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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.  
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  .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


