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چكيده
توزیع نامتوازن جمعیت در پهنه کشور ،شتاب شهرنشینی ،تخریب و آسیب محیط زیست به واسطه مکانیابی نادرست صنایع ،مستتزم آن
است که سیاستهای مناسب توسعه صنعتی ،در رفع این مشکالت اقدا نمایند .مکانیابی صحیح و طراحی اصولی صنعت ،گا محکمی در
جهت بهبود محیط زیست ،توسعه صنایع کشور و رشد اصولی و منطقی مناطق شهری و روستایی میباشد.
در این تحقیق با جمع آوری داده ،نقشههای رقومی ،ضوابط و معیارهای زیست محیطتی از دستتهاههتای اجرایتی و نرتارتی و بازدیتدهای
میدانی ،ضمن تهیه نقشه های رقومی مورد نیاز برای انجا ارزشیابی زیست محیطی مکان شهركهای صنعتی در استان قم ،با روش ادغتا
نقشهها و بر پایه جبر بولین ) (Booleanدر مقیاس  ،00001111نقشه محدودیتها تهیه گردید.
مرحزه دو با روی هم گذاری نقشه شهركهای صنعتی بر روی نقشه محدودیتها مشخص گردید که فاز فعزی شهرك صنعتی شکوهیه در
منطقه فاقد محدودیت (بجم بخش جنوبی آن) ،فاز دو  500هکتاری به طتور کامتب بتر روی منتاطق محتدودیتدار و فتاز توستعه 0111
هکتاری در منطقه بدون محدودیت واقع شد ،فازهای فعزی و توسعه شهرك صنعتی محمودآباد در محدوده مجاز و همچنین فازهای فعزتی
و توسعه شهرك صنعتی سزفچهان بهصورت پراکنده در مناطق ممنوعه واقع شد.
با توجه به تحقیق صورت گرفته ،وضعیت مکانی شهركهای صنعتی شکوهیه و سزفچهان مناسب نبوده ،که ضروری است واحدهای صنایع
با رعایت اصول زیست محیطی و عزی الخصوص با توجه به واحدهای آالینده در شهرك صنعتی سزفچهان استقرار یابنتد ،اگرچته موقعیتت
شهرك صنعتی محمودآباد مناسب بوده اما نرارت بر کنترل فعالیتهای واحدهای مستقر جهت کاهش آلودگی مهم به نرر میرسد.
واژههاي کليدي :شهرك صنعتی ،معیارهای زیست محیطی ،ارزشیابی مکانی ،جبر بولین ،استان قم

- 0استادیار دانشکده محیطزیست ،واحد عزو و تحقیقات ،دانشهاه آزاد اسالمی.
-* 0کارشناسی ارشد دانشکده محیطزیست ،واحد عزو و تحقیقات ،دانشهاه آزاد اسالمی (مسئول مکاتبات).
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مقدمه

در اخذ تصمیمات صحیح و فراگیر کمک فراوانی بته طراحتان و

اصب اول بیانیهی ریو (اجالس سران زمین) انسان را محور همه

تصمیمگیرندگان مینماینتد .اگتر ایتن روشهتا در تحزیبهتای

فعالیتها میدانتد ( .)0بنتابراین انستان متتررترین و مهمتترین

مکانی  GISبهکار گرفتته شتوند ،متیتتوان بتهطتور جتامعتر و

عامب تغییرات محیط زیستی به شمار میآید .با توجه به اینکته

فراگیرتر از دانش افراد خبره در تحزیبها استفاده نمود .بهعبارت

توسعه و محیط زیستت دو موضتو جتدایی ناپتذیر متیباشتند

دیهر استفاده از مدلهای تصمیمگیری و دانش کارشناستی بته

ضروری است که بتا دستتیابی و استتفاده از ابمارهتای متدیریت

افمایش توانایی  GISدر کمک به اتخاذ تصمیمات مکانی خواهد

محیط زیست ،در کزیهی برنامههای توسعه حداقب خستارت بته

انجامید.

