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  چكيده
شمار   سالمتي و ايمني ساكنان شهرها به      ط زيست شهري، تهديدي جدي براي      شهرنشيني به صورت آلودگي آب و هوا و محي         توسعةپيامدهاي  

 محـيط زيـست مواجـه    آالينـدة هاي اقتصادي، با تمركز باالي واحدهاي  هاي جمعيتي و فعاليت    امروزه، مناطق شهري به عنوان كانون     . رود مي
شاغل مختلف در شهرهاي بزرگ از جمله شهر اصفهان، سـالمت و        هاي ناشي از م    كه موقعيت مكاني نامناسب و انواع آلودگي       طوري اند، به  شده

 مـديريت آنهـا عامـل    ةتر از آن، موقعيت و نحو آرامش شهروندان را مورد تهديد جدي قرار داده است؛ واحدها و مشاغلي كه نوع فعاليت و مهم             
در . اسـت  مهـم در مـديريت شـهري     موضوعيمزاحم،   شناسايي و ساماندهي مناسب مشاغل آالينده و         بنابراين. استايجاد آلودگي و مزاحمت     

هاي ناشي از مشاغل شهر اصفهان شامل آلودگي هوا، آلودگي صوتي، ايجـاد لـرزش، تجمـع ضـايعات، و                     ها و مزاحمت   پژوهش حاضر، آلودگي  
ز به روش ميداني گردآوري شده هاي مورد نيا  است و دادهعليروش تحقيق، تحليلي و . آلودگي شيميايي مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است

 (AHP)مراتبي   يند تحليل سلسله  ا، با استفاده از روش فر     اند   محيط شهري  آاليندةهاي ساماندهي آن دسته از واحدهاي شغلي كه          اولويت. است
هـاي مـورد     و مزاحمـت هـا  دهد كه از نظر انواع آلـودگي  نتايج پژوهش نشان مي.  تعيين شده استExpert Choiceافزار  گيري از نرم و بهره

سـازي، فروشـگاه ميـوه و     ريتمطالعه، واحدهاي شغلي تعميرگاه مكانيكي، صافكاري، كابينت و كانال سازي، تعويض روغن اتومبيل، نجاري، با     
  . اند هاي نخست ساماندهي تعيين شده  به عنوان اولويتدرنتيجهتري دارند،  سبزي، و تراشكاري وضعيت نامناسب

  

  كليد واژه
  .مراتبي، واحدهاي شغلي آالينده يند تحليل سلسلهادگي، ساماندهي، فرآلو

  سرآغاز
هـاي   اي متعادل و هماهنـگ از فعاليـت        شـهرها، مجموعه همة  

. كننـد  هاي خاصي ايفـا مـي    نقشفقط برخي از آنها     ؛گوناگون نيستند 
هـاي    شـهري، فعاليـت  ةپس از رسيدن به حد معيني از رشد و توسـع       

در شهرها همزمان انواع متنـوعي از مـشاغل      . دنوش شهري متنوع مي  
اند، بدون اين كه هـيچ يـك از آنهـا بـر      در كنار يكديگر شكل گرفته   
اي كه طيف وسـيع و متنـوعي از انـواع            ديگري مسلط باشد؛ به گونه    

مراكز و واحدهاي صنعتي، كارگـاهي، خـدماتي و تأسيـسات شـهري             
هـا و   ، شاهد انواع مزاحمتبا رشد شتابان شهرنشيني. اند استقرار يافته 

 از واحدهاي توليـدي، صـنعتي و        اي  پارههاي ناشي از استقرار      آلودگي
از زمان وقـوع انقـالب صـنعتي در          .خدماتي در داخل شهرها هستيم    

حـول آلـودگي هـوا     بيشتر   آلودگي   مسئلةتاكنون    قرن هيجدهم  نيمة

و ) يسنگ به عنوان منبـع تـأمين انـرژ         بويژه آلودگي ناشي از زغال    (
 كنتـرل   مـسئلة هـاي اخيـر،      در دهـه  . دوشـ   توليد ضايعات مطرح مـي    

اي و  هاي ناشي از واحـدهاي صـنعتي در ابعـاد ملـي، منطقـه              آلودگي
 World)جهاني مورد توجه ويژه قرار گرفتـه اسـت    Bank,  1994). 

 در جوامع امـروزي،     فناوري شده  صنعتي و تغييرات     ةبه موازات توسع  
امـروزه هـوا،    . ده اسـت  شيطي تشديد   مسائل و مشكالت زيست مح    

ها قرار دارد    خاك، غذا و آب آشاميدني جوامع در معرض انواع آلودگي         
(Tuulia,   درصد مردم جهان در سكونتگاههاي شـهري  ۶۰. (2004

هـا در   كنند، در حالي كـه بيـشترين ميـزان انـواع آلـودگي           زندگي مي 
 ,Corra)شـود   هاي مختلف شهري ايجاد مـي   فعاليتةنتيج 1993). 

هاي اقتـصادي   هاي جمعيتي و فعاليت   مناطق شهري به عنوان كانون    
سـالمت  . انـد   محـيط مواجـه شـده      ةبا تمركز باالي واحدهاي آاليند    

 :r_baygloo@yahoo.com E-Mail                                                                ۰۹۱۳۲۰۷۷۵۶۳ :تلفن: نويسنده مسئول 
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۱۱۲ 

ها مورد تهديد جدي قرار گرفتـه اسـت كـه             اين آالينده  باشهروندان  
هـاي   هـاي سـرطاني، بيمـاري      بيمـاري : برخي از آثار آنها عبارتنـد از      

 ,Brussels)هاي پوستي و چشمي  تنفسي، حساسيت بديهي  ؛(1990
هاي شهري، ميزان ابـتال بـه         هوا در محيط   هاي  هآالينداين   كه   است

دهنــد   افــزايش مــيچــشمگيريهــاي تنفــسي را بــه طــور  بيمــاري
.(WHO,  هـا را   هاي شهري، اكوسيـستم  هاي محيط  آالينده(2000

اند، از     داده اي، ملي و جهاني تحت تأثير قرار       در سطوح محلي، منطقه   
هاي اسيدي و تغييـرات   آلودگي فضاهاي شهري گرفته تا بارش باران   

 ,Piracha).اقليمي در سطح جهاني  برخي از مـواد شـيميايي   (2003
 كارگاههاي توليدي، خدماتي و صنعتي، فاقد بـو و  وسيلة  بهتوليد شده   

هاي شـهري،   جريان يافتن اين مواد در محيط  . يت هستند ؤقابل ر  غير
 استعمال ايـن مـواد      بنابراين زيادي را به همراه دارد؛       ة بالقو هايرخط

در واحدهاي شغلي، مستلزم رعايت قوانين زيست محيطي و مـسائل           
    .(Mcgreevey, 2003) بهداشتي است

ينـدي مـستمر از دگرگـوني بـه سـوي           ا پايدار شهري فر   توسعة
و انطباق و سازگاري است كه از يك سو به گسترش رفاه اقتـصادي              

هاي كنوني و آينـده توجـه دارد و از سـوي ديگـر بـه                 اجتماعي نسل 
ــود    ــست محيطــي موج ــساني و زي ــابع ان ــاني از من حفاظــت و نگهب

 افـزايش آگـاهي   .)۱۳۷۱ن مـشاور همگـروه،   امهندسـ ( انديـشد  مـي 
 ابعاد گوناگون توسعه و اجراي      زمينةريزان و مديران شهري در       برنامه

