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  45-52 ، صفحه1384بهار ، 37مجله محيط شناسي، شماره 
  

مكانيابي عرصه هاي مناسب احداث صنعت در استان قم با استفاده 
  )GIS)1 يائي اطالعات جغرافيستم هايساز

  
 

  *     دكتر حميد رضا جعفري
  **ي   مهندس سعيد كريم

 
  چكيده

 و پايدار از شايسته محتمل و همچنين استفاده محيط زيستيهاي  يري از بحران پيشگبراييابي براي استقرار صنايع   مكانةتوجه به مسئل
هاي اخير مورد توجه دولت،  و باالخص سازمان  ،يكي از موضوعات جديدي است كه در سال)1378مخدوم ( سرزمين ةجميع امكانات پهن

يابي  مكاندقت و توجه به اين موضوع، با مطالعه حاضر  در .مديريت و برنامه ريزي وهمچنين سازمان حفاظت محيط زيست قرار گرفته است
به اين منظور منابع زيست محيطي  . رسيد و باروش تجزيه وتحليل سيستمي به انجام1:250000براي استقرار صنايع در استان قم در مقياس 

روش عملي انجام اين مورد .ي قرار گرفتندي،تجزيه وتحليل وجمع بنداياجتماعي مورد شناس در دو دسته شامل منابع اكولوژيك و اقتصادي،
رقومي شده و سپس مورد تجزيه و )GIS(ي يبه اين صورت بود كه كليه نقشه هاي منابع پس از اسكن شدن ، در سيستم اطالعات جغرافيا

 طبقه اي 3با توجه به مدل  حسب هدف مورد نظر  بربعد از آن ارزيابي توان اكولوژيكي سرزمين. قرار گرفتند) طبقه بندي(بندي  تحليل وجمع
مناطق حفاظت شده ،كاربري هاي فعلي   انجام شد كه در نتيجه پس از حذفGISتدوين شده ، بعد از روي هم اندازي اليه هاي اطالعاتي در 

 پهنه در 7شامل توزيع اين پهنه ها . ي گرديدي مناسب شناسا طبقه مناسب و نسبتا2ً پهنه در چهار بخش سياسي استان، در 17... سرزمين و
 9217 پهنه در بخش جعفرآباد با مساحت3 هكتار،25603 پهنه در بخش مركزي با مساحت5 هكتار،19964با مساحت بخش نوفل لوشاتو

، مشخصه هاي اقتصاديدر نهايت اولويت بندي اين پهنه ها با توجه به .  هكتارمي باشد1180 پهنه در بخش خلجستان با مساحت 2هكتار و
عنوان بهترين مكان وپهنه هاي  هصورت كمي انجام گرديد كه در نتيجه يك پهنه در بخش جعفرآباد ب هبGIS قشه سازي شده دراجتماعي ن

مي توان گفت كه ،پس از انجام اين تحقيق كه جنبه تجربي داشته، نوعي مدل و يا تئوري در زمينه . ديگر در اولويت هاي بعدي قرار گرفتند
از اصول و مباني نظري و عملي آن مي توان در مكانيابي استقرار صنايع نه تنها ر صنايع تدوين گرديده كه از اين پس يابي براي استقرا مكان

  .كاربرد فراوان دارديابي ديگر كاربري ها نيز  تدوين روش و مدل، براي مكان در در ساير نقاط استفاده كرد بلكه، 
 

  
  د واژهكلي

GISمدل، ارزيابي توان، صنعت، قميابي ،  ، آمايش سرزمين، مكان.  

 
  

  9/10/1383 :تاريخ پذيرش  17/3/1383 :تاريخ دريافت
 

  .براي انجام اين طرح از منابع مالي معاونت پژوهشي دانشگاه تهران استفاده شده است  )1(
  .استاديار دانشكده محيط زيست، دانشگاه تهران  *

.زيست دانشگاه تهرانمحيط كارشناس ارشد برنامه ريزي، مديريت و آموزش   **

  پژوهشــي
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  سرآغاز
ها و نواحي صنعتي در نقاط  شرايط كنوني ايران و ايجاد شهرك

هاي صنعتي  مختلف كشور حتي پس از تصويب قانون شركت شهرك
 ياس به مسئله آمايش سرزمين چه در مق نه تنهادهد كه ايران نشان مي

م كار و شود و تقسي  حتي در شرايط حاضر توجه نمي،اي  منطقه ياملي و
ها و   وظايف از ديدگاه كارشناسي مطرح نيست بلكه سياستةمحدود

