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   تحليل توسعه بر اساس توان هاي اكولوژيك با مدل تاپسيس

  )شهرستان آمل استان مازندران: مطالعه موردي(
  

  

  2، زينب بابازاده*1محمدرضا كنعاني

  

6/5/90 :رشيپذ خيتار           14/3/90 :افتيدر خيتار  
 

  

  :دهيچك

ارگونه با محيط زيست و در اغلب كشورهاي در حال توسعه، خرابي محيط زيست به دليل برخورد شع

. توسعه پايدار و عدم توجه ظرفيت و توان سرزمين در برنامه ريزي و طرح ريزي هاي توسعه رخ مي دهد

اجراي اين گونه طرح ها به خاطر دخالت ندادن استعدادهاي طبيعي سرزمين در فرايند بهره بطوري كه 

از . خرابي محيط زيست عايد انسان شده استبرداري و بهره وري، اغلب دچار مخمصه گرديده و در نتيجه 

اين رو براي بهره برداري درخور و مستمر از محيط بايد روند بهره برداري در يك چهارچوب برنامه ريزي 

تحقيق حاضر نيز با هدف تحليل توسعه . شده بر پايه شناخت خصوصيات جغرافيايي محيط صورت پذيرد

بر اساس توان هاي اكولوژيك و تعيين پهنه هاي مناسب جهت صنعتي شهرستان آمل در استان مازندران 

نتايج حاكي از آن است كه از مجموع صنايع مستقر در داخل و خارج . توسعه آتي تدوين گرديده است

 74/4درصد در پهنه متوسط و  20/7درصد در پهنه مناسب،  05/88هاي صنعتي شهرستان آمل،  شهرك

درصد صنايع  05/88استقرار . كاربري توسعه صنعتي واقع گرديده انددرصد در پهنه نامناسب اكولوژيك 

شهرستان در پهنه مناسب به دليل قرارگيري اين صنايع در قلمرو جلگه شهرستان است، كه از شرايط 

 32/14اما استقرار بخش عمده صنايع استان در قلمرو جلگه كه تنها . اكولوژيكي مناسبي برخودار است

رستان را به خود اختصاص داده است، بدون توجه به ظرفيت تحمل محيطي صورت درصد از مساحت شه

پذيرفته و باعث فشردگي فضا و فعاليت و به تبع آن افزايش پيامدهايي زيست محيطي در شهرستان آمل 

  .گرديده است

  

  : يديكل هايواژه

  توسعه صنعتي، توان اكولوژيك، تاپسيس، آمل، مازندران

                                                           
1
  مركز تحقيقات زيست محيطي مازندرانكارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري، كارشناس  - 

2
  كارشناس محيط زيست، كارشناس مركز تحقيقات زيست محيطي استان مازندران - 
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 مقدمه

