
  
  

 
   مقدّمه

، در پـنج    چهـل   دهـۀ   اواسـط   نوشـهر سـازی    فرهنـگ  ب در چـارچو   کـه   اسـت    نوشهرهایی   از جمله    اراک  شهر صنعتی 
،    صـنعتی    واحـدهای    و توسـعۀ     شهرنـشینی    در اثر گسترش     گذشته   دهۀ   سه  طی.   است   ایجاد شده    شهر اراک  قشر  کیلومتری

 از نظـر    ویـژه  ه و بـ   گونـاگون  هـای   در عرصـه  ای  عدیـده   با مشکالت  شهر اراک   و اینک    شده  امدغ ا   در هم    دومجموعه  این
ر بـوده  ثّؤ م و وضعیّت منتج از آنن روندی در ای عوامل گوناگونی شکب.  مواجه شده است    زیست   و محیط   کالبدی  توسعۀ

 تأکیـد    آن  منفـی   و بـر تـأثیرات    اسـت   بـوده   زیست محیطـی شـهر اراک    مشکالت  اصلی های   از زمینه    یکی  کنونی  در موقع 
  . اند داشته

  ایـن .   است   نشده   بررسی   و مستدل    نحو دقیق    به   موضوع   این  ،  تاکنون     مسئله   اهمّیّت  ان می دهد که علیرغم    سوابق امر نش  
 را   فعلـی   در موضـع   اراک  شـهر صـنعتی    و مقرگزینـی   یـابی  ر مکـان ب ناظر   علمی  و معیارهای    تااصول   است   آن   در پی   مقاله

   دو سـؤال   گردیده تـا بـه     تالش   لحاظ  بدین.  نشان دهد    شهر اراک    محیطی   زیست  ایط شر  در را  و تأثیرات آن     کرده  بررسی
 : گوید  زیر پاسخ

  ؟  است  شده  یابی  مکان  و ضوابط  عوامل  کدام  به  با توجّه  اراک شهر صنعتی -1
  ؟  است داشته   شهر اراک  محیطی  زیست  در شرایط  تأثیری  چه  استقرار شهر صنعتی  کنونی  الگوی-2
  

    تحقیق روش
و شـهر     ، شـهر اراک      مطالعـاتی   محـدودۀ .   اسـت    شـده    انجـام    از وقوع    پس   علّی   تحقیق   روش   در چارچوب    پژوهش  این
 و    شـهری    از سـازمان هـای       آمـاری    اطّالعات   آوری   رسمی و برنامه ای و جمع       اسناد ۀق مطالع یداده ها از طر    و     بوده  صنعتی

   و تحلیـل    تجزیـه .   اسـت    آمـده    فراهم   مربوط   با کارشناسان    و مصاحبه    و نیز مشاهده     شهرصنعتی   به   وابسته  نعتی ص  واحدهای
  .   است  گرفته  صورت  سنّتی  و معلولی علّت   رابطۀ  بر پایۀ نیز   ها داده

  
  چارچوب مفهومی پژوهش

  .  هستند  بندی  طبقه  قابل  گوناگون ل اشکا  و به  ایجاد شده  متنوّعی  جدید با اهداف شهرهای
   آنهـا را در سـه   توان  می  به طور کلّی    جدید صنعتی   ها و شهرهای     مجتمع  گیریر قرا   و موقعیّت    کارکرد اصلی    به   توجه  با

  :  داد جای  گروه زیر
   خـود را تـأمین    سـاکنان   و خدماتی سکونی م  نیازهای ۀ وکلّیّ  بوده  آنها صنعتی  اصلی  کارکرد  که  هایی   مجتمع :  اوّل  گـروه 

 و بـه دور    از منطقه ها عمدتاً خارج مجتمع  گونه این. دآورن  می  فراهم  شهری  زندگی  برای   جامع   چارچوبی  کنند و اغلب    می
  . مادر شهر ایجاد می شوند  کنندۀ از نفوذ تعیین

 مـورد نیـاز       و خـدمات     مـسکونی    از نیازهـای     تنهـا بخـشی     ، لیکن باشد   می   آنها صنعتی    کارکرد اصلی    اگر چه  :  دوّم  گروه
 را داراهـستند و       شـهر متعـارف      یـک    و فرهنگـی     اجتمـاعی    از ویژگی هـای     ای  کنند و معموالً پاره      می   خودرا تأمین   ساکنان

  . شوند  ایجاد می اقماری غالباً در حوزه به صورت



  

  خــود را از یت و خــدما  مــسکونی  نیازهــای ۀلّیّــک و   بــوده  آنهــا صــنعتی صــلی ا  کــارکرد  کــه  هــایی  مجتمــع:  ســوّم گــروه
ایجـاد    موجـود شـهری   هـای   مادرشهر و در پیوند بـا بافـت    جامع  طرح نمایند و عمدتاً در محدودۀ    می  مادرشهرموجود تأمین 

 قرار دارد    کوچک   بر صنایع    گونه   این  عتی صن  غالباً پایۀ . می گردند  ب شهر موجود محسو     منطقۀ صنعتیِ    عنوان  شوند و به    می
  )132ص ،1381سلیمانی(

 نوشـهرها و مراکـز صـنعتی کـه در     -1:    بدین ترتیب شهرها و مجتمع های صنعتی را از نظر مکان یابی در سـه گونـۀ                  
زه نفوذ روزانه آن    در شهر و در حو      آنها که درچارچوب یک منطقه امّا بدون تداوم با ما          -2خارج از منطقه ایجاد شده اند       

 341،صص  1365پیرمرلن  (  مواردی که در تداوم با مادر شهرها و انباشتگی های مسکونی بنا شده اند              -3ساخته شده اند و     
-240(.  

 ایجـاد،    شـوند و از اینـرو فلـسفۀ         مـی    بکار گرفته   ای   و منطقه   ملّیف   با اهدا    عمدتاً در ارتباط     و اقماری    های مستقل   گونه
   شـهرهای   شـوند؛ لـیکن      می   ارزیابی  ای   ومنطقه   ملّی   معموالً در مقیاس     پیرامونشان   آنها بر محیط     و اثرات   مقرگزینی،    اهداف

 از    برخـی   مقالـه،    ایـن    مـورد بررسـی      نمونـۀ    بـه    به این لحاظ و با توجّـه       )244 ص   همان، ( دارند  جدید پیوسته کاربرد محلّی   
  : زیر است  شرح  آنها به  اساسی های ویژگی

  ؛ چرا که     مادر شهر است     فضایی   سازی   و بهینه    و ساماندهی   ، اصالح    پیوسته   از ایجاد نوشهرهای     اصلی  هدف -1
   مـادر شـهر در قالـب         جامع   طرح   بر اساس    موجود هستند که     بزرگ   از شهرهای    بخشی   در اصل    پیوسته  نو شهرهای 