 زمينـة  و تعادل اجتمـاعي بينجامـد،        اقداماتي كه به تعادل اكولوژيك    
  .)۱۳۷۲زياري، (سازد   پايدار شهري را فراهم ميتوسعة

 توسـعة امروزه، ساماندهي شهري در مقابلـه بـا رونـد نابهنجـار           
 فقط .)۱۳۷۹صالحي،  (شود   ناپذير تلقي مي   شهري، ضروري و اجتناب   

هـاي   هـا، تنظـيم كـاربري      يابي مناسب براي كـاربري     از طريق مكان  
هـاي معـارض از      هنگ و سازگار در فـضا، و جداسـازي كـاربري          هما

بهرام (توان از بروز مسائل زيست محيطي جلوگيري كرد          يكديگر مي 
ــراي از اقــدامات مناســب عــضي ب.)۱۳۷۱ســلطاني،  ســازي   ســالمب

هـاي ناشـي از      هاي زيست شهري عبارتند از كنتـرل آلـودگي         محيط
انتشار مـواد شـيميايي و      هاي توليدي و صنعتي و جلوگيري از         فعاليت

 زيـست محيطـي      آثار كاهش. هاي شهري  سمي و ضايعات در محيط    
مـشاغل  «هاي   از ويژگي توان    را مي هاي اقتصادي    مؤسسات و بخش  

تا حدي كه پايداري محيطي حفـظ و   (UNEP, 2008)دانست» سبز
ــأمين  ــوت ــم .دش ــع، مه ــشكالت و   در واق ــروز م ــل در ب ــرين عوام ت
 اسـتقرار   ةهرها، بـه مقـدار، نـوع و نحـو         هاي مشاغل در شـ     مزاحمت

 ميـزان   هشوند؛ يعني، هـر چـ      واحدهاي صنعتي و خدماتي مربوط مي     

تراكم و تمركز واحدهاي شغلي آالينده و مزاحم، و همچنـين ميـزان             
هــاي همجــوار بيــشتر باشــد، عــوارض زيــست  ناســازگاري كــاربري

اني موقعيـت مكـ   . محيطي، كالبدي و اجتماعي آنها بيشتر خواهد بود       
هاي ناشي از مـشاغل مختلـف در شـهرهاي      نامناسب و انواع آلودگي   

بــزرگ از جملــه شــهر اصــفهان، ســالمت و آرامــش شــهروندان را  
 سـاماندهي مناسـب ايـن مـشاغل،         بنـابراين  ؛كند مستقيماً تهديد مي  

هـاي شـهري،     در ايجاد آلودگي هـوا در محـيط       . بسيار ضروري است  
تـوان بـه آلـودگي       ترين آنها مـي    مهمعوامل زيادي تأثير دارند كه از       

د كرهاي صنعتي و سوزاندن زباله اشاره        ناشي از وسايل نقليه، فعاليت    
(Sherbinin and Martine, 2007).  زيانبـار آلـودگي محـيط    آثـار 

هـاي مختلـف و تعـداد        زيست شهري به ميزان سمي بـودن آالينـده        
 ,UNDP).ند، بستگي داردهستها  افرادي كه در معرض اين آالينده

2004)   
كنترل محيط زيـست انـسان نيازمنـد انجـام اقـدامات مناسـب              

 كنترل آلودگي هوا، كيفيت مناسـب آب، مـديريت ضـايعات و             دربارة
 شـايان ذكـر اسـت    .(Tomany, 1975) استكاستن آلودگي صوتي 

 زمـاني مـؤثر واقـع       ،هاي كنترل و جلـوگيري از آلـودگي        كه سياست 
هـاي   هـا را در برنامـه   ها اين سياست كت و شر ها  هشوند كه كارخان   مي

 .(Liu, 1999)خود به طور جدي مورد توجه قرار دهند 

ــينمــديران شــهري در كــشورهاي توســعه يافتــه و هم   در چن
تر شدن كيفيـت هـوا و    كشورهاي در حال توسعه در واكنش به وخيم       

يـابي   محيط زيست شهري، اقدامات متعـددي را در خـصوص مكـان           
هاي صنعتي در شهر، حمل و نقـل و           استقرار فعاليت  ة، نحو ها  هكارخان

 .(Haq, et al., 2002)اند  دهكرغيره آغاز 
هايي كه شهرهاي اروپايي با آنها مواجهنـد،   در واكنش به چالش  

هاي ارتقاء كيفي محيط زيست شهري مـورد توجـه            استراتژي توسعة
ـ    راهبـرد ترين اهداف ايـن      عمده. ويژه قرار گرفته است    د از  هـا عبارتن

هاي محيطي براي حفظ سالمتي انسان، حفظ محـيط          كنترل آالينده 
در اروپا قوانين ويـژه بـراي كاسـتن از       .  پايدار شهري  توسعةزيست و   

در حال حاضـر، ايـن      . دش ارائه   ۱۹۷۰ميزان آلودگي هوا قبل از سال       
هـا ماننـد     ترين آالينـده   قوانين بر كاهش ميزان آلودگي ناشي از مهم       

در ايـن قـوانين   . انـد  ها و كارگاهها متمركز شده     كارخانه وسايل نقليه، 
همچنين بر لزوم تدوين استانداردهاي مربوط به كيفيـت هـوا تأكيـد             

شايان ذكر است كه مقامات محلي معموالً بيشترين نقش         . شده است 
 ,European Commission) اين استانداردها دارنـد استفاده از را در

2007).   
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۱۱۳ 

 آلـودگي   زمينةريكا نخستين قانون جامع در       ام ةدر اياالت متحد  
در .  به تـصويب رسـيد     ۱۹۶۳هوا با عنوان قانون هواي پاك در سال         

 آلـودگي   زمينـة  ويژه داراي مسائل مشترك در       منطقة ۵۷اين قانون،   
 يدار ارتقـا   هوا تعيين شـد كـه مطـابق قـانون، ايـن منـاطق عهـده               

 ,Tomany).دند شاستانداردهاي كيفيت هوا   ةر اواخـر دهـ   د(1975
 ارزيـابي   لةئمـس  در اياالت متحده امريكا براي نخستين بار به          ۱۹۶۰

 Jan and) زيست محيطي به صورت قـانوني اهميـت داده شـد    آثار

Clark, 1989) اي جامع براي مقابلـه   ، تدوين برنامه۱۹۸۰ و در سال
هـاي   هاي شيميايي ناشـي از فعاليـت كارگاههـا و كارخانـه       با آلودگي 
در اين برنامـه بـر رعايـت مـسائل         .  دستور كار قرار گرفت    صنعتي در 

بــرداري از  يــابي، احــداث و بهــره زيــست محيطــي در فراينــد مكــان
 .Kjellstrom, 2008; U.S)واحدهاي صـنعتي تأكيـد شـده اسـت     

Environmental Protection Agency, 2000)  .  
هـاي   ، كميسيون كنتـرل آلـودگي     ۱۹۷۰طبق قانون هواي پاك     

.  تــشكيل شــد۱۹۷۱ در ايالــت نيوجرســي در ســال Hudsonشــهر 
هـاي   هـاي كنتـرل آلـودگي      دار تدوين برنامه   كميسيون مذكور، عهده  

ها و اقـدامات بيـشتري بودنـد،         محيطي در مناطقي كه نيازمند تالش     
 پيرامـون مـسائل مربـوط بـه آلـودگي هـوا،             رتبيشها   اين برنامه . دش