وان يك عامل فعال، همواره با منابع از انسان به عن

جمله منابع طبيعي و محيط زيست سر و كار 

داشته و تحت تاثير سطح تكنيك، ميزان سرمايه، 

فرهنگ و مديريت در ساختار اكوسيستم هاي 

طبيعي دخل و تصرف كرده و آنها را تبديل به 

به طور كلي . اكوسيستم هاي مصنوعي نموده است

طه نظر توسعه، اكوسيستم ها از نق 2002از سال 

به چهار دسته پسرفته، سازش يافته، طبيعي و 

از اين ديدگاه . پرورش يافته گروه بندي مي شوند

هر اكوسيستم يا فضا شامل سه بخش ساختار، 

ساختار همان منابع . فرايند و عملكرد مي باشند

اكولوژيكي اكوسيستم و عملكرد كاربرد يا كاربري 

تبديل . كوسيستم يا فضا استمورد انتظار در ا

ساختار به عملكرد نيازمند يك فرايند تبديل است 

كه ممكن است طبيعي، نيمه طبيعي يا انسان 

از نقطه نظر برآورد توان و ظرفيت . ساخت باشد

اكوسيستم ها، فرايند همان توسعه محسوب مي 

بنابراين اگر در محيط به اندازه توان طبيعي . شود

، بهره برداري و يا بهره وري فرآوري محيط زيست

پايدار مي ) منابع اكولوژيكي( شود، اصل سرمايه

لذا در توسعه پايدار، ). 49، 1387مخدوم، ( ماند

همسازي با طبيعت و رفع محدوديت هاي حاكم 

بر آن از يك سو و هم نوا كردن جريان توسعه و 

. الگوهاي اتخاذ شده با آن اهميت زيادي دارد

گير توسعه، الگويي است كه اصوال الگوي فرا

مناسب ترين شرايط را با ويژگي هاي زيست 

بر همين اساس، اگر توجه . محيطي داشته باشد

كافي به بستر محيط نشده باشد، اتكاي افراطي بر 

رشد شتابان و افزايش شاخص هاي اقتصادي با 

گسترش صرف خدمات نمي تواند راه حل نهايي 

با عنايت . ار آيدبراي رفع محروميت توسعه به شم

به اين كه محيط، چهارچوب هاي ضروري براي 

ايجاد انگيزش هاي اوليه توسعه در يك فضا 

محسوب مي شود و دخالت هاي آگاهانه در يك 

فضا نمي تواند رهنمودهاي پايدار و دراز مدت 

توسعه اي را به همراه داشته باشد، مگر با برنامه 

ساسي و ريزي كه به سرزمين به عنوان عامل ا

تعيين كننده در تامين اهداف توسعه توجه مي 

بنابراين شناخت اجزاء عناصر و عوامل . كند

سازنده و موثر در محيط، الزمه و پيش شرط 

هرگونه حركت انديشده از طرف انسان است كه 

براي اعمال مديريت بر محيط و در محيط صورت 

به عبارت ساده ). 2، 1370رهنمايي، ( مي گيرد

ان بايد آن استفاده اي را از سرزمين به تر انس

) اكولوژيكي(عمل آورد كه ويژگي هاي طبيعي 

سرزمين ديكته مي نمايد و سپس اين ويژگي ها 

 را با نيازهاي اقتصادي اجتماعي خود وفق دهد

بديهي است كه ايجاد ) 16، 1385مخدوم، (

هماهنگي بين رابطه انسان و محيط به شناخت 

هاي اكولوژيك و ارزيابي آنها محدوديت ها و توان 

نياز دارد، تا بتوان ضمن تعيين انواع كاربري هاي 

سرور، ( مناسب، مطلوب ترين آنها را در نظر گرفت

در واقع ارزيابي توان اكولوژيك ). 104، 1387

سرزمين اطالعات الزم را در خصوص منابع زمين 

فراهم مي سازد و منطق تصميم گيري در انتخاب 

سرزمين بر پايه تجزيه و تحليل روابط  استفاده از

به منظور ) تحليل سيستماتيك(بين اين عناصر 

) آمايش سرزمين( فعاليت توزيع و استقرار

همان ( متناسب با خصيصه هاي جغرافيايي است

بطوري كه با ارزيابي و پهنه بندي ). 105منبع، 

اراضي بر اساس توان هاي اكولوژيك، اراضي بنا به 

دارند به مصارف مناسب اختصاص  استعدادي كه

داده مي شوند و اين امر، عالوه بر حفظ و حراست 

منابع طبيعي و كسب عايدي در سطح ملي، 

كيفيت اراضي را دگرگون نكرده و تنزيل نمي دهد 
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و در نتيجه برقراري تعادل اكولوژيك، توسعه همه 

