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 چکیده
این صنایع .ستشهرها بان و بدون برنامهرشد شتا های ویژگی، یکی از یشهر بافتیع آالینده و مزاحم با تداخل صنا

گسترش  بافت شهری،به درون کالبدی شهراند با گسترش و رشد  در ابتدا در فاصله مناسبی از شهرها قرار داشتهکه 

متعددی  و معضالت  درآمیختهشهری  های مختلفی از کاربری های صنعتی مزاحم با بافت یهالبه این ترتیب، اند. یافته

ن مشکالت قرارگیری صنایع مزاحم در آتهران می باشد،شهر یکی از شهرهای اقماری  شهر اسالمپدید آورده است.

از این هدف . ایجاد کرده است.  اجتماعی را-بدی و اثرات اقتصادیو کال محیطی چون مشکالت زیست متعددی هم

تحلیل  ، و ارزیابی اثرات زیست محیطی صنایع مزاحم بر شهر پژوهش بررسی وضعیت موجود واحدهای آالینده در شهر

یع ساماندهی صنا های پیشینتحلیل برنامه  ،1393-1388بین سال های  ر ساماندهی در شهرنهاد مسئول امعملکرد 

ها مبتنی بر اسناد  دادهتحلیلی است، روش گردآوری -روش پژوهش توصیفیباشد، میشهر  در شهر اسالم آالینده

یت شهر عاست که وضپژوهش حاکی از این های  . یافتهباشد می نی با استفاده از ابزار مصاحبه میدا مطالعاتو  ای کتابخانه

رضایت مردم همجوار صنایع مزاحم از محیط زندگی  و میزان است نامطلوبیشرایط از لحاظ استقرار صنایع آالینده در 

در ساماندهی چون شهرداری عملکرد ضعیفی  همساماندهی امر  های مسئول در حالی است سازمان این ،پایین است خود

های  هیع مزاحم صورت نگرفته است،برنامدهی صنادر جهت سامانی مدونی  های اخیر برنامه اند و در سال صنایع داشته

 باشد. میو فرابخشی به ساماندهی صنایع  ی جامع نیازمند نگرش و کمبودهای اساسی مواجه است و  صورت گرفته با ضعف

 "شهر اسالم" ،"اثرات صنعت" ،"ساماندهی" ،"صنعت" واژگان کلیدی:

 

 مقدمه-1

های صنعتی و  فعالیت ریزی شهری می باشد. ترین موضوعات فرایند برنامه صنعت و خدمات یکی از مهم

بار  د و به خودی خود فاقد اثرات زیانخدمات فنی، در بسیاری موارد با محیط پیرامون خود سازگارن

 موجب پیدایش آلودگی، مستقیم، غیر به طور محیطی و کالبدی هستند، ولی بنا به نوع فعالیت خود زیست

که به تجمع افراد و  هایی است  مصداق بارز این وضع، وجود فعالیت شوند. می و نارضایتی ساکنان مزاحمت

 [6] کند. شود و ازدحام و آلودگی ایجاد می وسائط حمل و نقل منجر می

آمد افراد ناآشنا و نیز خلوتی و ناامنی در شب  و جوار در روز به دلیل رفت ایجاد ناامنی در نواحی مسکونی هم

جوار محسوب می گردد،  )عدم فعالیت واحدهای صنعتی( از آثار اجتماعی فعالیت صنعتی بر نواحی مسکونی هم

های صنعتی بر شهرها، نقش آن در سیستم فعالیتی تولیدی شهر و تامین بخشی  بارزترین اثر اقتصادی فعالیت

 [1] وارها است.از اشتغال افراد و خان

 باشد. های اطراف می های صنعتی بر اقتصاد شهر به صورت تاثیر بر کاهش قیمت زمین اثرات منفی فعالیت

جابجایی مواد  اولیه و  ترین اثرات ترافیکی صنایع بر شهر،  ایجاد ترافیک،  سد معبر، آلودگی هوا به علت  مهم

ویژه اگر توسط وسایل نقلیه سنگین  رفت و آمد کارکنان،بهکاالهای تولید شده،زائدات و ضایعات و نیز سرویس 