منتابع و محتیط زیستت وارد شتود .امتا عتد توجته بته آرتار و

بر اساس مطالعته جعفتری و همکتاران( )6( )0535بتا عنتوان

پیامدهای کوتاه مدت و بزند متدت پروهههتای مختزت ،،عمتدتا

مکانیابی عرصههای مناسب احتدا صتنعت در استتان قتم بتا

سبب بروز مشکالت اساسی برای انسان و طبیعتت خواهتد شتد

استتتفاده از ستتامانه اطالعتتات جغرافیتتایی کتته در مقیتتاس

(.)0

 00001111و با روش تجمیه و تحزیب سیستمی ضمن شناسایی

توسعه صنعت در کشور ما با توجه به شرایط خاص آب و هوایی

منابع زیست محیطتی در دو دستته شتامب منتابع اکولوهیتک و

ایران ،ویژگیهای طبیعتی و جغرافیتایی ،قابزیتتهتا و امکانتات

اقتصادی ،اجتماعی ،اقدا به ارزیابی توان اکولتوهیکی سترزمین

بالقوه از اهمیت و ضرورت بسیار باالیی برخوردار متیباشتد ،امتا

نموده و پس از حذف مناطق حفاظت شده ،در نهایتت اولویتت-

صنعتی شدن باید بر اساس یک چارچوب مدون و برنامتهریتمی

بندی این پهنهها با توجه به مشخصههای اقتصادی ،بته صتورت

شده انجا پذیرفته و رشد آن در بزند مدت با توجه به امکانتات

کمی انجا داده ،که در نتیجته یتک پهنته در بختش جعفرآبتاد

طبیعتی و اقتصتتادی منتتاطق مختزتت ،کشتتور ،ستتطح فتتنآوری

(مساحت  7009هکتار) به عنوان بهترین مکان جهتت استتقرار

مطزوب و مطالعات زیست محیطی در طول زمان صتورت گیترد

صنایع شناسایی نموده است.

(.)5

با توجه به قابزیتها و پتانسیبهای استان قم بتهعزتت موقعیتت

شرایط کنونی ایران و ایجاد شهركها و نواحی صنعتی در نقتا

ویژه جغرافیایی به عنوان کریدور مرکمی ایران ،ترانمیت جادهای

مختز ،کشور حتی پس از تصویب قانون شرکت شتهركهتای

و ریزی ،حمب و نقب کاال ،وجود منطقه ویژه اقتصادی سزفچهان

صنعتی ایران نشان متیدهتد کته نته تنهتا بته مستئزه آمتایش

با امکانات و خدمات گمرکی مناسب،و غیره .همچنین ممنوعیت

سرزمین چه در مقیاس مزی و یتا منطقتهای ،حتتی در شترایط

شعا  001کیزومتری منجر شده که اکثر واحدهای صنعتی بته

حاضر توجته نمیشتود و تقستیم کتار و محتدودهی وظتای ،از

این استان سو داده شتوند کته در حتال حاضتر شتهركهتای

دیدگاه کارشناسی مطرح نیست بزکه سیاستها واعمال نفوذهتا

صنعتی شکوهیه ،محمودآباد و سزفچهان مستتقر بتوده و غالبتا

موجبات شکبگیری مسایب مرتبط با آمتایش سترزمین شتده و

ارزیابی زیست محیطی شهركهتای صتنعتی متورد اشتاره بعتد

میشود (.)5،0

استقرار و واگذاریها انجا شده است ،لذا هدف اصزی انجا این
تحقیق بررسی وضعیت مکانی شهركهای صنعتی استان قتم از

اجرای صحیح ،دقیتق و همته جانبته مکتانیتابی در پروهههتا از
اهمیت و ضرورت باالیی برخوردار است .از آنجا که مکتانیتابی
دارای ماهیت مکانی است ،سامانههای اطالعات مکانی بهعنتوان
ابمار توانمند مدیریت و تجمیه تحزیتب دادههتای مکتانی محتیط
بسیار مناسبی برای نیب به اهداف فتو محستوب متیشتود .از
طرفی امروزه متدهای تصمیمگیری متنوعی توسعه یافتهاند کته