 انتـشار مـواد شـيميايي و        آلودگي آب، ضايعات جامد، آلودگي صوتي،     
 ,HRHC)ســمي تهيــه شــد   شــهر بركلــي ۱۹۹۶از ســال  .(2008

مطـابق  . هاي متعددي در خصوص مشاغل سـبز داشـته اسـت        برنامه
» مشاغل سـبز «هاي شهري زماني تحت عنوان  ها، فعاليت  اين برنامه 
ند كه قـوانين و اسـتانداردهاي تعيـين شـده در برنامـه       شو  معرفي مي 

ويي در مصرف منابع، جلوگيري از آلودگي محيطي و         ج پيرامون صرفه 
 ,Pinderhughes) اقل رسـاندن ضـايعات را رعايـت كننـد    بـه حـد  

  منظـور   بـه هـايي را     راهبـرد در آسيا نيز كـشورهاي زيـادي         .(2007
هـا اغلـب     راهبـرد اين  . اند پيشگيري و كنترل آلودگي هوا اتخاذ كرده      

هـاي   اندارد آالينـده  شامل استانداردهاي كيفيـت هـوا و ميـزان اسـت          
 Haq, et) اسـت ، صـنايع و غيـره   هـا  همحيطي ناشي از كارخان al., 

 دهلي نو، براي اولـين بـار ايجـاد          ۱۹۶۲در طرح جامع سال      .(2002
از آن زمـان تـاكنون،      . نواحي صنعتي جديد در دستور كار قرار گرفت       
يـابي مجـدد واحـدهاي       اقدامات مختلفي جهت سـاماندهي و مكـان       

دادگـاه  .  شهر صورت گرفته است    محدودةهري در خارج از      ش آاليندة
 دسـتور توقـف فعاليـت آن دسـته از           ۱۹۹۶عالي دهلي نـو در سـال        

اي را كه در نواحي مسكوني واقع شده بودند، صـادر     واحدهاي آالينده 
 با جديت بيشتري مورد پيگيري      ۲۰۰۰اجراي اين حكم در سال      . كرد

 واحدهاي آالينده طي مـدت      ةكليد   ش قرار گرفت، به طوري كه مقرر     
 ,Kathuria) شـهر اسـتقرار يابنـد    محـدودة يك سال، در خـارج از  

 محيطي، قوانين   ويژةدر ساير كشورها نيز با توجه به شرايط          .(2001
، سـوئد   )۱۹۷۱(خاصي در اين زمينه تدوين شده است؛ ماننـد آلمـان            

و ) ۱۹۷۴(، اسـتراليا و دانمـارك       )۱۹۷۳(، كانادا و انگلـستان      )۱۹۷۲(
 ,Wathern)) ۱۹۷۶(فرانسه  در ايران نيز به دليل حاد شدن . (1992

تـر   مسائل محيطي و كالبدي شهرهاي كشور، ضرورت دخالت جـدي         
 ۱۳۶۹د؛ به طوري كـه در سـال         ش ساماندهي صنايع مطرح     زمينةدر  

د و شـ ابتدا شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهـران تأسـيس       
 از شــهرهاي بــزرگ كــشور هــاي مــشابه در برخــي ســپس شــركت

تـر   به وجود آمد تا مسائل به صورت علمـي    ) اصفهان، شيراز و مشهد   (
هاي سـاماندهي    نتايج عملكرد شركت  . تر بررسي شود   و سازمان يافته  

تفسير مقـررات   : ز اهميت است  يصنايع و مشاغل شهر از سه جنبه حا       
 و تدقيق تعـاريف و مفـاهيم مربـوط بـه آلـودگي، مزاحمـت،                ۲۰بند  

وشهاي رفع مزاحمت، و غيره؛ ايجاد سازمان مستقل اجرايـي بـراي            ر
انـواع  ساماندهي صنايع و مشاغل شهري؛ تدوين آمارهاي مربوط بـه    

شـركت سـاماندهي صـنايع و مـشاغل         (هاي آالينده و مزاحم      فعاليت
  .)۱۳۷۶شهر، 

هـاي شـهري از      اهميت ساماندهي مشاغل آاليندة محيط    

  ديدگاه مديريت شهري
رنشيني و به دنبـال آن مـشكالت خـاص زنـدگي            گسترش شه 

هاي سودمند را بـراي      شهري، بيش از پيش توجه به راهبردها و چاره        
عـالوه بـر    . سازي زنـدگي شـهروندان ضـروري سـاخته اسـت           بهينه

ريـزي   موضوعاتي همچون محيط زيـست، ايمنـي شـهري و برنامـه           
كننـده   شهري، يكي از عوامل بسيار مهمي كه تأثير فزاينده و تعيـين           

حـافظ نظـامي،     (ندة شهر دارد، مديريت شـهري اسـت       بر عوامل ساز  
هـاي    فعاليت كلية براي رعايت مالحظات زيست محيطي در        .)۱۳۸۵

اقتصادي و اجتماعي نياز به ابزار مديريت محيط زيـست اسـت تـا از               
ـ روند پيشرفت آلـودگي جلـوگيري         از ديـدگاه    .)۱۳۸۴منـوري،   (د  كن

توان گفت كه آلودگي و مزاحمـت،        ي مي ريزي و مديريت شهر    برنامه
هايي هستند كه در اصل از همجواري و تعامل سـازمان نيافتـه              پديده

 عمدةشوند كه علل     هاي صنعتي ناشي مي    فضاهاي شهري با فعاليت   
 سـريع   توسـعة تحـصيل منـافع اقتـصادي،       : اين وضعيت عبارتنـد از    

هري، و شهري، استقرار صنايع قـديمي در كنـار بازارهـا و مراكـز شـ            
 هدف مديريت شـهري پديـد       .)۱۳۸۱ن مشاور فرنهاد،    امهندس( غيره

هاي آن عبارتند از فـضاي تميـز،          كه نشانه  استآوردن شهري سالم    



  

  

  

  

  ۵۶مجله محيط شناسي شماره 

 

۱۱۴ 

اي منسجم، مشاركت باالي مردم،      محيط زيست پايدار، داشتن جامعه    
برآوردن نيازهاي اساسي، شهري زنده و پويا، حداقل سطح مناسب از           

ــاالي ببهداشــت عمــومي، دا ــودن وضــعيت ب ــره را ب هداشــتي و غي
ترين ابزار قانوني مـديريت شـهري بـراي       مهم. )۱۳۷۳منش،   سلمان(

مداخله در نظارت بر فعاليت واحدهاي توليدي و خـدماتي مـستقر در             
اصـالحات  ( قـانون شـهرداري   ۵۵ ة ماد۲۰ بند،شهر و ساماندهي آنها 

هـاي    فعاليـت  كلية جلوگيري از    ةاست كه به موجب آن، اجاز     ) ۱۳۴۵
بهداشتي و مزاحم براي شهروندان، به شهرداري داده شده اسـت؛      غير

مفاهيم ) ۱۳۴۵(البته در اين متن قانوني با توجه به زمان تصويب آن            
 فعاليت صنعتي و خدماتي بـر روي شـهر، بـه            آثارو مسائل مربوط به     

 دليـل نيازمنـد     زبان عادي و غير تخصصي بيـان شـده و بـه همـين             
شـود   اغلب خاطرنشان مي   .)۱۳۷۹زاده،   مهدي(تفسير است   تشريح و   

مـد،  ا مديريت ناكار  ةكه بسياري از مسائل محيط زيست شهري نتيج       
، نـه صـرفاً     اسـت هاي منـسجم     ريزي ضعيف و فقدان سياست     برنامه
مـديريت موفـق محـيط شـهري مـستلزم اتخـاذ            .  شهرنشيني نتيجة

هـايي بـراي     مـه  كاهش ضـايعات، تـدوين برنا      زمينةهايي در    سياست
بازيافت ضايعات جامد شهري، وضع قوانين سختگيرانه در خـصوص          

 اسـت  شـهري و توليدكننـدگان ضـايعات و غيـره            آالينـدة واحدهاي  
(Ichimura, 2003).  