آمايش سرزمين  مرتبط با  مسائلگيري اعمال نفوذها موجبات شكل
ن يش سرزمي آما مطالعات طرح پايه و1373 ،پوالددژ( شود شده و مي

سو مسئله اشتغال، توليد،   صنايع از يكةدر زمين .)1364 ،ياسالم
 مشابه ديگر مطرح است و از مشخصه هايياري از ي و بسيخودكفا

سوي ديگر آلودگي، تخريب ، خسارت و مسائلي از اين دست به چشم 
 پيدا كردن حد بهينه اي كه در آن عالوه بر ايجاد  بنابراين.مي خورد

ي، افزايش درآمد ناخالص و ياشتغال، افزايش توليد، رسيدن به خودكفا
ان ساكن در آن نيز آسيب نبيند و يا موارد مشابه، محيط زيست و انس

آسيب و تخريب در حد متعارف و معمول كاهش يابد، بسيار حائز 
 باالخص در ،مطالعه. )1976 ، و داويتايا1363خزائي، (اهميت خواهد بود

مورد صنايع با توجه به اهميت اين بخش در اقتصاد كشور و از طرفي 
 اجتناب ناپذير يموضوعخسارت هاي وارده از آن بر محيط زيست 

صورت اختصاصي وجامع و مانع در  بهحال  همسئله اي كه تا ب .است
هاي صنعتي از   آن براي فعاليت عملي شدنكشور بانجام نرسيده و با

. خواهد شديابي  مكانولوژيك ومسائل اقتصادي اجتماعي، دو ديدگاه اك
 موردي ، واحد شكل گرفته استي شهرستاناستان قم كه بر اساس

 به لحاظ  اي خصوصيت منطقهي در كشور است كه تقريباًايتثناس
 منطبق چنينهم اقليمي ، فرهنگي ، اجتماعي و سياسي را در بر دارد و

 منحصر به فرد ي و از اين نظر استان يك شهرستان استدة محدو بر
 توسعه و عمران و طرح 1380ن استان قم ، يش سرزميآما( است

يعي حاكم بر استان قم بويژه وجود شرايط طب .)1376شهرستان قم،
هاي گسترده تا  ارتفاعات غربي و جنوبي و همچنين وجود دشت

ولي كمبود . حدودي استقرار صنايع را با مشكل كمتري مواجه مي كند
 محدوديت هاي بسيار جدي در اين خصوص ،منابع آب و شوري اراضي

-صادي  اقتولوژيك وهاي اكمشخصه بنابراين بررسي تمامي . هستند
اجتماعي در اين زمينه از اهميت شاياني برخوردار خواهد بود تا بتوان بر 

 آمايش صنعتي را در اين استان به نحو احسن  مشخصه هامبناي اين
 استان و تمركز از سوي ديگر نرخ رو به تزايد جمعيت در.انجام رساند هب

آن بع باال بودن جمعيت شهري كه رقم لطقم و باجمعيت در شهرستان 
 درصد جمعيت كل استان مي رسد ، خود عاملي است تا 90به بيش از 

هاي اقتصادي ، اجتماعي منحصر به فرد ،  مشخصهدر كنار ديگر 
حو اساسي و  به ن رااهميت وارد كردن  مسائل اقتصادي و اجتماعي

به اين ترتيب در اين طرح بر .  مد نظر قراردهدمطلوب در اين آمايش
 تجزيه و تحليل ةكتب اكولوژي سرزمين و بر پاي هاي منظريهمبناي 

  اقدام به انجام آمايش صنعتي و يا مكان،(Armitage, 1995)سيستمي

در اين تحقيق سعي شد .يابي براي استقرار صنايع در استان قم شد
 ي متغييرهاي اكولوژيكي وريزي آمايشي بر مبنا واقعي شدن برنامه

هاي توسعه  آن در طرح از  ه بهينه به منظور استفاد،اجتماعي -اقتصادي
كاري  اين تحقيق اگر چه.آزمايش وبررسي قرار گيردمنطقه اي مورد 

مي توان در حد مقدورات از آن در كارهاي علمي و پژوهشي مي باشد، 
 با توجه به اين هدف در طول انجام اين بنابراين. ي نيز بهره بردياجرا

  همچنين مستند و و  موثق  تاطالعا و تحقيق سعي گرديد ازآخرين آمار
منظور  به ،باشد عملي آن قوي   ونظريتحقيقي كه جنبه هاي   روش

  . كاربردي بودن طرح استفاده گرددبرايبررسي منطقه 
 

 روش و مواد
  روش كار

يند انجام اين طرح كه بر مبناي ا به صورت خيلي خالصه در فر
و تحليل سيستمي  تجزيه ةپاي  هاي مكتب اكولوژي سرزمين و برنظريه