 شودمي جانبه فضاي ملي و ناحيه اي تضمين

تحقيق حاضر نيز با هدف . )104، 1385مخدوم، (

آمل استان تحليل توسعه صنعتي شهرستان 

ولوژيك و تعيين هاي اكمازندران بر اساس توان

هاي مناسب جهت توسعه آتي تدوين گرديده پهنه

در خصوص سوابق تحقيق مي توان به موارد . است

 :زير اشاره نمود

در مطالعه  1385ميرداودي و همكاران در سال 

توان اكولوژيك استان مركزي با اي به بررسي 

. پرداختند  GISاستفاده از مدل اكولوژيك ايران و

درصد از  16/4نتايج حاكي از آن مي باشد، كه 

سطح استان داراي توان درجه يك براي كشاورزي 

درصد داراي توان درجه يك براي مرتع  5/19و 

در  2007شين و همكاران در سال . داري است

مدل تاپسيس در تصميم مطالعه اي به بسط 

نتايج حاكي از آن . گيري هاي گروهي پرداخته اند

است كه مدل تاپسيس نسبت به ساير مدل ها 

جوزي و . بسيار قوي و اثر بخش مي باشد

در مطالعه اي به طراحي  1388همكاران در سال 

مدلي نوين ارزيابي توان اكولوژيك سرزمين به 

خدماتي  منظور استقرار كاربري توسعه شهري و

پرداختند و مدل فوق را به منظور سنجش قابليت 

شهر تهران به صورت  22و كارايي در منطقه 

شهادت حسين و همكاران در . موردي اجرا نمودند

در مطالعه اي با استفاده از روش  2009سال 

، اقدام به ارزيابي GISتصميم گيري چند معياره و 

با توان اكولوژيك منطقه چيتاگونگ بنگالدش 

اليه و تعيين وزن هركدام از اليه ها  14استفاده از 

  نموده اند

  

  

  

  منطقه مورد مطالعه

كيلومتر  4/23756استان مازندران با مساحت 

 47درجه و  35بين ) درصد كشور46/1( مربع 

دقيقه عرض شمالي و  35درجه و  36دقيقه تا 

دقيقه  10درجه و  54دقيقه تا  34درجه و  50

النهار گرينويچ قرار گرفته صفطول شرقي از ن

، از 1385و بر اساس تقسيمات كشوري سال  است

دهستان  113، )درصد كشور 9/4(شهرستان  16

آبادي  6097شهر و  51، )درصد كشور 7/4(

شهرستان آمل در مركز استان . تشكيل شده است

مازندران قرار گرفته است و با استان تهران و 

اد، بابلسر و نور شهرستان هاي بابل، محمود آب

 همسايه است و طبق آخرين تقسيمات كشوري از

آبادي تشكيل  519دهستان و  8شهر،  4بخش،  3

  . شده است

  

  
  موقعيت منطقه مورد مطالعه - 1شكل 

  

  مواد و روش ها

در اين تحقيق به منظور تحليل توسعه صنعتي 

شهرستان آمل بر اساس توان هاي اكولوژيك در 

ن اكولوژيك و پهنه بندي كاربري ابتدا ارزيابي توا

توسعه صنعتي شهرستان آمل براساس توان هاي 

صورت  1اكولوژيك با استفاده از روش تاپسيس

                                                           
1
 TOPSIS: Technique for Order Preference by Simi-

larity to Ideal Solution 
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سپس از شهرك هاي صنعتي و واحدهاي . پذيرفت

