاليت ياب  كاركرد شبكه و تأثير آن در مكان      

  . پذير است تعداد چرخه امكان

  شاخص دسترسي ) الف

ترين شكل خود بـا بعـد    هاي ارتباطي است كه در ساده     گره منظور از قابليت دسترسي، سهولت حركت ميان      

ـ بدر كنش متقابل، هر گره ارتباطي       . شود  مسافت سنجيده مي   هـاي     حـداقل بعـد مـسافت ميـان گـره          كننـده   ناي

البته . يابد  هاي ارتباطي شبكه؛ ميزان دسترسي نيز فزوني مي         بنابراين با افزايش درجة تمركز گره     . متناظرش است 

  . دشو د موجب رشد اقتصادي بيشتري ميبه نوبه خواين امر 

  شاخص پيوستگي و ارتباط) ب

ترين شكل خود از طريق شمارش تعداد خطوط ارتباطي مستقيم ميان دو گره ارتباطي                اين شاخص در ساده   

ي هـاي ارتبـاط     ويلر و مولر جهت محاسبه حداقل و حداكثر ميزان ارتبـاط ميـان گـره              .  قابل ارزيابي است   ،متناظر

  : كنند  زير را توصيه مي استفاده از رابطه
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  N (N-1)/2 =حداكثر ارتباط 

 N-1=  حداقل ارتباط

 N=  اي ارتباطي موجوده تعداد گره
  

 و  ۳۶به اين ترتيب در يك شبكه متشكل از نه گره ارتباطي، حداكثر ارتباطات و يا تعداد وكتورهاي ممكن                   

 عدد باشند، در اين صورت جهت ۱۱ تعداد وكتورهاي موجود تنها چنانچه در اين شبكه فرضي.  است۸حداقل آن 

  : شود  مراحل زير دنبال مي،محاسبه درصد پيوستگي و ارتباطات شبكه مورد نظر

  ] )۱۱/۳۶ (-)۲۷/۳ ([                   محاسبه نسبت ميان حداكثر وكتورها و تعداد وكتورهاي موجود -۱

 ] )۸/۳۶ (-) ۵/۴( [                               حداقل وكتورهامحاسبه نسبت ميان حداكثر وكتورها به  -۲

 ] )۳-۲۷( ÷)۵/۴( [                                                    تعيين نسبت ميان دو نسبت ذكر شده -۳

 ]۱ –) ۲۷/۳( ÷)۵/۴([ ۲۷/۰                                                   تفاضل اين نسبت از عدد يك -۴

 )۲۷/۰ * ۱۰۰ (                                                              محاسبه درصد پيوستگي و ارتباط -۵

 و  گره ارتباطي، وجود پيوسـتگي ۲۰آهن در ايران با دارا بودن  مطالعه درباره ساختار فضايي شبكه حمل و نقل راه      

هاي ارتبـاطي موجـود در        كند، بديهي است كه ميزان ارتباط ميان نقاط و يا گره            را تاييد مي  % ۱۰ارتباط به ميزان    

  .ها مرتبط است  با رشد اقتصادي كشور،يك شبكه

  شاخص تعداد چرخه) پ

. سـت ها و يا مدارهاي موجود نيـز قابـل ارزيـابي ا    ساختار شبكه حمل و نقل همچنين از طريق تعداد چرخه       
هاي ارتباطي در شـبكه   ها و يا مدارهاي مرتبط با تمامي گره    تعداد مدار يك شبكه از متوسط تعداد چرخه         شاخص

هاي بسته يك شبكه، از كارآيي آن از طريـق افـزايش    رويه چرخه بديهي است كه افزايش بي. تشكيل شده است 

ا مدارهاي موجود در شـبكه بـه جهـت تكامـل            ها و ي    ميان تعداد چرخه  . كاهد  زمان سفر و هزينه حمل و نقل مي       
هاي حمل و نقلي كه در مراحل اوليه تكامل خـود بـه    به اين ترتيب كه شبكه  . شبكه، رابطة معكوس برقرار است    

در چنـين شـرايطي     كـه   برند و از شاخص پيوستگي و ارتباط اندكي برخوردارند، تعـدد چرخـه نيـز دارنـد                    سر مي 

تعـداد  . كنـد  هـا و مدارنـد دوري مـي     استقرار در نقاطي كـه داراي تمركـز چرخـه   هاي اقتصادي همواره از  فعاليت
مدارهاي موجود در شبكه از طريق تفاضل كميت مسافت خطي ميان دو گره ارتباطي مورد نظر و مسافت حقيقي 

  .ترين مسير قابل ارزيابي است اهميان آنها و يا انحراف از كوت
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            Wheeler & Muller, 1989, P. 83                              ماخذ:  

   مدل تاف -۱-۲-۵

طبيعت ايستا برخـوردار نيـست، بلكـه تحـت تـأثير شـرايط توسـعه اقتـصادي و                 يك  شبكه حمل و نقل از      

  . هاي آن نيز قرار دارد ضرورت

تغييـرات  خـود،  در مـدل توصـيفي   ) ۱۹۲۱ -۲۰۰۱(پرداز آمريكـايي   نظريه) Edward Taaffe(ادوارد تاف 

   .شبكه حمل و نقل در غرب افريقا و تاثير تجارت استعماري را نمايش داده است

 اول، توسعه در طول سواحل به دليل نفوذ تجارت استعماري آغاز شده سپس به نواحي داخلي راه                  در مرحله 

شود و در پي آن اشكال و كاركردهـاي جديـدي در     ميدر اين مرحله انگيزه رشد از خارج از ناحيه اعمال      . يابد  مي

  . آيد شبكه حمل و نقل به وجود مي

اين بنادر هر يك ارتباطات بسيار محـدود بـا          . انداز اصلي در مرحلة اول معرف وجود بنادر محلي است           چشم

ها   ه آن سوي آب   ها از بندر ب     بدين ترتيب حجم محموله   . هاي خود دارند    هاي داخلي و همچنين با پسكرانه       قسمت
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 عكـس بـسيار محـدود اسـت، زيـرا فقـدان خطـوط ارتبـاطي باعـث هـر چـه محـدودتر نمـودن پـسكرانه                و بر 

)Hinterland ( هاي بندري به لحاظ اندازه با يكديگر يكسان، و هر يـك         گاه  در اين مرحله سكونت   . گرديده است

در مرحلـه دوم، بـه منظـور اسـتفاده از ذخـاير             . دهي اندكي به نواحي پيرامون خود هستند        از آنها قادر به سرويس    

  . شود معدني، خطوط نفوذي به مناطق داخلي كشيده مي

بـه ايـن    . شـوند   آوري و توزيع اقالم جهت مناطق اطراف محسوب مـي           هاي فوق به منزله مركز جمع       مكان

  . كنند هاي بنادر رشد مي ترتيب، در اين مرحله پسكرانه

هـاي   پـسكرانه . دنگير قوت مي) Network Interconnection(اي  شبكهدر مرحله سوم، پيوندهاي درون 

در ايـن جـا شـاهد رشـد مراكـز      . كننـد  دهي يا بنادر در زمينه صادرات و واردات رقابت مي منزوي در امر سرويس  

  . شود دهي به نواحي پيراموني كشيده مي داخلي هستيم كه در پي آن خطوط ارتباطي به منظور تغذيه و سرويس

حلة آخر به دنبال ايجاد خطوط ارتباطي پيشرفته و متكامل و با افزايش شـاخص پيوسـتگي و ارتبـاط در                     مر

دهـي   ترين مراكز شهري به وسيله بهتـرين خطـوط ارتبـاطي سـرويس             در اين مرحله عمده   . يابد  شبكه تحقق مي  

گونـه   در پي اين  . پذيرد   مي جايي مسافر از جايي به جاي ديگر صورت         ها و جابه    شوند و بيشترين حجم محموله      مي

همانند اراضـي پيرامـوني   نيز ها   پسكرانهلي در مناطق استراتژيك رشد كرده و     تحوالت به تدريج مراكز جديد داخ     

  .دنكن دهي به اين گونه مراكز رقابت مي جهت سرويس

هـا   در ايـن مرحلـه تـراكم جـاده        . بدين ترتيب مشخصه اصلي مرحله آخر، پيچيدگي شبكه ارتبـاطي اسـت           

)Routes Density) ((و تراكم ترافيكي ) ها به مساحت نسبت ميان طول جادهTraffic Density) ( نسبت ميان

دهد كه ناحيه از توسعه  اين مرحله از مدل در شرايطي روي مي . يابد  هر دو افزايش مي   ) حجم ترافيك به مساحت   

  . اقتصادي قابل توجهي برخوردار باشد

  تصادي حمل و نقل توسعه اق- ۵ -۳

تشخيص رابطه ميان گسترش شبكه حمل و نقل و بازتاب آن در روند توسعه اقتصادي، از نظر آن كه كدام           

در حقيقت، طرح اين دو پيش فرض كه گسترش كمي . يك علت و يا معلول محسوب شوند، چندان آسان نيست      

قعيت بهينه شهرهاي بـزرگ  شود و يا برعكس و اين كه مو و كيفي شبكه حمل و نقل باعث توسعه اقتصادي مي      

 بـه عبـارت ديگـر،       .دنرسـ   شـود، هـر دو منطقـي بـه نظـر مـي              منجر به جذب امكانات حمل و نقل بيشتري مي        
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كننـد و از سـوي ديگـر،          ي مـي  ياب   متكامل و گسترده حمل و نقل مكان       هاي اقتصادي در پي وجود شبكه       فعاليت

  . هاي اقتصادي را در بر دارند اي از فعاليت مجموعهد كه شو هايي ميسر مي بكه نيز در مكانبهبود و توسعه ش

هاي اقتصادي    به اين ترتيب، توسعه شبكه حمل و نقل موجب تغييرات اساسي و بنيادي درخصوص فعاليت              

  .دشو اي مي گرايي ناحيه نهايت تخصصو در 

   ديگر مالحظات حمل و نقل -۴-۵

پذيري  بندي، خسارت اد، وزن، ارزش، نحوة بستههاي فيزيكي همچون ابع هاي حمل و  نقل به ويژگي       هزينه

آوري به ويژه استفاده از كانتينر در حمل كاالهاي           هرچند بروز تحوالت فن   . ها بستگي دارد    و فسادپذيري محموله  

جـايي مـؤثر    حساس و شكننده و اعمال فرآيندهايي نظير كنسرو و كنسانتره، تا حدودي در رفع محـدوديت جابـه            

حـسب نـوع   جـايي انـواع آنهـا بر    هاي آنها نرخ جابه ه به طيف بسيار متنوع كاال و مواد و ويژگي      با توج . بوده است 

  .شود شان محاسبه مي طبقه

تواند موثر    يابي صحيح براي استقرار صنايع مي       همانطور كه اشاره شد يكي از مهمترين عواملي كه در مكان          

  در اين مورد نوع و تعدد مـسيرها و         باشد،  حصول مي ها و مسيرهاي حمل و نقل كاال، خدمات و م           باشد، دسترسي 

بحث هزينه حمـل و نقـل ايـن    . باشند وسايل نقليه در دسترس براي جابجايي نيز از اهميت بسزايي برخوردار مي          

يـابي    خود از عوامل ديگري است كـه در مكـان  ،مواد، به واسطه دوري و نزديكي به منابع اوليه و بازارهاي هدف    

هاي حمل و نقل قـوي و سـاختار صـحيح فـضايي               وجود شبكه . گيرد  رار صنايع مدنظر قرار مي    صحيح براي استق  

 هـر چنـد در بـسياري از         باشـد  صحيح براي استقرار صنايع   يابي    از نكات قوت مكان   تواند    مي ،شبكه حمل و نقل   

ن منطقـه ايجـاد     موارد پس از استقرار صنعت در يك ناحيه مسيرهاي دسترسي جديد با توجه به نياز صنعت در آ                 