 و مخدوم و 1378مخدوم ،(شد طراحي و اجرا ،قرار دارد فازهاي زير
  ) : 1380همكاران، 
منابع اكولوژيكي وجمع آوري اطالعات مربوط به   ياي شناس:فاز اول

 .اجتماعي - اقتصادي نياز
 ةداده ها با تجزي)سيستمي (بندي  جمع  تجزيه وتحليل و:فاز دوم

 .همگن اكولوژيكيسرزمين به يگان هاي 
هاي  توان اكولوژيكي هر واحد سرزمين براي كاربري ارزيابي: فاز سوم

 .مختلف با مقايسه ويژگي هاي اكولوژيكي هر يگان سرزمين با مدل
براي تعيين واحدهاي   يينها  گيري صنعتي ياتصميم آمايش :فازچهارم

 رگرفتننظ برخوردار از توان مناسب و نامناسب براي احداث صنعت بادر
 صورتنياز اقتصادي،اجتماعي انسان ساكن در آن و نيازهاي صنعت به  

  .وطموجود در واحدهاي مرب
  يند تشريح شده، از امنظور عملياتي كردن فر ه ببا اين هدف

 ;Brandala, 1997 (ي استفاده شديسيستم هاي اطالعات جغرافيا

Chiu, 1996; Van de putte, 1989; Cowen, 1995(رتيب  بدين ت؛
صورت نقشه هاي  هاجتماعي ب- كه تمامي منابع اكولوژيك و اقتصادي 

 زبان پرسجوي بانك  استفادةاندازي و هم  رويتواناييرقومي درآمده تا 
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  GIS   47مكان يابي عرصه هاي مناسب احداث صنعت در استان قم با استفاده از سيستم هاي اطالعات جغرافيايي

 

 آمايش صنعتي در نهايتو  اكولوژيكي مدل كارگيري هب براي جدول و نقشه
ي يها قابل ذكر است كه در اين تحقيق جداي از نقشه .را داشته باشند

هاي منابع   نقشه شامل نقشه33كه ضرورتي براي ارائه نداشتند تعداد 
  .هاي تركيبي توليد گرديد اجتماعي و نقشه-اكولوژيك و اقتصادي

  
  مواد 

 درصد 7/0 كيلومتر مربع كه 11500استان قم با  وسعتي معادل 
كل مساحت كشور را شامل مي گردد و در جنوب شهرستان تهران بين 

و طول  دقيقه 11 درجه و 35 دقيقه تا8  درجه و34ييعرض جغرافيا
.  است شده دقيقه واقع3 درجه و 52 دقيقه تا 6 درجه و50ي يجغرافيا

اين استان از شمال به شهرستان تهران و ساوه،از جنوب به شهرستان 
كاشان ودليجان، از غرب به شهرستان هاي تفرش و آشتيان و از شرق 

ن استان يش سرزميآما(حدود مي گردد نمك مةدرياچ به دشت كوير و
يند تشريح اتوجه به فر با.)1374 قم، استان آبخيزداري سيماي و1380 قم ،
 يك و اقتصاديژ كليه منابع موجود در استان قم در دو بخش اكولو،شده

  .قرار گرفتند سازي نقشه و ييمورد شناسا 1:250000 مقياس در اجتماعي -
 اجتماعي مورد بررسي - تصاديفهرست داده هاي اكولوژيك و اق

  : استدر اين تحقيق به شرح زير 
 هوا واقليم ي طبيعي،ي موقعيت جغرافيا:داده هاي اكولوژيك  -

ثير آنها بر أ شرايط نيواري منطقه، جريان هاي منطقه اي و تشامل
وزش باد، بررسي آماري عناصر هواشناسي، طبقه بندي اقليمي 

آبهاي   شامل ده، منابع آبمنطقه در سيستم دومارتن اصالح ش
كيفيت شيميائي آبها، آبهاي زيرزميني، فيزيوگرافي شامل  سطحي،
و   اراضي، عمقتوانايي  شاملشناسي اكخ...ارتفاع و جهت، شيب،
به فرسايش،  نسبت ها گنس حساسيت شامل شناسي خاك، زمين بافت
بندي پوشش  تيپ ، ، پوشش گياهي گسل ها وسنگ ها  جنس
  حفاظتي و حيات وحش مناطق  ، گياهي تراكم پوشش شامل گياهي

ي سياسي، ي موقعيت جغرافيا:اجتماعي  -داده هاي اقتصادي -
حجم و تحوالت جمعيت، پيش بيني جمعيت، تراكم نسبي جمعيت، 

