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چکيده
زمينه و هدف :توجه به مساله توان سرزمین براي استقرار صنايع جهت پیشگیري از بحران هاي محیط زيستي محتمل و همچنین استفاده شايسته و پايدار از جمیع
امكانات پهنة سرزمین ،يكي از موضوعات حايز اهمیتي است كه در سال هاي اخیر مورد توجه برنامه -ريزان قرار گرفته است .در مطالعه حاضر با توجه به ضرورت تعیین
توان اكولوژيک سرزمین براي كاربري هاي مختلف پیش از اجراي توسعه ،توان سرزمین براي توسعه شهرک صنعتي سمنان مورد ارزيابي قرار گرفت.
روش بررسی :در ارزيابي مذكور از روش ارزيابي چند معیاره ) 5(MCEبر اساس مدل اكولوژيكي توسعه صنعتي مخدوم استفاده شده است .در قالب اين فرآيند ،ابتدا
منابع محیط زيستي منطقه شناسايي گرديده سپس با تلفیق و رويهم گذاري اليه هاي اطالعاتي با استفاده از سیستم اطالعات مكاني ( 6)GISنسبت به ارزيابي توان
منطقه اقدام گرديد.
نتيجه گيری :نتیجه بررسي حاكي از آن است كه با در نظر گرفتن تمامي پارامترهاي اكولوژيكي ،حدود  %55از كل منطقه مورد مطالعه براي توسعه كاربري صنعتي
داراي توان نسبتا مناسب(طبقه )2بوده و ساير منطقه داراي شرايط نامناسب مي باشد ولي با حذف پارامتر ارتفاع كه آخرين اولويت را در مدل به خود اختصاص داده
است كل منطقه در توان نسبتا مناسب (طبقه )2قرار مي گیرد.
واژههای کليدی :ارزيابي توان ،مدل اكولوژيكي ،توسعه صنعتي ،سیستم اطالعات مكاني ،سمنان.
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Abstract
Background and Objective: Attention to land capability for establishment of industries and also wise and sustainable use of
land to prevent environmental crises have been considerd by planners in recent years. Regarding the necessity of ecological
capability evaluation for different uses before any development plan, land capability for development of Semnan industrial
town has been studied in this paper.
Method: In this regard, Multi-Criteria Evaluation (MCE) was used accoding to Makhdoom industrial development model.
In the first stage, environmental resources were identified. Next, land capability was determined by overlaying the different
layers in GIS.
Conclusion: Considering all ecological parameters, the results show that about 75% of the total area is relatively suitable
(level 2) for industrial development and the rest is unsuitable. All the area can be considered as relatively suitable, if
elevation parameter (the last priority in the model) is deleted.
Keywords: Capability evaluation, Ecological model, Industrial development, Geographical Information System (GIS),
Semnan.
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مقدمه
ارزيابي توان اكولوژيک ،عبارت از تعیین يا پیش بیني قدرت باالقوه و ياا ناوع

نیل به ارتباطات و تعامالت بین فعالیت هااي انسااني ،جواماع بشاري و تاوان

كاربرد طبیعي سرزمین است ،بدين ترتیب ارزيابي سرزمین ابزاري براي برنامه

سرزمین براي حصول به توسعه پايدار انجام يافته است.

ريزي استراتژيک (راهبردي) استفاده از سرزمین مي باشد (.)1
بررسي قابلیت توان سرزمین ،شرايط بالقوه سرزمین را بر اساس ارزيابي ويژگي
هاي فیزيكي آن تعیین مي نماياد ،لاذا توجاه
سرزمین جهت جلوگیري از

باه ايان امار در اساتفاده از

روش بررسی
روش بكار گرفته شده در ايان تحقیاق ،روش ارزياابي چناد معیااره ()MCE
مبتني بر رهیافت تجزيه و تحلیل سیستمي مي باشد .در ايان راساتا از مادل

كاربري هايي كه با توان موجاود ،در تعاار

مي باشند ضروري به نظر مي رسد( .)2امروزه توجه باه توساعه پايادار جهات

اكولوژيكي توسعه صنعتي مخادوم ( )1و ابازار  GISاساتفاده شاده اسات .در

باه

قالب اين فرايند ابتدا به مطالعه و شناسايي منابع اكولوژيک تاثیر گذار در مدل

عنوان يک اصل پذيرفته شده است ،در اين راستا آمايش سرزمین يكي از مهم

توسعه صنعتي شامل ارتفاع ،شیب ،میزان بارندگي ،دما ،رطوبت نسبي ،سرعت

ترين عوامل در مديريت پايدار منابع محسوب مي گردد .مسئله حايز اهمیات،

باد ،زمین شناسي ،بافت خاک و ژئوهیدرولوژي پرداخته شده سپس اقادام باه

در دست يابي به مديريت پايدار در آمايش سارزمین ،برناماه ريازي صاحی و

رقومي سازي اطالعات مكاني اين منابع گرديد .در اين مرحله تشاكیل پايگااه

يكپارچه جهت حفا كیفیات محایط زيسات در توساعه اقتصاادي ناشاي از

داده مدل مذكور در سه فاز اصلي به شرح زير صورت پذيرفته است:

