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 چکیده 

ار ز نرم افزاده اتفاین تحقیق با هدف تدوین طرح ساماندهی و مکانیابی زیست محیطی کارگاههای مزاحم درون شهری با اس

Arc GIS9.3   و مدلTOPSIS   .در شهر بندرعباس انجام شده استTOPSIS  بهامات موجودابزاری کارآمد در برطرف نمودن  ا 

نه جود در زمیرات مویرهای متفاوت تصمیم گیری می باشد. در این راستا براساس ضوابط و مقردر اطالعات در تعیین اولویت متغ

ستقرار کارگاههای ، سه سایت جهت ا  Arc GIS9.3های مزاحم و بررسی های میدانی با استفاده از نرم افزار ساماندهی کارگاه

ای مورد هزاحمت مزاحم درون شهر بندرعباس در نظر گرفته شده است . نتایج پژوهش نشان می دهد که از نظر آلودگی ها و م

ی و ر، بلوک زنتره با ویرکاران اتومبیل سبک و سنگین، بارفروشان میوه کابینت سازان و درودگران، تعممطالعه ، واحدهای شغلی 

ین ماندهی تعیخست سانعایق ها ی رطوبتی وضعیت نامناسب تری نسبت به سایر کارگاهها دارند ، در نتیجه به عنوان اولویت های 

 شده اند.

 س،  شهر بندرعبا TOPSIS، مدل  Arc GIS9.3ساماندهی و مکانیابی، کارگاههای مزاحم، نرم افزار های کلیدی: واژه
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  مقدمه

 و مشهالل مختله  گونهه ههای گسترش و گیری شکل موجب باز دیر از تقاضا و عرضه بازار و روزمره زندگی مایحتاج تأمین به نیاز

 نهوین معضهالت افهزایش و بهروز گذشهته موجهب در صهنوف برخهی گونهه قارچ رشد گاهی .است شده ها شهر پود و تار در صنایع

 گسترش اوقات گاهی و شهری نامتوازن رشد این .است ترافیکی گشته و محیطی زیست صوتی، هوا، های آلودگی از اعم شهرنشینی

 وندانشههر و شههر سهالمت کننهده تهدیهد عامل به را ها دامداری چون هم های تولیدی واحد مجاور، روستاهای تا شهری محدوده

 شهده ایجهاد آنهها جهت ساماندهی شهرداری های سازمان از یکی است که تاحدی مشالل ینا اهمیت ساماندهی .است کرده مبدل

 .(1388است )مهندسین مشاور،

 ر ، صهدمات وصنایع و خدمات فنی ، از یک سو مورد نیاز شهروندان هستند و برای تحرک و توسعه شهر مفیدنهد ، و از سهوی دیگه

 بعهدی اسهت و سازند . بنابراین رابطه صنعت و شهر ، موضوعی پیچیهده و چنهد خسارات نسبتاً جدی به شهر و شهروندان وارد می

ر حضهور وانند در شهتیقین این که چه صنایعی باید و یا می توانند در شهر مستقر شوند )صنایع مجاز( ، و چه صنایعی نباید و نمی 

 .( 1387رعی ،)زا   داشته باشند )صنایع لیر مجاز( امری بحث انگیز و مورد اختالف نظراست

. هری می باشدشیکی از بزرگترین معضالت مربوط به شهرها، حضور نامناسب برخی صنایع و کارخانه ها در درون محیطهای  هامروز

دهای واحهمانها و این صنایع زمانی بیرون از شهرها مستقر بودند اما با گسترش مناطق شهری، به یکباره خود را در محاصهره سهاخت

نها را در نعتی کهه انسهاچگونگی و میزان آالینده های ص هبسیار یافتند و عمالً در درون شهرها قرار گرفتند و امروز مسکونی و اداری

مینهه زمعرض خطر جدی قرار داده برکسی پوشیده نیست.حل این مشکل شاید در گرو مدیریت قهوی و برنامهه ریهزی اساسهی در 