ميزان بيكاري، تراكم آبادي ها در واحد سطح، توزيع  فعاليت، وضعيت
وزيع اشتغال ي بخش ها، مهاجرت، تيسيسات زيربناأتسهيالت و ت

ضوابط    استقرار روستاها،ةبرحسب بخش هاي عمده اقتصادي، نحو
 و نتايج سرشماري عمومي 1364خزائي، (و مقررات استقرار صنايع

   ). شهرستان قم1375 و 1365، 1355مسكن سال هاي  و نفوس
  

  نتايج

  يابي  حسب هدف مورد نظر كه مكانبريند تشريح شده اطبق فر
 -اقتصادي  كليه منابع اكولوژيك واست،هاي صنعتي  استقرار گروه براي

 و استفاده در مدل مربوط سهولت دليل طبقه به 4 در اًاجتماعي عموم
در  .انجام تجزيه و تحليل هاي الزمه مورد نقشه سازي قرار گرفتند

 بعد، روي هم اندازي اليه هاي اطالعات منابع اكولوژيك پايدار ةمرحل
اكولوژيكي  هم اندازي در مورد منابع و سپس اين رويشد انجام 

با توجه به شناسايي منابع اكولوژيكي پايدار و . ناپايدار نيز انجام شد
هاي  مشخصهناپايدار و شرايط حاكم بر استان قم و همچنين 

هاي استقرار صنايع در اين استان به   اجتماعي و نيز نيازمندي-اقتصادي
ي ، پس از تدوين  اجتماع-ادي منظور ارزيابي توان اكولوژيكي و اقتص

ر يب زي از تركياضي ريل آن به مدل هاي تبدي برا،مدل حرفي مربوط
نه ي مدل بهي خطيسير مدل برنامه نوي و زيون مدل احتماليمدل رگرس

 ي برايساز نهيم مدل بهي دانيكه مطور همان . استفاده شده استيساز
 يگذار  با ارزشيكردا عملي و ياضيت رينه كميشيا بينه يكردن كم دايپ

توان گفت  يحال م هر به .ك محدوده استين در حول ي معيرهايمتغ
 يشتري كاربرد ب،ي خطيسيبرنامه نو ن،يسرزم از استفاده يزير برنامه در كه
 هاين مدل ب (Smith, and Rose, 1995; Jorgrnsen, 1997) دارد

نظيم  ت)1380 ، و مخدوم و همكاران1378 مخدوم،(خطي رياضي صورت
  .صورت زير نوشته شد هبراين اساس ، مدل رياضي خطي مذكور ب .دش
  

I1=C1,2+S2,3+E2+A1,2,5+G1,2+Er1,2+F1+D1,2+Dr1

,2+p1,2 +Di1+W1 

I2=C1,2+S4+E3,4+A1,2,3,5+G3+Er2,3+F1+D3+Dr3+

P2,3 +Di1+W1 
I3=C3+S1,5+E1,5,6+A4+G4+F1+D4+Dr4+Di2+W2 

 نوع سنگ،) G(جهت، ) A( ارتفاع،) E(شيب،  )S(اقليم،  )C: (كه در آن
)Er( ،فرسايش پذيري سنگ ها )F(  ،گسل)D (،عمق خاك )Dr (

 فاصله از منابع آب سطحي، )Di(پوشش گياهي، ) p( خاك، زهكشي
)W (هستند و اعداد شماره طبقه پهنه  سطح سفره آب زيرزميني.  

مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محيط زيست ، مناطق با سپس 
نقشه (هاي فعلي سرزمين ، كشاورزي و همچنين كاربري1،2،3توان 

آمايش  ).2نقشه شماره (يابي حذف گرديدند از روند مكان) 1شماره 
به  .است آخرين مرحله از فرآيند روش كار ،صنعتي براي استقرار صنايع

هاي  مشخصه احداث صنعت با 2 و 1اين منظور پهنه هاي داراي توان 
 تراكم جمعيت  ، تراكم آبادي ها در واحد سطح ،طبقه بندي نرخ بيكاري

  ي شامل تسهيالت يدر واحد سطح، تسهيالت و تاسيسات زيربنا
هاي آسفالته و راه آهن به واحد سطح و نسبت  ، نسبت راهها بخش
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اندازي گرديدند و امتياز  هم خطوط انتقال فشار قوي به واحد سطح روي
 امتيازدهي به ة است كه نحور شايان ذك.نهائي هر پهنه محاسبه گرديد

اجتماعي كه در طبقات  -هاي اقتصادي مشخصه كه به استاين ترتيب 
B,A و Cهمچنين  . داده شد1 و 2 و 3 به ترتيب ضرايب ، قرار گرفتند

