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 چکیده
های مزاحم شهری در محدوده بررسی و تحلیل کاربریبا هدف پژوهش حاضر 
اقع در منطقه یک شهر بوشهر و ،متر 3122طول حدود با  خیابان عاشوری

 -توصیفیباشد و روش آن ای میتوسعه –انجام گردید. نوع پژوهش کاربردی 
 ،پژوهشاین  در .بود لیست مشاغلو چک میدانی صورتبرداشت بهتحلیلی و 

و  نوع آالیندگی سپس ،بندیابتدا کلیه اصناف آالینده و مزاحم تقسیم
 هانآی کمی و کیفی مربوط به هایابیارزو سپس  های آن تعیینمزاحمت
کاربری مزاحم و  نوع 32 کهداد کمی نشان  هایبررسی .شده استانجام

 خیابان وجوداین ، در یودواحد فعال  02بر  ها بالغآالینده شهری که تعداد آن
های تراکم کاربری ،Arc GIS افزاربا استفاده از نرم ،در تحلیل کیفیدارد. 
بررسی قرار مورد یت آنها ها و همچنین مطلوبسازگاری کاربریو سپس  مزاحم
حد  درلحاظ سازگاری،  از هاکاربری که بودبیانگر آن  پژوهش،نتایج  گرفت.

 .باشدمینامطلوب  ها نسبتاًشرایط آن در ماتریس مطلوبیتو سازگار  نسبتاً
در  .باشدمی هاوضعیت نامناسب کاربریبیانگر  پژوهشحاصل از این  هاییافته

داشتن  و با در نظر ی به توسعه درون بافتی اندیشیدایستباین محدوده 
مکانی  -به تفکیک و باز توزیع فضایی هاکاربریگزینی مکان هایشاخص
 .پرداختها کاربری

 

 کلیدي گانواژ
 .شهر بوشهر ،آالینده شهری، مزاحمکاربری 

 
 

 

Abstract 
 

The purpose of this study was to investigate and analyze 

disturbing urban land uses in the area of Ashouri Street, 

about 2100 meters long, in the A area of Bushehr city. The 

research was applied-developmental and its method was 

descriptive-analytical and field survey and job checklist. 

In this study, all pollutants and disturbance guilds were 

first classified, then the type of pollutants and their 

disturbances, and then their qualitative and qualitative 

evaluations were performed. Quantitative surveys show 

that there were twenty-eight types of urban pollutants whit 

more than 60 active units on this street. In qualitative 

analysis, using Arc GIS software, density of annoying 

users and then compatibility of applications and their 

desirability were evaluated. The results show that the land 

uses are relatively consistent in terms of compatibility and 

in the utility matrix of their conditions is relatively 

undesirable. The findings of this study indicate the poor 

stutus of land uses. Within this area, one should think 

about intra-contextual development and consider spatial-

spatial distribution of land uses with consideration of 

landmarks. 
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 مقدمه
کاربری اراضیی زمیین در  هایویژگی در هایینابسامانیتوسعه،  برنامه در کشورهای درحالبراثر شهرنشینی بی ،از نیمه دوم قرن بیستم

 اسیتکیاربری اراضیی شیهرها از اهمییت بیاالیی برخیوردار  سیاماندهیشهرها به وجود آمده است؛ لذا جهت ارتقاء کیفی شهرنشیینی، 
  (.121: 1221و همکاران،  الدینیفسی)

جامعیه  و نیازهیای هاخواسیتهاست که محیط انسیانی را مطیاب   هاییفعالیتمجموعه  ،واقع در ،کاربری اراضی شهری ریزیبرنامه
زمیین  ریزی کیاربریبرنامیه، دیگیر عبارت. بیهدهدمیریزی شهری را تشکیل هسته اصلی برنامه ،و این مقوله بخشدمیشهری سامان 

و عملکردهیا،  هافعالیتفضایی  -اراضی، ساماندهی مکانی مثابه آمایش اراضی شهری، به چگونگی استفاده و توزیع و حفاظت شهری به
. (122: 1221، و زرافشیان )زییاری نماییدمیو انواع استفاده از زمیین را مشیخص  پردازدمی بر اساس خواست و نیازهای جامعه شهری