يابي نيازمند بررسي و ارزيابي تحوالت جمعيتـي، اقتـصادي و غيـره در آينـده بـراي                   د، كه در بحث مكان    نشو  مي

  .بيني مشكالت و معضالت احتمالي داريم دستيابي به پاسخي جامع و پيش
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   صنعتييابي هاي مكان نظريه -۶

  يابي هاي مكان اي از تئوري  تاريخچه-۱-۶

وري   يابي به منظـور بهـره       هاي مكان   هاي اقتصادي و اجتماعي آن، نظريه     دآم  زمان با توسعه صنايع و پي      هم

  . دهاي صنعتي و كم كردن آثار منفي و ضررهاي اقتصادي، ارائه ش بيشتر از فعاليت

، )August Losch (»آگوست لُش«، )A. Weber (» وبرآلفرد«: ها توسط انديشمنداني همچون اين نظريه

، )Walter Isard (»ايـزارد  والتـر «، )Greenhut (»هـات  گرين«، ) Smith (»اسميت«، )Palander (»پاالندر«

مطرح شـده   )Lanhard (»النهارد« و  (Christaler)»كريستالر«، )Micheal Rawstron (»راسترونمايكل «

  . است

ارچوب هـ  امـا چ  را مطـرح نمـود  يابي صنايع خـود     كان ميالدي تئوري م   ۱۸۸۲ -۱۸۸۵هاي    النهارد در سال  

سـپس لـوش و كريـستالر بـا بـسط و            . دشريزي     ميالدي پايه  ۱۹۰۹علمي اين تئوري توسط وبر آلماني در سال         

  .توسعة اين تئوري، نظرية مكان مركزي را ارائه كردند و در نهايت هوور اين تئوري را به بلوغ و كمال رساند

 در چگـونگي    تـرين فـرض رايـج        ميالدي، اساسـي   ۶۰ از دهة    بر طبق تاريخچة جغرافياي اقتصادي تا قبل      

گرا بود كه در آن انسان داراي توانـايي رقابـت بـا     ها بر پاية باور انسان اقتصاد    كمينه كردن هزينه    و برپايي صنايع 

 بـديهي . شـد  گيري تصور مـي  هاي مورد نياز در فرآيند تصميم نگري و برخورداري از اطالعات و آگاهي       رقبا، آينده 

هـاي    ترتيـب بـاب ديگـري در نظريـه          بدين. گرفت  است كه چنين فرضي در تطابق كامل با دنياي واقع قرار نمي             

 شـكل گرفـت كـه بـر     -هـاي رفتـاري   اساس نگرش  بر -)هاي صنعتي   يابي  هاي مكان   خصوصا تئوري   (يابي    مكان

  .كنند جو تاكيد مي مفهوم انسان بهينه

ها به هيچ وجه  كه در آن هاي حمل و نقل بود   زينه، كاهش هزينه  هاي حداقل ه    از طرف ديگر مبناي نظريه    

ايـن امـر موجـب گـرايش     . شد عنوان يك عامل تعيين مكان و موقعيت جغرافيايي توجهي نمي         به عامل تقاضا به   

. دشـ هـا   هاي در دسترس و رقابت براي توسعه و گسترش بـازار      بازار   هاي تئوري به سمت تجزيه و تحليل        تحليل

) هاي حمل و نقل از جمله هزينه(هاي توليد  ن تئوري، كارفرمايان اقتصادي نه تنها از طريق كاهش هزينهطبق اي

  .ها را داشتند تر سعي در حداكثر كردن درآمد تر و گسترده هاي مطمئن بلكه با دسترسي به بازار

 مـيالدي،  ۷۰ر اواخر دهـه  هاي سيستمي به مسايل د پذيري از رويكرد يابي در نهايت با اثر   هاي مكان   نظريه

ند شوها و صنايع بايد در موقعيتي جانمايي  در اين رويكرد، فعاليت. زمان دو نظريه سابق نمودند سعي در تلفيق هم

  .را براي كارفرمايان اقتصادي به بيشترين مقدار ممكن سوق دهد) سود(ها  ها از هزينه كه فاصله درآمد
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اگر . شوند  ميظاهرا، دو متغير هزينه و درآمد نيز دآوري ميل كندبه سمت سوكه هدف    ترتيب هنگامي   بدين

يـابي و     ؛ يعني همان بحث مكان    »چه صنايعي در كجا ؟    «ايي مطلوب سود باشد، در جواب اين سوال كه          نمنقطه  

ـ                ها نيز مورد توجه قرار مي       ها و هزينه    جانمايي، درآمد  ت گيرند و از آنجا كـه هـر يـك از ايـن دو متغيـر بـا موقعي

  .كنند جغرافيايي استقرار وابستگي دارند، ساختار سود را نيز در اماكن مختلف دگرگون مي

  ها يابي در جهت اصل كمينه كردن هزينه هاي اقتصادي متفاوت مكان   تئوري-۱-۱-۶

 درآمـد   از رابطه  چرا كه سود بنگاه      وليدي است هاي ت   آوري صنايع و بنگاه      يكي از عوامل مؤثر بر سود       هزينه

 در نظـر  xهاي مذكور را تابعي از متغير جغرافيايي و بـرداري          كه متغير   اما در صورتي   آيد   بدست مي  منهاي هزينه 

  :بگيريم خواهيم داشت

Profit ( x ) = Income ( x ) – cost ( x ) 
Then: d{ Profit ( x )} / dx = d{ Income ( x ) } / dx  –  d { cost ( x ) } / dx  

  

ز نظر رياضي نيز بيشينه كردن سود، همواره معادل كمينه كردن هزينـه نخواهـد بـود و ايـن                     ا به اين دليل  

در  )Income ( x ) = cte(تناظر و تعادل هنگامي رخ خواهد داد كه فرض استقالل درآمد از موقعيت جغرافيايي 

دست خواهد داد     را به  يبهينه موضع ) اكسترممي(جواب  ها تنها يك      بنابراين كمينه كردن هزينه   . دشومدل لحاظ   

  .توان انتظار داشت كه جواب حاصله، جوابي خوب باشد نه بهينه كه فقط مي

يـابي    اند، تئوري حـداقل كـردن هزينـه را در اقتـصاد مكـان               كه از وبر آلماني تبعيت كرده      اما بيشتر كساني  

انـد، متـد    شينه كردن سود نگـاهي داشـته  هاي بازار و بي افرادي چون پاالندر و هوور با اينكه به نظريه   . اند  پذيرفته

  .ندقبول كردكمينه كردن هزينه را كماكان 

  تئوري النهارد •

طور خالصه النهارد با در نظر گرفتن دو موقعيت جغرافيايي عرضة مواد اوليه و يك موقعيت بازار فروش،         به

هاي حمل و     با در نظر گرفتن هزينه    مكان بهينه   . كند  مدل ساده مثلثي را براي مكانيابي بهينة صنايع پيشنهاد مي         

  در ادامـه، شـمايي از ايـن مـدل    . شـود  مـي نقل بين رئوس مثلث و انجام محاسباتي نه چنـدان پيچيـده حاصـل      

  .شود مشاهده مي
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  تئوري وبر •

                   Veber Standortder Industrien و بـا انتـشار كتـاب    ۱۹۰۹يـابي صـنعتي وبـر در سـال      تئوري مكان

اين مطالعات در دو بخش انجام . اي بود و جنبه قياسي داشت      ات وبر معطوف به صنايع كارخانه     تحقيق. معرفي شد 

بايـد در دنيـاي     يابي بود كه ايـن قـوانين          بخشي از مطالعات وبر در مورد قوانين عام و تئوريك مكان          شده است،   

 سعي كرده است كه مطالعات خوداز او در اين بخش . گرا است  واقع ه نظريه د و بخش ديگر ارائ    نواقعي آزموده شو  

  .دماينناميد، استفاده  از عنصر تجربي براي چيزي كه او خود نظريه واقع گرا مي

  :انداي كه وبر براي مدل خويش در نظر گرفت چنين فرضيات اساسي و ساده كننده

 . ندستقط در برخي مكان ها قابل دسترسي ه خام فمحل جغرافيايي مواد خام مشخص بوده و اين مواد •

هاي مصرف، روشن است و بازار از چند نقطه مجـزا و              مكان) بزرگي بازار (موقعيت جغرافيايي و نيز اندازه       •

  .جدا از هم تشكيل شده است

يـازات  يعني شرايط رقابت كامل برقرار است و امت. همچنين هر توليد كننده بازار نامحدودي در اختيار دارد  •

 . انحصاري از نظر انتخاب مكان وجود ندارد

چندين مكان ثابت براي عرضه نيروي كار وجود دارد، به طوري كه اين نيروي كار داراي قابليت تحـرك               •

 .نبوده و عرضه آن در دستمزد جاري نامحدود است

يكنـواختي  نيـت و سـطح ماليـات و نيـز     فرضيات ديگر، شامل عدم توجه به عواملي مثـل نـرخ بهـره، ام          •

  .باشد فرهنگي سيستم سياسي و اقتصادي، مي

 كـه شـامل دو عامـل عمـومي     ندستي تـاثير گـذار هـ    يابي صنعت    سه عامل بر مكان    ،مدل ساده شده وبر    در

روش . دنباشـ   امتيازات تمركز يا عدم تمركـز مـي  نقل و نيز عامل  و  هاي نيروي كار و حمل  اي يعني هزينه    منطقه
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ن صورت بود كه ابتدا فقط عامل هزينه حمل و نقل را در نظـر گرفـت و نقطـه مربـوط بـه      يابي بدي   وبر در مكان  

حداقل هزينه حمل و نقل را تعيين كرد و سپس شرايطي را در نظر گرفت كه عوامل نيروي كار و تمركز نيز وارد         

  .تجزيه و تحليل شود

او از فـضاي اقتـصادي   . يابي نـشان داد  وبر حداقل هزينه حمل و نقل را مانند النهارد به وسيله مثلث مكان    

ساده شده خود يك نقطه مصرف و دو منبع مواد اوليه كه بيشترين اهميت را دارند، انتخاب كرد تا بـدين وسـيله                       

 -اي است كه كـل تـن        نقطه مكان مربوط به حداقل هزينه حمل و نقل،       . نگي استقرار كارخانه را نشان دهد     چگو

   .حداقل شود) جديد و محصول توليد شده به بازاريه به محل شامل رسيدن مواد اول(كيلومتر 
  

  
  

 Z تن از ماده اوليه شماره دو محصولي به ميزان Y تن از ماده اوليه شماره يك و Xدر نمودار فوق به ازاي 

  ل اسـتقرار كارخانـه تـا       فواصـل محـ    c و   a،  bاگـر   . تن توليد مي شود كه به محل بـازار حمـل خواهـد گرديـد              

   مـساله مـا پيـدا كـردن نقطـه اسـتقرار كارخانـه اسـت بـه نحـوي كـه                       منابع مواد اوليه و نقطه مصرف باشـند،       

قـضيه  مـثالً توسـط   ( اين نقطـه را مـي تـوان بـه روش هندسـي     .  حداقل شودX . a + Y . b + Z . c عبارت

Paralleloyram Offorces (يابي  و يا توسط مدل هاي مكان)ظير نVariynon (تعيين نمود.  