  . ندشو  می  یا شهر جدید طرّاحی مجتمع یک

   بـه    جدیـد پیوسـته      شـهرهای    بـودن    وابـسته   لتص خـ    بـه   و با توجّـه   »   شهری   منطقۀ   اقتصادی  وحدت «  از اصل   لهاما با   -2
   در تـداوم     و اغلـب     مستعدّ توسعه    و در جهت ها ومحورهای       جامع   طرح   اهداف   نوشهرها در چارچوب     گونه  مادرشهر، این 

   توسـعۀ  هـای   و محـدودیت   آنها امکانـات   یابی  در مکان   چنانچه از اینرو ؛  شوند   می   یابی  مکان شهر   مادرموجود     های  با بافت 
                مـانعی    صـورت    نشود، نوشهر برخالف فلسفۀ وجـودی خـود بـه            مادرشهر در نظر گرفته      و ظرفیّت توسعۀ بلند مدّت      پیوسته

  . خواهد کرد  مادر شهر عمل  و ساماندهی در گسترش

   آنهـا تـابع      و کیفیّـت    شود و کمّیّت     می   ارزیابی   با مادر شهر مربوطه      جدید عمدتاً در ارتباط      شهرهای   نوع   این   اثرات -3
   آوری و درجـۀ      فـن   سـطح ) 3 مـادر شـهر و         بـه    نـسبت    آن  موقـع ) 2 شـهر جدیـد        اقتـصادی   پایـۀ ) 1:   اسـت      اصلی  عامل  سه
   را در عرصـۀ     ای   پیچیـده    اسـتوار باشـد، مـسائل        نوشهر بر صنعت     اقتصادی   پایۀ   که  در حالتی لحاظ  بدین  .   جامعه  شناختی  فن

،    صنایع  ، مقیاس    ماهیّت  ، به    پیوسته   نوشهرهای   محیطی   زیست  چنین است که تأثیرات   . آورد  وجود می  ب  شهری   زیست  محیط
 و    بـزرگ    صـنایع    از نـوع     صـنعتی    واحـدهای   در صـورتی کـه     دارد؛     بـستگی    جامعـه   شناختی   و فن    آوری   فن   و سطح   درجه

     نوشـهرها     ایـن گونـه      محیطـی    زیست   نشود، اثرات    رعایت   در مورد آنها به درستی      صنعتی   یابی   مکان   باشد و اصول    آالینده
  . یابد  می  آنها موضوعیّت  همزیستی  منفی جنبۀ  مهم ترین  منزلۀ بر مادرشهر به

   پیوسـته    توسـعۀ    بـرای    مناسـب    فـضائی  -   مکانی   و شرایط    طبیعی  ، وجود محیط     یاد شده    ویژگی های    به   با توجّه   بنابراین
   بررسـی  ال با طرح این ویژگی ها بـه   ح.   است   پیوسته   نوشهرهای   یابی   در مکان    و ضروری    الزم   شهر شرط  ر ماد  ودرازمدّت

  .  پردازیم  در شهر اراک می  آن ی محیط  زیست  واثرات  شهر صنعتی مکان



  
  

  

     اراک  شهر صنعتی  یابی مکان
 با دوبخش مسکونی      چهل  دهۀ   از اواسط   باشد که    جدید می    زیستی -   تولیدی  های   از مجتمع   ای   نمونه   اراک  شهر صنعتی 

  جمعـاً    اسـکان  کتـار و بـرای   ه150   وسـعت    بـه    در زمینـی     مـسکونی   بخش.. شده است    یابی   مکان   اراک  قو تولیدی در شر   
  .   است  شده  و ساخته هزار نفر طرّاحیپانزده 

 طـول چهـار       هکتـار بـه    528  وسـعت    بـه    در زمینـی     و حدود ده هزار نفر شاغل        صنعتی  رگ واحد بز   ده  با   تولیدی  بخش
           . اسـت   یافتـه  گـسترش   میقـان  ریاچـۀ  د  و در جنـوب  سـت ددر باال)  قـم  ـ    اراک  جـادۀ   در شـمال 6 تـا  2از کیلومتر (کیلومتر 

  ) 3   ص،1353   ایران  صنایع  و نوسازی  گسترش مانزسا(
ب جـ  مو   آوری   و فن    علوم  اوالً، کاربرد وسیع  :  نمود   توجّه   مهم   دو محدودیّت    به د بای   شهر صنعتی    یابی   مکان  در بررسی 

  را دارنـد    ای   استقرار در هر نقطه      ماهیّتاً قابلیّت    که   دارند و صنایعی     مکانی  دیّت محدو   که   صنایعی   به   صنایع   بندی   تاطبقه  شد
  نامناسـب    مکـان    عنوان   قبالً به    که   مکانی   ترتیب   این  به. شود   دگرگون   صنایع   گزینی   مکان   و معیارهای    رفته   از بین   به تدریج 
  .أثیر فن آوری نوین صنعتی مطلوبیّت یافته استتلقی می گردید، در شرایط جدید اغلب تحت ت  صنعتی

از اینـرو هـیچ یـک از    .ثانیاً، مکان یابی صنعتی در کلّیّت خود تحت تأثیر شرایط خاصّ فرهنگی و جغرافیایی قرار دارد 
علـوم  تئوری های مکان یابی به تنهایی و به طور عام قابل اجراء و تعمیم نیست و بدین لحاظ مکان یابی صنایع از دیـدگاه                         

  .)78، ص 1364شریفی (گوناگون تفاوت هایی داشته و هر یک از نظام های علمی بر جنبۀ خاصّی از موضوع تأکید دارند
 فضایی پدیده ها دارند، در تکوین تئوری های مکان یـابی  ـ جغرافیدانان با رسالتی که در زمینۀ مطالعۀ تغییرات مکانی  

 مؤثّر در کارکردهای صنایع را در ارتباط با موقعیّت مکـانی آنهـا مـورد توجّـه                  صنعتی سهیم بوده و عوامل طبیعی و انسانی       
و با تأکید بر کارکرد مدل جاذبه در مکـان گزینـی     ) 1878(نخستین تئوری مکان گزینی صنعتی توسّط شافل        .قرار داده اند  

  .صنایع عنوان گردیده است
، یّـه لاوّۀ   بـه مـادّ    ی، دسترسـ  یه موقـع ارتبـاط    کن اظهار داشته    یه قرار داده و چن    ماتور صنعت را در مفهوم عام مورد توجّ       

 مناسـب ،    ییط آب و هـوا    ی از شـرا   ی برخـوردار  ،ارکـ  نیـروی  به   ی آسان و اقتصاد   ی مصرف ، دسترس   ی به بازارها  یکینزد
ر تعیـین  کاربری های صنعتی و نیز توپوگرافی وشیب زمین همگی عواملی هستند که د  بان ارزان و متناسبی زم یّۀان ته کام

  .)36 ص ،1370تولّایی (مکان بهینۀ صنعت بایستی مورد توجّه قرار گیرند
 واحد صنعتی را در کارولینای شمالی مورد بررسی قرار داده و چنین نتیجه گیری کرده                530تعداد  ) 1983(موری آتی   