لحاظ معیار و استانداردهای زیست محیطی با استتفاده از ابتمار
 GISبرای شهركهای مذکور در فازهای فعزتی و بتا توجته بته
واگذاریهای در فاز توسعه میباشد.
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مواد و روشها

است که از این تعتداد  506آبتادی دارای ستکنه و  031آبتادی

محدوده مورد مطالعه

دیهر خالی از سکنه میباشد (شکب .)0

استتان قتتم بتتا وستتعت  00053کیزتتومتر مربتتع حتتدود  1/63از
مساحت کب کشور را در برمیگیرد و در موقعیت بین  55درجه
و  7دقیقه تا  50درجه و  00دقیقه عرض شمالی و  01درجته و
 6دقیقه تا  00درجه و  03دقیقه طول شرقی ،در غرب منطقته
مرکمی ایران واقع شده است .از شمال به استان تهران از شتر
به کویر نمک و استان سمنان ،از جنتوب شترقی بته شهرستتان
کاشان و استان اصفهان و از جنوب بته محتالت و از مغترب بته
تفرش و اراك محدود است .جمعیت استان بر اساس سرشماری
عمومی نفوس و مسکن سال  0530مرکم آمار ایران 0156959
نفر میباشد.

شكل شماره -6نقشه مرزهاي جغرافياي سياسي استان قم

بتراستاس آختترین تقستیمات کشتوری ،استتتان قتم دارای یتتک
شهرستان ،چهار شهر ،پنج بختش ،نته دهستتان و  756آبتادی

شهركهاي صنعتي فعال در استان قم
شهرك صنعتی شکوهیه قم
این شهرك با مساحت تقریبی  700هکتار در کیزومتر 05جتاده
قدیم قم -تهران تأسیس شده است .هدف آن استقرار واحدهای
تولیدی در  9رشته صتنعتی (فزتمی ،کتانی ،غیرفزتمی ،غتذایی،
شیمیایی ،نساجی ،سزولمی ،ماشینسازی بر و الکترونیک بوده
است.
شهرك صنعتی سزفچهان
این شهرك با مسحت  070هکتار در کیزومتر  0جاده سزفچهان
– ساوه قرار دارد هدف از استقرار آن ایجاد واحدهای تولیدی در
رشته صنعتی فزمی ،کانی غیر فزمی ،شیمیایی ،نستاجی ،چتر ،
سزولمی ،غذایی و دارویی ،ماشینسازی و الکترونیک بوده است.
شهرك صنعتی محمود آباد
این منطقه با مساحت  037هکتار در کیزومتر  01اتوبان قم-
تهران به منرور استقرار صنایع کانی غیر فزمی ایجاد گردیده
است (شکب .)0

شكل شماره -6موقعيت شهرك هاي صنعتي استان قم
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روش بررسي