  [2] یابد. تراکم اهمیت خاصی می صورت گیرد. این مساله در مناطق صنعتی پر



 باشد. ترین اثرات زیست محیطی صنایع بر شهرها  ایجاد انواع آلودگی و مزاحمت می مهم

  یا خاك یا هوا یا آب به خارجی مواد ختنآمی یا پخش از است عبارت زیست محیط ساختن آلوده از منظور 

سایر  یا انسان حال به آور زیان که طوری به را آن بیولوژیک یا شیمیایی یا فیزیکی کیفیت که میزانی به زمین

 شهری، محیط در آلودگی عام مفهوم به توجه با.دهد تغییر باشد، ابنیه و آثار یا و گیاهان یا و زنده موجودات

 1کرد. تقسیم صدا و خاك آب، هوا، آلودگی بصری، یعنی عمده نوع چند به را لودگیآ انواع توان می

2منظور از مزاحمت
 پیامدهای و آثار از ناشی که است اجتماعی-اقتصادی و کالبدی محیطی،زیست ای، پدیده 

 آن مزاحم، خدمات و صنایع بنابراین باشد.می شهروندان و شهر روی بر فنی و خدمات صنعتی های فعالیت سوء

 و کرده اختالل ایجاد شهر اجتماعی و کالبدی طبیعی، محیط در که هستند شهری خدمات و صنایع از دسته

  [5]رسانندآسیب می شهروندان روانی و جسمی سالمت به

 دهد. نشان میها  انواع آلودگی و مزاحمت را براساس اثرات آنبندی  دسته 1جدول 

 

 :انواع آلودگی و مزاحمت و اثرات آن ها1جدول 

 اثرات مهم نوع آلودگی و مزاحمت ردیف

 آلودگی آب،خاك،هوا و منظر وجود فاضالب 1

 آلودگی آب،خاك،هوا و منظر تجمع ضایعات و زائدات 2

 آلودگی آب،خاك،هوا و منظر پخش ذرات 3

 آلودگی آب،خاك،هوا و منظر آلودگی شیمیایی 4

 آلودگی آب،خاك،هوا و منظر دود و بخار ایجاد 5

 آلودگی آب،خاك،هوا و منظر تشعشعات زیانبار 6

 آسیب روانی و جسمانی ایجاد لرزش و ارتعاش 7

 آسیب روانی و جسمانی ایجاد بوی نامطبوع 8

 آسیب روانی و جسمانی ایجاد سروصدا 9

 آسیب روانی و جسمانی ترافیکی معبر و گره ایجاد سد 10

 آسیب و فشار روانی مزاحمت بصری 11

 کاهش ارزش اقتصادی زمین و ساختمان مزاحمت اقتصادی 12

 افت کیفیت محیط و کاهش ایمنی مزاحمت اجتماعی 13

[5] 
 

و مزاحمت واحدهای  میزان آلودگیارزیابی  حدهای صنعتی آالینده در شهر،شناسایی وا حاضر پژوهش هدف

صنایع مزاحم در  ساماندهیو تحلیل برنامه های  صنایع مزاحم ول ساماندهیئلکرد نهاد مس، تحلیل عمشغلی

 باشد. می شهر اسالمشهر
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 روش پژوهش-2
ی جمع آوری اطالعات مربوط به مبانابتدا تحلیلی و از نوع کاربردی است. -این پژوهش به روش توصیقی 

همچنین اسناد و مدارك شهرداری اسالمشهر استفاده شده  ، اینترنت و ای طریق مطالعات کتابخانهنظری از 

و برداشت  از ابزار مصاحبه  و تکمیل اطالعات مربوط به صنایع آالبنده برای بررسی عمیق تر موضوعاست.