 و   1 احداث صنعت نيز ضرايب 2 و1هاي داراي توان  گن براي پلي
اراي توان گن د ي هر پلييسپس امتياز نها . در نظر گرفته شد5/0

اجتماعي در  -هاي اقتصادي مشخصهاحداث صنعت از ضرب امتيازات 
   )3 ، نقشه شماره 1جدول شماره(شدضريب توان آن پلي گن  محاسبه 

  
  يافته ها 

ه بخش هاي شرقي و قسمت اعظمي از سطح استان قم از جمل •
 .استفاقد توان مناسب اكولوژيك براي احداث صنعت مركزي آن 

اين نواحي از محدوديت هاي اكولوژيك ام شده انجطبق تحقيق 
زهكشي و شيب  فرسايش اراضي، جدي در زمينه منابع آب،

سطح وسيعي از اراضي ديگر عبارتي ه ب . استنامناسب برخوردار 
   طبقات نا مناسب براي احداث صنعت محسوب ءاستان قم جز

اجتماعي اين اراضي نيز حاكي  -بررسي وضعيت اقتصادي .مي شود
  .است فقدان ضرورت و اولويت توسعه صنعتي از

اولويت بندي پلي گن هاي داراي توان احداث  : 1جدول شماره
  صنعت استان قم

يف
رد

  

ان
 تو

قه
طب

ان  
 تو

ب
ضري

ري  
يكا

خ ب
نر

دي  
 آبا

كم
ترا

ت  
معي

م ج
راك

ت
  

الت
سهي

ت
هها  

م را
راك

ت
  

وي
ارق

فش
كم 

ترا
  

كل
ياز
امت

  

يي
نها

ت 
لوي
او

  

1 1 1 2 3 2 3 3 14 1  
 جعفر آباد  4  7  3  3  2  3  2  1  5/0  2

2  5/0  1  2  3  2  3  3  7  4  
1 1 2 3 1 3 2 2 13 2  
2  5/0  2  3  1  3  2  2  5/6  5  
2  5/0  2  3  1  3  2  2  5/6  5  
2  5/0  2  3  1  3  2  2  5/6  5  

 مركزي

2  5/0  2  3  1  3  2  2  5/6  5  
 خلجستان  3 8 3 3 3 2 2 3 5/0 2
2  5/0  3  2  2  3  3  3  8  3  
1 1 1 3 2 3 2 2 13 2  
1  1  1  3  2  3  2  2  13  2  
1  1  1  3  2  3  2  2  13  2  
1  1  1  3  2  3  2  2  13  2  
2  5/0  1  3  2  3  2  2  5/6  5  

 نوفل لوشاتو

2  5/0  1  3  2  3  2  2  5/6  5  
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 كاربري اراضي استان قم : 1 شماره ةنقش

  
  ارزيابي توان اكولوژيك استان قم : )2(شماره ة قشن
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آمايش صنعتي استان : )3( شماره ةنقش
ان بيشترين عرصه هاي مناسب احداث صنعت استان قم از نظر تو •

 حول محور قم اصفهان متمركز اكولوژيك در غرب استان و بيشتر
شكل زمين، زمين ( در اين عرصه ها منابع اكولوژيك . شده است

تري نسبت به ساير  از وضعيت مناسب) شناسي شناسي و خاك
 ؛نده صنعتي برخورداربراي توسععرصه ها 

استان قم از نظر دسترسي به منابع آب شيرين محدوديت فراواني  •
از نظر توان ( صنعتيةدارد و بايد براي نواحي كه براي توسع

ند از نظر تامين منابع آب شيرين چاره اي ترمناسب) اكولوژيك
 ؛انديشيده شود

از هكتار درسطح استان قم  55965 پهنه با سطحي معادل 17در كل •
توان اين تعداد . توان اكولوژيك الزم براي احداث صنعت برخوردارند

، يكسان نبوده و در دو طبقه ة صنعتپهنه درا رتباط با مقوله توسع
 خوب با مساحت نسبتاً  هكتار و17952شامل خوب با مساحت 

 ؛است هكتار قابل طبقه بندي 38013
 كه استصورت توزيع فراواني پهنه هاي اولويت بندي شده به اين  •

 اولويت دوم ، دو پهنه اولويت سوم ، ةاولويت اول، پنج پهنة يك پهن
 اولويت پنجم را به خود ة اولويت چهارم و هفت پهنةدو پهن

ل در بخش جعفرآباد ، اولويت دوم در اختصاص دادند ، كه اولويت او
طور  ه نوفل لوشاتو ، اولويت سوم ببويژهبخش هاي مركزي و 