 ترین وشیاید آسیان .جهت رسیدن به اهداف آینیده بیرآورد گیردد نیازمورد بایستی زمین  ،کاربری زمین شهری ریزیمهدر برنا ،بنابراین
تعمییم و تطبیی  ارقیام و  مختلیف در حیال حاضیر و هیایکاربریمنظور تیممین بیه ،مؤثرترین روش، محاسبه نیاز واقعی بشر به زمین

 (.13: 1221، )رضویان باشد آمده به آیندهدستهای بهکمیت
مشیاغل و  مختلیف هایگونیهگیری و گسیترش شیکل از دیرباز موجب ،مایحتاج زندگی روزمره و بازار عرضه و تقاضا تممیننیاز به 

 نییاز بیه ،شیهری هیایمحیطپیشرفت صنعت و گسترش روزافزون شهرها و افزایش مشیکالت  با .است صنایع در تاروپود شهرها شده

مسیکونی  هایمحیطمزاحم در  یهاکاربری . وجود بسیاری ازشودمیطور مبرم احساس شهری در عصر حاضر به هایمحیطساماندهی 
ه مزاحم در سیطح شیهرها بی هایکاربریروانی ناشی از استقرار  -اجتماعی و روحی محیطی،زیست هایآلودگیدر سطح شهرها، وجود 

در سیطح  هیاکاربری بهینه و مطلوب شهری و عدم پراکنش بهینه هاکاربریجود های مسکونی، عدم وکاربری جواری باهم خصوص در
موازات توسعه صنعتی و تغیییرات فنیاوری شیده در به زیرا .دارند همگی بر ضرورت ساماندهی فضاهای شهری تمکید ،شهر و مناط  آن

، خاک، غذا و آب آشیامیدنی جوامیع امیروزی در معیر  است. امروزه هوا محیطی تشدید شدهجوامع امروزی، مسائل و مشکالت زیست
کیه کننید، درحالیهای شیهری زنیدگی میدرصید میردم جهیان در سیکونتگاه 02 .(Tuulia, 2004: 230) ها قرار داردانواع آلودگی

  .(Corra, 1993: 3) شودهای مختلف شهری ایجاد مینتیجه فعالیت ها درین میزان انواع آلودگیتربیش
اند. سیالمت های اقتصادی با تمرکز باالی واحدهای آالینده محیط مواجه شدههای جمعیتی و فعالیتعنوان کانونمناط  شهری به

هیای تنفسیی، هیای سیرطانی، بیمارینید از: بیماریتکیه برخیی از آن عبار گرفتیه تهدید جیدی قیرارمورد ها شهروندان با این آالینده
های شهری، میزان ابتال های هوا در محیطبدیهی است که این آالینده .(Brussels, 1990: 14-22)و چشمی  های پوستیحساسیت
ها را در سیطو  های محیط شهری، اکوسیستم. آالینده1(WHO, 2000)دهند گیری افزایش میطور چشمهای تنفسی را بهبه بیماری

های اسیدی و تغییرات اقلیمی در اند، از آلودگی فضاهای شهری گرفته تا بارش باراندادهای، ملی و جهانی تحت تمثیر قرار محلی، منطقه
 .((Piracha & Marcotullio, 2003: 1 سطح جهانی

 ، بر اساس نیازهای ساکنینهاکاربریمنظور استقرار و توزیع بهینه شهری به هایکاربریسطو  کمی و کیفی  که تحلیلنظر به این
و  باشدمیمسئولین شهری  ریزان وهای منطقی جهت رفع مشکالت موجود، گامی مؤثر برای مدیران، برنامهحلبی به راهشهر و دستیا

 های تجاری بوده و روزانه افراد زیادیهای اصلی و مهم شهر بوشهر با تنوع زیاد کاربریخیابان عاشوری یکی از خیابانکه این
های بررسی و تحلیل کاربریاین پژوهش  هدف .کنندمیهای روزانه خود به این خیابان مراجعه مین نیازم)خانوارهای ساکن( برای ت