ادّ اوّلیّـه، بـازار و غیـره،        دسترسی به شبکۀ حمل و نقل مو      ) …بازدهی تولید، سطح مهارت و    (است که ویژگی نیروی کار      
 …عوامل محلّی نظیر جذابیّت محیطی، نگرش جامعه نسبت به وجود صنعت، ساختار و ویژگی های اجتمـاعی سـاکنان و                   

  ، عوامـل مربـوط  )…برق، آب و گـاز  (عوامل و جوّ تجاری ـ مالی مناسب محلّی جهت پذیرش صنعت، عوامل زیر بنایی  
         امکـان برخـورداری    و وامل شخصی و مالی نظیـر عالقـۀ صـاحبان کارخانـه بـه مـوطن خـود          به اندازۀ کارخانه و باالخره ع     

 بـویس ). 75 ،ص   1983مـورتی   (از معافیّت های مالیاتی و نظایر آن مهم ترین عوامل و ضوابط تعیین مکان صـنعتی اسـت                   
  :گروه تقسیم کرده است نیز فعّالیّت های صنعتی را از لحاظ دسترسی به موادّ اوّلیّه به دو ) 1974(



  

 صنایعی که از موادّ اوّلیّه     -2)صنایع استخراجی و تولیدات غذایی    ( صنایعی که از موادّ اوّلیّۀ نخستین تغذیه می کنند           -1
در گروه اوّل مکان گزینی صنعت به تبعیّـت از انـدازۀ            ). صنایع ماشین سازی  (نیمه ساخته در بخش ثانوی استفاده می کنند         

مهم تـرین عامـل در انتخـاب        ” روابط میان صنعتی     ” مورد نیاز به سوی موادّ اوّلیّه گرایش دارد؛ و در گروه دوّ           مۀ  موادّ اوّلیّ 
  .)234، ص1983بویس (مکان بهینۀ صنعت است

روش قدیمی مکان گزینی صنایع با تکیه بر تئوری های حدّاقل هزینه، توجّه زیادی به هزینه های حمل و نقـل داشـت                       
ه مشخّص شده است که تمام ابعاد فرهنگ در انتخاب مکان صنایع و تجزیه و تحلیـل اثـرات آن مـؤثّر اسـت                  ولیکن امروز 

هرک هـا  شـ چنین است کـه در مکـان گزینـی صـنایع بـه طـور عـام و        ). 514 ص ،1381جمه توالیی ـ سلیمانی  تر،جردن(
  :وشهرهای صنعتی به طور خاص، عوامل زیر مورد تأکید قرار گرفته است 

  
   : عوامل و ضوابط عام ـ الف

  :  بر  است گذارد مشتملیر میث تاْ در مناطق گوناگونی صنعتی پروژه هایابیان کآنچه در م
    مهارت   وص ، تخصّی و جنسیب آن به لحاظ سنّکی وتری انسانیروی ن-2 آن ۀان توسعکاز پروژه و امین مورد نیزم -1
 حمل و نقل و ارتباطات ، یه هاکل از شبکّر ساخت ها متشی ز-4نها  به آیابی دستی و چگونگی سطح علم و فن آور-3

انات کار و امکم ی تقس-6 ) ی صنعتیص، تعاون و همبستگز ، تخصّکتمر(ار ک ی سازمان اجتماع-5 و آب یمنابع انرژ
انات کم ا-8 شورک ی رشد صنعتی و استراتژیه گذاری حجم و آهنگ سرما-7 یّهز مصرف و منابع اولک به مرایدسترس
 . نظایر آنر بهداشت ، آموزش وی نظیخدمات

  :  عوامل و ضوابط خاص ـب 
 گونـاگون مربـوط    کشورهای   ییای مناطق جغراف  ی ها یژگی و و  ی صنعت ی از رشته ها   یکات هر   یّ آنچه به خصوص   یعنی
  : گرددیر می شامل موارد زو

ان که و امیّل اوّ استخراج موادّ-2ان مصرف ک آن به مان حملکمه ساخته و امی نی صنعتیاالهاکا یّه یل اوّ موادّیژگیو -1
 صنعت ۀ شاخی فنّییر بنای زی هایژگیت و ویّ ظرف-4د ی جد با موادّیت خام سنّردن موادّک  عوض -3 آن در محل یۀتصف

اس یق آن در مک و آهنگ استهالی و معنویکیزیاز از نظر فی مورد نیها ن ها و دستگاهی ماشی عمر اقتصاد-5مورد نظر 
د و محل مصرف ی تولی برق، وابستگیها روگاهی رشته مانند نیک یارخانه هاکان ید میان تولی جرگی وابست-6 یجهان

مه ی نیاالک خام  موادّ-9 و سوخت ی انرژیزان تقاضای م-8 ض آنیان تعوک و امیات فن آوریّ خصوص- 7محصول 
ان که م ابراز داشت ک توانیه به عوامل و ضوابط عنوان شده مجّبا توبدین ترتیب و  .ارخانهک یساخته شده و بازمانده ها

ه ، بازار ، یّل اوّ به موادّی چون دسترسی به طور خاص تابع عواملی صنعتی ها و شهر هاک صنعت به طور عام و شهرینیگز
 و یدمات رفاه و خییر بنایانات زک از امین، برخورداریصار فراوان، متخصّک یروین نیم، سهولت تاْیخطوط ارتباط

ان شهر ها و کنرو انتخاب میاز ا). 49-53 ص، ص1365پوالدژ ( باشد ی می صنعتی رشته های و اختصاصی فنّی هایژگیو
 در یدر سطح ملّ. ردی گی انجام می و محلّین عوامل و ضوابط در دو سطح ملّی همیۀ اغلب بر پای صنعتی هاکشهر

 قرار       ملّیعاع مصالح تحت الشّودمند بودن، شود وبه لحاظ سی اقدام میلّه به منافع مالن و با توجّکچارچوب اقتصاد 
ت یّ قابل،هیّل اوّافت موادّی چون دری به مسائلیی پاسخگو،عیت و نوع صنایّه به ماه با توجّیا در سطح محلّامّ. رد ی گیم



  
  

 یّۀان تهک مجاور، امیژه شهرهایوه  بیونک مس هایاز، فاصله از مجتمعی مورد نی انسانیروین نیم تاْۀ به بازار، نحویدسترس
                  یابیان ک میاس ملّی صنعت در مق،گریبه عبارت د.  باشدینظر مب و مقاومت مناسب مدّیر و ارزان با شین بایزم
نوزدهم اواخر قرن از مطالعۀ تئوری های مکان یابی صنعتی نشانگر آن است که  . شودی میابی مقر یاس محلّیدر مق و

              تاکنون مبانی نظری و روش های عملی مکان گزینی صنعتی توسعۀ فراوانی یافته، لیکن به لحاظ ویژگی های سیاسی 
و ساختارهای اقتصادی، اجتماعی برون زای کشورهای جهان سوّم استفاده از این نظریّه ها به درستی انجام نگرفته، زیرا 

عالوه بر این، فرآیند صنعتی شدن کشورهای .و صاحبان سرمایه وصنعت مغایر هم استخواست مجریان وسیاستگذاران 
و شهرک های جدید صنعتی در چارچوب اقتصاد خرد انجام می پذیرد؛ در حالی که  در حال رشد به ویژه ایجاد شهرها