صورت  هبخش خلجستان ،اولويت چهارم نيز باختصاصي در 
اختصاصي در بخش جعفر آباد و اولويت پنجم در بخش هاي 

 ؛مركزي و نوفل لوشاتو قرار دارند
 واجد توان براي احداث صنعت، بخش ةدر كل از نظر تعداد پهن •

،  پهنه4مركزي با  ر رتبه اول، بخش دة پهن7دارا بودن  با لوشاتو نوفل
هاي   در رتبهة پهن2 و بخش خلجستان با ة پهن3 بخش جعفرآباد با

ها نيز  همچنين از لحاظ مساحت اين پهنه. بعدي قرار مي گيرند
 25603 هكتار، بخش مركزي با 19964 با  لوشاتوبخش نوفل

 1180 هكتار و بخش خلجستان با 9217هكتار، بخش جعفرآباد با 
 ؛ارندل تا چهارم قرار د به ترتيب در رتبه هاي او،هكتار

 صنعتي به سطح ةهاي واجد توان براي توسع نسبت مساحت پهنه •
 در بخش نوفل لوشاتو ، درصد55/2 در بخش مركزي ،ها بخش

 درصد ودر بخش جعفرآباد 19/1، در بخش خلجستان  درصد97/7
كه به اين ترتيب بخش جعفرآباد بيشترين  ،است درصد 78/12

 ؛دهد درصد را به خود اختصاص مي

ت پهنه هاي واجد توان براي توسعه صنعتي به سطح نسبت مساح •
 درصد، در بخش نوفل 79/1كل استان، دربخش مركزي برابر

 درصد و در بخش 08/0 درصد، در بخش خلجستان 40/1لوشاتو 
 كه به اين ترتيب بخش مركزي است درصد 64/0، جعفرآباد

بيشترين درصد مساحت رابا توجه به مساحت زياد اين بخش به خود 
 ؛ختصاص داده استا
 صنعت ةنسبت مساحت پهنه هاي واجد توان طبقه يك براي توسع •

 دو توان ة درصد و اين نسبت براي طبق26/1به مساحت استان    
 كه به اين ترتيب مي توان گفت بيشتر است درصد 67/2برابر 

 ؛است صنعت برخوردار ةبخش استان از توان كمتري براي توسع
 ةشود كه در آينده، توسعه استان در زمين  ميبيني با اين ترتيب پيش •

 نواحي به طوركليصنعت بيشتر متوجه بخش نوفل لوشاتو و يا 
 ؛اندي شده يكه در اطراف آن شناسااست 

ي يبخش هاي جعفرآباد و خلجستان از لحاظ عمده تسهيالت زير بنا •
طور نسبي از  ه ب،)برق،راه، و راه آهن(مورد نياز احداث صنعت 

 ؛ندة صنعت در استان برخورداريشتري براي توسعاولويت ب
بهترين عرصه هاي مناسب احداث صنعت استان قم از لحاظ توان  •

اجتماعي در بخش نوفل لوشاتو  -اكولوژيك و جنبه هاي اقتصادي
 هكتار از 20448 پهنه در سطحي بالغ بر4در اين بخش  .قرار دارند
تماعي، از اولويت اج - يك اكولوژيك و از حيث اقتصاديةتوان طبق

ترين  طور نسبي مناسب هدوم براي توسعه صنعت برخوردارند كه ب
 ؛ احداث صنعت استان قم محسوب مي شوندةعرص

 اين است اجتماعي اين تحقيق - قابل توجه در بخش اقتصاديةنكت •
 ها از جمله تسهيالت و مشخصه مهم بودن بعضي باوجودكه 
يابي  ستان قم از ديدگاه مكاني در اولويت بندي ايسيسات زير بناتأ

ة بخش ها ها از توزيع مناسبي در كلي مشخصه، اين  براي صنايع
. دشند و امكان تقسيم بندي آنها حداكثر به دو طبقه ميسر برخوردار

   تمامي ابعاد توسعه اين مطلب به مفهوم همگن بودن تقريباً
ه يد بنظر اين موضوع با ه، كه البته بقم استمنطقه اي در استان 

 اغلب پهنه ها از زيرا، دليل شرايط اكولوژيكي اين استان باشد
 تمركز جمعيتي و ،با در نظرگيريوضعيت نامناسبي برخوردارند و 

 ؛خدماتي متوجه اين پهنه هاي محدود خواهد شد
 مصوب شوراي(بررسي نتايج مطالعات طرح جامع شهرستان قم  •