 باشد.مزاحم شهری در محدوده خیابان عاشوری واقع در منطقه یک شهر بوشهر می
 

 مبانی نظري

 چارچوب نظری
ی صوتی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان و نیز بروز جمله معضالتی است که باعث آلودگ ها، اصناف و مشاغل مزاحم شهری ازوجود کارگاه

های باالدست و استانداردهای شورای عالی معماری و شهرسیازی کشیور وجیود روها در شهرها شده است و بر اساس طر سد معبر در پیاده
رخورد و انتقال این صنوف به خارج از های مربوطه بر اساس تفویض اختیار قانونی اختیار بها در سطح شهر ممنوع است و دستگاهاین کارگاه
آن داشیته  دانیان را بیرپردازان، شهرسیازان و جغرافیهای مزاحم شهری نظریهها فزاینده کاربریها و ناهنجاریبروز نابسامانی دارند. شهر را
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ی را سیاماندهی نماینید. هیایهای مزاحم شهری کوشیشهای مسکونی و محیط شهری از کاربریاست که در راستای دوری گزینی کاربری
ها و نظرییات در شده اسیت. برخیی از ایین اییده هایی بوده که در باب ساماندهی فضایی شهری ارائهها و طر ها، نظریهحاصل این کوشش

 (. 1222:12 ،و صالحی خانیحاجی) های اجتماعی و کالبدی پایدار استراستای دستیابی به الگوی شهر سالم، در پی ایجاد و بهبود محیط
ریزی شیهری نقیش مهمیی در عنوان هسته اصلی برنامهریزی کاربری اراضی شهری بهباشد و برنامهوساز میروز در حال ساختشهرها روزبه
ی ریزی کیاربربرنامیه باشید.تیر از آن میریزی کاربری اراضی شهری مهمکند و ارزیابی چگونگی برنامهمکانی شهرها ایفا می -ساماندهی فضایی
شیود های انسانی در عرصه محیط شهری محسوب میعنوان وسیله یکی از ارکان سامان بخشی به فعالیتعنوان هدف و هم بهاراضی زمین هم به

های شهری نقیش اساسیی در تعییین الگیوی و در وقع، از طری  اثرگذاری بر تصمیمات عمومی و خصوصی و هدایت نحوه استفاده بهینه از زمین
 (.12: 1211 زاده،و دستیابی به اهداف توسعه پایدار و اعتالی کیفیت محیط شهر و حومه را به عهده دارد )مهدیتوسعه شهر 

کاربری زمین را تالش در جهت تمثیرگذاری بر جریان تغییر کاربری زمین و هدایت آن  ریزیاستوارت چاپین، هسته اصلی برنامه 
ها و بر اساس خواست ها و عملکردهای شهریهری یعنی ساماندهی مکانی و فضایی فعالیتریزی برای کاربری اراضی شبرنامه داند.می

یابی بندی و مکانریزی شهری است و انواع استفاده از زمین را طبقهریزی در عمل هسته اصلی برنامهنیازهای جامعه شهری. این برنامه
 (. 12-13: 1223سعیدنیا، ) کندمی

های شهری )مسکونی، تجاری و صنعتی( و الگوی آتی استفاده از زمین در شهر است و انواع گوناگون کاربریطر  کاربری زمین بیانگر 
کند. عالوه بر تعیین نوع استفاده از زمین تعیین و شدت و کثرت کاربری استفاده عمومی )آموزشی، بهداشتی، اداری و تفریحی( را تعیین می

شود و بر ها و عملکردهای شهری مشخص میفعالیت در کاربری زمین؛ کجایی و مکان نوع یت دارد.های متفاوت نیز اهمیا تراکم استفاده
 (.11: 1223سعیدنیا، ) شودسازد که در آن مکان زمان و ظرفیت عملکردهای گوناگون مشخص میهمین اساس است که چارچوبی می

 