صنعتي مستقر در خارج از شهرك هاي صنعتي 

بازديد و ضمن بررسي وضعيت زيست محيطي، 

دستگاه  موقعيت واحدهاي صنعتي فوق نيز با

برداشت و با پهنه هاي اكولوژيك  GPSگيرنده 

با عنايت به . كاربري توسعه صنعتي مقايسه گرديد

نفس عمل و يا فلسفه وجودي ارزيابي اين كه 

توان اكولوژيك در تمام مكتب ها عبارت از مقايسه 

و يا سنجش منابع اكولوژيكي محيط در مقايسه 

طبيعي با معيار است، كه در اين رابطه توان 

محيط و يا توان بالقوه آن در برابر معيار براي يك 

ي خاص و يا چند كاربري سنجيده مي نوع كاربر

به ، در اين تحقيق )34، 1385مخدوم، ( شود

منظور ارزيابي توان اكولوژيك كاربري توسعه 

صنعتي شهرستان آمل، پس از بررسي ادبيات 

مربوطه، مدل اكولوژيك ايران جهت تعيين 

. اي ارزيابي توان اكولوژيك انتخاب گرديدمعياره

مدل فوق كه حاصل تجربيات پيش كسوتان علوم 

مي  1340طبيعي و محيط زيست ايران از سال 

باشد، با گردآوري بررسي هاي انجام يافته در ايران 

و كشورهايي كه از نظر اكولوژيك به ايران شباهت 

دارند، به صورت يك دسته مدل اكولوژيك براي 

ديده است و به مرور با ط ايران تهيه گرشراي

 هاي انجام گرفته اصالح و بهبود يافته اندبررسي

مدل هاي اكولوژيك ايران ). 71، 1384قراگوزلو، (

بري هاي جنگداري، كشاورزي و براي تعيين كار

داري، آبزي پروري، حفاظت محيط زيست، مرتع

ي، روستايي و صنعتي توريسم و نيز توسعه شهر

هاي ر مدل فوق نيازمندياند، كه درديدهارائه گ

زيست محيطي برپايي مناطق شهري، خدماتي، 

بازرگاني و صنعتي تقريبا يكسان در نظر گرفته 

شده و مدل اكولوژيكي ساخته شده براي توسعه 

شهري، روستايي و صنعتي به صورت يكجا و در 

متوسط و نامناسب ارائه گرديده   سه طبقه مناسب،

ين در ابتدا مدل اكولوژيك توسعه بنابرا. است

شهري، روستايي و صنعتي ايران براساس اطالعات 

موجود منطقه با استفاده از روش دلفي مورد 

به اين منظور در نوبت اول به . بازنگري قرار گرفت

هر يك از اعضاي گروه كارشناسي شامل سي و دو 

نفر از اساتيد دانشگاه، كارشناسان و صاحبنظران 

داراي مدرك ) نفر 4( درصد 12ن بين كه در اي

داراي ) نفر 12(درصد  38دكتري تخصصي، 

) نفر 16(درصد  50مدرك كارشناسي ارشد و 

بودند، به طور جداگانه  داراي مدرك كارشناسي

هايي در برگيرنده معيارهاي مدل پرسشنامه

اكولوژيك كاربري توسعه شهري، روستايي و 

ته شد با توجه صنعتي ايران ارائه گرديد و خواس

هاي علمي، تجارب، دانش و اندوخته به

پس نقطه س. پيشنهادهاي خود را ارائه دهند

آوري و ميانگين نظرات گروه كارشناسي جمع

حسابي و هندسي معيارها محاسبه گرديد و دوباره 

به منظور تعديل، اصالح و تجديد نظر به اعضا 

بت برگردانده شد، اين روند ادامه پيدا كرد تا نو

سوم كه يك اجماع نظر كلي در خصوص 

معيارهاي ارزيابي توان اكولوژيك كاربري توسعه 

سپس . صنعتي در شهرستان آمل حاصل گرديد

معيارهاي تعيين شده، شناسايي و با استفاده از 

گروه كارشناسي دلفي طبقه بندي مجدد گرديد و 

به صورت نقشه هاي معيار با سيستم مختصات 

UTM سطح مبنا ،WGS84  در پايگاه داده مبتني

توليد و به منظور صحت سنجي نقشه   GISبر

هاي مذكور، با برداشت نقاط كنترلي توسط 

در بازديدهاي ميداني  GPSدستگاه گيرنده 

و مرتفع نمودن خطاهاي   ها ارزيابي كيفيت داده

  . احتمالي صورت پذيرفت
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با عنايت به اين كه در اندازه گيري معيارهاي 