از مسهایل  مکن است تصور شود چنین ساماندهی کاری است آسان، امها جهدایساماندهی و مکان یابی مناسب برای صنایع باشد. م

ا از میهزان اقتصادی، زیست محیطی و حتی فنی که موضوع را پیچیده تر می سازند، نیاز بهه نهوعی برنامهه ریهزی محیطهی دارد ته

 (.1387)زارعی ، پیچیدگی آن بکاهد

ل کارگهاه ههای بررسی و محاسبه هزینه های خهارجی انتقها "ی با عنوان ، تحقیق 1387زهرا عابدی و جمیله جمالی زواره در سال 

 ههای شههرک وضهعیت که بها ههدف بررسهی  "کوچک آالینده و مزاحم آب کاری درون شهری تهران به شهرک صنعتی خوارزمی

 ناشی )یآلودگ(یعیطب و انسانی)مزاحمت( زیست محیط بر وارد های هزینه محاسبه به ن،نسبت تهرا کوچک صنایع و استان صنعتی

رح انتقال کارگهاه تهیه گردید . نتایج حاکی از استقبال شهروندان از اجرای ط تهران درشهر کاری آب کوچک های کارگاه فعالیت از

عالیت ایهن های کوچک آب کاری درون شهری تهران به شهرک صنعتی خوارزمی و برآورد هزینه های مزاحمت و آلودگی ناشی از ف

 (.1387ه، شهری که منجر به تعیین میزان هزینه خارجی این طرح گردیده، می باشد)عابدی،جمالی زوار 12قه واحدها در منط

کانیابی زیسهت مساماندهی و  "، مقاله ای تحت عنوان  1391سمیعی ، هادی زارعی محمودآبادی و عبدالرضا کرباسی در سال  سارا

رح راهبردی طکه با هدف تهیه  ")مطالعه موردی : شهر اردکان(   AHPدل محیطی کارگاههای مزاحم درون شهری با استفاده از م

ی طهرح رزیابی اجهراساماندهی و مکانیابی زیست محیطی کارگاههای مزاحم شهر اردکان تهیه شد . در این مقاله با توجه به نتایج ا

  AHPاده از مهدل ستقرار این مجتمع با استفساماندهی کارگاههای شهر اردکان ، اقدام به مکانیابی و انتخاب سایت مناسب جهت ا

 ( .1391، گردید)سمیعی،زارعی،   Expert choiceو
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ی و مهدیریت سهاماندهی ،مکهان یهاب "، مقاله ای تحت عنوان 1387هادی زارعی محمودآبادی و سید ابوالقاسم میرحسینی در سال 

ی میبهد که با هدف شناسایی کارگاههای مزاحم شههر "زیست محیطی کارگاههای مزاحم درون شهری)مطالعه موردی:شهر میبد( 

معرفهی  و انتخهاب و بر حسب نوع آلودگی و مزاحمتشان، تدوین روشها و ارائه راهکارهای واقع بینانه جابه جایی و ساماندهی صنایع

کارگاهههای  انتقالمکان مناسب جهت انتقال کارگاههای مزاحم درون شهری میبد نگاشته شد.به منظور تعیین بهترین نقطه جهت 

اهههای مهزاحم نقطه در نظر  گرفته شد و با توجه به قابلیتها و تنگناهای احهدا  مجتمهع صهنفی کارگ 3مزاحم درون شهری میبد 

 (.1387شهری میبد بهترین نقطه انتخاب گردید)زارعی،میرحسینی،

 

 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه:

رتفهاع آن از کیلومتر مربهع و ا 51/376جنوب ایران است. وسعت محدوده این شهر حدود  شهر بندرعباس مرکز استان هرمزگان در

باشهد. فاصهله کیلهومتر می 28ترین شهر به بندرعباس شهر قشهم)مرکز جزیهره قشهم(با حهدود باشد. نزدیکمتر می 1۰سطح دریا 