 پیشینه پژوهش
 این نتیجه رسید که بیا های مزاحم شهری در کرمانشاه بهساماندهی کارگاه تحقی  خود با بررسی وضعیت ، در(1222) فرجام قرخلو و

بیار آن بیر زنیدگی شیهری و منظر و آثار زیان های صنعتی، بوی ناخوشایند، آلودگی آب، آلودگیو صدای ناشی از فعالیت توجه به سر
 .باشدمیها امری ضروری مطالعه ساماندهی و انتقال آنمورد های مزاحم از سطح محدوده ناسازگاری صنایع و کارگاه

 دست یافته که الگیوی توسیعه متیراکم ییا پژوهشی با بررسی دو شکل توسعه پراکنده و متراکم به این نتیجه در، (1223مثنوی )
 وونقیل عمیومی بهبیود سیسیتم حمل. 3محییط طبیعیی  حفی . 1: دالیل زیر است ترین الگوی رشد شهری بهفشرده شهری مناسب

 .جویی در مصرف انرژیصرفه .1 محلهامنیت و تعامالت اجتماعی ساکنان  بهبود. 3های سواره کاهش میزان سفر. 2پیاده  حرکت
بندی دسیته بیه ،شییراز 3 منطقیه درهای میزاحم شیهری ساماندهی صنایع و کارگاهبا عنوان در مطالعه خود  ،(1221) زادهفلسفی
 داخیل درها ، به ضوابطی برای ساماندهی آنغیرمجاز وگاهی بر اساس میزان مزاحمت و آالیندگی به صنایع مجاز، مشروط صنایع کار

 غییر هیایکارگاه ونهایت راهبردهای ساماندهی در قالب تثبیت صینایع  شهر و یا انتقال به خارج از محدوده شهری پرداخته است. در
 .دادجایی صنایع غیرمجاز را ارائه مزاحم و جابه اما)شری(  طمشروساماندهی صنایع  (مجازمزاحم )

دهید کیه نتایج این مطالعه نشیان می پرداختند. در نیجر 2آنامبرا های صنعتی در ایالتبررسی آلودگیبه ، (1112)3اوگبوآگو و آجیو
هیا، سازی و میدیریت آنهای صنعتی، ضایعات حاصل از تولیدات خود را بدون انجام اقدامات الزم برای پاکبرخی از واحدها و کارگاه

 .کنندزیست میروانه محیط
بیه ایین  خیود پژوهشدر ها پرداختند. آن یدر صحنه جهان یشهر یداریپا یجستجوبه مطالعه  ،(3223) همکارانو  3مگ هلدن
رویکیرد  تلزم رعاییتمحیطی و کالبیدی مسیاقتصادی، زیسیت پایداری شهری در ابعاد اجتماعی، یابی بهد که برای دستننتیجه رسید

   .استیکپارچه نگری در شهر 

جیه یپژوهش خود به این نت درها ی پرداختند . آنتوسعه شهر یداریاثرات پا یابیارز یبرابه ارائه مدل  (3223) 1یانگ و همکاران
 روش قیوی اسیت کیه ییک( UD-SAM) میدلاما  ،وجود داردبرای ارزیابی پایداری شهری  چه معیارهای مختلفی ند که اگررسید

                                                                                                                                                         
2. Ogbuagu and Ajiwe 

3. Anambra 

4. Holden 

5. Yangang  



                                    ... رینژاد و همکاران: بررسی و تحلیل کاربری های مزاحم شهغالمرضا امینی                                   22

 .و ارزیابی قرار داد سنجشمورد محیطی شهر را زمان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیستهم طوربه تواندمی
وهیوا و برخی از علیل آلیودگی آب های او،مطالعه قرار داد. طب  یافتهرد مورا  2یبمبئفرایندهای مسائل محیطی در ( 3220) 0یدال

و  هیارا صنعتی شدن شدید، نارسایی و ناکافی بودن اقدامات مربوط به کنترل انتشیار انیواع آلودگیبمبئی تولید ضایعات جامد در شهر 
   .ای برآورد کرده استدر سطو  محلی و منطقههای این شهر را آالینده فقدان مدیریت کارآمد برشمرده و گستره تمثیر