 -5شناسایی ضوابط و معیارها برای اعمال محدودیت

اطالعات جغرافیایی بعنتوان دادههتای هوتورفرنس شتده کته در

 -5تجمیتته و تحزیتتب روی هتتم گتتذاری نقشتته شتتهركهای

چهارچوبی معنیدار پردازش شده است و قابب فهم و درك برای

صنعتی بر روی محدودیتها

استفاده کننده جهت تصمیم گیری میباشد و بخشی از واقعیت

دادههای متورد استتفاده شتامب پایهتاه داده رقتومی شتهر قتم،

یا ارزش لحاظ شده در فرایند تصمیم گیری است ( .)9همچنین

پراکنش روستاها ،منحنی میمان ،اقزیم ،قابزیت اراضتی ،پوشتش

یکی از مفیدترین کاربردهای  ،GISآنالیم و تهیه نقشته تناستب

گیاهی ،منابع چاه ،قنات و چشمه ،رودخانهها ،دریاچته ،گستب-

کاربری اراضی برای مدیریت و طراحی مکانی است (.)3،7

های اصزی و فرعی ،زمین شناستی ،محتدوده و حتریم شتهرقم،

در خصوص روشهای ارزیابی چند معیتاره در  GISدو کتالس

منطقه حفاظت شده پزنگ دره ،پارك مزتی کتویر ،شتهركهای

اولیتته وجتتود دارد 0عزمهرهتتای روی همگتتذاری بتتولین (قواعتتد

صنعتی (شکوهیه ،محمودآباد و سزفچهان) ،همچنتین محتدوده

ترکیب غیر جبرانی) و روشهای ( )WLCترکیب خطی وزنتی

کب استان قم به عنوان محدوده مطالعاتی در نرتر گرفتته شتد،

(قواعد ترکیب جبرانی) ( .)01همچنین ادغا الیتهها بته روش-

ابتتمارهای مورد استفاده نیم شامب 0دستتهاه  GPSجهتت بته-

های مختزفی نریتر ،ترکیتب بتولین ،0ترکیتب خطتی وزنتی 0و

هنها سازی نقشههای مورد استفاده ،نتر افتمار ArcGIS7.5

میانهین وزنی مرتب شده 5انجا میشتود ،منطتق بتولین دارای

میباشد.

صفر و یک بوده و نشان دهنده محدودیتهای قطعی میباشتند

با توجه به معیارها و ضوابط استقرار صتنایع مجموعته قتوانین

در حالیکه منطق فازی ) (Fuzzyو شبه فازی دارای دامنتهای

مقررات حفاظت محیط زیست (مصوب  ،)0593/00/00قتانون

از اعداد بوده و نشان دهنده امکان برقراری شر های مختز ،با

ایمنتتی راههتتا و راهآهن(مصتتوب  ،)0557/5/9قتتانون حف ت و

درجات متفاوت میباشند ،آنچه کته در ایتن تحقیتق استتفاده

حمایتتت از منتتابع طبیعتتی و ذختتایر جنهزتتی کشتتور (مصتتوب

شده منطق بولین میباشد.

 ،)0590/9/00امور آب  ...جدول( )0تنرتیم گردیتد و پتس از

لتتذا روش روی همگتتذاری بتتولین ،ستتادهتتترین روش ترکیتتب

فراخوانی نقشههای مربوطه در محیط نر افتمار ArcGIS7.5

محدودیتها میباشد که وزن همه آنها مساوی در نرر گرفتته

اقدا بته اجترای فرمتان حتریم ( )Bufferنمتوده کته نقشته

شده و با یکدیهر جمتع شتده و یتا در هتم ضترب میگردنتد و

حریمها تهیه و سپس تما الیههایی که اعمال حتریم بتر روی

معموال برای تفکیک مناطقی که دارای مجموعهای از شترایط و

آنها صورت گرفته با هم تزفیق شده که بهنا نقشه محدودیت

ویژگیهای مورد نرر باشند کاربرد دارد ( .)00در عمزیتات روی

شتتناخته شتتده و در نهایتتت بتتا روی هتتم گتتذاری بتتا نقشتته

همگذاری دو یا چند نقشه با هم ترکیب میشتوند ،ارزش نقشته

شهركهای صنعتی استان قم که از قبب با نقا کنترل زمینی

خروجی در هر نقطه تابعی خواهد بتود از ارزشهتای نقشتههای

که دارای توزیع مناسب بتوده زمتین مرجتع شتده ،در نتیجته

ورودی در همتتان نقطتته شتتر الز بتترای انجتتا عمزیتتات روی

شتتکبهتتای 5،5و 0حاصتتب شتتده ب تهطتتوریکتته رنتتگ قرمتتم،

همگتتذاری ،برختتورداری تمتتامی نقشتتههای ورودی از سیستتتم

محدودیت و رنگ سبم ،فاقد محدودیت را نشان میدهد.