 نفر رسیده است. 448861جمعیت این شهر به 139۰در سال  باشد،کیلومتر می1333بندرعباس تا تهران 
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 موقعیت جغرافیایی استان هرمزگان وشهرستان وشهر بندرعباس (:1 )شکل شماره

 

  روش تحقیق

و بررسی های میدانی،و بررسی های دقیق تکمیلی در رابطه با واحدهای  دراین  تحقیق ابتدا با انجام مطالعات کتابخانه ای واینترنت

 عاتی درخصوص منطقه مورد مطالعه، صنایع و مشالل مزاحم اطالعاتی جمهع آوری گردیهداطال صنفی ، توزیع و تحلیل پرسشنامه

سپس نوع و شدت آلودگی و مزاحمت هر کارگاه تعیین وسپس امکان جابه جایی و استقرار کارگاهههای مهزاحم ارزیهابی و بررسهی .

شهری بندرعباس شناسایی شد. با استفاده از نهرم  الزم صورت پذیرفت. آنگاه معیارهای مؤثر جهت استقرار کارگاههای مزاحم درون

نقشه سازی انجام پذیرفت و سه سایت با توجه به شرایط و معیارهای تعیین شده مشخص گردید. و با اسهتفاده   Arc GIS9.3افزار 

ه  انتخهاب و معیارها، مکان مناسب جهت استقرار کارگاههای مزاحم درون شههری از سهه منطقهه مهورد مطالعه  TOPSISاز مدل 

 گردید.

 

 : گیرینتیجه

ه از ده و مصاحبوزیع شهای تبا برسی های به عمل آمده از طریق مشاهدات متوالی، تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از پرسشنامه

 ت آمد:به دس افراد درگیر، در ساعات و روزهای مختل ، نتایجی به شرح زیر در خصوص اصناف و کارگاههای شهر بندرعباس

نفر  8الی  7ودگری حدودا نفر می باشد و واحدهای آهنگری و در 4۰الی  3۰ه طور متوسط تعداد مراجعین روزانه به تعمیرگاهها ب-

 در روز می باشد.

 د .ظر نگرفته اندرصد واحدها دارای پارکینگ برای کارکنان می باشند. همچنین واحدها برای مراجعین خود پارکینگ درن 3دود ح-

درصد واحدها شرایط نرمالی 4۰ درصد مخروبه می باشند و 3۰ز واحدها از کیفیت بنای مطلوبی برخوردار هستند و درصد ا 3۰ -

 دارند.کارگاههای انبارها و آهن آالت و بعضی از تعمیرگاهها وضعیت نامناسبتری از نظر بنا دارند.

 ندرعباسدهای کارگاهی در شهر ببررسی مسائل و آلودگی های زیست محیطی واح -3-1

، در این ده استبا توجه به اهمیت های زیست محیطی ایجاد شده توسط واحدهای صنفی که موجبات امر ساماندهی را فراهم کر

زاحم ارگاههای مکتوسط  قسمت، به منابع ایجاد انواع آلودگیها و مزاحمتها می پردازیم .انواع مزاحمت و آلودگی های ایجاد شده

 ورده شده است. دورن شهری در جدول ذیل آ

 

 

 



 
 

کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی و منابع طبیعیملی همایش  دومین  

دواحد میب –دانشگاه آزاد اسالمی                             3139اسفندماه  14  

 (: آلودگی های زیست محیطی واحدهای مزاحم1جدول)

ت

 عداد

 آلودگی و مزاحمت

 کارگاه

 بصری فاضالب تجمع ضایعات آلودگی صوتی آلودکی هوا

1 
کارگاههای آهنگری و 

 درب و پنجره سازی
 بخار فلزات

تردد ماشین های 

 سنگین و جوشکاری
 دارد ندارد ضایعات فلزات

2 
تومبیل و پارکینگ امالک و ا

 داران
 کم ندارد دارد دارد دارد

 دارد دارد دارد دارد دارد بارفروشان میوه و تره بار 3

4 
بلوک زنی و عایق های 

 رطوبتی

پخش 

ذرات خاک و 

 سیمان

عملیات تولید و 

حمل و نقل و تردد 

 ماشین های سنگین

 دارد دارد نخاله تولید
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 یطی واحدهای مزاحم(: آلودگی های زیست مح1ادامه جدول)