  پيشينة پژوهش
 مـشاغل   زمينـة از ميان دسـتاوردهاي تحقيقـي و پژوهـشي در           

  :د كرتوان به موارد ذيل اشاره آالينده و مزاحم شهري مي
طراحـي يـك   «اي با عنوان   در مقاله ) ۲۰۰۹(عباسپور و ديگران    

مدل براي به حداقل رساندن آلودگي هوا ناشي از سفرهاي كـاري در     
 كاري مربوط به مشاغل مختلـف را بـر          ةتأثير سفرهاي روزان  » تهران

نتـايج ايـن پـژوهش نـشان        . انـد  آلودگي هوا مورد مطالعه قـرار داده      
مناسب در ساعات شروع بـه كـار مـشاغل    كه ايجاد تغييرات     دهد مي

مختلف، از آلودگي هـوا در سـاعات اوج ترافيـك روزانـه بـه ميـزان                 
  .(Abbaspour, et al., 2009)درصد خواهد كاست ۲۰

Puliafito Allende,) 2007 ( الگوهـاي  «اي با عنوان     در مقاله
هاي موجود اقدام    ، با استفاده از داده    »پخشايش آلودگي هواي شهري   

 در Mendoza روش ارزيـابي آلـودگي هـوا بـراي اسـتان        وسـعة تبه  
ده، روش مذكور را براي تخمين كيفيت هوا مفيد ارزيابي          كرآرژانتين  

ــرده ــد ك ــي، )Martine) 2007 و Sherbinin. ان ــدهاي جمعيت  فراين
محيطي و توسعه را در نواحي شهري كشورهاي كم درآمـد در حـال              

ترين مباحث مطرح شده در اين       همم. اند توسعه مورد بررسي قرار داده    

هاي زيست محيطـي و      پژوهش عبارتند از شهرنشيني سريع، آلودگي     
 طرحهـاي تـأثير   ) ۲۰۰۶( و ديگـران     Dursun .تنزل كيفيت زنـدگي   

 آلـودگي   نقـشة شهري را بر آلودگي صوتي مورد مطالعه قـرار داده و            
هاي اصلي بخش مركز شهر       نمونه در خيابان   ة نقط ۳۶۶صوتي براي   

Konya در تركيه را با استفاده از GIS اند دهكر ارائه.   
Yedla) 2006 (ــه ــااي  در مقال ــوان ب ــدهاي مــسائل « عن فراين

ــودگي آب و هــوا و توليــد  » محيطــي در مــومبئي برخــي از علــل آل
ضايعات جامد در شهر مومبئي را صـنعتي شـدن شـديد، نارسـايي و                

ـ           هـا، و    واع آلـودگي  ناكافي بودن اقدامات مربوط به كنتـرل انتـشار ان
هاي اين شـهر      تأثير آالينده  ةمد برشمرده و گستر   افقدان مديريت كار  

  . اي برآورد كرده است را در سطوح محلي و منطقه
Haq    مـديريت  « عنـوان    بـا  خـود    ةدر مطالع ) 2002( و ديگران

 مـديريت كيفيـت     ةنحو» كيفيت هواي شهري در كالنشهرهاي آسيا     
  . اند آسيايي مورد بررسي قرار داده كالنشهر ۱۲هواي شهري را در 
Thornton ــران ــه) 2001( و ديگـ ــااي  در مطالعـ ــوان بـ  عنـ

منــابع ايجــاد آلــودگي را در » هــاي شــهري هــا در پــساب آالينــده«
هـاي    در پـساب   انـد    شامل عناصر سمي   بيشترهاي شهري كه     محيط

آنهـا همچنـين    . انـد  دهكـر خانگي، تجاري و پساب بـاران شناسـايي         
هاي شهري نقاط زيادي در سراسـر اروپـا           ناشي از پساب   هاي آلودگي

هاي موجـود مـورد ارزيـابي كمـي و كيفـي قـرار         را با استفاده از داده    
بررسي «اي با عنوان     در مقاله ) Ajiwe) 1998 و   Ogbuagu .اند داده

آلودگي ناشـي از    »  در نيجر  Anambraهاي صنعتي در ايالت      آلودگي
نتـايج ايـن مطالعـه      . انـد  دهكـر ررسي  كارگاهها و مشاغل صنعتي را ب     

دهد كه برخي از واحـدها و كارگاههـاي صـنعتي، ضـايعات           نشان مي 
حاصل از توليدات خود را بدون انجام اقدامات الزم براي پاكـسازي و       

  . ندكن  محيط زيست ميةمديريت آنها، روان
چارچوبي از تعـاريف، اصـول و       ) ۱۳۸۱(ن مشاور فرنهاد    امهندس

ده كـر به مزاحمت و آلودگي صنايع و خدمات را ارائـه           مفاهيم مربوط   
ساماندهي مشاغل شهر تهـران     ) ۱۳۶۸(ن مشاور آتك    امهندس. است

 سـريع  توسـعة را مورد بررسي قرار داده است؛ طرح مزبـور بـه دليـل      
ن مـشاور زادبـوم     امهندسـ  .شهرنشيني به طور كامل اجرا نشده است      

نايع تهـران انجـام داده       ساماندهي صـ   زمينةنيز مطالعاتي در    ) ۱۳۷۰(
هـاي   بندي صنايع و تـشريح ويژگـي     است كه در اين مطالعه به دسته      

اي تحـت عنـوان      همطالعـ در   )۱۳۸۵(فروزانفـر   . آنها پرداختـه اسـت    
نتـايج عملكـرد    »  سـال  ۱۵انتقال مشاغل مزاحم سردرگمي پس از       «

شركت ساماندهي مشاغل شهري، و علل و عوامـل كنـدي عمليـات             
 مـشاغل   زمينـة مطالعات انجام شـده در      . ده است كررسي  انتقال را بر  

 در) ۱۳۸۱(شـهرداري اصــفهان  . اسـت مـزاحم شـهر اصـفهان نــادر    



  

  

  

  

                                                                                       هاي ناشي از مشاغل شهر اصفهان بررسي و تحليل آلودگي

 

۱۱۵ 

» هاي صنعتي  نقش مشاغل شهري و شهرك    «پژوهشي تحت عنوان    
. به بررسي شهرك صنايع كارگاهي اميركبير اصفهان پرداختـه اسـت          

كـه  را  آلودگي هـواي اصـفهان      ) ۱۳۸۶(خسروي دهكردي و مدرس     
 هـاي   مجموعهرا با استفاده از تحليل است  ناشي از صنعت پتروشيمي     

اي بـا    در مقالـه  ) ۱۳۸۶(صـالحي   . انـد  زماني مورد بررسـي قـرار داده      
نقش آسـايش محيطـي فـضاهاي شـهري در پيـشگيري از             «عنوان  