يق، دامنه متنوعي از مقياس ها مورد اين تحق

استفاده قرار گرفت، بنابراين معيارها از نظر 

مقياس اندازه گيري با هم متفاوت و بعضاً در 

بر همين اساس الزم بود تا ارزش . تعارض بوده اند

هاي موجود در معيارها به واحدهاي قابل مقايسه 

به بيان دقيق تر . و در تناسب باهم تبديل گردند

ر بخواهيم كه معيارهاي مختلف را با هم تلفيق اگ

نماييم، مقياس ها بايد در تناسب با همديگر قرار 

از اين رو براي قابل مقايسه نمودن . داشته باشند

نقشه هاي معيارها با همديگر، قبل از انجام 

هرگونه عمليات روي مقادير معيارها، با استفاده از 

اري دامنه هر گروه كارشناسي دلفي و ميزان اثرگذ

معيار رتبه بندي شاخص هاي كمي و كيفي 

سپس از آنجايي كه روش . صورت پذيرفت

تاپسيس نيز همانند اكثر مسائل تصميم گيري 

چند معياره نوعا در ارتباط با معيارهايي قرار دارد، 

كه از اهميت متفاوتي براي تصميم گيران 

در نتيجه الزم بود كه در رابطه با . برخوردارند

هميت نسبي معيارها اطالعاتي وجود داشته باشد، ا

بنابراين به منظور تعيين وزن معيارهاي ارزيابي 

توان اكولوژيك كاربري توسعه صنعتي در 

شهرستان آمل به هر يك از اعضاي گروه 

كارشناسي دلفي پرسشنامه هاي در برگيرنده 

ماتريس مقايسه دو به دو معيارها ارائه گرديد و 

ا توجه به تجارب، دانش و اندوخته خواسته شده ب

هاي علمي، وزن هاي پيشنهادي خود را در 

خصوص اين معيارها ارائه نمايند، سپس نقطه 

نظرات گروه كارشناسي جمع آوري و به منظور 

كه از متداول  Expert Choiceتلفيق در نرم افزار 

ار ترين بسته هاي نرم افزاري مرتبط با روش ك

سازي به دو است پيادهمبتني بر مقايسه دو 

  .گرديد

  روش تاپسيس

يت به دليل مشابهت به راه سازي اولوفن مرتب

يكي از متداول ترين روش ها مي  ايده الحل 

 1به وسيله هوانگ و يون 1981باشد، كه در سال 

اين تكنيك ). Hwang&Yoon,1981(ارائه گرديد

بر اين مفهوم بنا شده است، كه هر عامل انتخابي 

) مهم ترين( ايده الترين فاصله را با عامل بايد كم

كم (منفي  ايده الو بيشترين فاصله را با عامل 

داشته باشد، به عبارت ديگر در اين ) اهميت ترين

و  ايده الروش ميزان فاصله يك عامل با عامل 

منفي سنجيده مي شود و اين خود معيار  ايده ال

آذر، (درجه بندي و اولويت بندي عوامل است 

اگر چه روش تاپسيس را مي توان ). 50، 1381

هم در محيط شبكه اي و هم در محيط برداري 

بكار برد، اما اين فن به طور ويژه  GISمربوط به 

مناسب با ساختار داده هاي شبكه اي است 

)Pereira & Duckstein, 1993, 410 .( مراحل

اصغرپور، ( اين روش به صورت زير مي باشد

1385 ،261:(  

ديل هر ارزش از اليه به يك ارزش بي تب) 1

مقياس شده با استفاده از روش نرم به منظور 

  .فراهم نمودن امكان مقايسه اليه ها

∑
=

=
m

i

ij

ij

ij

X

X
V

1

2

  
در ) Vij(ضرب هر ارزش از اليه استاندارد شده ) 2

  وزن متناظر بر آن 

با تعيين ارزش ) +Vj( ايده التعيين راه حل ) 3

با  )-Vj(منفي ايده الاه حل حداكثر و تعيين ر

تعيين ارزش حداقل براي هر يك از اليه هاي 

  استاندارد شده وزني

                                                           