ت

 عداد

 آلودگی و مزاحمت

 کارگاه

آلودکی 

 هوا
 بصری فاضالب تجمع ضایعات آلودگی صوتی

5 
تعمیرکاران لوازم 

 سردکننده

تولید گاز 

CFC 

سروصدای ناشی از 

 جوشکاری

ضایعات لوازم 

 تعمیری
 دارد ندارد

6 
تعمیرکاران اتومبیل 

 سبک و سنگین
 دود و بو

سروصدای ناشی از 

 ری و تعمیرجوشکا

قطعات اتومبیل، 

 قوطی انواع رولن ها

مواد 

 شوینده و رولن

آلودگی 

 شدید

7 
تعمیرکنندگان موتورسیکلت 

 و دوچرخه

انتشار دود و  

 بو)کم(

 

 قطعات وسایل کم
مواد 

 شوینده و رولن
 کم

 کابینت سازان و درودگران 8
گردو لبار 

 چوب

صدای دستگاهها و تردد 

 وسایل نقلیه

های ضایعات ورق 

گالوانیزه،پسماندهای 

 چوب و خاک اره

 دارد ندارد

9 
فروش الستیک 

 وتعویض رولن آپاراتی
 ندارد ندارد

قوطی های 

 رولن، الستیک

رولن و 

 مواد شوینده
 آلودگی شدید

1

۰ 
 مصالح ساختمانی

به 

صورت پودر 

 گچ و سیمان

عملیات تولید و 

حمل و نقل و تردد 

 ماشین های سنگین

تیکه ها و 

 مصالح و آجرقطعات 
 دارد ندارد

1

1 

مصنوعات فلزی وفلز 

 تراشان
 ندارد قطعات فلز کارکرد دستگاهها ندارد

آلودگی 

 شدید
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 ارزیابی آلودگی ها و مزاحمت ناشی از کارگاههای مزاحم

این قسمت  اشند، درمیب  انتقال شرایط واجد و داشته را آلوده کنندگی میزان بیشترین که شغلی های رسته شدن مشخص منظور به

 وع آلودگیهها به ارزیابی و تحلیل شدت مزاحمت و آلودگی های کارگاهها می پردازیم. بدین ترتیب کهه بها توجهه بهه شهناخت انهوا

 عامهل آن به یعدد تاثیرآن، شدت و میزان به بسته آالیندگی، نوع هر مزاحمت های ناشی از کارگاههای منطقه مورد مطالعه، برای

رائهه شهده که در جدول ذیل، طیقه بندی آنها ا .کنند می مشخص را شغلی رسته هر آالیندگی شدت اعداد این .شد داده اختصاص

 است. و سپس انواع آالینده ها جهت دسترسی به یک معیار کمی، ،امتیازدهی می شود که در جدول آورده شده است.

 (: دامنه امتیازات بر حسب شدت آلودگی کارگاهها2جدول)

شدت 

 ودگیآل
 آلودگی متوسط آلودگی زیاد آلودگی شدید

آلودگی اندک و 

 ناچیز

آلودگی بسار کم 

 و فاقد آن

 ۰ 2 4 6 8 امتیاز

 

ت سازان و کابین براساس امتیازدهی انجام شده و رتبه بندی کارگاهها از نظر شدت آلودگی و ایجاد مزاحمت، واحدهای شغلی

تیازهای رتیب با امتتی به ین، بارفروشان میوه و تره بار، بلوک زنی و عایق ها ی رطوبدرودگران ، تعمیرکاران اتومبیل سبک و سنگ