يـابي     مكـان  ،وبر شرايطي را توضيح مي دهد كه صنعت ممكن است بر اساس مواد اوليه يا بر اساس بـازار                  

.   استفاده مـي كنـد   او از شاخص مواد اوليه، يعني سهم وزن ماده اوليه محلي به كار رفته به وزن محصول،        . شود

ي استفاده شود كه در همه جا وجود دارد، در آن صورت شاخص مـواد اوليـه               ا  چنانچه در فرايند توليد از مواد اوليه      

در حالت مقابل چنانچه شرايطي موجـود  . قر شودتكمتر از واحد خواهد بود و بنابراين كارخانه بايد نزديك بازار مس    
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 Y و Xاد اوليـه  مثالً منابع مواد اوليه محدود و ميزان مصرف مـو ( مواد اوليه از واحد بيشتر شود     باشد كه شاخص  

  . محل استقرار كارخانه بايد در نزديكي منابع مواد اوليه باشد ،) بزرگ باشدZدر برابر وزن توليد 

م گـا در . تا اينجا در تحليل وبر به صورت ضمني فرض شده است كه نرخ هزينه حمل و نقـل ثابـت اسـت      

كنـار  ) وزن واقعي و نـرخ حمـل و نقـل اسـت    كه تابعي از (آل   وبر اين فرض را با تبديل وزن به وزن ايده  ،بعدي

با توجه به آنكه هزينه در واحد فاصله است كه اهميت دارد و نه وزن در واحد فاصله، اين اصالح مـدل                      . گذاشت

  .كند تر مي وبر را به واقعيت نزديك

را فـرض  او مكـاني  . يـابي بـود   هاي نيروي كار در مكان گام بعدي در مطالعات وبر، وارد كردن عامل هزينه  

كرد كه هزينه نيروي كار در آنجا به قدر كافي پايين است و در نتيجه مي تواند محل استقرار كارخانه را از جايي                       

اين مساله وقتي اتفاق مي افتد كه صـرفه جـويي در هزينـه     .  دور كند   كه داراي حداقل هزينه حمل و نقل است،       

منحنـي هـاي    از  چنـين مـوقعيتي را بايـد بـا اسـتفاده            . هاي نهايي حمل و نقل پيشي گيـرد         نيروي كار از هزينه   

Isodopane)                      خطوطي كه نقاط داراي حداقل هزينه حمل و نقل و نيز هزينه نهايي مساوي حمل و نقـل را بـه

  . تحليل كرد) هم وصل مي كنند

وبر با گسترش تحليل خود به كل صنعت، معتقد بود كه هر قدر اهميت نيروي كار براي يك صنعت مهـم                     

گيري اهميت نيروي كار از      او براي اندازه  . يابد  يابي افزايش مي    ار ارزان در مكان    ميزان تاثير گذاري نيروي ك      باشد،

شاخص هزينه نيروي كار استفاده كرد كه براي هر صنعت برابر است با متوسط هزينه نيروي كار الزم براي توليد 

 حداقل هزينه حمل و نقل دورتـر         باشد كارخانه از محل    تر  هر چقدر اين شاخص باال    . يك واحد وزني از محصول    

يـابي    تواند اثر نيـروي كـار را در مكـان           ضريب نيروي كار يك صنعت بهتر مي       وبر بر اين عقيده بود كه     . شود مي

اين نسبت برابر است با هزينه نيروي كار براي يك واحد از وزن محصول تقسيم بـر كـل وزن مـواد                     . نشان دهد 

  .  حمل شدهاوليه و محصول

  هاي مربوط بـه نـرخ حمـل و نقـل،           اند؛ خصوصاً فرضيه    د انتقادهاي فراواني قرار گرفته    هاي وبر مور   فرضيه

ايرادهاي زيادي نيز به فرضـيه هـايي كـه مـدل او را از دنيـاي                 . فرايند تمركز و شرايط ثابت فضايي براي تقاضا       

بـوط بـه طبيعـت غيـر مـستقيم روش او اسـت؛ در واقـع                انتقاد مهم ديگر مر   .  وارد شده است    كند،  واقعي دور مي  

تحقيقات مستقيم براي يافتن نقطه حداقل هزينه كل داراي امتيازات آشكاري نسبت به روش وبر است كه ابتـدا                   

در پي يافتن نقطه حداقل هزينه حمل و نقل بر مي آيد و سپس عوامل ديگر را براي دور شدن از اين نقطه تاثير                 

يـابي   مطالعات او به عنـوان شـروع تئـوري مكـان    . وجود اين انتقادات روش وبر قابل ستايش استاما با . دهد  مي

برخي از مفاهيم بـه كـار بـرده شـده     . صنعتي بسيار ارزشمند است و تاثير فراواني بر محققين بعدي گذاشته است 
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همچنـين ارزش  .  كـرده اسـت  امروزه توسعه بيشتري پيدا) هاIsodopane ژه مباحث مربوط به     به وي(توسط وبر 

  .هاي عملي نبايد فراموش شود تئوري وبر به عنوان چارچوبي براي كار

  تئوري هوور •

 -هاي صنعتي   يابي  ي خود را به مكان    ها   تئوري ۱۹۴۸در سال   ) ۱۹۱۸ معاصر،   –استاد دانشگاه آالباما    (هوور  

تئوري هـوور   .  معطوف كرد  -امل توليد كنندگان و فروشندگان و تحرك كامل عو        با فرض رقابت كامل بين توليد       

كـه  (هاي توليـد      هاي حمل و نقل و هزينه       تري به هزينه    ها را با روش واقع گرايانه       در مقايسه با تئوري وبر هزينه     

هاي حمل و نقل تنهـا    هزينه براي مثال، . كند  تقسيم مي )  اند  ها شكسته شده     هزينه ريزهر كدام به اندازة كافي به       

  .و فاصله نبوده و بر اساس طول و جهت حمل و نقل نيز متغير خواهند بودمتاثر از وزن 

   كردن درآمد يابي در جهت اصل بيشينه هاي اقتصادي متفاوت مكان تئوري •

 مـشابه   -ها و مستقل بودن اين متغير از مكان جغرافيايي صـنايع              در اين تئوري با فرض ثابت بودن هزينه       

در ايـن مـدل، سـاختار درآمـد نـسبت بـه             . شود  ي از سود بهينه ارائه مي     ضعبهينه مو  -حالت كمينه كردن هزينه   

در متـد هزينـة كمينـه، بـه     . كند موقعيت جغرافيايي متغير در نظر گرفته شده و از مكاني به مكان ديگر تغيير مي           

كـان  تواننـد در هـر م   ها مي شود كه شركت  شود و فرض مي     و محصول توليد شده توجه نمي     ) تقاضا(عامل درآمد   

. صورتيكه خصوصيات بازار فروش نـسبت بـه مكـان متغيـر اسـت                 در  توليدات خود را به فروش برسانند      دلخواه،

در هر ناحيه . اند و تراكم متقاضيان از محلي به محل ديگر تفاوت دارد خريداران در سطح وسيعي از كشور پراكنده 

دست آمـده بـه       ول متفاوت است و درآمد به     آمد حاصل شده از فروش محص       خصوصيات منحني تقاضا و ميزان در     

  . ها و الگوي مصرف بستگي دارد خصوصيات جمعيت، تمايالت مردم، درآمد آن

  تئوري لوش •

يابي خود     تئوري عمومي مكان   ۱۹۴۰لوش در سال    . توجه به امر تقاضا را بايد در تئوري لوش جستجو نمود          

اي به عامل تقاضا توجه كرده است، ولـي اثـر          گونه  ي خود به  چند هوور در تئور     هر. را با توجه به تقاضا مطرح كرد      

يابي از ديد وي مخفي مانده است كه اين مسئله توسط لوش مورد ارزيابي قرار گرفتـه و در                     نحجم تقاضا بر مكا   

  .يابي مطرح شده است معادالت مكان
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  كردن سود  بيشينهبراي يابي هاي اقتصادي متفاوت مكان تئوري •

ي شـكل   ساختار سـود بـه  قتصادي متفاوتي كه به منظور بيشينه نمودن سود ارائه شده است، هاي ا در تئوري 

شـكل  . است كه الزاما بيشينه كردن درآمد يا كمينه كردن هزينه به معني تحصيل بيـشترين سـود نخواهـد بـود                

قل هزينه كل    است كه جز در موارد خاص، نقطة حدا        در حالتي منحني هزينة كل در تركيب با منحني درآمد كل          

  بهينـه موضـعي   بينـي بـين دو نقطـة           لذا نقطة بهينة آرماني يك حالت بينـا        آمد نيست   نطبق با نقطة حداكثر در    م

  .خواهد بود

  يابي مرجع ي مكانتئوري اقتصاد •

 اما با توجه به نفوذ تئوري وبـر و مـشكالت   شود ترين روش شناخته مي ان منطقيروش حداكثر سود به عنو   

. يابي صنايع عموميت بيشتري دارد  مكان بيشترين سود، هنوز هم روش هزينة كمينه براي مكان         مربوط به تعيين    

ريزي خطي كالسيك كه بر روي روش هزينة  هاي حمل و نقل و برنامه  با ارائة مدلنشريهاز طرفي در ادامه اين      

ايي فرض هزينة كمينـه بـه   ه كمينه تاكيد بيشتري دارند، منطقي تر آن است كه در صورت استفاده از چنان مدل   

  .عنوان اصل در نظر گرفته شود

يابي صنايع، صورت مسالة مطرح شده را با تغيير           هاي مكان   ترين روش    به عنوان يكي از جديد     AHPروش  

تـوان از ايـن روش بـه عنـوان      نگرشي نه چندان دور از انتظار، آنقدر ساده كرده است كه با اطميناني كـافي مـي         

  .راحتي بهره جست ترين روش به اكاراترين و كم خط

  )Economic Base Theory( نظريه پايه و مبناي اقتصادي -۲-۶

ــاي ــه  مبن ــان صــنايع پاي ــك مي ــاس تفكي ــه براس ــن نظري ــه)Basic Industries ( اي    و صــنايع غيرپاي

)Non Basic Industries(ل بـه  منظور از صنايع غيرپايه صنايعي هستند كه توليـدات آنهـا در كـ   .  استوار است

برعكس، صنايع پايه صنايعي هستند كه معموالً براي ارائـه      . شوند  منظور رفع نيازهاي محلي و داخلي استفاده مي       

 چنـدان  ،مشخص است كه تفكيك مرز دقيـق ميـان ايـن دو   . شوند  در بازارهاي برون مرزي و صادرات توليد مي       

  . آسان نيست

  x/1شـاغلين صـنايع پايـه و غيرپايـه را           نـسبت ميـان      ،)استاد جغرافي دانـشگاه اورگـان      (رفيوم الكساندر

  .است رفتهدرنظر گ

دامنـه  . ، نسبت ميان شاغلين در صنايع غيرپايه به شاغلين در صـنايع پايـه اسـت               x از   منظوردر اين نسبت    

آيد كه با گسترش شهر به دليل فزوني جمعيـت   چنين به نظر مي.  متغير است1:2 تا  1:05تغييرات اين نسبت از     
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 بـدين ترتيـب نتيجـه كـسر ذكـر شـده             زايش يابد اي اف   سهم صنايع غيرپايه به طور قابل مالحظه       ،كننده  فمصر

  . كوچكتر خواهد شد

، تكنيك ديگري نيز به نام روش حـداقل         (B/N)عالوه بر استفاده از نسبت شاغلين پايه به صنايع غيرپايه           

 اين نگـرش  .ايه و مبناي اقتصادي مطرح استهاي پ  به منظور ارزيابي نظريه)Minimum Requirment (نياز

اند مستلزم درنظـر گـرفتن حـداقل افـراد       آن را پيشنهاد كرده)Ullman &Dacey, 1960 (كه اولمان و ديسي

  )Smith, 1981, P. 161(. براي رفع نيازهاي ساكنان شهر است

در حقيقت  ) د جامعه دخالت دارند   گروهي كه در رفع نيازهاي حداقل افرا      (بنابراين شاغلين مازاد بر اين گروه       

  .شوند به عنوان شاغلين صنايع پايه و يا مبنا تلقي مي

  يابي صنعتي  مدلهاي ساده مكان -۳-۶

هاي محاسبه تشكيل  ها و يا روش هاي عددي و الگوريتم هاي محاسباتي، از متغيرها، ثابت به طور كلي مدل   