برقراري تعادل میان توسعه اقتصاادي و مالحظاات محایط زيساتي

استفاده هاي متفاوت از سرزمین مي باشد(.)3
جهت نیل به اين مهم مي توان از روش هاي تصامیم گیاري چناد معیااره
)(MCDM1كه داراي كاربرد وسیعي در برنامه -ريزي شاهري و منطقاه اي،

-

تهیه اليه هاي اطالعاتي

-

ويرايش و استانداردسازي داده ها بر مبناي مدل داده

-

پردازش داده ها (طبقه بندي داده ها براي مدل -سازي)

نقشه سازي تناسب سرزمین و مكان يابي تسهیالت مي باشند ،بهره جسات.

پاردازش دادههااي مادل اكولاوژيكي شاامل دو مرحلاه ماي باشادن نخسات،

با پیشرفت علم  GISروش هاي متعادد ارزياابي چناد معیااره ) (MCE2در

طبقهبندي دادهها به صورت معنايدار و قابال فهام كاه ميتاوان آن را پایش

موضوعات فضايي به كار برده شده اند(.)4

پرداخت نامید ،دوم پرداخات ياا كدبنادي دادههااي طبقهبنادي شاده باراي

فرايند ارزيابي چند معیاره ) (MCEيک ابزار پشتیبان تصمیم -گیري فضايي

استفاده در مدلسازي.

براي برنامه ريزي استفاده از سرزمین محسوب مي گردد كه بكارگیري عوامل

پس از تهیه و آمادهسازي پايگاه داده ،اقادام باه ارزياابي

اقتصادي ،اجتمااعي و محایط زيساتي را باا آنالیزهااي تناساب تساهیل ماي

منطقه مورد نظر با بهره گیري از مدل اكولوژيكي توسعه صانعتي مخادوم ،بار

نمايد( .)5مزيت اين روش ،قابلیت تركیب معیارهاي مختلف باه ياک شااخ

اساس منطق بولین گرديد .اساس كار بر پايه روش رويهم گذاري مک هارگ

مركب مي باشد( .)6فرايند  MCEكه در اولويت بندي مناطق بكار بارده ماي

)(Mc Hargجهت تلفیق اطالعات اكولوژيک بوسیله  GISماي باشاد .روش

شود در پیشرفت روش هاي متداول رويهم گاذاري نقشاه در تلفیاق باا GIS

مک -هارگ را مي توان تجزيه و تحلیل محیط زيست با تشاخی

داراي اهمیت قابل توجهي ماي باشاد( .)5در ايان روش ابتادا مجموعاه اي از

پديده هاي تشكیل دهنده آن ،تهیه نقشه از آن ها ،تلفیق نقشه هاي مربوطه

معیارهاي متناسب با هدف يا اهداف تصمیم توسط كارشناسان تعیین شده()8

و وزن دهي به واحدهاي بدست آمده در نقشه ،با توجه به معیارهاي مشخ

و جهت تركیب داده ها ،پارامترها به واحدهاي قابل مقايساه و ساازگار تباديل

شده براي هر كاربري دانست .بدين منظور براي هر يک از طبقاات مادل ،باه

مي گردند .يكپارچه سازي معیارها در  GISمنجار باه ايجااد پايگااه داده اي

مناطق داراي شرايط و ويژگي هاي مناسب ،ارزش  1و به سااير منااطق ارزش

خواهد شد كه به وسیله آن فرايند ارزيابي انجام مي شاود ( .)9بادين ترتیاب

صفر اختصاص داده شد ،سپس باا ضارب الياه هاا از طرياق تلفیاق و رويهام

روش ارزيابي چند معیاره ،اليه هاي اطالعات مكاني مختلف را جهت سانجش

گذاري اليه هاي اطالعاتي در محیط  ،GISتناسب عرصه تحت بررساي باراي

میزان تناسب عرصه اليه هاي تحت بررسي براي كاربري مورد نظار ،تركیاب
مي نمايد(.)11
با توجه به خصوصیات تبیین شده ،فرايند ارزيابي چند معیاره ) (MCEرا مي
توان يک ابزار كارآمد در علوم محیط زيساتي و مناابع طبیعاي جهات برناماه
ريزي استفاده از سرزمین دانست كه تلفیق آن با  GISاين قابلیات را افازايش
داده است .در اين راستا تحقیق حاضر به منظور بررسي ارزيابي تاوان صانعتي
منطقه مورد مطالعه جهت عینیت بخشیدن به قابلیات باالقوه سارزمین در راه

توسعه كاربري صنعتي مشخ

عوامال و

گرديد.