  ).   15همان، ص ( ن قرار داردناهماهنگی ها و ناموزونی های حاکم بر اقتصاد این کشورها عمدتاً در مقیاس اقتصادی کال

تجربۀ صنعتی شدن وشهرنشینی ایران حاکی از آن است که صنعتی شدن ایران به طور عام و ایجاد مجتمع ها و شهرک ها 
وشهرهای جدید صنعتی به طور خاص نیز در چارچوب محدودیّت های رشد برون زا صورت گرفته و میان صنعتی شدن 

در نتیجه ایجاد شهرهای جدید صنعتی در راستای رشد همگون نظام .رار نگردیده استو شهرنشینی رابطۀ منطقی برق
لذا ایجاد .شهری نبوده، بلکه عمدتاً به عنوان جزئی از سیاست صنعتی کردن و پاسخگویی به مقولۀ تولید تلقّی شده است

                 . )1375حبیبی (  استنکردهرا شهرهای جدید صنعتی از منطق زندگی شهری و مجتمع های زیستی پیروی الزم 
شهر صنعتی اراک شاهدی بر این مدعا است؛ چرا که در صنعتی شدن اراک منافع ملّی بر منافع منطقه ای و محلّی برتری 
            داشته، به طوری که شهر صنعتی اراک به عنوان الیۀ صنعتی پیرامون تهران و با هدف کاهش تمرکز صنعتی این شهر 

برای روشن تر شدن موضوع عوامل و ضوابط طبیعی و انسانی مؤثّر .ر چارچوب استراتژی رشد موضعی ایجاد شده استد
  .به اجمال بررسی می کنیمدر حال حاضر را در مکان گزینی شهر صنعتی اراک 

  عوامل و ضوابط طبیعی 

بـه لحـاظ    یکی نشان می دهد که این منطقه        زمین شناسی فیز  نظر     بررسی قابلیّت ها و محدودیّت های منطقۀ اراک از          
مـشاور  ( کیلومتری از شهر اراک آرام بوده و احتمال وقوع زلزله در آن ضـعیف اسـت                 یکصد  تکتونیک لرزه ای تا شعاع      

بـدین لحـاظ مقاومـت زمـین بـرای ایجـاد            . ریشتر قوی تـر نخواهـد بـود        5 تا   3و در صورت وقوع از      ) 6، ص   1364عرصه  
  ).4 ،ص 1364مهندسین مسکن و نواحی صنعتی (ساختمان مناسب است

 در  بخـش     ک مرتفـع شـهر ارا     یقسمت هـا  .  را بوجود آورده است    ک ارا یه ا یوهپاک یز مرفولوژ ی منطقه ن  یتوپوگراف
  ).23، ص1370ا تیب( ابد ی یاهش مکنواخت یکن از جنوب به شمال به طور یب زمیو شاست  آن واقع ی جنوبیها

 درصـد از    5/2آن حـدود    ۀ  ن در محـدود   یب زمـ  یشـ . ده اسـت    یـ  واقع گرد  ک شهر ارا  ی در ضلع جنوبشرق   یشهر صنعت 
ـ  ین شـ یـ ا.  درصد است5/1ب در امتداد غرب به  شرق آن  یط ش ن متوسّ یهمچن. جنوب به شمال امتداد دارد       ه بـه  ب بـا توجّ

 را جـذب و  یت فاضالب شـهر صـنع  ی و سطحی جاری گردد تا آبها   ی باعث م  کن و جنس خا   یر بودن طبقات زم   ینفوذ پذ 
             یکـی   زی فین شناسـ یدگاه زمیب از دین ترتیبه ا.  منطقه انتقال دهد ی آبخانه های اصلۀقان  به عنوان حوضیر م یوکبه طرف   

 در موقـع    ی شهر صـنعت   یابیان  کم) ن  یب زم ی و ش  ی، توپوگراف یزی ، زلزله خ   یری و درجه نفوذپذ   ک، جنس خا  یکتونکت( 



  

ه  کـ نیـ ه  بـه ا     با توجّ  ینیر زم ی ز ی و آبخانه ها   ک در باالدست دشت ارا    ی شهر صنعت  یرین قرار گ  کی مناسب بوده، ل   ینونک
   .ی شودابی ارزی به عنوان عامل منفمی تواند ، بسته استیعی طبۀ حوزیک کشهر ارا

ون در  غالـب را بـد  ی بادهـا ۀفـ لّؤاگر م.  است یباد غالب از سمت غرب و جنوبغربکه  دهد ی نشان مکگلباد شهر ارا 
 ؛ باشـد  یح مـ  ی صـح  ینـون ک در موقع    ک ارا ی شهر صنعت  ینیان گز کم ، م  ینک یابی ارز ی محلّ یعیر عوامل طب  ینظر گرفتن سا  

   ه ک شـود  ی گـره موجـب مـ      10  تـا     7ن  یط ب  درصد و سرعت متوسّ    5/12 و   5/14ب با   ی به ترت  ی جنوبغرب  و  غربی یرا بادها یز
 ک شـهر ارا   یونکام سال نتواند به داخل بافت مـس       یّ ا ۀن شهر در هم   یع مستقر در سمت شرق ا     ی حاصل از صنا   ی ها یآلودگ
ن شهر در سمت جنوب و یه اک است ی به گونه ااک اریه توپوگراف کتر ، از آنجا       جامع یابی ارز یکن در   یکل. ند  کنفوذ  

ـ یه جهـت بادهـا   کـ نیـ ه بـه ا ز با توجّی ارتفاعات محاط شده و ن    ۀلیوسه   درجه ب  180غرب حدود     شـرق و  سـمت   ازی محلّ
  نی فرورد-لیو آور% 77 ید-هیژانو (یها  ماهیّه شهر طن قابل توجّک ساین امر به  همراه درصد هوای است ، ایشمالشرق

نتیجه گیری نهایی می توان ابـراز نمـود کـه    نرو ، در  یاز ا. است ساخته ر یان پذکات امرّه کبرا نورژن ی اۀدیوقوع پد %) 45
نیوم و با توجّه به ویژگـی هـای طبیعـی عنـوان شـده، در                یآالینده ای چون تولید آلوم     حدهایشهر صنعتی با در برداشتن وا     

بر پایۀ گزارش   ) 1347(طبق پیش بینی طرح جامع اراک        ). 1378مهندسین مشاور زیستا    ( مکان مناسبی استقرار نیافته است    
            میلیـون  25 ، حـدود     1370ر نفـر تـا سـال        وزارت نیرو، آب مصرفی برای صنایع و شهر اراک با جمعیّتی حدود سیصد هزا             

ۀ بستۀ طبیعی است و هیچ رودخانۀ دائمی در آن جریان نـدارد،             ضاز آنجا که اراک یک حو     .متر مکعّب برآورد شده است    
ورود ماشین  .تنها راه تأمین آب مورد نیاز برای مصارف صنعتی و غیر صنعتی استحصال آب سفره های زیرزمینی می باشد                  