     چـارچوب  هاي مربوط به محاسـبه تعيـين مكـان بهينـه در           مدل ،تصاديقا ترين مدلها در جغرافياي     ساده. اند  شده

 مـشاركت  (L) و نيروي كار (C) چنانچه در فرايند توليد تنها دو عامل سرمايه . هاي حداقل هزينه هستند نظريه

ترتيب هاي دريافت هر واحد از اين عوامل به    نياز از هر يك از ملزومات توليد و هزينه         داشته باشند و مقادير مورد    

(QC) و (QL) و (UL) و (UC) در اين صورت مدل محاسباتي زير صادق خواهد بودد،ندرنظر گرفته شو .  
TC= QC .UC + QL .UL 

QC :هزينه دستمزد هر واحد نيروي كار  

UC :هزينه دريافت هر واحد نيروي كار  

QL :سرمايه  

UL :هزينه دريافت هر واحد سرمايه  

 در شرايطي كه چندين مكان رقيب و جايگزين مطرح باشد به صورت زير تر اين مدل فرمول كلي و عمومي   

  . خواهد بود

TC1= ∑n

j = 1 Qi . U ij = min 

TC1 =هاي توليد در مكان  كل هزينه  

U ij =ا يا ملزومات ه هزينه هر واحد از دادهj در مكان i  

Qi =ها ضريب همبستگي داده) Input Coefficient(  ،)نياز از هر يك از عوامل توليد  ميزان مورد(j)  بـه ازاي 

  )ها سقف معيني از ستانده
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هاي جايگزين و تركيب متنوع عوامل توليد، مكـاني خواهـد        بدين ترتيب مكان بهينه با توجه به تنوع مكان        

هـا    مـدل .رددحداقل ميزان ممكن بـرآورد گـ  با هاي توليد   شده هزينهربود كه در آن براساس مدل محاسباتي ذك   

  .شوند  بلكه در مواردي به صورت شماتيك نيز نمايش داده ميهمواره جنبه محاسباتي ندارند،

   

 بـه   UC و   UL و متغيرهـاي     QL و   QCهـا و ملزومـات        نمايش شماتيك مدل حداقل هزينه با توجه به داده        

  :ير استصورت ز

  يابي مدل ساده مكان

  ها                                                            ستاندهها                              داده

  

  

  
  

 )Magnitude (يابي، مدل اسميت در ارتباط با تعيين وزن و تراكم صنايع            هاي ساده مكان   نمونه ديگر مدل  

اندازه  و (L)ار  صنعت در هر ناحيه رابطه مستقيم با ميزان دسترسي به نيروي كربراساس اين مدل، وزن ه. ستا

  .  دارد(m)بازار محلي 
X=a+bL+cm 

x = وزن و يا تراكم صنعتي در يك ناحيه  

a,b,c = ثابتبيضرا   

L = شاخص دسترسي به نيروي كار  

m = شاخص اندازه بازار محلي  

تـرين خـط       مناسـب  c و   b,aاين مدل همبستگي چند متغيره است كه با توجـه بـه انـدازه ضـرايب                 اساس  

   را عرضــه دارد،باقيمانــدهاي كــه بيــشترين نقــاط و مــشاهدات را در برگيرنــد و كمتــرين  گونــههمبــستگي بــه 

  . شود ترسيم مي
  

  يابي صنعتي هاي رياضي در مكان  استفاده از روش-۷ 
هاي متفاوت اقتصاد صـنعتي دربـارة معيـار ارجحيـت يـك موقعيـت                 هاي گوناگون نظريه    اكنون كه نگرش  

هـاي   ها و روش  ديگر مورد بررسي قرار گرفته است، نوبت آن است كه با طرح مدل            جغرافيايي نسبت به موقعيتي   

 از  عنـوان محـل بهينـة بارگـذاري صـنايع     جغرافيايي به) يا مناطقي(رياضي و كاربردي، شيوة انتخاب يك محل  

 
Q 

U 
TC QC . QL) ترهاپارام(  

UL . UC) مكان حداقل هزينه  )متغيرها  
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تـرين روش     سبهاي موجود پرداخته و منا      لذا در ادامه به معرفي انواع روش      . ديدگاه نظري و استداللي بيان گردد     

  .شود براي اين منظور معرفي مي

 (Linear Programming and Simplex Method) ريزي خطي و روش سيمپلكس برنامه -۱-۷

ها يا بيشينه كـردن   وري، كمينه كردن هزينه منابع محدود و رقابت در دنياي امروز براي كسب بهترين بهره     

اي    گزينه را به عنوان يكـي از نيازهـاي اساسـي در هـر زمينـه                گيري و انتخاب بهترين     سود، لزوم نياز به تصميم    

هاي زياد و متـضادي       گيري تحت تاثير شرايط متنوع و مختلفي است و پارامتر           نمايد ولي اغلب، تصميم     مطرح مي 

  .سازند ي ميننيافت  كه اطمينان از انتخاب بهترين گزينه را امري ناممكن و دست گذارند تا جايي بر آن تاثير مي

ــصميم    ــد ت ــساله نيازمن ــر م ــي ه ــي  از طرف ــري را م ــاتي    گي ــژوهش عملي ــسائل پ ــواع م ــوان در ان   ت

 (Operation Research)گيـري مـورد اسـتفاده، بـه طـور قابـل        هـاي تـصميم   امـروزه روش . بندي كرد  طبقه

  .اي تغيير يافته است مالحظه

تخـاذ   و عملي براي ياري آنـان در ا        آنچه كه مديران بيش از هر چيز بدان نيازمندند، ابزاري راحت، مطمئن           

براي بسياري از مديران مـا، پـژوهش عمليـاتي       . گاه با آن مواجه هستند       و يا گه   بطور مستمر تصميماتي است كه    

 وابسته به تصميماتي است كه از سوي مديران  يك سازمان در جهان رقابتي امروز،بقاي. بيش از يك اسم نيست

  .شود اتخاذ مي

رزش مديران به طور عمده بر اساس كيفيـت تـصميمات متخـذه از سـوي آنهـا سـنجيده                    در جهان امروز ا   

گيري بهتر ياري كنـد آشـنا گردنـد، كـه پـژوهش       هايي كه آنان را در تصميم بايست با دانش   مديران مي . شود  مي

  .ست اها عملياتي يكي از اين دانش

پـژوهش عمليـاتي مـسائل بـه صـورت      پژوهش عملياتي با علم تصميم و كـاربرد آن در ارتبـاط اسـت، در      

هاي مختلف    هايي را كه نتايج فعاليت      د و در عمل براي عالمان مديريت، مدل       نگير  سيستمي مورد بررسي قرار مي    

  .سازند  نمايان مي،هاي گوناگون است در مسير

ز طريق هاي كمي كه ا ها و تكنيك اي از مدل  توان به عنوان مجموعه     به اين ترتيب پژوهش عملياتي را مي      

  .د تعريف كردنده گيري ياري مي هاي علمي، مديران را در امر تصميم روش

  :موارد ذيل اشاره كرد توان به  اساسي پژوهش عملياتي ميهاي از ويژگي

  برخورد سيستمي  -۱

 هاي علمي  كارگيري روشه ب -۲

 مختلفهاي متشكل از متخصصين علوم  استفاده از تيم -۳

  استفاده از مدل -۴
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ــه ــا فرمول ــان آنكــردن  ام ــب معــادالت رياضــي، امكــان ســاده  مــسائل و بي ــساله را هــا در قال   ســازي م

هـا   هاي تصميم در مسئله، هدف را به كمـك پـارامتر   ريزي خطي، پس از تعيين متغير   در برنامه . دهد  دست مي    به

ردن آن ريزي خطي بنا بر موضوع، كمينه كردن مقدار تابع هدف و يـا بيـشينه كـ         هدف در برنامه  . دهيم  نشان مي 

  .  دهيم ها را با توجه به منابع تشكيل مي پس از آن محدوديت. است

  ∑CjXjMax Z =   

 ∑ ≤ biaijXj S.t.           
       0≥Xij                

هاي رياضي     به ناچار از مدل     وجود آوردن شرايطي براي حل مسائل پيچيده و يافتن بهترين گزينه،            براي به 

  . دنساز هاي رياضي امكان استفاده از رايانه و حل مسائل پيچيده را ممكن مي مدل. گيريم بهره مي

منـد بـراي      ، روشي نظام  سيمپلكسروش  .  است سيمپلكسريزي خطي، روش      هاي حل برنامه    يكي از شيوه  

پـذير كـه در تمـامي      آن از يـك جـواب امكـان   شـود كـه در   هاي خطي است و به اين ترتيب اجرا مي  حل برنامه 

كنيم و در هر مرحله مقدار تابع هدف را  به جواب موجه ديگر حركت مي) جواب موجه ( كند ها صدق مي محدوديت

  .رسد هاي موجه، به جواب بهينه مي  متناهي حركت بين جواباين روش بعد از تعداد. بخشيم  ميبهبود

ت پارامتري اين مدل    آوري اطالعا   يابي مكان صنايع، جمع     ل جهت بهينه  سازي اين مد    دشواري اساسي پياده  

تمامي نمادهاي مدل به جز مقـادير مجهـول كـه متغيرهـاي تـصميم      ( زيرا با دراختيار داشتن اين پارامترها        است

افزارهـاي   تـوان مـدل را بـا نـرم     هاي مـساله، مـي   پس از تعريف مناسب تابع هدف و محدوديت   ) شوند  ناميده مي 

  .  حل نمودWinQSB و يا Lindo, Lingo, GAMS مانند (OR)هاي پژوهش عملياتي  كنندة مدل لح

 هاي حمل و نقل مدل -۲-۷

. ريزی خطی به کار گرفته شـود        های برنامه   تواند برای حل مسائل گوناگونی از مدل        الگوريتم سيمپلکس می  

. های کاراتری برای حـل مـساله وجـود دارد           با اين وجود هر گاه يک مساله دارای ساختاری خاص باشد، تکنيک           

  .ها است مدل حمل و نقل يکی از اين مدل

بـه عنـوان مبـدا بـرای     m  در قلمرو پژوهش عملياتی، حمل و نقل مقدار معينی از يک محـصول از نقطـه  

به عنوان مقصد جهت ارضای تقاضای مقصدها به صورت يک مدل حمل و نقل با شرايط زير n  عرضه، به نقطه

  :شود يين میتع

 .هزينه حمل معين است -

 .گردد ها تامين میء تقاضای مقصدها از طريق عرضه کاال از مبدا -

 .امکان ارسال کاال بين دو مبدا يا دو مقصد وجود ندارد -
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  .شود  حمل میj (j=1,2,…,n) به مقصد i (i=1,2,…,m) بيانگر ميزان کااليی است که از مبدا Xijو 

 با توجه به ظرفيت توليد در مبدا با انتقال مواد از مسيرهای مشخص شـده                هدف، ارضای تقاضای مقصدها   

  .است به طوری که هزينه حمل و نقل مواد کمينه شود

بـر را بـه عنـوان مبـدا           مناطق ممکن برای استقرار صنايع انرژی     ) هاي  گزينه (لترناتيوهایبرای اين منظور آ   

های عرضـه و تقاضـا، مـدل را     دهيم و با توجه به محدوديت    کنيم و بازارهای فروش را مقصد قرار می         تعريف می 

  .دهيم تشکيل می

انـدازی    هـای راه    کـردن هزينـه     يابی، عدم امکان اضـافه      های اين مدل برای استفاده در مکان        يکی از ضعف  

برداری از يك صنعت پيش از استقرار آن غير ممکن است و اين هزينه برای استقرار صـنايع   بهره. تاسيسات است 