 اند. آماده سازی شده ,EXCEL GIS  افزارآوری شده با استفاده از نرمهای جمعداده  .استفاده شده است میدانی

 

 داده ها-3

-اسالمشهر شهری حوزه شهری مراکز ترین مهم از شهر اسالم شهرستان مرکز به عنوان اسالمشهر 

 - کشور جنوب با تهران استان ارتباطی محورهای ترین مهم از یکی مسیر که در باشد کریم می رباط

 بخش در و تهران غربجنوب زمینی راه کیلومتری 22 در قم،-تهران آهن و خط ساوه - تهران محورارتباطی

به طوری که از یک طرف عمالً به  (1شکل) .است یافته استقرار اط کریمرب -اسالمشهر شهری حوزه میانی

 [3]یابد.  یکریم ادامه م های اقماری تا رباط تهران و از طرف دیگر با دیگر شهرها و شهرك 

 

 
 [4]موقعیت سیاسی شهرستان اسالمشهر:نقشه 1شکل شماره 

 

ت خطی در طول محور اصلی که این واحدها، عمدتا به صور دهد میبررسی پراکنش واحدهای آالینده نشان 

واحدها نیز  از شوند، برخی باشد که در ادامه به درون محورهای منتهی به محور اصلی ختم می می ارتباطی شهر

 کنار در صنعتی واحدهای تراکم کلی به طورشود،  های مسکونی مشاهده می به صورت پراکنده در درون پهنه

 تبعیت ارتباطی های شبکه از بیشتر ها کاربری این یابی انمک که است این موضوع گر بیان ارتباطی محورهای

 هایی و کارگاه و انبارها خودرو، و خدمات تعمیرگاهی واحدهای به ی محورهای شهر غالباً بدنه (2شکل ).کند می

  ... کارخانه آجر سفید و و میهنی بستن کارخانه تولیدی مصالح، پوشاك، تولیدی نجاری، آهنگری، قبیل از



 شهری یا و ناحیه ای مختلف مقیاس های تولید،در وسعت محصول و نوع به بسته است که فتهاختصاص یا

 واحدهای ...جدول.سطح شهر را اشغال کرده است.صنعتی،  کاربری با قطعه 1007 مجموع در که کنند عمل می

طق شهر از این صنوف به تفکیک منا کدامو تعداد هر  دهد مختلف را نشان می آالینده شهر براساس صنوف

  (1جدول ).آورده شده است

 

 
 :نقشه پراکندگی واحدهای شغلی آالینده شهر اسالمشهر2شکل شماره 

 

 

 
 



 بندی واحدهای شغلی آالینده شهر اسالمشهر  دسته: 2جدول 

 ردیف نوع شغل 1منطقه  2منطقه  3منطقه  6منطقه  شهر

 1 آهنگری 33 49 1 1 84

 2 آلومنیوم کاری و آبکاری 10 13 1 2 26

 3 صافکاری 35 49 4 7 95

 4 مکانیکی 82 83 8 14 187

 5 جلوبندی سازی 19 41 3 1 64

 6 نجاری درودگری 30 38 10 8 86

 7 تراشکاری 33 28 2 2 65

 8 کابینت و کانال سازی 14 38 6 2 60

 9 تعویض روغنی 75 68 6 6 155

 10 ریخته گری 2 0 1 8 11

 11 نقاشی اتومبیل 48 29 3 3 83

 12 سنگبری 0 6 0 22 28

 13 آهن فروشی 2 2 0 1 5

 14 مصالح ساختمانی 21 0 2 6 29

 15 تولید بتن و تیرچه 0 1 1 0 2

 16 موزاییک و کاشی سازی 9 1 2 3 15

 17 تانکر سازی 2 0 1 0 3

 18 تعمیرگاه ماشین سنگین 8 0 1 0 9

 19 مجموع صنوف آالینده 423 446 52 86 1007

 

د ارزیابی قرار گرفته ئدات مورهوا و زا فاضالب، نوع آالینده صدا، 4حدهای شغلی براساس واآلودگی و مزاحمت 

ماتریس  است. استفاده شدهماتریس گولر  از ارزیابی میزان آلودگی واحدهای صنعتی به منظور (  2.)جدولاست

-یادطبقه بسیار ز 5ها به  شدت آلودگیهمچنین  های ارزیابی جزیی برنامه های شهری است. گولر یکی از روش

براساس درجه ها  انواع آالینده هر کدام ازو به  ( 3ده است .)جدولبندی ش بسیار کم طبقه-کم-متوسط-زیاد