با موقعيت نسبي ومقايسه آن ) عالي شهرسازي و معماري ايران
  پهنه هاي مناسب احداث صنعت منتج از اين مطالعات نشان 
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 تحوالت جمعيتي و توسعه هاي ةمي دهد كه سمت و سوي عمد
ين پهنه هاي شناسائي طرف حواشي ثقل تمركز ا هموجود وآتي ب

مطالعات طرح بنابه كه  ييكه تمامي روستاها نحوي ه، بشده است
شهر خواهند شد با فاصله كمي در توسعه و عمران قم تبديل به 

 .پيرامون مركز ثقل اين پهنه ها واقع شده اند
ي شده در بخش هاي مركزي و نوفل يبيشتر پهنه هاي شناسا •

لوشاتو قرار گرفته اند و نواحي ديگر استان از اين نعمت بهره 
 صنعت در ةكمتري دارند ، با اين ترتيب پيش بيني مي شود با توسع

ان مهاجرت از نقاط ديگر استان به اين قسمت ها  ميز،اين نواحي
 افزايش پيدا كند

ها و رويكرد  ، ويژگي درصدجمعيت شهرستان در قم91حدود  وجود •
آوري و وجود  ، مر كز خدمات برتر و فنيي و توليدي آنزا اشتغال

 ،، تحقيقاتي و دانشگاهي و خدمات اجتماعي در آنمراكز آموزشي
، ساختار صاد پايه اي ناشي از آنرتي و اقتنقش فرهنگي وزيا

جاد اقتصادي قم كه بعد از بخش زيارتي بيشترين توان را در اي
، دسترسي به بازار مناسب، سرمايه و اشتغال اين شهر به عهده دارد

اهميت مسائلي است كه بايد در تحوالت ، گرفتن نيروي كار كار هب
د نظر قرار گيرد  اين شهر در ارتباط با استقرار صنايع مةجمعيت آيند

ود كه توجه بيشتر به نقش اين شهر منجر به قطبي شدن شو سعي 
كل مجموعه شهرستان نگردد و نوعي پخشايش نسبي جمعيت در 

ي به ساير نقاط با توجه به يونيز نقش ها. منطقه حاكم گردد
ط اكولوژيك شهر قم محدوديت هاي كالبدي و آب منطقه و شرائ

  .واگذار گردد
  

  يافته هابحث روي 
   انجام اين طرح برايبا توجه به روش تحقيق تدوين شده 

مناسب در سيستم هاي به نسبت هائي در دو طبقه مناسب و  پهنه
 استقرار صنايع مورد شناسائي قرار گرفتندكه برايي ياطالعات جغرافيا
  .استتعريف شده در شروع كار  ةفرضي با ها  تطابق يافتهةاين نشان دهند

طرح منحصر با كارهاي مشابه انجام شده بايد گفت كه در مقايسه 
 آمايش سرزمين استان قم با روش دستي ، مشابه انجام شدهبه فرد
 انجام شده است ، طبقه 1:250000در اين طرح كه در مقياس  .است

 شده نيز يي نقاط شناسابيشتريك ارزيابي توان پيش بيني نشده است و 
بدين ترتيب مي توان  .ندتي برخورداربراي توسعه صنع 3از توان طبقه 

در اين دو طرح از توان نامناسب براي توسعه  استان اين نقاط اكثر كه گفت
  . قرار گرفته اند2صنعتي برخوردار بوده و مناطق داراي توان در طبقه 

   مي توان گفت ،انجام اين تحقيق كه براي اولين بار يطور كل هب

اولين  .استبه داراي نقاط قوت از چندين جن ،گرفتكشور صورت در 
ي در كمي كردن اطالعات ي توانااستمورد كه بسيار هم حائز اهميت 

 تلفيق آنها با هم در نهايت اجتماعي و -منابع اكولوژيك و اقتصادي
 استقرار صنايع برايهاي داراي توان اكولوژيك   اولويت بندي پهنهبراي

ها و  يابي كاربري مكان طرح هاي مربوط به  بيشترمشكلي كه دراست، 
در اين بين  .وضوح به چشم مي خوردهاي آمايش سرزمين ب يا طرح

طبقه بندي  در نهايت ي، تجزيه و تحليل، جمع بندي وينقش شناسا
نبايد هدف مطالعه ،كه استقرار صنايع است تمامي اطالعات با توجه به 

 GISافيائي استفاده از ابزار سيستم هاي اطالعات جغر .از ياد برده شود
كار اين تحقيق از نقاط قوت ديگر اين تحقيق  روش مراحل در تمامي