متفاوت ... و  نيروی انسانی، هزينه زمين   های ويژه در نظر گرفته شده مختلف، با توجه به هزينه            مختلف در مکان  

  . بدست آورد تری را توان نتايج به واقعيت نزديک اندازی، می پس با اضافه نمودن هزينه راه. خواهد بود

 مـورد  اصـد  مقی مختلف بهاداد از مبهای حاصل شده از مدل، نشان دهنده ميزان حمل مو        در نهايت جواب  

 و هـای توليـد را بـه دسـت آورد      ظرفيت،توان از بهترين مقادير   میگيری از تحليل حساسيت،      نظر است و با بهره    

  .  کار گرفت ها، به ها و با بهترين ظرفيت های مشخص شده را در بهترين مکان صنعت

 و نقل مرکب که بازارهـای ميـانی را نيـز شـامل            توان اين مدل را توسعه داده و از مدل حمل           همچنين می 

در مدل حمل و نقل ساده، امکان انتقال مواد بين دو مبدا يا دو مقصد وجود نـدارد امـا در                     . شود، استفاده نمود    می

مدل حمل و نقل مرکب، هر مقصد مانند هر مبدا توانايی ارسال کاال را داشته و هر مبـدا نيـز امکـان دريافـت را       

هان واقعی همواره امکان ارسال کاال بين دو مبدا و دو مقصد وجود دارد بنابراين، طرح به دست آمده از در ج. دارد

  .تواند از جواب به دست آمده از مساله حمل و نقل ساده کاراتر باشد حل مساله حمل و نقل مرکب، می

  )AHP  مدل(ساختار تحليل سلسله مراتبي فرآيند  -۳-۷

همچنين ممكـن   . ضاي تصميمي وجود دارد كه به صورت پيوسته يا گسسته است          گيري، ف   براي هر تصميم  

هاي كمي، كيفـي يـا        توانند به صورت    ها مي   عالوه اين معيار    به. گيري تك معياره يا چند معياره باشد        است تصميم 

. اوت اسـت گيـري متفـ   ها نحوه تـصميم    باشند كه در هر يك از اين حالت       ) در حالت چند معياره   (تلفيقي از هر دو     

  .نمايد تر مي  مراتب دشوارهگيري را ب سازي پيوسته، تصميم فضاي تصميم

گيري چنـد معيـاره نيـاز     در تصميم. فضاي تصميم، فضايي گسسته و چند معياره استيابي صنايع،   در مكان 

  صياتگيري چند معيـاره بايـد داراي خـصو          يك سيستم تصميم  . است تا تاثير معيارها نسبت به هم سنجيده شود        

  :زير باشد
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 امكان فرموله كردن مساله و تجديد نظر در آن را بدهد، -

 هاي مختلف را در نظر گيرد، گزينه -

 در نظر گيرد،) كه عموما در تضاد نيز هستند(معيارهاي مختلف را  -

 گيري دخالت دهد، معيارهاي كمي و كيفي را در تصميم -

 اظ كند،ها و معيارها لح نظرات افراد مختلف را در مورد گزينه -

 نهايي بدهد، ها را براي محاسبه نرخ  امكان تلفيق قضاوت -

 . مبناي يك تئوري قوي استوار باشدبر -

هـاي   گيري بـا معيـار   هاي طراحي شده براي تصميم      ترين سيستم   يند تحليل سلسله مراتبي يكي از جامع      آفر

كند و همچنـين   فراهم مي را  تبي   به صورت سلسله مرا    تكنيك امكان فرموله كردن مساله    چندگانه است زيرا اين     

هاي مختلـف را در       يند گزينه اين فرآ . في در مساله را دارا است     امكان در نظر گرفتن معيارهاي مختلف كمي و كي        

عالوه بر ايـن، بـر مبنـاي        . ها را دارد    گيري دخالت داده و امكان تحليل حساسيت روي معيارها و زيرمعيار            تصميم

همچنين ميزان سازگاري و ناسـازگاري  . نمايد  كه قضاوت و محاسبات را تسهيل مي مقايسه زوجي بنا نهاده شده،    

  .گيري چند معياره است دهد كه از مزاياي ممتاز اين تكنيك در تصميم تصميم را نشان مي

  يند تحليل سلسله مراتبي آمزاياي فر -۴-۷

شود و بـا      طابق و همراه مي   به طور كلي اين فرايند طوري طراحي شده است كه با ذهن و طبيعت بشري م               

هاي شخصي به يـك شـيوه    گذاري و ارزش ) گيري تصميم(ها  اي از قضاوت اين فرايند مجموعه. رود  آن پيش مي  

توان گفت اين تكنيك از يك طرف وابسته به تصورات شخصي و تجربه جهـت   كه مي باشد به طوري   منطقي مي 

ه و از طـرف ديگـر بـه منطـق، درك و تجربـه جهـت                 ريزي سلسله مراتبي يك مـسئله بـود         شكل دادن و طرح   

  .شود گيري و قضاوت نهايي مربوط مي تصميم

  :باشند هاي فرايند تحليلي سلسله مراتبي به شرح زير مي ويژگي

 فراينـد تحليـل سلـسله مراتبـي يـك مـدل يگانـه، سـاده و         – (Uniqueness)يگانگي و يكتـايي مـدل       

  مـسائل بـدون سـاختار اسـت كـه بـه راحتـي قابـل درك بـراي                  پـذير بـراي حـل محـدوده وسـيعي از              انعطاف

 .باشد همگان مي

 براي حل مسائل پيچيده، فرايند تحليل سلسله مراتبـي هـم نگـرش و هـم                 – (Complexity)پيچيدگي  

نگـري كـرده و يـا بـه      عموما افراد در تحليل مسائل يـا كلـي        . برد  صورت توام به كار مي       را به  ء به جز  ءتحليل جز 
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  كننـد در حـالي كـه فراينـد تحليـل سلـسله مراتبـي هـر دو بعـد را بـا هـم                          داخته و كليات را رها مي     جزئيات پر 

 .بندد به كار مي

 فرايند تحليـل سلـسله مراتبـي، وابـستگي را بـه             – (Interdependency)همبستگي و وابستگي متقابل     

ـ   گيرد ولي براي حل مسائلي كـه اجـزا بـه صـورت غير               صورت خطي در نظر مي       انـد نيـز بـه كـار         ستهخطـي واب

 .شود ميگرفته 

 فرايند تحليل سلسله مراتبي اجزاي يك سيـستم را  – (Hierarchy Structuring)ساختار سلسله مراتبي 

كند كه اين نوع سازماندهي با تفكر انسان تطابق داشته و اجزا در سطوح  به صورت سلسله مراتبي سازماندهي مي   

 .شوند بندي مي مختلف طبقه

گيري معيارهـاي كيفـي     فرايند تحليل سلسله مراتبي مقياسي براي اندازه– (Measurement)يري گ  اندازه

 .كند ها فراهم مي تهيه كرده و روشي براي تخمين و برآورد اولويت

هاي استفاده شـده در    فرايند تحليل سلسله مراتبي، سازگاري منطقي قضاوت – (Consistency)سازگاري  

 . اسبه كرده و ارائه مي نمايدها را مح تعيين اولويت

 .شود  فرايند تحليل سلسله مراتبي منجر به برآورد رتبه نهايي هر گزينه مي– (Synthesis)تلفيق 

هاي وابسته به فاكتورها در يك سيـستم را در             فرايند تحليل سلسله مراتبي اولويت     – (Tradeoffs)تعادل  

  سـازد كـه بهتـرين گزينـه را بـر اسـاس اهـدافش        فرد را قادر مـي كند و  ها تعادل برقرار مي نظر گرفته و بين آن    

 .انتخاب كند

 فرايند تحليل سلسله مراتبي بر روي توافـق  – (Judgment and Consensus)قضاوت و توافق گروهي 

 .هاي گوناگون را ارائه نمايد تواند تلفيقي از قضاوت گروهي اصرار و پافشاري ندارد ولي مي

سـازد كـه تعريـف      فرايند تحليل سلسله مراتبي فرد را قادر مي– (Process Repetition)ها  تكرار فرايند

  .خود را از يك مسئله تصحيح كند و قضاوت و تصميم خود را بهبود دهد

  ساختن سلسله مراتبي -۵-۷

باشد كـه در آن هـدف،    اولين قدم در فرايند تحليل سلسله مراتبي، ايجاد يك نمايش گرافيكي از مساله مي      

  .شوند معيارها و آلترناتيو ها نشان داده مي

هاي مساله از قبيل دسترسـي بـه    دهد و در سطح دوم معيار سطح يك در سلسله مراتبي، هدف را نشان مي   

ن اسـت  مطرح گشته كه اين معيارهـا بنـابر موضـوع ممكـ        ... گذاري، انرژي مصرفي و       نيروي كار، ميزان سرمايه   

  .گيرند ر سطح آخر آلترناتيوها قرار ميدداراي زير معيارهايي باشند و 
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  گيري نهايي محاسبه وزن و تصميم •

 بـه صـورت     در فرايند تحليل سلسله مراتبي، عناصر هر سطح نسبت به عنصر مربوطه خود در سطح باالتر،               

 هاي  سپس با تلفيق وزن   . ناميم  ها را وزن نسبي مي       كه اين وزن   شود  ميها محاسبه     زوجي مقايسه شده و وزن آن     

گيري نهـايي بـر مبنـاي     ناميم و تصميم  كه آن را وزن مطلق ميشود مينسبي، وزن نهايي هر آلترناتيو مشخص       

  .پذيرد هاي مطلق صورت مي اين وزن

پس . نماييم  ها و معيارها، اقدام به تدوين سلسله مراتبي مي          ، با مشخص نمودن آلترناتيو    يابي صنايع   در مكان 

به اين منظور، آلترناتيوها را از لحاظ . ها مشخص شود رها در انتخاب هر يك از آلترناتيواز آن بايد ميزان تاثير معيا     

هـا، وزن نـسبي    كنيم و در نهايت در هر يك از معيار         دهي مي   هر يك از معيارها، به صورت زوجي مقايسه و وزن         

  .ها است  يك از آلترناتيوشود كه بيانگر ميزان تامين معيار مورد نظر توسط هر ها حاصل مي هر يك آلترناتيو

ها در تابع هـدف بـرآورد شـوند كـه اعـداد               هاي نسبي همچنين بايد در مورد معيارها و ميزان تاثير آن            وزن

  .    گيري نهايي و هدف مورد نظر است حاصل در انتها بيانگر ميزان تاثير هر يك از معيارها در تصميم

ها در تعيـين هـدف و وزن هـر گزينـه نـسبت بـه                  يت آن از آنجا كه وزن معيارها منعكس كننده درجه اهم        

تـوان گفـت كـه وزن نهـايي هـر آلترنـاتيو، از        باشد، به سهولت مـي  معيارها، سهم آن گزينه در معيار مربوطه مي 

  .آيد ضرب وزن هر معيار در وزن آلترناتيو مربوطه از آن معيار، به دست مي مجموع حاصل

        .   ب آلترناتيوي با باالترين وزن نهايي استانتخاب بهترين مكان، مبني بر انتخا

  هاي كالسيك چهارگانه كامپيوتري جهت استقرار صنايع الگوريتم -۶-۷

ي يـا  هـاي مختلـف يـك دپارتمـان صـنعتي، ادار       ها، طراحي شيوه استقرار بخش      هدف اصلي اين الگوريتم   

توان در تعيين جايگاه نسبي صنايع در         ها مي   لگوريتم با نوعي سازگارسازي، از اين ا      اً اما ترجيح  است... خدماتي  و    

  .هاي نـسبي منـاطق ويـژة صـنعتي اسـتفاده كـرد       تر در تعيين جايگاه يك منطقة ويژة صنعتي و در نگاهي كالن    