 (4)جدول .اختصاص یافته استیک تا چهاروزن  اهمیت،

 دسته بندی شدت آلودگی: 3جدول 

 یشدت آلودگ بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم

0 2 4 6 8  

 

 دسته بندی شدت آلودگی: 4جدول 

 وزن آلودگی هوا فاضالب زایِدات صدا

1 2 3 4  

 

 



 ارزیابی آلودگی واحدهای شغلی آالینده:5جدول 

 

 واحد آالینده آالیندهنوع  متیاز نهاییا

 صدا فاضالب هوا زایدات

 آهنگری 8 0 4 6 36

 کاری آلومنیوم 8 0 4 6 36

 صافکاری 8 4 2 6 36

 مکانیکی 6 4 4 6 42

 سازی جلوبندی 6 4 2 6 34

 نجاری درودگری 6 0 6 8 46

 تراشکاری 8 6 4 4 50

 سازی لکابینت و کانا 8 4 6 4 52

 تعویض روغنی 4 6 6 6 58

 ریخته گری 8 6 8 6 70

 نقاشی اتومبیل 4 6 8 2 58

 سنگبری 8 6 6 8 66

 آهن فروشی 8 0 6 4 40

 مصالح ساختمانی 4 2 6 4 42

 تولید بتن و تیرچه 6 6 6 8 64

 سازی موزاییک و کاشی 6 8 6 8 70

 سازیتانکر 8 6 6 4 58

 تعمیرگاه ماشین سنگین 4 6 6 8 62

 ابکاری 2 8 8 6 70

 شامل واحد ترین آالینده شغلی، های واحدهای, میان از که گردد  می مالحظه 5 شماره جدول مفاد به توجه با

 و باال آلودگیکه به علت  ،باشند می  گری،تعمیرگاه ماشین سنگین،سنگبری،تولید تیرچه و بتن ،ریختهآبکاری



 سازی،صافکاری ، یجلوبند واحد شغلی رسد. ضروری به نظر می شهر ازانتقال آنها   شهر، در ماندن ضرورت عدم

یم مردم به سایر واحدهای شغلی آلودگی کمتری دارند و با توجه نیاز مستقبه نسبت کاری  آلومینیوم آهنگری،

 توانند در شهر حضور داشته باشند. های شغلی،میواحداین 

  نهاد مسول ساماندهیعملکرد  آمار و  بررسی 1-3

 شهرداری، و اصناف مناطق شهرداری اسالمشهر 55اده م 20 بند کمسیون مدارك و اسناد این بخشدر 

 1387های سال به مربوط پرونده 50 راستا این در. گیرد می قرار ارزیابی و مطالعه مورد آن اجرای روند و نتایج

 این از ه کهبود مورد 50 شده بررسی هایپرونده کل تعداد. است گرفته قرار بررسی مورد 1393 تا ابتدای سال

عداد کل تصرفا حاوی شکایت و اخطار صادره از سوی شهرداری بوده است یا بوده اطالعات فاقد مورد 11 تعداد

شکایت از انواع  واحدهای موردمی باشد: ...نوع و تعداد شاکیان به صورت جدول مورد بوده است،  47شاکیان 

بندی  تقسیمنوع  10به   حمتبراساس نوع آلودگی و مزا واحدها  بار این  آثار زیان ،مختلفی بوده اند

 نتایجبوده اند. آلودگی و مزاحمتها دارای بیش از یک نوع  شایان ذکر است که برخی پرونده (5جدول)اند. شده

 :باشدمی زیر حشر به در مورد واحدهای مورد شکایت 20 بند کمسیون رای

 کارایی عدم از شانن این و باشد ها می محدودی از پرونده تعداد شامل ،نتیجه منتهی به هایپرونده 

 .باشدمی ها پرونده به در رسیدگی    20 بندکمسیون 

  به نیاز و نیست روز شرایط با متناسب شهرداری اسالمشهر، 55ماده  20اقدامات کمسیون بند 

تا کنون  در جهت ساماندهی صنایع مزاحم پایینی کارایی این کمسیون دارد، جدیدی اصالحات

  داشته است. 