 به عنوان آالینده ترین واحدهای شغلی در شهر بندرعباس تعیین شده اند.  2۰،2۰،26،28،3۰

 های مزاحمگزینه های مختل  جهت استقرار و ساماندهی کارگاه -3-3

در نظر TOPSIS ز مدل نقطه با استفاده ا 3ر تعیین بهترین نقطه جهت انتقال کارگاههای مزاحم درون شهری بندرعباس به منظو  

( 2ه شماره )،همچنین نقشمی باشد 3شماره موقعیت جغرافیایی گزینه های مکانی مورد مطالعه به شرح جدول  گرفته شد که

 س نشان میدهد.موقعیت مکانی نقاط فوق را نسبت به شهر بندرعبا
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 موقعیت جغرافیایی گزینه های مکانی موردمطالعه (:3)جدول

 ویژگیها

 ساختگاه
 موقعیت مکانی مختصات جغرافیایی

 1 سایت
 18 3َ"و عرض شمالی               56 2۰ 9َ"تا 56 2۰ 23َ"طول شرقی  

 27 17 51َ"تا 27َ

شمال شرقی شهر بندرعباس، فاصله از ساحل 

 6کیلومتر ، فاصله سایت از شهر  3/14دریا 

 کیلومتر

 2سایت
 4 "و عرض شمالی                 56 17 18َ"تا 56 18 4َ"طول شرقی  

 27 13 47َ"تا 27 14 َ

 7، فاصله از ساحل دریا شمال شهر بندرعباس

 متر 13۰۰کیلومتر،فاصله سایت از حریم شهر 

 15  58َ "و عرض شمالی     56 16 33َ"تا  56 17 2َ"طول شرقی   3سایت 

 27 15 41َ"تا 27

شمال شهر بندرعباس ، فاصله از ساحل 

سایت از حریم شهر  کیلومتر ، فاصله 2/11دریا

 متر 17۰۰
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 (:موقعیت مکانهای مورد مطالعه از حریم ومحدوده شهر بندر عباس1نقشه )

 است. معیار در نظر گرفته شده 17 و انتخاب بهترین نقطه یتهای مکان سایت مزبورعموق ارزیابیجهت 

 معیارهای مؤثر در انتخاب سایت

 نسبت به رودخانه و آبهای ساحلی فاصله سایت فاصله سایت تا شهر )کیلومتر(

 فاصله سایت تانزدیکترین راه ارتباطی )کیلومتر( کاربری فعلی اراضی

 فاصله سایت نسبت به خطوط انتقال نیرو و تلفن)کیلومتر( کاربری آتی اراضی

 وزش باد لالب تشد کاربری فعلی اراضی همجوار سایت

 ق حفاظت شدهفاصله از مناط کاربری آتی اراضی همجوار سایت

 شیب اراضی مالکیت اراضی

 پوشش گیاهی فاصله سایت تا نزدیکترین نقطه مسکونی )کیلومتر(

 جهت وزش باد نوع و کیفیت خاک سایت

  فاصله سایت نسبت به منبع تأمین آب )کیلومتر(

 

 

ایتهای انتخابی انجام پذیرفت که امتیازبندی و رتبه بندی س TOPSISدر پژوهش حاضر با استفاده از معیارهای موجود و مدل 
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در  186/۰و سایت سوم با امتیاز  174/۰به عنوان سایت برتر و همچنین سایت دوم با امتیاز  86/۰سایت یک با احتساب امتیاز 

 اولویت بعدی قرار گرفتند.