1
 Hwang & Yoon 
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و  ايده المحاسبه اندازه فاصله هر گزينه از ) 4

  منفي ايده ال

5.02

1

})({∑
=

−+
−=

n

j

jiji VVd

5.02

1

})({∑
=

+−
−=

n

j

jiji VVd

  
به  ايده المحاسبه نزديكي نسبي تا راه حل ) 5

10طوري كه  ≤≤
+

icl بر اين اساس هر . باشد

نزديك تر باشد  ايده الاندازه يك گزينه به نقطه 

cli+  كند و بلعكسميل مي 1به سمت.  

)( −+

−

+

+
=

ii

i
i

dd

d
cl

  
رتبه بندي گزينه ها بر اساس ترتيب نزولي ) 6

cli+  به طوري كه گزينه اي كه باالترين ارزش را

  .داشته باشد، بهترين گزينه مي باشد

  

  هاي تحقيقتهياف

بررسي مجموعه معيارهاي مدل اكولوژيك توسـعه  

شهري و روستايي و صـنعتي ايـران توسـط گـروه     

كارشناسي دلفي حاكي از آن است كه معيارهـاي  

ارتفـاع از سـطح دريـا،      شيب، جهـت جغرافيـايي،  

ميزان بارندگي، ميزان تبخيـر، جـنس    ميزان دما، 

 شـرايط   بافـت خـاك،    عمـق خـاك،    سـنگ مـادر،  

زهكشي خاك و كاربري اراضي جهت ارزيابي توان 

اكولوژيك كاربري توسـعه صـنعتي در شهرسـتان    

نتايج حاصـل از مقايسـه دو   . آمل انتخاب گرديدند

به دو معيارهاي فوق حاكي از آن است كـه معيـار   

داراي بيشترين  421/0جنس سنگ مادر با ميزان 

داراي  004/0ميـزان  وزن و معيار ميزان تبخير با 

الزم بـذكر اسـت مقـدار    . باشـند كمترين وزن مـي 

بـه دسـت    07/0هـم معـادل    CRنسبت پايندگي 

دهـد  بوده و نشان مي 1/0آمده است، كه كمتر از 

كه مقايسه دو به دو انجام شده در اين تحقيـق در  

  .سطح قابل قبولي است

  
وزن معيارهاي ارزيابي توان اكولوژيك كاربري  - 1جدول 

 آمل 

 وزن معيار

 421/0 س سنگ مادرجن

 218/0 كاربري اراضي

 092/0 شيب

 081/0 بافت خاك

 081/0 شرايط زهكشي خاك

 029/0 ميزان دما

 024/0 عمق خاك

 023/0 ارتفاع از سطح دريا

 011/0 ميزان بارندگي

 010/0 جهت جغرافايي

 004/0 ميزان تبخير

  

نتايج اجراي روش توسعه صنعتي در شهرستان 

ي از آن است كه از مجموع مساحت تاپسيس حاك

واحد اكولوژيك  1286شهرستان آمل كه در 

شناسايي گرديده است، واحد اكولوژيك با شماره 

هكتار با بيشترين  889/363و مساحت  225

) 008965/1(  ايده النزديكي نسبي به ميزان 

مناسب ترين گزينه و واحد اكولوژيك با شماره 

با كمترين  هكتار 461/1929 يك با مساحت

ايده ال ميزان نزديكي نسبي به ميزان 

ترين گزينه براي كاربري نامناسب) 001353/1(

با عنايت به هدف تحقيق . توسه صنعتي بوده است

پس از بازديد و بررسي كارشناسي برخي 

واحدهاي اكولوژيك و با استفاده از ميزان نزديكي 

، شهرستان آمل به سه ايده النسبي به ميزان 

ه مناسب، متوسط و نامناسب كاربري توسعه پهن

واحد  244بطوري كه . بندي گرديدطبقه صنعتي

هكتار به پهنه  546/59538اكولوژيك با مساحت 

واحد اكولوژيك با  438، )درصد 19(مناسب 

هكتار به پهنه متوسط  634/137521 مساحت

واحد اكولوژيك با مساحت  604و ) درصد 45(
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به پهنه ) درصد 36(هكتار  059/110457