كنترل مراحل كاري و  نه تنها روش انجام، ، با استفاده از اين ابزار.است
 نيز شده ،بلكه نتايج و نقشه هاي حاصلتصميم گيري ساده و راحت تر 

  .هند بودخوا  استناد باالتري نسبت به روش دستي برخوردارتوانايياز 
سرانجام مي توان گفت كه ،پس از انجام اين تحقيق كه جنبه 

يابي براي استقرار   در زمينه مكان نظريهتجربي داشته، نوعي مدل و يا
صنايع تدوين گرديده كه از اين پس از اصول و مباني نظري و عملي 

يابي استقرار صنايع در ساير نقاط استفاده  آن نه تنها مي توان در مكان
يابي ديگر  رد بلكه، مي توان در تدوين روش و مدل، براي مكانك

  .كاربري ها نيز از آن بهره جست
  

  پيشنهادها
 هاي محيط جنبه از قم استان ة صنايع دربهين براي استقرار مطلوب و

توجه به كليه مطالعات  با صنعت به مربوط مسائل لحاظ از چنينو هم زيستي
   :ادهائي بشرح زير ارائه مي گرددهاي انجام شده ، پيشنه و بررسي

صورت دقيق تر،  هانجام مطالعات و برنامه ريزي آمايش سرزمين ب •
  ) .1:50000(و با مقياس بزرگتر درحد 

) قابل تحمل(  روند مطالعه اين تحقيق تا تعيين ظرفيت برد ةادام •
 ي شده براي استقرار صنايع يپهنه هاي شناسا

 با توجه به ظرفيت ،ل استقرارهاي صنايع قاب تعيين نوع وگروه •
ي در اين تحقيق يقابل تحمل محيط زيست در پهنه هاي شناسا

 . تكميليي طرحصورت هب
توجه درخور وشايسته به مسائل تبعي ناشي از استقرار صنايعي   •

 . نظير پساب توليد شده از اين صنايع ،كه به آب زيادي نياز دارند
  انتخاب راهبردنظر اتخاذ  ه، بوجه به كمبود منابع آبي استان قمبا ت •

صنايعي كه نياز كمتري به منابع آب دارند در برنامه ريزي آتي اين 
 . استان اثر مثبتي خواهد داشت

با توجه به كمبود وجود منابع آب سطحي و زيرزميني قابل  •
 گسترش صنايع آب بر ، نياز مبرم به برايدسترس در استان، 
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ها و سفره هاي آبي  ي از دشت مصنوعةهاي آبرساني و تغذي طرح
   .مجاور ناگزير مي نماياند

 سه آمايش قرار ةدر مناطقي كه براي استقرار صنايع  در طبق •
، مي توان ارت ديگر داراي محدوديت اندعب هگرفته اند ، يا ب

ها وتهديدات اين نواحي را با انجام  ، فرصتمحدوديت ها، امكانات
   تعيين  برايده وكر ييتر شناسا دقيق مطالعات موردي و

 .پهنه هاي جديدتر در اين نواحي اقدام نمود
 دستي به منابع آبي و ي ويبه نياز كمتر صنايع روستا  باتوجه •

محيط زيست از جانب   همچنين تخريب كمترو شايد عدم تخريب
 اين بخش از صنعت براي استان قم مفيد ةاين نوع صنايع ، توسع

، هاي قاليبافي به كارگاه  مي تواناز جمله اين صنايع. خواهد بود
با توجه به وضعيت بسيار ممتاز اين استان در توليد فرش هاي 

 .اشاره كرد. ..ابريشمي و
  دست آمده از اين طرح با اهداف و نتايج  همقايسه نتايج ب •

 و ي هماهنگبرايصورت دقيق تر،  هطرح هاي باالدستي مصوب ب
 .ا استاني  استاني وفرةدن همه اهداف توسعكرهمسو

، بعد از صورت يكجا ههاي كشور ب انجام آمايش صنعتي استان •
استاني،  مرزي نواحي بر بيشتر كيدأت با ها استان آمايش هاي طرح انجام

هاي اكولوژيك  هصمشخثير أبا توجه به اين موضوع كه احتمال ت
 .اجتماعي استان ها بر هم وجود دارد - بخصوص اقتصاديو

هاي پيش بيني نشده  ز خسارات و زيانبه منظور جلوگيري ا •
واهند شد و نيز با توجه به  در اين استان مستقر خصنايعي كه بعداً

 كويري اين استان ، توصيه شكنندگي زياد اكوسيستم  وحساسيت
 گزارش ارزيابي ة ملزم به تهي،، كه صنايع قبل از احداثمي شود

  .گردند)(EIA توسعه بر محيط زيست آثار
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