هـا، قابـل حـل ماشـيني      نام با خوِد الگـوريتم    هايي هم   افزار  ها با اخذ اطالعاتي ورودي با نرم        هر چند اين الگوريتم   

ها، مانند فرضيات صورت گرفته در هر نوع مدل ديگـر، دنيـاي     د، اما فرضيات لحاظ شده در اين الگوريتم       باشن  مي

توان از ايـن چهـار      اما به هر ترتيب مي    . كند  مدل را از دنياي واقع با شرايط و روابط گاه بسيار پيچيده آن دور مي              

هـاي    بهره برد و سپس نتايج را مانند خروجـي        الگوريتم كالسيك نيز در تعيين جايگاه نسبي مناطق ويژة صنعتي         

  .هر نوع مدل ديگر، مورد ارزيابي و تصحيح قرار داد
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  )Computerized Relative Allocation of Facilities Technique( كرافت الگوريتم  -۷-۷

نظـور  م   تهيه گرديد، و اولـين الگـوريتمي اسـت كـه بـه             ۱۹۶۳كرافت توسط بوفا و آرمور در سال        آلگوريتم  

قابليت در نظر گرفتن چند نوع سيـستم        . هاي صنعتي به كمك كامپيوتر ايجاد شده است         طراحي و جانمايي المان   

  . شود  جزو مزاياي اين الگوريتم محسوب مي،حمل و نقل

در اين الگوريتم هزينة حمل و نقل بـه صـورت تـابعي    . هدف كرافت كمينه كردن هزينه حمل و نقل است  

 استفاده شده و مسافت بين دو نقطـه         » به -از«در كرافت از جدول     . شود  مي و نقل تعريف     خطي از مسافت حمل   

  .دشو اي محاسبه مي به صورت پله

 و سپس برنامه، اثرات ناشـي       ي بايد طرح اوليه به آن داده شود       كرافت يك الگوريتم بهبود دهنده است؛ يعن      

را تغييـر   محل دو دپارتمان يا منطقـة صـنعتي   ه شود كهمثال چنانچه خواست. نمايد ها را بررسي مي   از تغيير بخش  

پردازد تا دو دپارتماني را پيدا كنـد كـه تغييـر موقعيـت آنهـا موجـب ايجـاد                     دهد، آنگاه برنامه به اين جستجو مي      

هـاي حمـل و    كه امكان كاهش هزينه اين الگوريتم مادامي. گردد ميهاي حمل و نقل    بيشترين كاهش در هزينه   

  .دهد  وجود داشته باشد، به كار خود ادامه مي-جايي دو منطقه با جاب-نقل

  )Automated Layout Design Program(  الگوريتم آلدپ -۸-۷

 امـا   ،آلـدپ الگـوريتمي سـازنده اسـت       .  ايجاد شد  IBMآلدپ توسط اونز و سيهوف براي موسسه        آلگوريتم  

ثابـت فـرض    . ك الگوريتم بهبود دهنده نيز دانست     طور غير مستقيم ي     توان آنرا به      واسطة نحوة عملكرد آن مي      به

در ايـن الگـوريتم بـراي مجـاورت برخـي           . آيـد   حساب مي    از مزاياي اين الگوريتم به     ،كردن برخي مناطق دلخواه   

الگـوريتم  . شـود   داده مـي - بر اساس حروف استاندارد مهندسي صنايع   -مناطق به يكديگر امتيازات كم يا زيادي        

كند، سپس بر اساس امتيـازات   گذاري مي  ي را تصادفا انتخاب كرده و در مكاني خاص جاي       ابتدا يك منطقه صنعت   

. سازد صورت زيگزاگ مستقر مي ها و مناطق با لزوم نزديكي بيشتر را به ترتيب اولويت و به كمي داده شده، بخش   

  .يابد كه تمامي مناطق مطلوب جانمايي شوند ادامه مي اين كار تا زماني

  )Computerized Relationship Layout Planning( يتم كورلپالگور -۹-۷

. كنـد   هـاي منـاطق صـنعتي اسـتفاده مـي           كورلپ الگوريتمي ايجاد كننده است كه از جدول رابطة فعاليـت          

كورلپ ابتـدا  . ها و مساحت مورد نياز مناطق ويژه هستند      هاي اين الگوريتم، جدول رابطة فعاليت       مهمترين ورودي 

 سـپس بـا   دهـد و  در مركز طـرح قـرار مـي   كند و آنرا    انتخاب مي  - به تعبيري كه خود دارد     - را   مهمترين منطقه 

ننـد كريـستال از مركـز توسـعه         هاي انتخاب شده داشته باشند، ما       انتخاب مناطقي كه بيشترين ارتباط را با بخش       

ر ايـن الگـوريتم نيـز    د. توان محل بعضي مناطق را در اطالعات ورودي مشخص نمود          در عين حال، مي   . دده  مي
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 هـر كـدام معـادل يـك وزن     - )A, E, I, O, U, X(  آلدپ از  حروف استاندارد مهندسي صنايع  مانند الگوريتم

  . دشو  استفاده مي -عددي خاص

  )Plant Layout Analysis and Evaluation Technique( الگوريتم پالنت -۷- ۱۰

توانـد    هاي كرافت بـوده و مـي        اصلي ورودي آن مشابه داده    هاي    داده. پالنت نيز يك الگوريتم سازنده است     

برنامـة  . هاي استقرار مناطق ويژة صنعتي مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد              مانند كرافت به منظور ايجاد و ارزيابي طرح       

. هـاي مختلـف بـه برنامـه داد          توان جريان مواد مورد حمل را به صورت         پذيري زيادي دارد زيرا مي      پالنت انعطاف 

قابليت اساسي اين الگوريتم نسبت به ديگـر        . تواند به سه طريق مختلف ساخته شود        كانيابي صنايع نيز مي   طرح م 

 مـسافت و    » بـه  -از« ذكر شده، توان و انعطاف باالي الگوريتم در تبديل اطالعات به قالب جداول               يها  الگوريتم

  .باشد هزينه مي

  ILWIS افزار معياره فضايي و نرمبندي با استفاده از ابزار ارزيابي چند  پهنه -۷- ۱۱

ناسب همواره از   هاي حاصل از مطالعات مختلف در مقياس و دقتي م          ها و ارزش   ها، شاخص   سازي يافته  پياده

ها در بستري  گذاري آن ها و ارزش به بيان ديگر تعيين شاخص. سازان بوده است ريزان و تصميم هاي برنامه نگراني

 بـه   هـا  موسـي را در خروجـي     هاي مختلف تفاوت مل    دنبال داشته و بررسي ديدگاه    ملموسي را به    رياضي نتايج غير  

ابزاري  )Spatial Multi-Criteria Evaluation   SMCE (نظام ارزيابي فضايي چند معياره. آوردند وجود نمي

هاي رياضي در بستر نظام  مشخص شده حاصل از مطالعات و شيوههاي  ها و ارزش است كه به كمك آن شاخص     

هاي اسـتاندارد   به صورت نقشه )Geographical Information System   GIS (سيستم اطالعات جغرافيايي

  .شوند ريزي متبلور مي  برنامه- متناسب با طرح)Scales (هاي  و در مقياس)Geo-reference (مرجع زمين

 مولفـه  Decision Support System( ۳ ( همانند ساير سيستم هاي پـشتيبان مـديريت  SMCEسيستم 

  :اصلي دارد

 بانك اطالعاتي و بانك اطالعات جغرافيايي .۱

 نظام مدل سازي  .۲

  ها سيستم تهيه سناريوها و ديدگاه .۳

هاي جغرافيايي كه با      ها، كه حاصل نتايج مطالعات مرحله قبلي است، اليه          ها و يا شاخص     پس از تعيين گروه   

با ابعادي كه با مقياس مطالعات تناسـب    (Raster)اي    هاي شبكه   هاي فوق متناسب هستند، به صورت اليه        گروه

  .شوند داشته باشند، به سيستم وارد مي
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گيـر بـه محـيط     هاي پايه تـصميم   را نيز به عنوان اليه(Constrain)هايي  توان ممنوعيت از سوي ديگر مي   

GISوارد نمود .  

 بـرروي  (Cost)حـدوديت    و م  (Benefit)   براي تعيـين حـدود قابليـت       (Standardization)گذاري    ارزش

هـاي   براي هر يك از گـروه (گذاري شده  هاي ارزش اليهفاكتورهاي ورودي و مشخص نمودن ميزان تاثيرگذاري    

هـا، بـر اسـاس ديـدگاههاي متفـاوت،            در نهايت مجموعه گروه   . ها است   سازي داده   ، مرحله بعدي آماده   )مطالعاتي

هـاي متفـاوت،      ها، بـا اعمـال ديـدگاه        روي فاكتورها و گروه   هاي اعمال شده بر     دهي گرديده و بر اساس وزن       وزن

  . هاي تناسب اراضي دست يافت توان به نقشه مي

  :توان به موارد زير اشاره نمود هاي اين نظام  مي از قابليت

 هاي فضايي به عنوان ورودي هاي مختلف و داده ابليت اخذ وروديق -۱

 ايجاد ارتباطات فضايي -۲

 هاي جغرافيايي و فضايي سازي تحليل طراحي و پياده -۳

 ...هاي متنوع در قالب نقشه و  توليد خروجي -۴
 

 

  :ساختار كلي مراحل كار به شيوه زير قابل نمايش است
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 صورت كار/ تعيين مساله 

 ها محدوديت

 گزينه ها

 معيارهاي ارزيابي

 ماتريس تصميمات

 انتخاب تصميم

 ها تتحليل حساسي

 پيشنهادات

تصميم ) خواسته(اولويت 

  فاز اطالعات
 GIS 

  فاز طراحي
 MCDM 

  فاز انتخاب
MCDM/GIS 
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  گيري نتيجه
سنجي احداث صنايع، انتخاب مكان مناسب براي اجراي          هاي اساسي در مطالعات كالسيك امكان       يكي از گام  

 همگي بـر تاثيرگـذار بـودن        ،اند  يابي مطرح شده    ه در مبحث مكان   هاي متعددي ك    نظريه. تهاي صنعتي اس    پروژه

در عـين حـال بـين       . نظـر دارنـد      همچون ميزان فاصله محل توليد تا مصرف و هزينه حمل و نقل، اتفاق             يعوامل

مـروزه  هاي صنعتي به صورت تمركز محض يا پراكنش محض، اختالف نظرهايي وجـود دارد كـه ا          انتخاب مكان 

  . كنند گيرد، تأكيد مي اي قرار مي بيشتر بر روي حد بهينه پراكنش كه بين دو حد كرانه

 و سـپس بـا رويكـردي سيـستمي،          هديابي صنعتي ارائه گردي     ي و رايج مكان   هاي عموم   در اين گزارش، روش   

  .  مورد بحث قرار گرفتOR و AHPهاي  يابي متدولوژيك صنايع با استفاده از روش مكان

 طور كلي با نگرشي سيستمي به مسئله انتخاب، جانمايي و بارگذاري بهينه صـنايع، روال انجـام مطالعـات               به

تـوان   افـزاري و متـدولوژيك، مـي    هاي نرم جامع صنعتي را با پاسخگويي به سؤاالت مختلف و با استفاده از روش     

  . مشخص نمود

گيـري از    و با بهره(OR, AHP)هاي رياضي   روشاي، ميداني، هاي كتابخانه به عنوان مثال استفاده از روش

توان به انتخاب پهنه جغرافيايي و موقعيت محلي          گيري چند معياره، مي     هاي تصميم    و الگوريتم  GISافزارهاي    نرم

 مطالعـات   از) آب، بـرق، زمـين و نيـروي كـار انـساني           (پرداخته و براي تعيين ميزان پتانسيل منابع توليد صنعتي          