  .نامناسب كاربري توسعه صنعتي اختصاص يافت

  

  

  

پهنه بندي كاربري توسه صنعتي شهرستان  - 2جدول 

  آمل بر اساس توان هاي اكولوژيك
 مساحت پهنه كاربري توسعه صنعتي

 درصد هكتار

 19 546/59538 مناسب

 45 634/137521 متوسط

 36 059/110457 نامناسب

  

 ژيك هاي اكولوشهرستان آمل بر اساس توان بندي كاربري توسعه صنعتيهنهنقشه پ -  2شكل 

  
  

بررسي وضعيت واحدهاي صنعتي مستقر در 

شهرك هاي صنعتي شهرستان آمل حاكي از آن 

 59واحد صنعتي فعال و  272است كه در مجموع 

هكتار از  175واحد صنعتي در حال احداث در 

مل مساحت چهار شهرك صنعتي شهرستان آ

هكتار فضا براي  12مستقر مي باشند و تنها 

استقرار واحدهاي صنعتي در شهرك هاي صنعتي 

الزم بذكر است تنها شهرك صنعتي . موجود است

ل مجهز به سيستم تصفيه امام زاده عبداله آم

باشد، كه از كارايي مفيدي برخوردار فاضالب مي

ص واحدهاي مستقر در خارج از در خصو. نيست

  واحد صنعتي،  293صنعتي نيز از  هايشهرك

  

واحد غيرفعال  23، )درصد 5/82(واحد فعال  242

 5/9(واحد در حال احداث  28و ) درصد 8/7(

كه بررسي وضعيت نحوه دفع  باشندمي) درصد

 157فاضالب واحدهاي فوق حاكي از آن است كه 

واحد  79از طريق چاه جاذب، ) درصد 58(واحد 

 10(واحد  28يك، از طريق سپت) درصد 29(

 11از طريق سيستم تصفيه فاضالب و ) درصد

حيط نسبت به از طريق تخليه م) درصد 3(واحد 

نتايج بررسي . نماينددفع فاضالب اقدام مي

تقرار صنايع شهرستان آمل در پهن وضعيت اس

هاي اكولوژيك حاكي از آن است كه از مجموع 

واحد  30 صنايع مستقر در شهرستان آمل،
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مستقر در شهرك صنعتي جمشيد آباد، صنعتي 

واحد صنعتي مستقر در شهرك صنعتي  49

صنعتي مستقر در شهرك  واحد 233بابكان، 

واحد صنعتي  226زاده عبداله و صنعتي امام

مستقر در خارج از شهرك هاي صنعتي در پهنه 

واحد صنعتي مستقر در خارج از  44مناسب، 

احد و 19شهرك هاي صنعتي در پهنه متوسط و 

 10صنعتي مستقر در شهرك صنعتي الريجان و 

واحد صنعتي مستقر در خارج از شهرك هاي 

صنعتي در پهنه نامناسب كاربري توسعه صنعتي 

  .شهرستان امل واقع گرديدند

  

  
  هاي اكولوژيك كاربري توسعه صنعتي تقرار صنايع شهرستان آمل در پهنهوضعيت اس – 3شكل 

  