  این امر نشان از ضعف،رای اجرایی شده است  2پرونده بررسی شده و آراء صادره  50از مجموع 

 دارد.در اسالمشهر  20شهرداری در اجراء آراء صادره از سوی کمیسیون بند  عملکرد
  بررسی پرونده ها نشان می دهد که بیشترین  واحدهای شغلی که مورد شکایت قرار گرفته است

 (5)جدول ها، درودگری،مصالح ساختمانی بوده است. تعمیرگاه های خودرو، دامداری
  د درصد موار 30رای کمسیون در جهت رفع مزاحمت قریب به پنجاه درصد موارد بی پاسخ بوده و در

 (7)جدولرای کمیسون تمهید بوده است.
 

 20براساس پرونده های کمسیون بند   واحدهای مورد شکایت: 5جدول 
 درصد واحدهای مورد شکایت

 %26 خودرو تعمیرگاه

 %16 کارگاههای تولیدی

 %9 دامداری ها

 %5 درودگری

 %14 مصالح ساختمانی

 %30 سایر

[7] 

 

 

 



 20پرونده های کمسیون بند  براساس انواع آلودگی و مزاحمت: 6جدول 

 درصد انواع آلودگی و مزاحمت

 %27 ایجاد سر و صدا

 %15 ایجاد گرد و غبار و تشعشعات زیانبار

 %16 آلودگی شیمیایی

 %13 تهدید بهداشت عمومی

 %5 خطرات ایمنی

 %10 بوی نامطبوع

 %6 تجاوز به معابر

 %5 گرد و غبار

 %5 سایر

[7] 

 در جهت رفع مزاحمت 20د رای کمسیون بن: 7جدول 

 درصد در جهت رفع مزاحمت 20رای کمسیون بند 

 %30 تمهید

 %14 تعطیل

 %2 انتقال

 %8 رد شکایت

 %46 بی پاسخ

 ئ

 بررسی برنامه های شهرداری جهت انتقال صنایع مزاحم به بیرون از شهر2-3

برای ساماندهی صنایع مزاحم روش  4در ابتدا الزم به ذکر است که شرکت ساماندهی مشاغل شهر تهران 

  تغییر شغل-4تمهید  -3تعطیل -2انتقال به مکان مجاز -1به کار گرفته است که عبارتند از:

  آهن کاران و درودگران  خدماتی-مجتمع صنفی2برای ساماندهی صنایع مزاحم در شهر اسالمشهر

با  .شده اند تاسیس یابین مکا معیارهای اساسبر 1375سال در این مجتمع هاتاسیس شده است.

هنوز بیش از نیمی از  خدماتی-صنفی های مجتمع سال از تاسیس این15وجود گذشت بیش از  

از  اقتصادی بسیاری اتحادیه به دلیل صرفهاز اعضای  یو بسیارباشد  کاره می نیمه  واحدهای آن

ته صورت گرف ف اولیهبا اهدا اند و از کاربری آن بهره برداری مغایر قطعات را به سوله تبدیل کرده

 [7] است.

  ها  برای ساماندهی واحدهای شغلی سنگ فروش و سنگبری مجتمع سنگ فروشان دارالسالمهمچنین

نسبت به جانمایی و شهرداری اسالمشهر توسط  1383در سال  تدارك دیده شده است. این مجتمع

اقدام نموده است که  شهر در حریم شهر اسالم دارالسالم گورستان فروشان در جنب ساماندهی سنگ

جز اوقافی و  های ، زمین فروشان سنگ مجتمع هیدت سامانواگذار شده جه های زمین اینکه دلیل به

 های گورستان و نیاز سازمان با توجه به اتمام زمین وباشد  می شهرداری سازمان دارالسالم امالك

 (3)شکل شمارهها است. گیری زمین ن به دنبال بازپسسازما ،مذکور های به زمین دارالسالم



  20کمیسیون بند در  1385پرونده کارخانه از سال  مزاحمت فعالیت های شرکت آجر سفیدرفع 

 آن شرکتدر پی که  مراحل مختلف آراء کمیسیون به شرکت ابالغ شده است،مطرح و طی 

که شامل موارد زیر  صورت داده است، تمهیداتی نسبت به کاهش آلودگی و مزاحمت این کارخانه 