بـا  هـاي حمـل و نقـل      و مـدل AHP و ORهـاي    برده و همچنين با استفاده از مدل      ههراي ب   بخانهميداني و كتا  

بيشترين سود، كمترين هزينه، بيشترين مصرف منـابع داراي صـرفه اقتـصادي در            : بندي شده شامل    اهداف دسته 

  . ين نموددسترس، بيشترين حجم توليد محصوالت صنعتي و غيره، ميزان بارگذاري بهينه صنعتي را تعي

هـاي    ها، داده   ها و جايگزين    داده:  مواردي از قبيل   ،به طور عمومي براي تعيين موقعيت جغرافيايي يك صنعت        

اساسي و نياز به مناطقي كه بتوان واحد صنعتي را در آن جا احداث كرد، فهرست مناطق احتمالي و توضـيح الزم      

راي مقياس مناسب هستند، انتخـاب منطقـه، نـامزد    هايي كه دا ها و مشخص كردن هر يك روي نقشه        درباره آن 

كردن و انتخاب اوليه منطقه مطلوب و توضيح درباره آن، مشخص نمودن داليل انتخاب اوليه و توصـيف محـل                    

  . موردنظر و اين كه در كدام كشور، موقعيت جغرافيايي، شهر و ناحيه قرار دارد، بايد مورد مطالعه قرار گيرند

تـوان بـه نكـات     يط محلي صنايع نيز مواردي بايد مدنظر قرار گيرد كه از جمله آنها مي             همچنين در مورد شرا   

  :زير اشاره كرد

آب و هوا، وضعيت زمين، تسهيالت حمل و نقل، ذخاير آب، نيروي برق، تخليه پسماند، تسهيالت ساختماني،       

  . نصب، تعمير و نگهداري، مقررات مالي و حقوقي، نيروي انساني و شرايط زندگي
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بايـست بـا توجـه بـه مـسائل بـوم زيـستي                زيست نيز مي    تعيين ميزان تاثير احداث صنايع موردنظر بر محيط       

يابي صـنايع داراي نقـشي    به عبارتي آب، هوا، خاك، گياهان و حيوانات همگي در مطالعات مكان        . مشخص گردد 

ترادف ، غالباً م  »محل جغرافيايي « و   »منطقه جغرافيايي « كه اصطالحات    شود  ميمتذكر  . باشند  عمده و اثرگذار مي   

احـداث صـنايع بايـد در    » محـل «انتخـاب  . هايي قائـل شـد   ها تفاوت   اما بايد بين آن    شوند  با يكديگر استفاده مي   

هاي جايگزين متعددي را بتـوان مـورد          وسيعي صورت پذيرد تا در داخل منطقه مزبور، محل        » منطقه جغرافيايي «

تواند در ساحل يك رودخانه و يا در شعاع چند كيلـومتري يـك منطقـه            اسب مي يك محدوده من  . بررسي قرار داد  

در اين صورت در انتخاب مكان صنعت، محل بخصوصي كـه قـرار           . شهري در يك بخش جغرافيايي خاص باشد      

  . است پروژه در آن جا پياده شود، بايد معين شده و به تفصيل مورد بررسي قرار گيرد

هـا نيـز از اهميـت      دولـت يها مشي ها و خط يين يك منطقه ويژه صنعتي، سياست فوق، در تع   عالوه بر نكات  

هاي دولتي در امور مختلف از جمله تعيين يك منطقه ويژه صـنعتي    مشي  ها و خط    اثر سياست . اي برخوردارند   ويژه

ها بايـد بـه    مشي ها و خط    هاي اخير به شدت افزايش يافته است، لذا حدود تأثير گذاري اين قبيل سياست               در سال 

  . وضوح بررسي و مشخص شود

هـا بـراي      به عنوان مثال در بسياري از كشورهاي توسعه يافته و توسعه يابنده، فشار زيـادي از طـرف دولـت                   

زيـست اسـت و اهميـت ايـن امـر در         غيرمتمركز كردن صنايع وجود دارد كه عامل اصلي آن حفاظـت از محـيط             

  . باشد كشورهاي توسعه يابنده در حال افزايش مي

در برخي كشورها مانند ايران، برخي از مناطق جغرافيايي بـا عنـوان منـاطق ويـژه صـنعتي ايجـاد گرديـده و          

هاي متنوع مالي نيز براي آنها درنظر گرفته شده است و در بعـضي كـشورهاي توسـعه يابنـده، دولـت بـه                      انگيزه

در مواردي كه دولت از لحاظ مـالي  . كند ي كه در مناطق خاصي احداث شده است مستقيماً كمك مالي مي        عصناي

. هاي دولت ممكن است مستقيماً محل ايجاد يـك پـروژه صـنعتي را تعيـين كنـد                   در پروژه درگير است، سياست    

هاي بخش دولتي در رشد صنعتي تعدادي از كشورهاي توسعه يابنده، همواره واجد اهميـت     همچنين رشد شركت  

اي در تصميمات مربوط به تعيين محـل          ايي نظير پراكنش صنعتي منطقه    ه  در اين قبيل موارد سياست    . بوده است 

پـراكنش  «اي  به اين نكته نيز بايد توجه داشت كـه بـين دو حـد كرانـه             . كند  احداث صنايع نقشي اساسي ايفا مي     

يك حد بهينه وجود دارد، زيـرا پـراكنش محـض، اسـتقرار صـنايع را غيراقتـصادي                  » تمركز محض «و  » محض

  . هاي راهبردي و زيرساختي، مشكالتي را دامن خواهد زد  طرفي تمركز بيش از حد، از جنبهكند و از مي
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هاي دولت در جهـت ايجـاد محـدوديت در زمينـه رشـد صـنعتي در نـواحي يـا منـاطق                   هنگامي كه سياست  

هـا و  هاي مربوط به مناطق مختلف ضرورت دارد تا بتوان امتياز مشي ها و خط بخصوصي نيست، اطالع از سياست    

  . هاي گوناگون را، مورد توجه كافي قرار داد انگيزه

ها، نزديك بـودن      هاي صنعتي اثر عواملي مانند امكان تهيه مواد خام و نهاده            همچنين در انتخاب محل پروژه    

تـرين نمونـه انتخـاب محـل، آن           ساده. د اهميت حياتي است   وجود تسهيالت زيربنايي اوليه، واج    مراكز مصرف و    

هاي جايگزين كه با توجه بـه امكـان تهيـه موادخـام و           هاي حمل و نقل، توليد و توزيع در محل          نهاست كه هزي  

بعنوان مثال صنايعي كه متكي بـه مـواد اوليـه معـدني         . بازارهاي عمده تعيين شده است مورد محاسبه قرار گيرد        

كن است هزينه حمل و نقل مواد بهتر است در نزديكي معادن واقع شوند زيرا مم        ) مانند سيمان (باشند    سنگين مي 

در نزديكي بنادر   ترجيحا  باشند    صنايعي كه متكي به مواد اوليه وارداتي مي       . اوليه به محل كارخانه بسيار زياد باشد      

 واقـع   توليـد  بهتر است در نزديكي مراكـز اصـلي       است   صنايعي كه محصوالت آنها فاسد شدني        شوند،  مستقر مي 

ايـن فرآينـد در     (. و نقل سريع براي رساندن محصول به بازار مصرف فراهم شـود           شوند و يا اينكه امكانات حمل       

  ).باشد مورد صنايعي كه توليدات آنها تابع مصرف است نيز صادق مي

بنـابراين نيـروي بـرق،      . كاراندازي هر پروژه صنعتي امري حياتي است      ه  گذاري زيربنايي براي ب     وجود سرمايه 

بـراي ايـن منظـور    .  بايد براي هر پروژه پيشنهادي مورد ارزيابي قرار گيـرد     هاي حمل و نقل، آب و مسكن        هزينه

. كار گرفته خواهـد شـد ضـرورت دارد   ه آوري كه در آنها ب د شد و فنناطالع از ظرفيت صنايعي كه تأسيس خواه 

قل ي بـرق را بـه طـور مـست         خشي از پروژه، تسهيالت توليد نيرو     درخصوص منابع برق اگر قرار باشد به عنوان ب        

از آنجـا كـه     . هاي مختلف واقع در يك منطقه جغرافيايي يكسان خواهـد بـود             ايجاد كرد، هزينه اين كار در محل      

هزينة توسعه شبكه انتقال نيروي برق به محل منطقة صنعتي از يك ناحيه به ناحيه ديگر بسيار متفـاوت اسـت،                     

  . هزينة موردنظر را بايد برآورد كرد

از آن جا . هاي مختلف، توجه به مسئله حمل و نقل نيز اهميت بسياري دارد محلهنگام مقايسه مناسب بودن 

، پس از تعيين ظرفيت كارخانه معلوم شود مياي كه به كارخانه وارد و توليداتي كه از آن خارج  كه حجم مواد اوليه

يـين ظرفيـت   هاي گونـاگون پـس از تع    در محلههاي مربوط هاي مختلف حمل و نقل و هزينه       خواهد شد، روش  

  . كارخانه و مشخص شدن حجم مواد اوليه و محصوالت توليدي قابل محاسبه خواهد بود

مراكـز  (مراكـز تـأمين سـوخت       اي از قبيـل       بايد برآوردهاي اوليه  نيز  هاي يك منطقه      دربارة شرايط زيرساخت  

 كه  دسترسيهاي    ن، جاده آه  ترين نقطه مبدأ حركت راه      آهن از نزديك    ، خطوط راه  )فرآوري نفت خام و گاز طبيعي     

  .  به عمل آيد، منابع تأمين آب صنعتي و حمل و نقل از طريق آب امكاناتها و ها است، آبراهه متصل به شاهراه
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سازي، توليد بخـار و       پس از تعيين ظرفيت كارخانه، تعيين مقدار آب موردنياز براي مقاصد مختلف مانند خنك             

ب يكي از نيازهاي جريان توليدي است، اين برآورد اهميت بيـشتري            در مواردي كه آ   . شرب بهداشتي آسان است   

 كـه بـه طـور قابـل         هـا   نـه اين هزي . هاي جايگزين بايد برآورد گردد      يابد و منبع و هزينه تامين آن براي محل          مي

ي كننده باشد، به ويژه اگر مقدار زيـاد      كارخانه تعيين ند گاه ممكن است در انتخاب محل         هست اي متفاوت   مالحظه

  . آب مورد مصرف واقع شود

امكانات تخلية پـسماند  .  خود يك مسئله جدي باشد،ممكن است براي بسياري از صنايع    هم  تخليه پسماندها   

مـثالً  . د بايد به دقت مورد بررسي قـرار گيـرد         نشو ميهاي مختلف با توجه به نوع موادي كه دور ريخته             در محل 

حضور . كند ريخته شود اي كه آب آشاميدني را تأمين مي  باالي رودخانه پسماند و ضايعات يك پااليشگاه نبايد در        

ورت  زيرا در غير اين صـ   نيز واجد اهميت است    هايي كه كارخانه احداث خواهد شد       در محل  نيروهاي كار موردنياز  

براي  اين قبيل كارهاي ساختماني ممكن است        .هاي موقت براي كارگران باشد      گاهاولين اقدام بايد ساخت سكونت    

استخدام كارگران زيادي اسـت، الزم      هاي بزرگ مانند كارخانه فوالد و صنايع مهندسي سنگين كه مستلزم              پروژه

سازي، حداقل در مراحـل اوليـه عمليـات از لحـاظ مـالي       باشد، اما تجربه نشان داده كه در بسياري از موارد، خانه   

  . مورد بر بودجه صنعت خواهد بود تحميلي بي

موارد ذكر شـده اعـم از       اب محل جغرافيايي پروژه، حاصل تحليل       وع خوب براي انتخ   رنقطه ش  در نهايت يك  