مختصتات یکستان و همچنتین صتحت مکتانی بتاالی پدیتدهها
میباشد.
مراحب انجا روش تحقیق به شرح ذیب میباشد0
 -0جمع آوری اطالعات کتابخانهای
 -0جمع آوری دادههای رقومی و نقشههای مورد نیاز
1- Boolean Combination
2-Weighted Linear Combination
3-Ordered Weighted Averaging
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پارامتر
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توضيحات

ميزان محدوديت ( نامناسب)

منطقه حفاظت شده پزنگ دره

 511متر

پارك مزی کویر

 0111متر

دریاچهها

حوض السطان ،دریاچه نمک

 0111متر

رودخانههای دایمی و فصزی

حریم کیفی

 511متر

مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست

چشمه و قنات

 511متر

چاه عمیق و نیمه عمیق

 011متر

گسب
محدودههای مسکونی

راههای مواصالتی

محدودههای ممنوعه منابع طبیعی

اصزی و فرعی

 611متر

شهر

 0011متر

روستا

 0011متر

بمرگراه و جاده ترانمیت

 001متر

جاده اصزی

 001متر

راه آهن

 011متر

گون و بادا کوهی

جدول شماره -6محدوديتها و مقادير آنها در محدوده مطالعاتي
يافتهها

توستتعه  0111هکتتتاری شتتهرك موصتتوف در منطقتته بتتدون

پس از اعمال حریم و تهیه نقشه محدودیت و برای پارامترهتای

محدودیت جانمایی گردیده است (شکب.)5

طبیعی و مصنوعی نقشه محدودیت استان با توجته بته ضتوابط
دستهاهها و ادارات مرتبط مشخص ،که در سه بختش بته شترح
ذیب ارایه میگردد0
 -0با روی هم گذاری نقشه شهرك صتنعتی شتکوهیه بتر روی
نقشه محدودیتها مشخص گردید که فاز فعزی شهرك در پهنه
فاقد محدودیت قرار گرفته لتیکن بختش جنتوبی کته برختی از
زونهای  0Nنساجی  -فزمی  0 Gغتذایی  -دارویتی  -بهداشتتی
 0Nدارای آلودگیها  0Bبدون آلودگیها بر روی منطقته ممنوعته
استقرار یافته است .همچنین فتاز دو  500هکتتاری کته دارای
زونهای  0Gغذایی -دارویی -بهداشتی 0FN ،فزتمی -نستاجی-
بر  0KH ،کانی غیر فزمی  -شیمیایی  -سزولمی بوده بته طتور

شكل شماره -6نقشه موقعيت شهرك صنعتي شكوهيه

کامب بر روی مناطق محدودیت دار واقع شده استت و نیتم فتاز

بر روي نقشه محدوديتها

11
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منوري و همكاران

 -0با روی هم گذاری نقشه شهرك صنعتی محمودآباد بتر
روی نقشه محدودیتها مشتخص گردیتد کته کزیته هتای
فازهای فعزی و توستعه در محتدوده مجتاز واقتع میباشتد
(شکب.)5

شكل شماره -9نقشه موقعيت شهرك صنعتي محمود آباد
بر روي نقشه محدوديتها

 -5با روی هم گذاری نقشه شتهرك صتنعتی ستزفچان بتر روی
نقشه محدودیتها مشخص گردیتد کته بتهصتورت پراکنتده در
مناطق ممنوعه واقع شده است که به عنوان نمونه سته واحتد از
واحدهای تصفیه دو روغن در بدون رعایت حریم قنات عبتاس
آباد مستقر شوند که منجر بته آلتودگی آب قنتات بته ترکیبتات
نفتی شده است ،همچنین بدلیب واحدهای بسیار آالینده شتامب
واحدهای تغزی قیر و واحتدهای تصتفیه دو روغتن (بتهدلیتب
رعایت شرایط حریم  001کیزومتری تهران) بته ستبب آلتودگی
شدید هوا ناشی از خروجتی گازهتای هیتدروکربوری و بختارات
اسیدی دودکش واحدها گردیده است و با توجه جهتت بتاد بته
سمت روستاهای مجاور عزی الخصوص روستای جنداب موجتب
آزار و شکایت محزی شده است (شکب.)0