ت و بهره برداری از آب و خاک و تمرکز وسیع صنایع بزرگ و کوچک، افزایش سریع جمعیّت و تمرکز آن در شهر آال
اراک و در نتیجه رشد پرشتاب استفاده از آب های زیرزمینی، جملگی منجر به وضعیّتی گردیـده کـه اراک را بـه عنـوان                         

متـر مکعّـب آب از سـفره هـای زیـر زمینـی منطقـه اضـافه              میلیون   26شهری کم آب نمایانده ، به طوری که ساالنه حدود           
این وضع در حالی است که به علّت بهره برداری بـی رویّـه از منـابع آب و تخلیـۀ انـواع فاضـالب هـای                           .برداشت می شود  
در محدودۀ شهر صنعتی و محـور اراک ـ سـلفچگان تحـت       آب های سطحی و زیر زمینی اراک به ویژه،انسانی و صنعتی

در شرایطی در حال شکل گرفتن اسـت کـه شـهر اراک و دیگـر     “ منطقۀ شهری ـ صنعتی اراک  “ ید قرار دارد و فشار شد
بـدیهی اسـت کـه ایـن امـر بـا توجّـه بـه                .مجتمع های مسکونی منطقه فاقد سیستم جمع آوری و تصفیۀ فاضالب می باشـند             

 وضعیّت مخاطره آمیزی در ارتباط      ،رداری از آن  ساختار بستۀ حوضه، محدودیّت منابع آب های زیر زمینی و شدّت بهره ب            
بدین لحاظ از نظر منابع آب، مکان یابی شهر صنعتی و گسترش صـنایع              .با آب های زیر زمینی در اراک پدید آورده است         

         با تصفیۀ صـنعتی آب، مجـدداً   که ؛ هر چند )159-187، صص 1372سلیمانی (نمی رسد در این محور انتخابی درست بنظر 
با عنایت به مباحث عنوان شده در ارتباط با قابلیّت هـا و            .می توان از آن در چرخۀ تولید صنعتی و غیر صنعتی استفاده کرد            

محدودیّت های طبیعی منطقه اراک بنظر می رسد که استقرار شهر صنعتی اراک در مکان کنونی انتخـاب بهینـه ای نبـوده                  
           عتی و استقرار صنایع در جـوار ایـن شـهر، بـا توجّـه بـه تـوان هـای طبیعـی                      همچنین انتخاب اراک به عنوان قطب صن      .است

که در استقرار شهر صنعتی تأثیر داشته        را   در ادامه برای درک بهتر این وضع عوامل دیگری         .منطقه ای و محلّی نبوده است     
  :نیز مورد توجّه قرار می دهیم 



  
  

  عوامل و ضوابط موقعیّتی و انسانی
ای این پژوهش حاکی از آن است که عوامل و ضوابط انسانی و موقعیّتی مؤثّر در مکان یابی شهر صنعتی و               بررسی ه 

  :گسترش صنایع در سمت شرق اراک در موقع فعلی به شرح زیر بوده است 
 قـرار گیـری اراک      -2 سیاست عمومی دولت وقت مبنی بر گرایش به عدم تمرکز در برنامه ریزی ملّی و منطقه ای                 -1

 کیلومتری تهران و امکان مشارکت در تمرکز زدایـی و پـذیرفتن بخـشی از فعالیـت هـای                    120در حوزۀ بالفصل محدودۀ     
 موقعیّت جغرافیایی اراک از نظر امکان دسترسی سهل و سریع به مراکز جمعیّتی بزرگ نظیـر تهـران و                    -3صنعتی این شهر  

عبـور  ( وجود امکانات زیر بنـایی نظیـر منـابع انـرژی             -4کشور قرار گیری بر سر راه ارتباطی ومبادی جنوبی          …اصفهان و 
                  ، شـبکۀ راه هـای ارتبـاطی و راه آهـن سراسـری و موقعیّـت ژئـوپلتیکی شـهر اراک                      )گـاز وخطوط برق فشار قـوی، نفـت        

            صـنعتی گـسترده    بین تهران و اصفهان و اراک در راسـتای تـشکیل یـک قطـب                » ارتباطات میان صنعتی    «   امکان ایجاد  -5
                 امکـان تـأمین زمـین دولتـی و ارزان قیمـت            -6 جغرافیایی وصـنعتی در کـشور مرکزیّـت داشـته باشـد            نظر  به نحوی که از     

 امکان بهره گیری از نیروی متخصّص از قطب های صنعتی تهران و اصفهان و بهره گیری از نیروی کار فراوان و ارزان                       -7
صرفه جویی های برونی و     (هولت بهره گیری از امکانات زیر بنایی و خدمات و تسهیالت شهری اراک              س -8 اکمنطقۀ ار 

  ).1 ـ 6، صص1356 ـ 9 ر ـ مشاو81، ص 1372ملک حسینی )(صرفه جویی های شهری
ولـت     با توجّه به مطالب مطرح شده نتیجه گیری می شود که شهر صنعتی اراک در چارچوب سیاست های عمومی د              

و اهداف کالن اقتصادی مکان یابی شده و به طور طبیعی قابلیّت های محلّی تحت الـشّعاع اولویّـت هـا و منـافع ملّـی قـرار              
ایـن وضـع    .داشته است؛ یعنی در مکان یابی آن، عوامل و ضوابط محلّی در مقریابی صنایع به درستی رعایـت نـشده اسـت                     

  : به بررسی آن می پردازیم پیامدهای زیست محیطی بدنبال داشته که ذیالً
  اثرات زیست محیطی شهر صنعتی

   امروزه ساخت وبافت محیط های انسان ساخت هر گونه که هست، چه در ستیز با انسان و محـیط زیـستش و چـه در                         
با وجـودی کـه در دو دهـۀ اخیـر در کـشورهای      .سازگاری و الفت با آن؛ محصول فرهنگ برنامه ریزی و طرّاحی ما است            

از برنامـه    محافظت از محیط زیست یکی از اجزاء برنامه ریزی منطقه ای و ملّی بشمار می آیـد، در ایـران ایـن بُعـد                صنعتی
ریزی یا اصوالً مطرح نیست یا به صورت رفع تکلیـف بـه آن مـی نگرنـد و توجّـه اصـلی برنامـه ریـزان بـه نحـوۀ اسـتقرار                         

آنچه مسلّم اسـت، انتخـاب   .انی به این واحدها مبذول می شودواحدهای اقتصادی و تنظیم زیر ساخت ها برای خدمات رس         
و انتقال فن آوری و نحوۀ صنعتی شدن و چگونگی استقرار صنایع یکی از عوامـل تخریـب و آلـودگی محـیط زیـست در               

  .حال آن که صنعت باید شکوفایی و رونق ودر نهایت بهبود شرایط زیستی جامعه را به همراه آورد؛ایران بشمار می آید
   متأسّفانه با این که اهداف و سیاست های ناظر بر ایجاد صنایع، توسعۀ کشور و رفاه عمومی عنوان شده ولی در اغلب 