ابعاد مختلف آلودگي محيطي شامل آلـودگي     » هاي رفتاري  ناهنجاري
  .ده استكرگي ديداري و غيره را تبيين صوتي، آلودگي فيزيكي، آلود

  مواد و روشها
 است و اطالعات مورد نياز      يعلّپژوهش حاضر از نوع تحليلي و       

آوري شـده    اي و پيمايش ميداني گـرد      آن از طريق مطالعات كتابخانه    
بدين ترتيب كه واحدهاي شغلي شـهر اصـفهان مـورد بازديـد             . است

اشـي از آنهـا شـامل آلـودگي         هاي ن  ها و مزاحمت   قرار گرفته، آلودگي  
هوا، آلودگي صوتي، ايجاد لرزش، تجمع ضايعات، و آلودگي شيميايي          

 با ارزيـابي و تحليـل آن دسـته از           در مرحلة بعد  . ه است دشمشخص  
واحدهاي شغلي كه از نظر ميزان آلودگي، در وضـعيت بحرانـي قـرار             

اي هـ  اولويت. ه است هاي ساماندهي مشاغل تعيين شد     دارند ، اولويت  
 و (AHP)مراتبـي    ساماندهي با استفاده از روش فرايند تحليل سلسله       

 Expertافـزار  گيري از نرم بهره Choice  شـده اسـت كـه    مـشخص 
  :استمراحل انجام آن به شرح ذيل 

 از موضوع مورد بررسي شامل      مراتبي يجاد ساختار سلسله  ا

  )۱  شمارةشكل(ها  هدف، معيارها و گزينه
 بـدين منظـور در سـطح دوم         :رهـا   بندي طبقات معيا   رتبه

ها، طبقات مختلف هر معيار آورده شـده         مراتبي، به جاي گزينه    سلسله
 زوجي قابل محاسبه    ةمقايس از روش    است كه وزن طبقات با استفاده     

 زوجـي   ة زوجي معيارها، از روش مقايس     ةبه منظور انجام مقايس   . است
  :استفاده شده است) ۱شمارة جدول ( كميتي ساعتي ۹

مقادير عددي ترجيحات در مقايسة ): ۱(دول شمارة ج

  زوجي معيارها
  مقدار عددي  ترجيحات

  ۹  تر كامالً مرجح يا كامالً مطلوب
  ۷  ترجيح يا مطلوبيت خيلي قوي

  ۵  ترجيح يا مطلوبيت  قوي
  ۳  تر كمي مرجح يا كمي مطلوب
  ۱  ترجيح يا مطلوبيت يكسان
  ۲ و ۴ و ۶ و ۸  ترجيحات بين فواصل فوق

  )۱۳۸۴پور،  قدسي: مأخذ(
در اين مرحله، انواع مختلف آلـودگي بـا          : بندي معيارها  رتبه

تأكيد بر نوع آلودگي و بدون در نظر گرفتن تعـداد واحـدهاي شـغلي               
آلـودگي  . )۳شـمارة   شـكل   ( زوجي قرار گرفتند     ةآالينده، مورد مقايس  

شيميايي به دليل نوع آلودگي، بـراي سـالمت شـهروندان و محـيط              
 بنـابراين   جـدي اسـت؛    هـاي ست شهري، منـشأ مـضرات و خطر       زي

 ةترين مشاغل ايجاد كنند    مهم .شود بدترين نوع آلودگي محسوب مي    
سازي،  سازي، صافكاري، پالستيك   ريتبا: آلودگي شيميايي عبارتند از   

 دوم  ةآلودگي هوا از نظر آثار سوء آن، در رتب        . تعميرگاههاي مكانيكي 
مل ايجـاد دود و بـوي نـامطبوع و ايجـاد        گيرد كه شا   اهميت قرار مي  

ــشاغل . اســتحــرارت  ــدةم ــد ازآالين شــويي،   خــشك: هــوا عبارتن
ـ      . فروشگاههاي مرغ و ماهي و غيره      سـوم  ة  آلـودگي صـوتي در مرتب

 كابينـت   : آلودگي صوتي عبارتند از    ةمشاغل ايجاد كنند  . گيرد قرار مي 
سـازي،    و پنجره  سازي، صنايع فلزي، آهنگري، صافكاري، در      و كانال 
هاي برخي مشاغل شـهري      ايجاد لرزش نيز يكي از مزاحمت     . و غيره 

سازي اسـت كـه در       آالت و كارگاه كيف    از قبيل تراشكاري، انبار آهن    
تجمع ضايعات ناشي از برخـي مـشاغل   .  چهارم اهميت قرار دارد   ةرتب

سـازي و غيـره      نظير تراشكاري، فروشگاههاي ميوه و سبزي، كابينت      
  .قرار دارد) پنجم( بعدي ة ردنيز در

  
  هاي ساماندهي مشاغل آاليندة شهر اصفهان مراتبي تعيين اولويت ساختار سلسله): ۱(شكل شمارة 



  

  

  

  

  ۵۶مجله محيط شناسي شماره 

 

۱۱۶ 

بندي طبقـات معيارهـاي مـورد مطالعـه در ايـن             جهت رتبه 
هاي ميـداني، تعـداد آن دسـته از          پژوهش، ابتدا از طريق برداشت    

دگي وضـعيت نامناسـبي   واحدهاي شغلي كـه از نظـر ميـزان آلـو     
اسـاس حـداقل و حـداكثر تعـداد          سـپس بـر   . د ش دارند، مشخص 

واحدهاي شغلي آالينده، طبقات معيارها به صورت زوجـي مـورد           
 آالينـدة  واحـدهاي  وضعيت). ۲  شمارة جدول(مقايسه قرار گرفت    

 شـده  داده نـشان  )۳( شـمارة  جدول در اصفهان شهر زيست محيط

 نمونـه  عنـوان  به آالينده احدهايو فضايي پراكنش همچنين .است

  .شده است داده نشان )۲( شمارة شكل در ۳ منطقة براي

  بندي طبقات معيارها رتبه): : ۲(جدول شمارة 
 )تعداد واحدهاي شغلي آالينده (N  امتياز

۳۴۴/۰  N         ≤ ۳۰۰  
۲۳۳/۰  ۳۰۰ <  N≤ ۲۰۰  
۱۶۰/۰  ۲۰۰ <  N≤ ۱۰۰ 

۰۹۶/۰  ۱۰۰ <  N≤ ۸۰ 

۰۷۱/۰  ۸۰ <  N≤ ۶۰ 

۰۵۰/۰  ۶۰ <  N≤ ۴۰ 

۰۳۴/۰  ۴۰ <  N≤ ۲۰ 

۰۲۲/۰  ۲۰ <        N     

  )۱۳۸۸نگارندگان، : مأخذ (

   گانة شهر اصفهان۱۳فراواني واحدهاي شغلي آاليندة محيط زيست شهري در مناطق ): ۳(جدول شمارة 
  