شكل شماره -6نقشه موقعيت شهرك صنعتي سلفچگان
بر روي نقشه محدوديتها

16

ارزشيابي زيست محيطي مكان شهرك هاي صنعتي استان قم
نتيجه گيري و پيشنهادات

شهركها باال میباشد زیرا واحدهای آجر ماشینی به-

با توجه به تحقیق انجتا گرفتته در خصتوص ارزشتیابی مکتان

دلیتتب استتتفاده از کورههتتای هتتوفمن در خروجتتی

شهركهای صنعتی و به منرور رعایت مالحرات زیستمحیطی

دودکش حجم قابب تتوجهی دود و غبتار بته محتیط

بههمراه رشد توسعه اقتصادی در خور استان ،پیشتنهادهایی بته

(خصوصا در اوقات شب) منتشر میکنند هتمچنتین

شرح ذیب ارایه میگردد0

واحتتدهای ستتنهبری اقتتدا بتته تخزیتته ضتتایعات

 جهتتت دستتتیابی بتته نتتتایج دقیتتق در خصتتوص

سنگ(الشه و گب سنگ) در اراضتی مجتاور شتهرك

بررسی وضعیت استقرار شتهركهای صتنعتی در

نموده اند لذا نرتارت و پتایش واحتدهای مستتقر در
شتتهرك و اختصتتاص ستتایت مناستتب جهتتت تخزیتته

مقیتتاس تفلتتیزی ( )0000111یتتا نیمتته تفلتتیزی

ضایعات ضروری میباشد.

انجا شود.



بخشهایی از محدوده طرح توسعه و فعزی در شهرك



( )0535استقرار شهركهای صتنعتی بتا محتدودهی

صنعتی سزفچهان در مناطق ممنوعه واقع شده است

اولویت اول که در بخش جعفریه شناسایی نمودهانتد،

که میبایست ضمن دقت نرر و رعایت حریم از این-

مطابقتتت نداشتتته و در حتتال حاضتتر ناحیتته صتتنعتی

گونه مناطق واحدهایی مستقر گردند که کمترین بار

طغرود در بخش جعفریه فعال میباشد .

آلودگی را داشته باشند ،لذا عد استتقرار واحتدهای
آالینده دیهر و مشابه (تغزی قیر،ایموگا  ،تصفیه دو





در حال حاضر مطالعات آمایش سرزمین در استان قم

روغتتن) در شتتهرك صتتنعتی ستتزفچهان ضتتروری

به اجرا در نیامده است عزیرغم اینکه در استانهای

میباشد.

دیهر در مرحزه نهایی مطالعات و برخی نیم در مرحزه
اجرا طرحها بر اساس سند مطالعات آمایش میباشتد

فتتاز دو توستتعه  500هکتتتاری در شتتهرك صتتنعتی

لذا اولویت قترار دادن موضتو جهتتگیتری آمتایش

شکوهیه که در محدوده ممنوعه قترار گرفتته ضتمن

اهمیت بهسمایی دارد.

رعایت همه جوانب در خصتوص استتقرار واحتدهای
صنعتی حتی االمکان واحدهایی مستتقر گردنتد کته



با مقایسه این یافتهها با مطالعه جعفتری و همکتاران



ترغیب و حمایتت از واحتدهایی کته ختط تولیتد بتا

کمترین بار آلودگی را داشته باشتند بته طتور مثتال

تکنولوهی باال و مجهم به سامانههای کنترل آلتودگی

واحتتدهای بستتتهبنتتدی حبوبتتات بتتدون شتسشتتو و

داشته باشند که کمترین آلودگی بته محتیط زیستت

واحدهایی که از لحاظ آلودگیهای هوا ،آب و پسماند

وارد نمایند به عنوان نمونه با وجود تعداد کم واحدها

نسبت واحدهای دیهر کمترین بار آلتودگی را داشتته

در شتتهرك صتتنعتی ستتزفچهان نستتبت بتته شتتهرك

باشند ،مستقر شوند.

صنعتی شکوهیه بهدلیب استقرار آلودهترین واحدهای

در شهرك صنعتی محمود آباد موقعیت شتهرك فتاز
فعزی و توسعه در مناطق مجاز واقع شده است اما در
این شهرك واحدهای کانی غیر فزمی مستقر شدهاند0
از قبیب واحدهای سنهبری ،آجر ماشینی و صتنعتی،
گچ صنعتی و غیره .لیکن آلودگی هوا و پسماند ایتن

تصفیه دو روغن و تغزی قیر یکی از مشتکبزاتترین
شهرك صنعتی در استان تزقی میگردد.
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