مجتمع ها و شهرک هـا      (که احداث صنایع اعّم از      صورت  بدین  .موارد به نوعی وارونگی و اغتشاش در اهداف رسیده ایم         
جامعه و در جهت رشد و شکوفایی ملّی و منطقه ای و محلّـی عمـل                آن که در خدمت     جای  به  ) و واحدهای عظیم صنعتی   

کند، جامعۀ خود را به خدمت گرفته و به بهای فشار بر توان های طبیعی و انسانی و آلوده سازی محیط، بقای خود را میسّر           
سـاخت جهـت رفـاه    به عنوان نمونه شهر اراک را می توان در نظر گرفت که در آن سازماندهی محیط انسان       . استساخته  

، بلکه در راستای نیازهای واحـدهای صـنعتی مـستقر            نبوده ساکنانی که می بایست به واحدهای صنعتی خدمات ارائه دهند         



  

به بیان دیگر در این جا واحدهای صنعتی بـوده انـد            .در این منطقه و در چارچوب برنامه ریزی صنعتی صورت گرفته است           
  .هر اراک تحمیل کرده اندکه شکل مورد نظر خود را به محیط و ش

مورد توجّـه قـرار     » اصل تطبیق تدریجی با محیط      «    آلودگی های زیست محیطی ناشی از صنایع را می توان بر مبنای             
داد؛ چرا که واحدهای صنعتی خریداری شده از کشورهای صـنعتی مـادر همـواره بـه تأسیـسات کنتـرل آلـودگی محـیط                         

یعنی از دیدگاه فرهنگ صنعتی ایران، تجهیزات       .ندرت از این امکانات استفاده می شود      مجهّزند و حال آن که در ایران به         
  ).1371سلطانی (دنمهار آلودگی محیط اساساً جزئی از سیستم تولید محسوب نمی شوند و یا در عمل مهم تلقی نمی گرد

ی اجتمـاعی و فرهنگـی توسـعه        هدف ها ) دست کم تا پیروزی انقالب اسالمی     (   از آنجا که در برنامۀ عمرانی کشور        
از (، ناهماهنگی میان بستر فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی و فعّالیّت های اقتصادی         )44، ص   1369ارجمندنیا  (در اولویّت نبوده  

از اینروآنچه به صورت حـاد موجـب   .و هدف های توسعه امری اجتناب ناپذیر بوده است) جمله ایجاد مجتمع های صنعتی  
عـدم همـاهنگی و همـسازی میـان سـاخت           «  در اصـل معلـول       ,یطی فیزیکی در شهر اراک گردیده     بروز مسائل زیست مح   

شرق شهر و محور بسیار مناسب بـرای        (و نوع صنایع از یک سوی و مکان گزینی صنعت در موقع کنونی              » محیط فیزیکی   
  . دهۀ چهل و پنجاه می باشداز سوی دیگر بوده که این امر نتیجۀ فرهنگ حاکم بر برنامه ریزی کشور در) توسعۀ شهر

   چنان که می دانیم، استقرار هر کاربری در محیط همواره یک سلسله واکنش های محیطی را در پـی دارد کـه الزامـاً                
مدهای بارگذاری در محیط تابع ضوابط و مقرّراتی است کـه کـاربری هـای               امثبت یا منفی بودن پی    .همیشه هم منفی نیستند   
مبتنـی بـر زمینـه هـای       ) چنان که پیـشتر اشـاره شـد       (از آنجا که استقرار صنایع در اراک        .حیط دارند گوناگون در رابطه با م    

واقعی صنعتی شدن نبوده است، مشکالت عدیده ای در سطح شهر و منطقۀ اراک بـروز نمـوده کـه بازتـاب هـای زیـست                          
مـی   شده است که در اینجا به آنهـا اشـاره  محیطی آن آثار مشهودتر و ابعادی واقعی تر یافته و مسئلۀ روز شهرنشینی اراک             

  : شود
 واحد کوچک و بزرگ صنعتی در محدودۀ این قطب استقرار یافته کـه            360 حدود   1370   از اواخر دهۀ چهل تا سال       

البتّـه فقـط تعـدادی از ایـن         .ایجـاد شـده اسـت     » شـهر صـنعتی اراک      « بزرگ ترین و مهم ترین این صـنایع در چـارچوب            
لوده کننده های اصلی بالفعل هوای شهر هستند که از ایـن میـان، کارخانـه هـای تولیـد آلـومینیم، آذر                       واحدهای صنعتی آ  

 آب، ماشین سازی، واگن پارس، نورد آلومینیم آونگان، آلومرول، صنایع شیمیایی و صنایع نـسّاجی سـهم بیـشتری دارنـد                    
 آلـودگی  -1: تاً از دو قسمت تشکیل مـی شـود   آلودگی ناشی از این صنایع عمد).147، ص 1369گروه مطالعاتی هامون  (

  . آلودگی ناشی از فرآیند تولید-2ناشی از مصرف سوخت
بر پایـۀ اطّالعـات موجـود    .برای محاسبه آلودگی ناشی از مصرف سوخت به آمار سوخت مصرفی صنایع استناد شده است            

ایع بزرگ شهر اراک با توجّـه      مصرف سوخت صنایع بزرگ شهر اراک و آلودگی هوای ناشی از مصرف سوخت در صن              
  .برآورد گردیده است) 1(به عوامل خروجی به شرح جدول شمارۀ 

  
  
  
  
  



  
  

  )برحسب تن در سال(ـ  موادّ آلوده کنندۀ ناشی از مصرف سوخت در صنایع اراک 1جدول 
  موادّ آلوده کننده

  H.C  Nox  So2 CO  ذرات
  نوع سوخت  بمیزان به متر مکعّ

  نفت سفید  388610  22%  98/0  58/0  13/0  54/0

  مازوت  12728789  2/6  565  46/88  15/4  36/34

  گازوئیل  34458613  930  390  15000  148  55

  سوخت مشعل  166195  3/5  7/3  1/9  68/0  36/0

  گاز طبیعی  2898477  780  --  8700  ----  ----

  جمع کل    7/1721  59/959  298/10  140/153  260/90

  .159ـ 160و هامون،ص22سازی زیستا، طرح توسعه و عمران ناحیۀ اراک، جلد اوّل،صمهندسین مشاور معماری و شهر : مأخذ 
  
  

در جـدول   .   در مقایسه با آلودگی ناشی از صنایع، سایر وسائط نقلیۀ موتوری و منـابع گرمـایش سـهم نـاچیزی دارنـد                     
درصد و سهم منابع ) 3(ل شمارۀ  تناژ آلودگی منابع آالیندۀ هوای شهر اراک مورد مقایسه قرار گرفته و در جدو)2(شمارۀ

  .مختلف در آلودگی هوای شهر اراک ارائه شده است
  

  
  )برحسب تن در سال  ( کع ارای از مصرف سوخت در صنای ناشۀنندک آلود  موادّـ 2جدول 

  161 صفحه ،6 جلد،گروه مطالعاتی هامون، طرح مطالعات جامع استان مرکزی: مأخذ 
  

  
  