  بحث و نتيجه گيري

لب كشورهاي در حال توسعه، خرابي محيط در اغ

زيست به دليل برخورد شعارگونه با محيط زيست 

ه ظرفيت و توان و توسعه پايدار و عدم توج

هاي توسعه ريزيريزي و طرحسرزمين در برنامه

ها به اجراي اين گونه طرحبطوري كه . دهدرخ مي

هاي طبيعي سرزمين خاطر دخالت ندادن استعداد

وري، اغلب دچار برداري و بهرهبهرهدر فرايند 

مخمصه گرديده و در نتيجه خرابي محيط زيست 

برداري از اين رو براي بهره. ان شده استعايد انس

  برداري در و مستمر از محيط بايد روند بهره درخور

  

ريزي شده بر پايه شناخت رنامهيك چهارچوب ب

به . خصوصيات جغرافيايي محيط صورت پذيرد

سرزمين  تر انسان بايد آن استفاده ازادهعبارت س

) كولوژيكيا(هاي طبيعيرا به عمل آورد كه ويژگي

نمايد و سپس اين سرزمين آن را ديكته مي

اجتماعي خود -ها را با نيازهاي اقتصاديويژگي

تحقيق حاضر كه با هدف تحليل نتايج . وفق دهد

هاي صنعتي شهرستان آمل بر اساس توان توسعه

صورت پذيرفته، حاكي از آن است كه از  اكولوژيك

 1286مجموع مساحت شهرستان آمل كه در 

واحد  30واحد اكولوژيك شناسايي گرديده است، 
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صنعتي مستقر در شهرك صنعتي جمشيد آباد، 

واحد صنعتي مستقر در شهرك صنعتي  49

واحد صنعتي مستقر در شهرك  233بابكان، 

صنعتي احد و 226صنعتي امام زاده عبداله و 

هاي صنعتي در پهنه مستقر در خارج از شهرك

واحد اكولوژيك با مساحت  244(مناسب 

احد صنعتي مستقر در و 44، )هكتار 546/59538

هاي صنعتي در پهنه متوسط خارج از شهرك

 634/137521واحد اكولوژيك با مساحت  438(

واحد صنعتي مستقر در شهرك  19و ) هكتار

د صنعتي مستقر در احو 10صنعتي الريجان و 

هاي صنعتي در پهنه نامناسب خارج از شهرك

 059/110457واحد اكولوژيك با مساحت  604(

. اندواقع گرديدهكاربري توسعه صنعتي ) هكتار

ر هاي صنعتي مستقر ددرصد واحد 05/88استقرار 

هاي صنعتي شهرستان آمل داخل و خارج شهرك

نايع در در پهنه مناسب به خاطر قرارگيري اين ص

قلمرو جلگه شهرستان است، جلگه شهرستان آمل 

درصد از مساحت شهرستان را به  32/14كه تنها 

خود اختصاص داده است، به دليل شيب كم، 

ارتفاع مناسب از سطح دريا، شرايط اقليمي 

مساعد، جنس سنگ بستر مناسب، بافت خوب 

خاك و شرايط زهكشي مناسب، پهنه مناسب 

ي استان را تشكيل داده كاربري توسعه صنعت

اما نكته قابل توجه اين است كه بدليل . است

استقرار بخش عمده صنايع استان در قلمرو جلگه، 

توسعه صنعتي شهرستان آمل هماهنگ با توان 

هاي اكولوژيك بوده است، اما اين امر بدون توجه 

به ظرفيت تحمل محيطي صورت پذيرفته و باعث 

تبع آن افزايش فشردگي فضا و فعاليت و به 

پيامدهايي زيست محيطي در شهرستان آمل 

  .گرديده است

  

  پيشنهادات 

رو با عنايت به فشردگي فضا و فعاليت در قلم

گردد كه ضمن جلگه شهرستان آمل، پيشنهاد مي

برآورد ظرفيت تحمل محيطي، ساماندهي فضا و 

   .فعاليت در قلمرو جلگه صورت پذيرد

.  

  

  منابع
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