 

 بحث ونتیجه گیری:

درعباس انجام شد. ابی کارگاههای مزاحم شهر بنمطالعه مکانی Arc Gisو نرم افزار  TOPSISبااستفاده از مدل  در این پژوهش

اماندهی، مکانیابی و ( با موضوع س13 87سازی منابع پایه ، مشابه مطالعات انجام گرفته ی توسط زارعی)روند مکانیابی ، نقشه

ان عنو ( تحت1391مدیریت زیست محیطی کارکاههای مزاحم درون شهری، شهر میبد و همچنین مطالعه ای توسط رادمان)

به منظور بررسی  (139۰، مطالعه دیگری نیز از جمله حسنی ) مکانیابی و ارزیابی اثرات زیست محیطی شهرک صنعتی نظر آباد

مطالعات انجام  شهرداری تهران، می باشد بجز 12منطقه  3وضعیت آلودگی صوتی کارگاهها و مشالل صداساز مستقر در ناحیه 

حیطی کارگاههای ( تحت عنوان ساماندهی و مکانیابی زیست م139۰شده از جمله سمیعی)شده مذکور مطالعات دیگری نیز انجام 

الل شهر اصفهان ، ( با موضوع بررسی و تحلیل آلودگی های ناشی از مش1389مزاحم درون شهری، شهر اردکان و همچنین تقوایی)

پژوهش از مدل  ده کرده اند ، اما در ایناستفا Expert choiceو نرم افزار   AHPدر هر دو مطالعه فوق الذکر از  مدل 

TOPSIS  ابی مکانی واستفاده گردیده است. از آنجایی که در شهر بندرعباس تاکنون هیچگونه مطالعه ای جهت ساماندهی

هت ج ردازد. لذاپها می کارگاههای مزاحم صورت نگرفته واین اولین پژوهشی است  که به شناسایی کارگاههای مزاحم و مکانیابی آن

ختل  مه درمناطق م گرفتمقایسه نتایج این تحقیق با سایر پژوهش های انجام شده ، می بایست به بررسی نتایج دیگر مطالعات انجا

 کشوردر زمینه مکانیابی و مدیریت زیست محیطی واحدهای مزاحم، به شرح ذیل اشاره نمود:  

کانیکی، میرگاه هان براساس نتایج پژوهش واحدهای شغلی تعمدر پژوهش بررسی و تحلیل آلودگی های ناشی از مشالل شهر اصف

رتی دند. در صوعیین شصافکاری، کابینت و کانال سازی، و تعویض رولن اتومبیل به عنوان آالینده ترین واحدهای شغلی در شهر ت

ر، ه و تره باان میوبارفروشکه در پژوهش حاضر واحدهای شغلی کابینت سازان و درودگران ، تعمیرکاران اتومبیل سبک و سنگین، 

ی شغلی در شهر به عنوان آالینده ترین واحدها  2۰،2۰،26،28،3۰بلوک زنی و عایق ها ی رطوبتی به ترتیب با امتیازهای 

 بندرعباس تعیین شده اند.

هستند لذا با توجه به اینکه در شهر بندرعباس مشالل مزاحم با صنوف مختل  تاکنون شناسایی و همه آنها مشغول فعالیت 

تعدادی از آنها نیز از نظر منظر و فاکتورها )معیارها( مشکالتی را در حوزه شهر ایجاد  می نمایند. لذا ساماندهی این مشالل از 

برنامه های ضروری شهر بندرعباس به نظر می رسد. لذا این پژوهش جهت رفع مشکل فوق الذکر کل حریم شهر بندرعباس را 

ه فاکتورهای مهمی چون ارتفاع از سطح،فاصله از محل جزرو مدی دریا، وضعیت توپوگرافی، جهت وزش باد، مورد مطالعه قرارداد ک

مورد بررسی دقیق قرار گرفت. که پس از بررسی نتایج حاصله سه مکان به  Arc Gisافزار .... در این مطالعه با استفاده از نرم 

 6در حدفاصل  1الویت بندی برای هر مکان صورت پذیرفت که مکان  TOPSISعنوان مکان پیشنهادی وطرح و با اجرای مدل 

با  1کیلومتری آخرین منازل مسکونی شهر بندرعباس در ضلع شرقی با توجه به دارا بودن فاکتورهای بهتر به عنوان اولویت 
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رعباس و در قسمت شمال کیلومتری از منازل مسکونی شهر بند 5/3هکتار انتخاب گزینه برتر و سپس مکان دوم در 7/9مساحت  