  
  
  

  منابع آلوده کننده  SO2  Nox  H.C  CO  سرب ات و دودّذر  سایر
  های بنزینی اتومبیل  12420  1536  190  33  15  83  ---

  موتور سیکلت  10044  3487  ----  ---  25  1252  ----
  های گازوئیلی اتومبیل  3100  391  117  15  ---  74  ----
  منابع گرمایش خانگی  557  95  926  297  ---  74  ---
  مصرف سوخت صنایع  942500  153140  1606840  959590  ---  90260  ---
  یشگاهفرآیند تولید پاال  314766  18962  5823  30707  ----  9497  ---
  جمع  1283387  177611  1613896  990642  40  101188  1760



  

  منابع آلوده کنندۀ هوای شهر اراک به درصدنۀ  سهم هر یک از گروه های سه گا-3جدول 

SP  Pb  SO2  Nox  H.C  CO  منابع آلوده کننده  
   موتورییۀوسایط نقل  2  3  01/0  005/0  100  34/1
  صنایع  96/96  95/97  84/96  97/99  ــــ  59/98
  منابع و گرمایش خانگی  %4  %5  %5  %3  ــــ  7%

  جمع  100  100  100  100  100  100
  20،صفحه 1370بررسی مسائل زیست محیطی استان مرکزی و ارائۀ راه حل های مناسب،: مأخذ     

  
اسـت و از لحـاظ تنـاژ    % 99ود، سهم صنایع در آلودگی هوای شهر اراک رقمـی حـدود      همان گونه که مالحظه می ش     

  در شـهر اراک    (CO)برای مقایسه کافی است ذکر شود که مقدار منواکـسید کـربن             .آلودگی نیز میزان آن بسیار باالست     
 حـدود   (CO)ژ سـالیانه     کیلومتر مربع مقدار تنا    625در حالی که در تهران بزرگ با وسعت         .تن در سال است    000/283/1
  . تن می باشد000/400

طبق تحقیقات در   .   این امر نشان می دهد که حجم عظیمی از آلودگی هوا در شهری با وسعت کم متمرکز شده است                  
ادارۀ کلّ حفاظت محیط زیست استان مرکزی و آخرین آزمایش های انجام شده در نقاط مختلف شهرهای اراک، ساوه،                   

 محدودۀ شهر اراک میزان آلودگی به تراکم وسائط نقلیه در نقاط مرکزی بیش از حد استاندارد است خمین، و محلّات در
در .به علّت اسـتفاده از سـوخت هـای دارای سـولفور، بـسیار بـاالتر از اسـتاندارد مـی باشـد              So2و در محیط صنعتی میزان      

هر اراک با توجّـه بـه رشـد جمعیّـت و سـایر              شهرهای ساوه، خمین و محلّات مشکل آلودگی هوا مطرح نیست، ولی در ش            
   .عوامل توسعه و مؤکّداً صنعت، به صورت مخاطره آمیز درآمده است

  
  ساختار توپوگرافیک، زمینه ساز تشدید آلودگی های هوای شهر اراک

 و اسـتقرار       شناخت بادهای منطقه، تعداد روزهای آرام و نیز تعداد روزهای حاکمیّت وارونگی هوا از نظر مکان یابی                
هـر چـه تعـداد      .واحدهای صنعتی و چگونگی قرار گرفتن مناطق مـسکونی نـسبت بـه منـاطق صـنعتی، اهمّیّـت بـسیار دارد                     

روزهای آرامش هوا کمتر باشد، به همان نسبت سرعت جابجایی و در نتیجه قدرت خود پـاالیی هـوا افـزایش مـی یابـد و                      
  ).93سلطانی،ص (ک خود پاالیی هواستبرعکس، کثرت تعداد روزهای آرام نشانۀ توان اند

ژن باعـث محبـوس     رو وجود پدیدۀ اینو   گشته     جریان های مساعد هوا باعث پراکنده شدن و رقیق شدن آلودگی هوا             
سـازمان محـیط    (و منجر به تشدید آلودگی هوا به خصوص در شهرهای بزرگ مـی شـود                شده  شدن و عدم جابجایی هوا      

با توجّه به مطالب عنوان شده، دو عامل مؤثّر بر کاهش یا افزایش آلودگی هوا یعنـی                 ) 20، ص 1370زیست استان مرکزی    
  : ژن و جریان های مساعد هوا را در شهر اراک مختصراً مورد بررسی قرار می دهیمرپدیدۀ اینو

  
  
  
  
  



  
  

  ژن و باد در اراکراینو
سـیله ارتفاعـات و دیگـری    وه یکـی محـصور شـدن منطقـه بـ     : ژن دو شرط الزم و کـافی اسـت     ربرای پدید آمدن اینو   

  .وضعیّت خاصّ گرادیان درجۀ حرارت هوا
بین ارتفاعات غربی و جنوبی درّۀ سر دشـت         .شهر اراک از قسمت غرب و جنوبشرقی توسّط ارتفاعات محصور شده است           

 گلبـاد شـهر اراک نـشان مـی دهـد کـه جهـت بـاد غالـب اراک از           .قرار دارد که جادۀ اراک و شازند از آن عبور می کند           
 کیلـومتری جنـوبغربی اراک پاالیـشگاه پتروشـیمی قـرار      25جنوبغربی است؛ یعنی از همـان درّه ای کـه در انتهـای آن در      

  ). توپوگرافی و گلباد اراکۀنقش(گرفته است 
در  % 76در ماه مارس تـا  % 51وضعیّت باد ساکن شهر اراک نیز بر حسب فصول سال بین            ) 5(   براساس جدول شمارۀ    

حتّی در مناسب ترین ماه سال از نظر گرادیان درجۀ حرارت و ناپایداری هوا، درصد باد ساکن بـیش              .ه متغیّر است  ماه ژانوی 
 180پایداری هوا و محاط شـدن حـدود   .این امر نشان می دهد که هوای اراک بسیار پایدار و ساکن است     .می باشد % 50از  

مـی شـود و در ایـن شـرایط          ) وارونگـی هـوا   (ژن  روز پدیـدۀ اینـو    درجه از شهر به وسیلۀ ارتفاعات به طور قطع منجر به بـر            
آلودگی کارخانجات به همراه گرد و غبار کویر مقیان دوباره بر شهر اراک فرود می آید و وضعیّت فعلی را بغرنج تر مـی    

  .)166گروه مطالعاتی هامون، ص (کند
  

  بادهای اراک در فصول مختلفیّت  وضع-5جدول 

  فصل  جهت باد غالب  درصد باد غالب  درصد باد ساکن
  بهار  جنوبغربی  5/17  57

  تابستان  شمالشرقی  5/11  62

  پاییز  جنوبغربی  5/12  69

  زمستان  جنوبغربی  12  70

  166 ،صفحۀ 6گروه مطالعاتی هامون، طرح مطالعاتی جامع استان مرکزی، جلد : مأخذ       
  

  اک ارضۀتأثیر صنعت در آلودگی منابع آب و خاک در حو
   رشد سریع صنایع و روند تمرکز جمعیّت در شهر اراک از یک سو نیازهای آبی روبه تزایـدی را ایجـاد نمـوده و از                         