 از هاي حمل و نقل مواد اوليـه  هزينه اصلي مصرف در ارتباط با كارخانه،      ها يا مراكز     مواد خام و نهاده    تامينمحل  

 تقاضا بـه ترتيبـي كـه در تحليـل           قابليت كشش ها،    هاي مختلف، جايگزيني مواد اوليه و نهاده        منابع آنها تا محل   

. ، خواهـد بـود    هـاي مختلـف بـازار       گـذاري بخـش     هاي متعدد جايگزين جهت قيمت      تقاضا برآورد گرديده و روش    

هـا، تعيـين    تركيبـي از ايـن جنبـه   . ت زيربنايي بايد با توجه به هزينه آن مورد بررسي قرار گيـرد      تاسيسا همچنين

  . سازد ي مختلف مقدور ميها هاي توليد و توزيع را در محل هزينه

تـرين سـطح باشـد و     هاي توليد در پايين از يك ديدگاه كالسيك نظري، بهترين مكان محلي است كه هزينه     

سـاير عوامـل    كـه    هر چند    هاي مختلف وجود نداشته باشد،       محل ها بين   اي در مورد اين گونه هزينه       تفاوت عمده 

 همچـون امكانـات   تسهيالت مربوط به رفـاه اجتمـاعي،   و اقتصادي و محيطي از جمله وضعيت جوي         -اجتماعي

   .توان از نظر دور داشت نميآموزشي و فرهنگي، خدمات بهداشتي و امكانات تفريحي را 

 مالحظـات كيفيتـي، اجتمـاعي،       اي نـدارد،    هاي گوناگون تفاوت عمده    هايي كه هزينه توليد در محل       در پروژه 

  . هاي مربوط به انتخاب محل اثر داشته باشد  توصيهتواند بر زيست مي اقتصادي مربوط به محيط
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توانـد بـه نحـوي     ، محل مطلوب مـي ندستههايي كه به طور معقولي مبتني بر منابع يا وضعيت بازار        ه  در پروژ 

 برق كـافي و  تركيبي از نزديكي به منابع مواد خام، بازارها، شرايط محيطي مساعد، امكان استخدام كارگر، نيروي        

در يـك  . هاي عادالنه، ذخاير كافي آب و تسهيالت مربوط به دفع پـسماند باشـد   ينة مناسب، مالياتسوخت با هز  

  . دن استقرار و جانمايي صحيح، كليه اين عوامل بايد مورد توجه قرار گيري مطالعه

الً معمو. بايد توجه داشت كه انتخاب منطقه جغرافيايي و محل صنعت نبايد به لزوم در دو مرحله صورت گيرد                

د تا به اين ترتيب بتـوان قـسمت         نشو  اي بررسي مي    هاي مختلف توام با مالحظات جغرافيايي بطور گسترده         محل

اگر نتايج مطالعات مربوط بـه منطقـه جغرافيـايي و محـل             . آوري كرد   اعظم از اطالعات موردنياز را همزمان جمع      

توان اطالعات موردنيـاز را در مرحلـه           ترتيب مي  د مفيد خواهد بود، زيرا به اين      نصنايع به صورت جدولي ارائه شو     

  . بعدي تنظيم پروژه منظور كرد

: شي بـسيار اساسـي بـازي خواهنـد كـرد عبارتنـد از             انتخاب نهايي محل صنايع نق    عواملي كه در     در مجموع 

آهن، حمل و نقل آبي، حمل و نقـل هـوايي، حمـل و                راه(  وضعيت اراضي، تسهيالت حمل و نقل      وضعيت جوي، 

، مقررات حقوقي و مـالي،      )ساده و متخصص  (، تأمين آب، تأمين انرژي، دفع پسماند، نيروي انساني          )اي  جاده نقل

  . محيطي هاي زيست ها و محدوديت تسهيالت ساختماني و نصب و نگهداري، شرايط زندگي و مشخصه
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  سيـستم جـامع محيطـي     :  جلـد سـوم    -هاي كنتـرل محـيط      سيستم:  بخش دوم  - تنظيم شرايط محيطي   -۵۸

  )۱۳۸۱تابستان        (

  )۱۳۸۱تابستان ) (كالن شهر تهران( توسعه - شهر سالم-۵۹

  )۱۳۸۱پاييز (مفاهيم كلي  :  بخش اول-آوري اطالعات  فن-۶۰

  )١٣٨١ زمستان() هاي تكثير و كاشت و نگهداري روش(چمن : چهارم جلد -منظرسازي -۶۱

  )۱۳۸۱زمستان (آوري اطالعات  مديريت فن :  بخش دوم-آوري اطالعات  فن-۶۲

  )۱۳۸۲بهار (تجارت الكترونيكي  :  بخش سوم-آوري اطالعات  فن-۶۳

  )۱۳۸۲تابستان (» سيم منيت و تجارت بيا«تجارت الكترونيكي  :  بخش چهارم-آوري اطالعات  فن-۶۴

  )۱۳۸۲تابستان (» هاي سبز و پايدار شناخت و لزوم ساختمان« هاي سبز و پايدار   ساختمان-۶۵

  )۱۳۸۲تابستان (دولت الكترونيكي :  بخش پنجم-آوري اطالعات  فن-۶۶

  )۱۳۸۲پاييز ( كليات –بخش اول ): حرا(هاي مانگرو   جنگل- منظرسازي-۶۷

  )۱۳۸۲پاييز (بازاريابي الكترونيكي :  بخش ششم-آوري اطالعات  فن-۶۸

  )۱۳۸۲زمستان (شهرداري الكترونيكي :  بخش هفتم-آوري اطالعات  فن-۶۹

  )۱۳۸۳بهار (آموزش الكترونيكي :  بخش هشتم-آوري اطالعات  فن-۷۰



  )۱۳۸۳بهار (دانشگاه الكترونيكي :  بخش نهم-آوري اطالعات  فن-۷۱

  )۱۳۸۳تابستان (هاي اطالعات مديريتي ساختمان  سيستم:  بخش دهم-العاتآوري اط  فن-۷۲

  )۱۳۸۳پاييز (دانشگاه الكترونيكي :  بخش يازدهم-آوري اطالعات  فن-۷۳

  )۱۳۸۳زمستان (هاي الكترونيكي  مديريت پرونده: بخش دوازدهم - فن آوري اطالعات-۷۴

  )۱۳۸۳زمستان (يكي دموكراسي الكترون: بخش سيزدهم -آوري اطالعات  فن-۷۵

  )۱۳۸۳زمستان (انتخابات الكترونيكي :  بخش چهاردهم-آوري اطالعات   فن-۷۶

   )۱۳۸۴تابستان (حقيقت مجازي :  بخش پانزدهم-آوري اطالعات  فن-۷۷

  )۱۳۸۴تابستان ) (۱۳۸۳تصويب شده سال (هاي دولتي   برگزاري مناقصه-۷۸

  )۱۳۸۴بستان تا( چين دومين مصرف كننده انرژي در جهان -۷۹

  )١٣٨٤ تابستان –بخش اول ( استانداردهاي مديريت پروژه -مديريت پروژه  -۸۰

  )عدالت اجتماعي(توسعه فن آوري اطالعات در روستاها :  بخش شانزدهم- اطالعاتآوري  فن-۸۱

  )۱۳۸۴پاييز (

  )۱۳۸۴پاييز (مديريت ارتباط با مشتريان :  بخش هفدهم- اطالعاتآوري  فن-۸۲

  )۱۳۸۴ زمستان –بخش دوم ( استانداردهاي مديريت پروژه –يت پروژه  مدير-۸۳

  )۱۳۸۴زمستان (اصول، مباني و فرآيند :  بخش اول– مهندسي ارزش -۸۴

  )۱۳۸۵ فروردين –بخش سوم ( استانداردهاي مديريت پروژه – مديريت پروژه -۸۵

  )۱۳۸۵تابستان (اجتماعي  تجلي عدالت -پايتخت الكترونيكي :  بخش هجدهم-آوري اطالعات  فن-۸۶

  )۱۳۸۵ تابستان –بخش اول ( دفتر مديريت پروژه – مديريت پروژه  -۸۷

  )۱۳۸۵تابستان (هاي مديريت پروژه   متدولوژي-۸۸

  )۱۳۸۵تابستان  (ها و ديدگاهها ، نظريهبر  صنايع انرژي-۸۹

  )۱۳۸۵پاييز (زيست  محيط ارزيابي با مقدماتي آشنايي -۹۰

  )۱۳۸۵زمستان  (CNG ،LPG ،LNGهاي گازي  وريآشنايي با فرآ -۹۱

  )۱۳۸۵زمستان (هايي براي توسعه   رهنمون-۹۲

  )۱۳۸۶بهار  (خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خليج فارس -۹۳

  

  



  : اند  منتشر گرديدهشهر  هاي مختلف گروه مهندسين مشاور ره توسط بخشهمچنين نشريات تخصصي ذيل نيز 

  )١٣٧٢زمستان ) (بخش تحقيق و توسعه(ي بزرگ ها  حقايقي در مورد شركت-

  )١٣٧٢زمستان ) (بخش عمران آب( انتخاب محل و نوع سد براساس شرايط ژئومورفولوژي و ژئولوژي -

  )١٣٧٣بهار ) (بخش عمران آب(هاي شمالي تهران   اي سيالب در حوضه   تحليل منطقه-

  )١٣٧٢زمستان ) (بخش انرژي( اصول طراحي مراكز ديسپاچينگ -

  )بخش شهر سالم(تهران   شهرداري    ٢٠منطقة   سالم در شهرك فاطميه   بدن/ سالم  انديشه: پويش   پارك -

  )١٣٧٢پائيز  (

  )١٣٧٢پائيز ) (بخش شهر سالم( شهرك ترافيكي كودكان -

  )١٣٧٢زمستان ) (بخش شهر سالم( سازماندهي كاركردهاي بهينة نمايشگرهاي ديجيتالي -

  )١٣٧٣بهار ) (بخش شهر سالم(ولتي ويژن در مراكز پرتردد شهري  استفاده از م-

  )١٣٧٣تابستان ) (بخش شهر سالم(هاي نو    پارك انرژي-

  )١٣٧٣زمستان ) (بخش شهر سالم(سازي خدمات پرواز    بهينه-

  )١٣٧٤تابستان ) (بخش شهر سالم(هاي شمال تهران    بازارچه صنايع دستي در كوهپايه-

  

  :شهر منتشر گرديده است نيز توسط گروه مهندسين مشاور ره ضمناً كتب زير

  )١٣٧٢ ((PARKING STRUCTURES)هاي طبقاتي   سازة پاركينگ-١

  )١٣٧٣ ((HYDRAULIC STRUCTURES)هاي آبي    سازه-٢

  )١٣٧٣ ((AUTO CAD. V.12 USER’S GUIDE) ١٢ خودآموز اتوكد -٣

  )١٣٧٥ -ريزي كشور   معيارهاي فني سازمان مديريت و برنامهدفتر تحقيقات و(ريزي و طراحي هتل    برنامه-٤

سازمان مديريت و  و تدوين معيارهاي  دفتر امور فني (صنعت آب كشور   وپنج جلد استانداردهاي  بيست-٥

  )١٣٧٥ -ريزي كشور  برنامه

  )OPEN GL ) ۱۳۸۲ راهنماي برنامه نويسي سه بعدي -٦

  )۱۳۸۴ ( هواي پاكيزه بكاريم- معماري سبز -۷

۸-  HSE ۱۳۸۵( در سفر(  
  

  : شوند  كتب زير بزودي منتشر ميهمچنين 



              LANDSCAPING PRINCIPLES & PRACTICES)طراحي، اجراء( منظرسازي -١

  )شهر ره: مترجم(

 )شهر ره: مترجم ( ELECTRICAL GROUNDING) زميناتصال(صول زمين كردن الكتريكي  ا-٢