و حد وسط ضلع شرقی و لربی محدوده شهر بندرعباس قرار دارد. که این مکان نیز با توجه به نتایج حاصله از مطالعه فاکتورهای 

هکتار به عنوان اولویت دوم جهت انتقال مشالل مزاحم بندرعباس انتخاب گردید. و در نهایت مکان سوم با   5/55مختل  با سطح 

هکتار در شمال شهر بندرعباس   5/18ه شرایط ضعی  تری از نظر فاکتورهای مهم مورد بررسی ، در اولویت سوم با مساحتتوجه ب

 و حدفاصل منطقه ایسین و شهر بندرعباس انتخاب گردید.

به همین  کنده اند .ها پراواحدهای کوچک تولیدی و فنی ، اوالً بسیار متعدد و متنوع هستند و ثانیاً به اشکال مختل  در سطح شهر

ست که شکل الزم ااین م دلیل نمی توان ضوابط و معیارهای واحد و یکسانی برای مکانیابی و ساماندهی آنها ارائه داد . برای حل

 کلی در این زمینه عبارت است از : و پیشنهادات اقدامات و مطالعات خاص انجام پذیرد . رهنمودها

 شهر در مزاحم و یندهآال صنوف توسعه از نسبی جلوگیری -

 برخورد موردی با استفاده از ظرفیت های قانونی -

 آمارگیری و شناسایی صنوف -

 رتبطماز سازمان های  2۰تشکیل کارگروه اجرای بند  -

 تدوین استراتژی نظام توزیع کاال و خدمات شهری -

 توانمندسازی اتحادیه ها و سازمان های مرتبط -

 مجتمع های صنفی اجرای مصوبه هیئت دولت در ساخت -

 اصالح ساختار سازمانی -

 تصویب قوانین مورد نیاز در کار گروه های استانداری  -

 

 پیشنهادات: -

و ساماندهی مشالل  مدیریت فرمانداری برای مکانیابی صنفی با امور محیط زیست،مجمع اتحادیه ها،شهرداری، بین ایجادهماهنگی -1

 مزاحم شهر بندرعباس 

 محدودی عداد بسیار تاستقرار  است، توجه قابل گروه این تعمیراتی واحدهای به متقاضیان نیاز مورد سیدستر میزان اینکه دلیل به -2

تمهیدات  از ستفادها و با رعایت ضوابط شهر سطح در پراکنده صورت به دهند، انجام خدماتی کار صرفاً که ، خدماتی های واحد از

 .گردد می پیشنهاد جهت کاهش آالیندگی، فنی

جمع آوری و در  است که آلودگی شیمیایی ایجاد می کند و بهتر است از مرکز شهر مردم روزمره نیازهای جزء اتومبیل نقاشی -3

 مکانهای انتخاب شده انتقال داده شود. 

 و کارگران به تا دباش پوشیده داشته سر و رنگ استاندارد اتاق باید باشد، استاندارد لوکس و صورت به باید نقاشی کارگاههای -4

 .نرسد آسیبی همسایگان
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د و سپس ی ایجاپیشنهاد می گردد جهت انتقال کارگاههای مزاحم به مکان جدید می بایست زیرساختهای الزم و امکانات کاف -5

  نسبت به جابه جایی آنها اقدام نمود.

 بازدارنده عامل نیز جهت جلوگیری از حمل مواد ساختمانی به صورت طوالنی که باعث ایجاد آلودگی صوتی و هزینه حمل و نقل -6

 می باشد، بهتر است مجوز ساخت آپارتمان و مجتمع در نقاط مختل  شهر به صورت یکسان درنظر گرفته شود.