از آنجاکه مسائل آب و فاضالب شـهر اراک بـه           .سوی دیگر افزایش میزان فاضالب صنعتی و انسانی را در پی داشته است            
و مفهوم می یابد، تأثیرات صـنعت را بـر آلـودگی آب و خـاک در                 طور طبیعی در محدودۀ حوضۀ آبریز کویر میقان معنا          

  .محدودۀ حوضۀ مذکور مورد توجّه قرار می دهیم
کیلومتری شمالشرقی   سیزده    کیلومتر مربّع وسعت دارد و در پست ترین نقطۀ آن در           5500   حوضۀ آبریز میقان حدود     

ان، این حوضۀ آبریز را از نظر مسائل آلـودگی صـنعتی و             بسته بودن و وضع توپرگرافیک میق     .اراک کویر میقان واقع است    
شکل حوضۀ آبریز کویر میقان و موقعیّت قرار گیری شهر اراک و اسـتقرار صـنایع                .شهری حسّاس و با اهمّیّت کرده است      

اهد در باال دست این حوضه عاملی بالفعل در آلودگی آب های زیرزمینی اراک بوده و خطرات آن در آینده نیز بیشتر خو



  

فقدان سیستم فاضالب شهری و صنعتی در اراک آلودگی های آب های زیـر زمینـی و نیـز آلـودگی هـای آب هـای                          .شد
کویر میقـان بـه عنـوان خـطّّ     .سطحی و در نتیجه آلودگی خاک در محدوده هایی از حوضۀ آبریز را موجب گردیده است      

شهر اراک و دیگر سکونتگاه های موجود در محدودۀ         القعر این حوضه آبریز، محّل جذب فاضالب های صنعتی و انسانی            
بدیهی است این امر خطر آلودگی آب های زیر زمینی و بالطّبع خاک این حوضه را در پـی داشـته و خواهـد                .آن می باشد  

 واحد صنعتی بزرگ شهر اراک در رشته های صنایع تولید فلزات و ماشین آالت، صنایع کـانی                  47داشت؛ چرا که حدود     
آب .  اسـتقرار یافتـه انـد     ) جنوب کـویر میقـان    (زی، نسّاجی و صنایع غذایی فعّالیّت دارند و در باال دست این حوزه              غیر فلّ 

 میلیـون متـر مکعّـب از آن بـه صـورت فاضـالب         2/1 میلیون متر مکعّب در سال است کـه          5/2مورد نیاز این صنایع حدود      
 میلیـون   18یـن فاضـالب ناشـی از مـصارف شـهری نیـز بـه میـزان                  عالوه بر ا  .به این حوضه باز می گردد     ) اغلب هم آلوده  (

و به شـکل چـاه هـای جـذبی در محـیط      تولید شده  میلیون متر مکعّب آن در شهر اراک       5/12است که   مترمکعّب در سال    
تخلیه و یا به صورت روباز وارد حوضه می شود که قسمتی از این فاضالب ها در زمین های کشاورزی پایین دست بـدون                 

  .عایت مقرّرات بهداشتی در امور زراعی مصرف می گردد که این امر آلودگی بیشتر خاک را به همراه داردر
فاضـالب      بررسی هایی که روی چند حلقه چاه آب مشروب شهر بعمل آمده، نشانگر آلـودگی آنهـا از طریـق نفـوذ                

ه آب مـشروب شـهر اراک را در پـایین            حلقـه چـا    23طری که اینک تعـداد دیگـری از         ؛ یعنی خ  گوناگون بوده است   های
  .)14ادارۀ کلّ حفاظت محیط زیست استان مرکزی، ص(دست شهر تهدید می کند 

  

  نتایج 
 این بررسی نشان داد که در صنعتی شدن اراک اهداف ملّی بر اهداف و منـافع منطقـه ای و محلّـی اولویّـت داشـته                           -1
فی به ظرفیّت های فیزیکی و انسانی مورد نیـاز صـنایع در چـارچوب        از اینرو ایجاد شهر صنعتی اراک بدون توجّه کا        .است

توسعۀ پیوستۀ شهر صورت گرفته و در نتیجه مکان استقرار صنایع یکی از عوامل مهّـم تـشدید مـشکالت زیـست محیطـی                      
  .شهر اراک بوده است

 طبیعی و اصلی وقوع مکـرّر        در مکان یابی شهر صنعتی به ساختار توپوگرافی زمین و جهت بادهای محلّی که زمینۀ               -2
  .ژن در این شهر را فراهم می سازد، توجّه الزم نشده و این وضع آلودگی شهر اراک را تشدید نموده استرپدیدۀ اینو

 واحدهای تولیدی وابسته به شهر صنعتی و باالخص کارخانـۀ تولیـد آلـومینیم بیـشترین سـهم را در آلـودگی هـای                         -3
بـدیهی اسـت بـا      .آلودگی هوای این شهر را آلودگی های صنعتی تـشکیل مـی دهـد             % 99هوای اراک دارد؛ به طوری که       

 کیلـومتری جنـوبغرب اراک اسـتقرار یافتـه و نیـز بـا در نظـر                  25توجّه به   این که صنایع عظیم پتروشیمی و پاالیـشگاه در              
  .یش تشدید خواهد شد، آلودگی هوای شهر اراک در آینده بیش از پ)جنوبغربی(گرفتن جهت بادهای غالب منطقه 

 قرار گیری شهر صنعتی اراک در باال دست حوضۀ آبریز کویر میقان و زمین هـای کـشاورزی شـمال شـهر اراک،             -4
با توجّه به این کـه حوضـۀ آبریـز میقـان حوضـه ای بـسته       .عاملی بالفعل در آلودگی های آب و خاک در این عرصه است           

صنعتی در اراک و حسّاسیّت این حوضه در برابر تداوم وضعیّت کنونی،            است، در شرایط فقدان سیستم فاضالب شهری و         
  .خطر آلودگی محیط طبیعی در ابعاد وسیع تر بحرانی شدن محیط اکولوژی منطقه را به دنبال خواهد داشت

یز در این نظام همه چ. ساختار و قانونمندی خاصّ خود را دارد و نظامی خود گردان است          ،   سخن آخر این که طبیعت    
هر گونه بهره برداری به ویـژه بارگـذاری صـنعتی        . ظرفیّت و حدّ آستانۀ بردباری معیّن دارد       ،با هم مرتبط است و کلّیّت آن      



  
  

در محیط طبیعی باید با رعایت قوانین و همگام با طبیعت باشد؛ چرا که تجاوز به آستانۀ بردباری اجزاء و کلّ محیط منـشاء      
ن در مکـان یـابی نامناسـب اراک بـروز کـرده کـه بایـد بـیش از پـیش مـورد توجّـه                          مشکالتی در محیط است که نمونۀ آ      

  .سیاستگذاران، مدیران اجرایی و محقّقان قرار گیرد
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