 باشد: می
o که  ،ت گازوئیل مورد بررسی قرار گرفتهایی با سوخ آلودگی ناشی از استفاده از کوره

 های مدرن و تمام اتوماتیک  آجرپزی سنتی و قدیمی به کوره های جایگزینی کورهشرکت با

 برطرف نمود. محیطی را مسائل زیست ،موارد مطروحه از سوی سازمانو 

o و بسته  وجود و انتقال به محوطه سرتعطیل شیفت شب کارخانه و کاهش دپوی خاك م

غبار و ایجاد راه اختصاصی از سمت  و های کاهش گرد سبز و استفاده از سیستمی فضا اشتک

 کمربندی الغدیر

o شد  ت منطقه مسکونی مجاور هدایت میموضوع آلودگی ناشی از فاضالب کارخانه که به سم

ه قضاء مهلت ارائ، که پس از انشرکت نسبت به تهیه تصفیه خانه فاضالب اقدام نماید که

ضالب شرکت از طرف اداره حفاطت های فا ی صورت گرفته از خروجیها شده آزمایش

اجرای این تمهیدات تا حدودی در اگرچه مجاز تشخیص داده شد.  زیست در حد محیط

نه بر اثرات این کارخااما  ارخانه موثر بوده است،کاهش آلودگی و مزاحمت این ک

ترین اثرات آن کاهش قیمت  یکی از مهم، جوار هنوز ادامه دارد های مسکونی هم محدوده

 [7] باشد. درصد قیمت آن در سطح شهر می30زمین تا 

 

 
 

 خدماتی شهر اسالمشهر-اکندگی مجتمع های صنفی:نقشه پر3شکل 

 
 



 بحث و نتیجه گیری-4
اصلی شهر عالوه بر آثار  تمرکز و تعدد واحدهای کوچک آالینده در محورهای طور که بررسی شد همان

ترین آثار این  از جمله مهم.شهر تحمیل کرده است اقتصادی را بر-،اثرات کالبدی،اجتماعیطیمحی زیست بار زیان

از محل سکونت  ساکنانصنایع بر محیط مسکونی مجاور خود کاهش قیمت زمین،پایین بودن میزان رضایت 

نهادهای عملکرد  است کهاین در حالی  .است متعدد و اغتشاش بصری محیطی های زیست ودگیلایجاد آ خود،

یع ساماندهی صنا برای برنامه مدونی مطلوب نبوده است و شهر در شهر اسالم کمسیون 20چون بند  درگیر هم

دهد، ظرفیت این  خدماتی در شهر نشان می -های صنفیبررسی مجتمع  مزاحم در شهر صورت نگرفته است،

-ی صنفیضرورت ایجاد مجتمع هاکه  ،کند یه صنایع آالینده شهر  کفایت نمیمجتمع ها برای ساماندهی کل

اند  نیز در زمینه تخصصی خود نتوانستههای تاسیس شده  همچنین مجتمع کند. خدماتی جدید را نمایان می

 انتظارات را برآورده کنند. 

 شمرد: توان در موارد ذیل بر اندهی در شهر را به طور خالصه میهای سام هترین عوامل عدم اجرای برنام مهم

 مزاحم شهری در سطح شهرهای  ر زمینه ساماندهی صنایع و کارگاهیکپارچه شهری دریت عدم وجود مدی 

 نوف، اداره محیط زیست و دیگر نهادهای درگیررداری، صتداخل بین کارکرد شهو 

 های صنفی  ی انتقال صنایع آالینده به مجتمعها با شهرداری برا عدم همکاری مسئولین اتحادیه 

 صنوف و واحدهای آالینده در شهر از اطالعاتی جامع سیستم عدم وجود یک 

 صنعتی-های صنفی ای تملک زمین در جهت ایجاد مجتمعالزم در  اختیار شهرداری برمنابع مالی  نبودن 

 برابر در هااتحادیه ساماندهی و از طرفی مقاومت اعضای هایبرنامه اجرای در هااتحادیه توانمندی عدم 

دست دادن کاران و درودگران به علت از  چون مجتمع صنفی آهن ه همهای ایجاد شدمجتمع به انتقال

 لی پیشینهای شغ موقعیت
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