 

 :تشکر و قدردانی

  آبادی کمال تشکر را دارم.استاد راهنما بزرگوارم جناب آقای دکتر هادی زارعی محمود از

 :مراجع

مجله ،"ل شهر اصفهانبررسی وتحلیل آلودگی های ناشی از مشال".1389،لیال -ق دواتگراسحا ،رعنا-شیخ بیگلو ،مسعود-تقوایی -

 .122-111صفحه ،56شماره،سال سی وششم،محیط شناسی

وتی کارگاهها و مشالل صداساز مستقر صبررسی وضعیت آلودگی ". 139۰محمدرضا،  –پروین، منظم - فاطمه، نصری -حسنی  -2

 ،مقاالت سازمان حفاظت محیط زیست." GISبا استفاده از شهرداری  12منطقه  3در ناحیه 

مطالعه موردی ) GIS مکانیابی و ارزیابی اثرات زیست محیطی با استفاده از نرم افزار ".  1391سمانه،  -فرهاد، ویسه  -رادمان  -3

 . و مدیریت محیط زیست ن کنفرانس برنامه ریزیدومی، "(:شهرک صنعتی نظر آباد

ساماندهی ،مکان یابی و مدیریت  ". 1387فاطمه،  -بوالقاسم، مرادی محمودآبادیا -ادی، میرحسینیه -ارعی محمودآبادی ز -4

 و انایر محیطی زیست بحرانهای ملی ، همایش"زیست محیطی کارگاههای مزاحم درون شهری)مطالعه موردی:شهر میبد( 

 آن. بهبود راهکارهای

مکانیابی زیست محیطی کارگاههای  وساماندهی  ". 1391عبدالرضا، -ادی و کرباسیه -ارا، زارعی محمودآبادی س -میعیس -5

ریزی محیط زیست  ، همایش ملی حفاظت و برنامه ")مطالعه موردی : شهر اردکان(   AHPمزاحم درون شهری با استفاده از مدل 

. 

لعه )مطا  AHPکانیابی زیست محیطی کارگاههای مزاحم درون شهری با استفاده از مدل مساماندهی و  ". 1391سارا، -سمیعی -6

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد.. "موردی : شهر اردکان( 

ه: ساماندهی کاربری های شهری در ورودی کالن شهرهای منطقه ای نمون".1388 ،صطفیم -امیرفخریان ،مصطفی-طالشی -7

 .19و18شماره،سال ششم ،دوره ی جدید ،پژوهشی انجمن جغرافیای ایران –نشریه علمی ،"هفت کالنشهر مشهدمنطقه 

http://www.civilica.com/Papers-ESPME02.html
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ینده و مزاحم آال بررسی و محاسبه هزینه های خارجی انتقال کارگاه های کوچک " ، 1387، ،میلهج-جمالی زواره  ،زهرا-عابدی -8

پیاپی ) 2ماره شصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست ، سال دهم، ف ، "آب کاری درون شهری تهران به شهرک صنعتی خوارزمی

37). 

صافکاران،  مکانیکها، رسته چهار در قم، شهر در مزاحم مشالل شناسایی "،  1391رضا ،  -رمحمد، حسن پو-فهیمی نیا -9

 ریت محیط زیست.مه ریزی و مدی،کنفرانس برنا"آنها  انتقال لزوم بررسی و دوزان چادر و دوزان تشک آهنگران، و تراشکاران

ساماندهی و استقرار بهینه صنایع و کارگاههای مزاحم شهری ) مطالعه موردی : بافت  ". 138۰رسول،  -مهدی، فرجام -قرخلو-1۰

 .72-47،صفحه  4۰شماره  ، پژوهش های جغرافیایی نشریه ،"مرکزی شهر کرمانشاه ( 

مکانیابی سیستمهای توزیع خرده  : تحلیل فضایی)مکانیابی(مراکزخدمات شهری)نمونه موردی ".1378جمال، -محمدی-11

 ، پایان نامه تخصصی دکتری."فروشی درشهراصفهان( 

 شیراز. شهر در شهری مزاحم و آالینده مشالل ، گزارش مطالعات1388مهندسین مشاور،  -12
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