  رديف
  منطقه 

                   واحدشغلي
 منطقه

۱  
 منطقه

۲  
 منطقه

۳  
 منطقه

۴  
 منطقه

۵ 
 منطقه

۶  
 منطقه

۷  
 منطقه

۸  
 منطقه

۹  
 منطقه
۱۰  

 منطقه
۱۱  

 منطقه
۱۲  

 منطقه
۱۳  

  جمع
 واحدها

 ۷۵ ۵ ۵ ۲ ۷ ۶ ۱۴ ۷ ۶ ۰ ۶ ۵ ۷ ۵ تعويض روغن  ۱
 ۴۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۷ ۰ ۵ ۲۵ ۰  ۵ گوشت فروشي  ۲
 ۵۲ ۴ ۰ ۴ ۲ ۴ ۶ ۶ ۴ ۴ ۰ ۰ ۷ ۱۱ تراشكاري  ۳
 ۲۴۷ ۱۸ ۱۵ ۷ ۸ ۱۵ ۳۴ ۱۹ ۲۵ ۱۲ ۱۲ ۳۸ ۱۸ ۲۶ تعميرگاه مكانيكي  ۴
 ۳۳۷ ۷ ۱۹ ۱ ۱۸ ۴ ۴۰ ۳۱ ۴۲ ۲ ۵۵ ۹۶ ۶  ۱۶ فروشگاه ميوه و سبزي  ۵
 ۲۵ ۰ ۳ ۰ ۰ ۲ ۵ ۳ ۰ ۰ ۰ ۵ ۴  ۳ خشكشويي  ۶
 ۱۰۵ ۵ ۶ ۰ ۸ ۸ ۱۸ ۱۳ ۰ ۰ ۴ ۲۲ ۸ ۱۳ نجاري  ۷
 ۶۶ ۶ ۸ ۵ ۵ ۵ ۶ ۱۰ ۶ ۰ ۰ ۳ ۸ ۴ باطري سازي  ۸
 ۵۶ ۱ ۰ ۰ ۵ ۰ ۷ ۰ ۴ ۰ ۹ ۲۳ ۰ ۷ فروشگاه مرغ و ماهي  ۹
 ۶۲ ۴ ۸ ۰ ۱۱ ۷ ۹ ۸ ۰ ۵ ۰ ۰ ۵ ۵ درب و پنجره سازي  ۱۰
 ۶۳ ۹ ۱۲ ۴ ۰ ۲ ۱۷ ۱۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۶ ۰ كابينت و كانال سازي  ۱۱
 ۱۹ ۰ ۰ ۰ ۲ ۳ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۷ ۰ كارواش  ۱۲
 ۳۳ ۲ ۶ ۰ ۰ ۰ ۷ ۱۲ ۰ ۰ ۰ ۴ ۲ ۰ صنايع فلزي  ۱۳
 ۲۸ ۰ ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ تعمير موتورسيكلت  ۱۴
 ۳۹ ۰ ۰ ۰ ۱۱ ۰ ۰ ۸ ۹ ۲ ۵ ۴ ۰ ۰ دمات الكتريكيخ  ۸
 ۲۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۳ ۷ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ زير و بندسازي  ۱۶
 ۳۲ ۵ ۴ ۰ ۳ ۵ ۴ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ آلومينيوم سازي  ۱۷
 ۷۸ ۵ ۶ ۵ ۹ ۰ ۱۲ ۱۱ ۱۴ ۱ ۰ ۳ ۱۲ ۰ صافكاري  ۱۸
 ۲۶ ۰ ۰ ۳ ۰ ۲ ۰ ۵ ۷ ۰ ۰ ۳ ۶ ۰ جوشكاري  ۱۹
 ۱۱ ۳ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ انبار اهن آالت  ۲۰
 ۱۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰ ۴ ۸۷ ۰ ۰ مطب  ۲۱
 ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ عرضه لبنيات  ۲۲
 ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ آهنگري  ۲۳
 ۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۲ ۷ ۴ ۰ ۰ تابلوسازي  ۲۴
 ۶۷ ۰ ۰ ۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۶ ۰ ۰ تعميرات مبل  ۲۵
 ۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۲۱ ۰ ۰ قنادي و شيريني پزي  ۲۶
 ۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۷ ۰ ۰ قلمزني  ۲۷
 ۵۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۵ ۰ ۰ كارگاه كيف و كفش  ۲۸

 ۱۷۳۴ ۷۴ ۹۳ ۵۵ ۹۹ ۷۱ ۱۹۱ ۱۶۹ ۱۲۸ ۵۱ ۱۰۷ ۴۹۲ ۱۰۹ ۹۵  جمع واحدهاي آالينده مناطق

  )۱۳۸۸نگارندگان، : مأخذ (

، انواع مختلف آلـودگي بـا       در اين مرحله   : بندي معيارها  رتبه
تأكيد بر نوع آلودگي و بدون در نظر گرفتن تعـداد واحـدهاي شـغلي               

آلـودگي  . )۳شـمارة   شـكل   ( زوجي قرار گرفتند     ةآالينده، مورد مقايس  
شيميايي به دليل نوع آلودگي، بـراي سـالمت شـهروندان و محـيط              



  

  

  

  

                                                                                       هاي ناشي از مشاغل شهر اصفهان بررسي و تحليل آلودگي

 

۱۱۷ 

 بنـابراين  جـدي اسـت؛      هـاي زيست شهري، منـشأ مـضرات و خطر       
 ةكننـد  ترين مشاغل ايجاد   مهم .شود ع آلودگي محسوب مي   بدترين نو 

سازي،  سازي، صافكاري، پالستيك   ريت با :آلودگي شيميايي عبارتند از   
 دوم  ةآلودگي هوا از نظر آثار سوء آن، در رتب        . تعميرگاههاي مكانيكي 

گيرد كه شامل ايجـاد دود و بـوي نـامطبوع و ايجـاد           اهميت قرار مي  
ــرارت  ــتح ــشاغل . اس ــدةآاليم ــد از ن ــوا عبارتن ــشويي، :  ه خشك

ـ      . فروشگاههاي مرغ و ماهي و غيره      سـوم  ة  آلـودگي صـوتي در مرتب

كابينـت  :  آلودگي صوتي عبارتند از    ةمشاغل ايجاد كنند  . گيرد قرار مي 
ســازي، صــنايع فلــزي، آهنگــري، صــافكاري، درب و      و كانــال

هـاي برخـي     ايجاد لرزش نيز يكي از مزاحمـت      . سازي، و غيره   پنجره
ــش ــن  م ــار آه ــكاري، انب ــل تراش ــهري از قبي ــاه  اغل ش آالت و كارگ
تجمع ضـايعات   .  چهارم اهميت قرار دارد    ةسازي است كه در رتب     كيف

ناشي از برخي مشاغل نظير تراشكاري، فروشگاههاي ميوه و سبزي،          
  .قرار دارد) پنجم( بعدي ةسازي و غيره نيز در رد كابينت

  
   شهر اصفهان۳ل آالينده در منطقه  پراكنش فضايي مشاغ):۲(شمارة شكل 

  ) ۱۳۸۸نگارندگان،: مأخذ(
    تجمع ضايعات  ايجاد لرزش  آلودگي صوتي  آلودگي هوا

  آلودگي شيميايي  ۷  ۵  ۳  ۲
  تجمع ضايعات    )۲(  )۴(  )۵(
  ايجاد لرزش      )۲(  )۳(
  آلودگي صوتي        )۲(

  

  

  آلودگي شيميايي
  تجمع ضايعات
  ايجاد لرزش

  آلودگي صوتي
  ي هواآلودگ

  ۱۳۸۸نگارندگان ، : مأخذ      نرخ ناسازگاري = ۰۱/۰ 

  هاي زيست محيطي مورد مطالعه مقايسة زوجي آلودگي): ۳(شكل شمارة 



  

  

  

  

  ۵۶مجله محيط شناسي شماره 

 

۱۱۸ 

   ها نسبت به معيارها بندي گزينه رتبه
در اين مرحله، امتياز مشاغل مختلف براي هر معيـار مـشخص            