يافته ها
شهرک صنعتي سمنان در شرق شهرستان سمنان در كیلومتر  8جاده سامنان
ا دامغان قرار گرفته است و محدوده قابل توساعه ،در جناوب شارقي شاهرک
صنعتي فعلي قارار دارد .محادوده ماذكور در كناار مركاز اساتان سامنان باا
مختصات جغرافیايي  52درجه و  46دقیقاه تاا  54درجاه و  11دقیقاه طاول
شرقي و  34درجه و  15دقیقه تا  36درجه و 11دقیقاه عار
شده است.

1-Multi Criteria Decision Making
2- Multi Criteria Evaluation

تاوان صانعتي

شامالي واقاع
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وسعت كل شهرک صنعتي سمنان  2136هكتار مي باشاد كاه باراي اساتقرار

مختلف در گروه هاي متنوع صنعتي ،حداكثر استفاده از امكاناات زيربناايي در

حدود  1253واحد صنعتي پیش بیني شده است 311 .هكتار از  1111هكتاار

شهرک صنعتي سمنان ،ممانعت از گسترش بيروياه كارخانجاات صانعتي در

طرح توسعه شهرک مذكور به عنوان منطقاه وياژه اقتصاادي باا هادف ايجااد

فضاي مسكوني شهري و ايجاد اشتغال و ارتقاي كیفیت زندگي ماردم منطقاه

صنايع فرآوري مواد معدني در نظر گرفته شده است.

ميباشد (.)11

سیاست و برنامه توسعه اي اين شهرک با توجه به شارايط و محادوديت هااي

منطقه مورد مطالعه در ارتفاع تقريبي  1151تا  1251متر از ساط درياا باا

منابع آبي استان و محدوده شهرک و آسیب -پذيري محیطي منطقه با نظر به

شیب  2درصد قرار گرفته است .اقلیم منطقه براسااس سیساتم طبقاه بنادي

وضعیت اقلیمي استان ،براساس پذيرش صنايع پاک و كم آب بر مي باشد.

آمبرژه ،خشک سرد و براساس سیستم دومارتن ،جزء اقلیم خشک بیاباني سرد

به طور كلي هدف از اجراي پروژه مذكور ،گسترش و تجمیع واحدهاي صنعتي

محسوب ميگردد ( .)12نقشه شیب و نقشه ارتفاع منطقه در شكل هااي ()1
و ( )2ارايه شده است.

شکل  -1نقشه شيب

شکل  -0نقشه ارتفاع

Figure1- Slope Map

Figure2- Elevation Map

میانگین دماي ساالنه  15/8درجه سانتي گراد ،متوسط بارنادگي سااالنه 148

از نظر منابع آب هاي سطحي ،اكثر رودخانههاي منطقه خشک بوده و فقط در

میلي متر و میانگین ساالنه رطوبت نسبي 44درصد است .با توجه به گلبادهاي

مواقع سیالبي داراي سیالب مي باشند ،روند جريان آب نشان ميدهد كاه آب

بدست آمده ،جهت بادهاي منطقه غالبا شمالي بوده و سرعت متوسط ساالیانه

هاي جاري شده داراي حجم قابل توجهي بوده كه بخشي از آن داخال زماین

آن معادل  4/1متر در ثانیه ماي باشاد( .)12شاكل هااي ( )3الاي ( )6نشاان

نفوذ مي نمايد و بقیه نهايتا وارد كوير شده و پس از تبخیر از دسترس خاار

دهنده نقشه دما ،بارندگي ،سرعت باد و رطوبت نسبي در منطقه ميباشند.

خواهند شد (.)13

شکل -3نقشه دما

شکل  -4نقشه بارندگی

Figure 3- Temperature Map

Figure 4- Rainfall Map
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شکل  -2نقشه سرعت باد