. ه شـده اسـت     معيارها محاسـب   كليةده و سپس امتياز نهايي از نظر        ش
ــبة نحــو ــب  ةمحاس ــدين ترتي ــشاغل ب ــه اســت وزن درصــدي م  ك

ترين واحد شـغلي بـا كـسب بيـشترين امتيـاز از نظـر ميـزان                  آالينده
شناخته شـد و امتيـاز     ) ۱۰۰(% اول   ةآلودگي و مزاحمت، به عنوان رتب     

 اول، به صورت درصد     ةشان نسبت به رتب    ساير مشاغل بر حسب رتبه    
  .دشمحاسبه 

  

  ثنتايج و بح
 محيط زيـست شـهري در اصـفهان بـا           آاليندةواحدهاي شغلي   

هـاي حاصـل     استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي و بر اساس وزن         
: ، آلـودگي صـوتي  ۲۶۰/۰: آلـودگي هـوا  ( زوجـي معيارهـا   ةاز مقايـس 

، و آلـودگي    ۰۴۹/۰: ، تجمـع ضـايعات    ۰۸۸/۰: ، ايجاد لـرزش   ۱۶۱/۰
تند كه وزن نهـايي آنهـا بـه         مورد ارزيابي قرار گرف   ) ۴۴۲/۰: شيميايي

 و شـكل    )۴(شـمارة   صورت امتياز كل و امتيـاز درصـدي در جـدول            
  .   نشان داده شده است)۴(شمارة 

   وزن مشاغل مختلف از نظر مجموع معيارهاي مورد مطالعه):۴(شمارة جدول 

  آلودگي هوا
  )۲۶۰: وزن(

  آلودگي صوتي
  )۱۶۱/۰: وزن(

  ايجاد لرزش
: وزن(

۰۸۸/۰(  

  يعاتتجمع ضا
  )۰۴۹/۰: وزن(

  آلودگي شيميايي
  )۴۴۲/۰: وزن(

امتياز 
  درصدي

  امتياز
   كل

  رديف  واحد شغلي

  ۱  تعميرگاه مكانيكي  ۲۳۰/۰  ۰/۱۰۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۲۰۰ - ۳۰۰
  ۲  صافكاري  ۱۶۲/۰  ۳/۷۰  ۶۰ - ۸۰  ۶۰ - ۸۰  ۰ - ۲۰  ۶۰ - ۸۰  ۰ - ۲۰
  ۳  كابينت و كانال سازي  ۱۶۲/۰  ۳/۷۰  ۶۰ - ۸۰  ۶۰ - ۸۰  ۰ - ۲۰  ۶۰ - ۸۰  ۰ - ۲۰
  ۴  تعويض روغن اتومبيل  ۱۳۸/۰  ۰/۶۰  ۶۰ - ۸۰  ۶۰ - ۸۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰
  ۵  نجاري   ۱۳۲/۰  ۴/۵۷  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۱۰۰ – ۲۰۰  ۰ - ۲۰
  ۶  ري سازيتبا  ۱۳۱/۰  ۹/۵۶  ۶۰ - ۸۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰
  ۷  فروشگاه ميوه و سبزي  ۱۱۲/۰  ۷/۴۸  ۰ - ۲۰  < ۳۰۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰
  ۸  تراشكاري  ۱۰۷/۰  ۳/۴۶  ۴۰ - ۶۰  ۴۰ - ۶۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰
  ۹  گوشت فروشي  ۰۹۲/۰  ۸/۳۹  ۰ - ۲۰  ۴۰ - ۶۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۴۰ - ۶۰
  ۱۰  در و پنجره سازي  ۰۹۰/۰  ۹/۳۸  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۶۰ - ۸۰  ۰ - ۲۰
  ۱۱  تعمير مبل  ۰۹۰/۰  ۹/۳۸  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۶۰ - ۸۰  ۰ - ۲۰
  ۱۲  فروشگاه مرغ و ماهي  ۰۸۷/۰  ۰/۳۸  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۴۰ - ۶۰
  ۱۳  مطب پزشك  ۰۸۶/۰  ۵/۳۷  ۰ - ۲۰  ۱۰۰ – ۲۰۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰
  ۱۴  جوشكاري  ۰۸۱/۰  ۰/۳۵  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۲۰ - ۴۰  ۲۰ - ۴۰
  ۱۵  شيريني پزي و قنادي  ۰۷۵/۰  ۶/۳۲  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۲۰ - ۴۰
  ۱۶  خشكشويي  ۰۷۵/۰  ۶/۳۲  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۲۰ - ۴۰
  ۱۷  صنايع فلزي  ۰۷۳/۰  ۸/۳۱  ۰ - ۲۰  ۲۰ - ۴۰  ۰ - ۲۰  ۲۰ - ۴۰  ۰ - ۲۰
  ۱۸  كارگاه كيف و كفش  ۰۷۳/۰  ۸/۳۱  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۴۰ - ۶۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰
  ۱۹  زيروبندسازي اتومبيل  ۰۷۲/۰  ۱/۳۱  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۲۰ - ۴۰  ۰ - ۲۰
  ۲۰  خدمات الكتريكي  ۰۷۲/۰  ۱/۳۱  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۲۰ - ۴۰  ۰ - ۲۰
  ۲۱  كارگاه قلمزني  ۰۷۲/۰  ۱/۳۱  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۲۰ - ۴۰  ۰ - ۲۰
  ۲۲  تعمير موتورسيكلت  ۰۷۲/۰  ۱/۳۱  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۲۰ - ۴۰  ۰ - ۲۰
  ۲۳  آلومينيوم سازي  ۰۷۲/۰  ۱/۳۱  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۲۰ - ۴۰  ۰ - ۲۰
  ۲۴  فروشگاه لبنيات  ۰۶۶/۰  ۶/۲۸  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰
  ۲۵  آالت انبار آهن  ۰۶۶/۰  ۶/۲۸  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰
  ۲۶  تابلوسازي  ۰۶۶/۰  ۶/۲۸  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰
  ۲۷  آهنگري  ۰۶۶/۰  ۶/۲۸  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰
  ۲۸  كارواش  ۰۶۶/۰  ۶/۲۸  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰  ۰ - ۲۰

  )۱۳۸۸نگارندگان، : مأخذ (
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  )نگارندگان: مأخذ( 

   نمودار وزن كلي مشاغل مختلف از نظر مجموع معيارهاي مورد مطالعه):۴(شمارة شكل 
  

احـدهاي شـغلي تعميرگـاه      بر اساس نتـايج پـژوهش حاضـر، و        
صــافكاري، كابينــت و كانــال ســازي، و تعــويض روغــن  مكــانيكي،

 بـه   ۱۳۸/۰ و   ۱۶۲/۰،  ۱۶۲/۰،  ۲۳۰/۰اتومبيل به ترتيب با امتيازهاي      
جالب توجه   .ترين واحدهاي شغلي در شهر تعيين شدند       عنوان آالينده 

  كه خود،  اند  است كه اكثر اين مشاغل خدماتي مربوط به وسايط نقليه         
واحـدهاي  . اي در آلودگي محـيط زيـست شـهري دارنـد           سهم عمده 

سازي، فروشگاه ميوه و سبزي و تراشكاري نيـز          ريتشغلي نجاري، با  
 وضـعيت   ۱۰۷/۰ و   ۱۱۲/۰،  ۱۳۱/۰،  ۱۳۲/۰هـاي    به ترتيـب بـا وزن     