شکل -3نقشه رطوبت نسبی

Figure5- Wind speed Map

Figure6- Relative humidity Map

منطقاااه ماااورد مطالعاااه كاااه شاااامل آبرفااات هااااي دشااات سااامنان

خشكي تشكیل شدهاند .در بسیاري از مناطق ،نمک هااي محلاول در نایم رخ

مي باشد ،به دلیل موقعیت خاص جغرافیايي استان و شهرستان سمنان ،كاه از

خاک قابل تشخی

ميباشند .از جمله مهم -ترين خصوصیات اين خااک هاا،

سمت شمال به رشته كوه هاي البرز و از طرف جناوب باه كاوير منتهاي ماي

وجود قشر نازكي در سط به نام قشر زرده و فقر میزان ماواد آلاي و هوماوس

شود ،داراي رخسارههاي متفاوت زمینشناسي بوده و تقريبا كلیه دوران هاا را

است(.)14

در برمي گیرد .شكل ( )5و ( )8به ترتیب نقشه هیادرولوژي و زماین شناساي

به علت كمي بارش و آب و هواي خشک ،پوشش گیاهي در منطقه عموماا باه

منطقه را نشان مي دهد .خاک هاي شهرستان سمنان مانناد بایش تار نقاا

صورت استپي و فقیر بوده و اغلب شامل گونههاي شورپسند است ( .)15شكل

استان در زمره خاک هاي نقا بیاباني به حساب ميآيند كه در شرايط بسیار

( )9نقشه قابلیت اراضي منطقه را ارايه مي نمايد.

شکل -3نقشه هيدرولوژی

شکل  -9نقشه زمين شناسی

Figure7- Hydrology Map

Figure 8-Geology Map
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شکل -8نقشه ارزيابی منابع و قابليت اراضی
Figure 9- Soil class Map

بحث و نتيجه گيری
نتايج اجراي مدل توسعه صنعتي بر اساس رويهم گذاري اليههااي معیارهااي

مهم ترين معیارهاي مدنظر در ارزيابي توان سرزمین براي توسعه صانعتي بار

شناسايي شده ،در شكل هاي ( )11و ( )11ارايه شده است .نتیجه بررسي هاا

اساس مدل اكولوژيكي مذكور شاامل ارتفااع ،شایب ،بارنادگي ،دماا ،رطوبات

نشان مي دهد كه با در نظر گرفتن تمامي پارامترهاي اكولوژيكي ،حدود %55

نسبي ،سرعت باد ،زمین شناسي ،خاک شناسي و هیدرولوژي مي باشد .نتاايج

از كل منطقه داراي توان نسبتا مناسب (طبقاه )2باوده و سااير منطقاه باراي

حاصل از اجراي مدل نشان مي دهد كه منطقه مورد مطالعه از تاوان مناساب

توسعه كاربري صنعتي نامناسب مي باشد .ولي با حاذف پاارامتر ارتفااع كاه

سرزمین (طبقه )1جهت توسعه صنعتي برخوردار نميباشد .با توجه به اين كه

آخرين اولويت را در مدل به خود اختصاص داده اسات كال منطقاه در تاوان

حدود  %25منطقه از لحاظ طبقات ارتفاعي در طبقه نامناسب قراردارد ،عرصه

نسبتا مناسب (طبقه )2قرار مي گیرد.

مذكور داراي توان نامناسب (طبقه )3براي توسعه صنعتي بوده و ساير منااطق

سپس با ضرب اليه ها از طريق تلفیق و رويهم گذاري اليه هااي اطالعااتي در

(  %55از كل منطقاه) داراي تاوان نسابتا مناساب ماي باشاد .از آن جاا كاه

محیط  ، GISتناساب عرصاه تحات بررساي باراي توساعه كااربري صانعتي

پارامترهاي مورد استفاده در ارزيابي توان توسعه صنعتي در مادل اكولاوژيكي

مشخ

فوق از اولويت يكساني برخوردار نمي باشند و پارامتر ارتفاع از ساط درياا از

گرديد.

بررسي قابلیت باالقوه سارزمین در واقاع سانجش موجاودي و تاوان باالقوه

اهمیت كمي برخوردار بوده و آخرين اولويت را به خود اختصاص داده اسات،

و از پیش تعیین شده است .اهمیات

ارزيابي توان منطقه براي توسعه صنعتي ،بدون در نظر گرفتن پاارامتر ارتفااع

ارزيابي توان اكولوژيک سرزمین تا بدان جاست كه چنان چه سرزمین از تاوان

نیز بررسي گرديد .نتايج حاصله حاكي از آن است كه با حذف پاارامتر ارتفااع،

مناسب بالقوه براي اجراي كاربري خاصي برخاوردار نباشاد (حتاي در صاورت

كل منطقه از توان نسابتا مناساب سارزمین (طبقاه )2باراي توساعه صانعتي

وجود نیاز اقتصادي و اجتماعي به آن كاربري) اجراي طرح پیشنهادي ،نه تنها

برخوردار است.

سرزمین با مالک ها و معیارهاي مشخ

سبب بهبود وضعیت محیط زيستي منطقه نمي گردد بلكه تخريب بیش تار را
نیز به ارمغان خواهد آورد.

....بررسی پتانسيل و توان اکولوژيك توسعه صنعتی
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Figure11- Areas with level 2 of industrial
potential (relatively suitable) based on
elevation constraint

Figure10- Areas with level 2 of industrial
potential (relatively suitable)
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