 سـاماندهي ايـن مـشاغل       براينامناسبي دارند و اتخاذ تدابير مناسب       
، از اهميت زيادي برخوردار     اند  ريها و فضاهاي شه     محيط آاليندةكه  

، كارگاههاي در و پنجـره      )۰۹۲/۰: وزن(فروشگاههاي گوشت   . است
، )۰۹۰/۰: وزن(، كارگاههــاي تعميــر مبــل   )۰۹۰/۰: وزن(ســازي 

، )۰۸۶/۰: وزن(هـا    ، مطب )۰۸۷/۰: وزن(فروشـگاههاي مرغ و ماهي     
 :وزن(پزي و قنـادي      ، شيريني )۰۸۱/۰: وزن(كارگاههاي جوشـكاري   

ــشـويي )۰۷۵/۰ ــزي  )۰۷۵/۰: وزن(، خشك ــنايع فل ــاي ص ، كارگاهه
در ) ۰۷۳/۰: وزن(و كارگاههاي توليد كيـف و كفـش         ) ۰۷۳/۰: وزن(

ســاير واحــدهاي شـــغلي كــه نيازمنــد . اولويــت بعــدي قــرار دارنــد
ند نيز به ترتيب عبارتند از زير و بندسـازي، خـدمات            هستساماندهـي  

كلت و آلومينيـوم سـازي بـا وزن         الكتريكي، قلمزني، تعمير موتورسـي    

آالت، تابلوسـازي، آهنگـري و       ، و فروشگاه لبنيات، انبار آهـن      ۰۷۲/۰
   .۰۶۶/۰كارواش با وزن 

انـد،   مشاغلي كـه بـاالترين امتيـاز را كـسب كـرده     به طور کلي    
 در اولويـت   بنابراينوضعيت بدتري از نظر ميزان ايجاد آلودگي دارند،     

   .شوند گرفته ميهاي ساماندهي در نظر  برنامه
  گيري و پيشنهادها نتيجه

در اين پژوهش واحدهاي شغلي شهر اصفهان مورد بازديد قـرار           
هاي ناشي از آنهـا شـامل آلـودگي هـوا،            ها و مزاحمت   گرفته، آلودگي 

آلودگي صوتي، ايجاد لـرزش، تجمـع ضـايعات، و آلـودگي شـيميايي          
هاي شـغلي   سپس با ارزيابي و تحليل آن دسته از واحد        . دشمشخص  

هـاي   كه از نظر ميزان آلودگي، در وضعيت بحراني قرار دارند، اولويت          
مراتبـي   ساماندهي مشاغل با استفاده از روش فراينـد تحليـل سلـسله      

(AHP) افـزار   گيـري از نـرم   و بهرهExpert Choice  تعيـين شـد   .
ــژوهش نــشان مــي ــودگي  نتــايج پ ــواع آل هــا و  دهــد كــه از نظــر ان

طالعـه، واحـدهاي شـغلي تعميرگـاه مكـانيكي،          هاي مورد م   مزاحمت
سازي، تعويض روغـن اتومبيـل، نجـاري،         صافكاري، كابينت و كانال   

ــا ــعيت     ريتب ــكاري وض ــبزي و تراش ــوه و س ــگاه مي ــازي، فروش س
هاي نخست ساماندهي     به عنوان اولويت   بنابراينتري دارند،    نامناسب

وگيري از  همچنين، نظارت ويژه و مستمر جهت جل      . شوند پيشنهاد مي 

غل
شا

ي م
 كل

زن
و
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هاي زيست محيطي بويژه آلودگي شـيميايي ناشـي از برخـي             آلودگي
در ايـن راسـتا،     . اسـت سازي ضـروري     ريتمشاغل نظير واحدهاي با   

اي هـ سـازي، صـافكاري و تعميرگاه      تجميع واحدهاي شغلي بـاطري    
هـاي خـدمات فنـي       مكانيكي به صورت متمركـز در داخـل مجتمـع         

ها مطرح است، مناسب     ن نمايندگي اتومبيل مانند آنچه اكنون به عنوا     
  . رسد به نظر مي

ها نيز بـه دليـل      فروشي فروشـگاههاي ميوه و سبزي، و شيريني     
كننـد،   اين كه مايحتاج روزانه و هفتگـي شــهروندان را عرضـه مـي             

هـاي ناشـي    آلودگي. ندشو عمالً جزئي از بافت مسكوني محسوب مي  
سـت كـه نظـارت      از مشاغل مذكور اغلب به صورت تجمع ضايعات ا        

در ضمن، استفاده   . ها ضروري است   مستمر به منظور رفع اين آلودگي     
هـا و كارگاههـاي      فروشي از فيلتر و دستگاههاي تهويه براي شيريني      

از ديگر مشاغلي كه نيازمند ساماندهي اسـت،        . شود قنادي توصيه مي  
 در خيابـان فروغـي      ة محـدو  خـصوص  ب ، ماهي ةفروشگاههاي عرض 

راهكارها، احداث بازار بزرگ ماهي با رعايت مسائل        است كه يكي از     
بـرداري از آن   بهداشتي و زيست محيطي در مراحـل سـاخت و بهـره           

  .است
استقرار واحدهاي متعدد فنـي و خـدماتي ماننـد تعميرگاههـاي            

سـازي و   ريتمكانيكي، تعويض روغن، صافكاري، نقاشي اتومبيل، بـا     

هـاي    در خيابانراي نمونه بهاي شهر    تراشكاري در بسياري از خيابان    
، عامل ايجـاد آلـودگي هـوا و آلـودگي           )فيض، حكيم نظامي و ارتش    

ضـمن  . رسد  كه اجراي طرح تجميع آنها مناسب به نظر مي         اند  صوتي
ـ  مياين كه    هـا، از اسـتقرار       بـا نظـارت مـستمر در ايـن خيابـان           دباي

همچنــين انتقــال انبــار . واحــدهاي جديــد مــشابه، جلــوگيري نمــود
 سـيزده بـه     منطقـة  بـويژه    ،الت موجود در مناطق مختلف شهر     آ آهن

  .رسد  شهري، ضروري به نظر ميمحدودةخارج از 
ها و كارگاههاي قلمزني و فلزكاري كه جز صنايع سنتي و            مغازه

 در اطـراف ميـدان نقـش جهـان          بيـشتر شـوند،    قديمي محسوب مي  
 دودةمحـ هاي اخيـر، در       شتابان شهري در دهه    توسعةمستقرند كه با    
اند و در وضعيت فعلي، آلودگي صوتي زيادي را ايجاد           شهر قرار گرفته  

از آنجا كه اين نوع صنايع در رونق اقتصاد محلي و صـنعت             . كنند مي
ــا تجميــع آنهــا در  ند، مــيهــستز اهميــت ي حــاجهــانگردي تــوان ب

هاي غير فعـال واقـع در بـازار ميـدان نقـش              كاروانسراها و يا تيمچه   
اسـتقرار  . د كـر   استمرار فعاليت آنها فراهم    برايسب   منا زمينةجهان،  

سـازي   نامناسب تعدادي از واحدهاي تراشكاري و كارگاههـاي كيـف         
 آزار و اذيت شهروندان است كه تغييـر مكـان آنهـا الزامـي                باعث نيز

سـازي، آهنگـري و      استقرار تعـدادي از واحـدهاي در و پنجـره         . است
  .ازمند ساماندهي استصافكاري نيز وضعيت مشابهي دارند كه ني
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