 200صیوتی بیرای  آلیودگی نقشهمطالعه قیرار داده و مورد شهری را بر آلودگی صوتی هیای طر  تیمثیر (3220) دیگیرانو  1دورسان
 .اندکردهارائه  GIS ازاستفاده  اب راترکیه  در( )قونیه 12کونیااصلی بخش مرکز شهر هایخیابان درنمونه  هنقط
 

 روش انجام پژوهش
تحلیلی و مییدانی بهیره  -توصیفی های تحقی از روش مطالعهمورد در محدوده شهری مزاحم های کاربری شناساییتوجه به هدف  با

هیای آن و مزاحمت نیوع آالینیدگی سیپسشده است.  بندیدر این تحقی  ابتدا کلیه اصناف آالینده و مزاحم تقسیم .شده است گرفته
درجه سیازگاری و ناسیازگاری برای ارزیابی کیفی  تاشده است  انجام هاآنی کمی و کیفی مربوط به هایابیارز. همچنین گردید تعیین
 .دوشتعیین هاکاربری های هرکدام ازجواریهم مطلوبیتارزیابی و نیز 

اساس تعاریف طر  بر مطالعهمورد محدوده حقی  تشریح چگونگی توزیع مکانی/فضایی مشاغل مزاحم شهری در مواد اصلی ت
های دوم و سوم مشاغل مزاحم است. زیرا اثرگذاری این گروه شامل مطالعه بررسی در اینمورد  .ساماندهی مشاغل شهری است

ابتدا کلیه اصناف آالینده و مزاحم . لذا شده استمحدوده گسیختگی فضایی در  به ازهم غیرمستقیم منجر صورت مستقیم ومشاغل به
 .(1جدول ) گردیدبندی تقسیم

 (تولیدی و کارگاهی)مشاغل مختلف مزاحم  بندیطبقه. 1جدول

 عنوان شغل طبقه/نوع شغل

 ممشاغل نوع دو

چاپ، تولید پالستیک، کالهدوزان، گلگیر و رادیاتور،  صنعتسازان، شوفاژ و تهویه، صفاران، اطریاوراق کنندگان اتومبیل، ب

تعمیر و فروش الستیک، نقاشان، عای  رطوبتی، گاز رسانان، تعمیر دوچرخه و موتور، تولید پوشاک، خدمات موتوری، برق 

 الکترومکانیک، کالهدوزان کشی ساختمان، سراجان، فیروزه تراشان، چادردوزان،لوله اتومبیل،

 شاغل نوع سوم
گران، مصالح گچ و آهک، تزئینات  تریکو، ریخته تولیدساز و فلز تراش، صنایع فلزی،  کاران، آهنگران، ماشین آلومینیوم

 سازانها، فخاران، موزاییکبریسازان، سنگدرودگران و مبل ساختمان،

 (1222:122، امیرفخریانو  طالشی به نقل از:)  1222،مشاغل شهری شهر مشهد طر  ساماندهی ،مهندسین مشاور آرمانشهر مآخذ:
 

مطالعه مورد محدوده در ها نیز آنهای و مزاحمت نوع آالیندگی صنوف و شهری،کلیه اصناف آالینده و مزاحم بندی پس از تقسیم
 .(3 جدول ) استشده تعیین

 و مزاحمت نوع آالیندگیصنوف،  .2 جدول

 نوع آاليندگی و مزاحمت صنف اديهاتح صنف

 خدمات خودرويی

 مشکالت تنفسی، تخریب سیمای شهر آلودگی رنگ برای مواد غذایی، ایجاد نقاشی انواع خودرو

 تخریب سیمای شهر سبک مکانیکی اتومبیل

 آلودگی صوتی، تخریب سیمای شهر گلگیرسازی صافکاری و

 تی، تخریب سیمای شهرآلودگی صو جلو بند و کمک فنرساز

 سیمای شهر تخریب ،آلودگیایجاد  پنچرگیری و تعویض روغن

 فلزکاران

 آلودگی صوتی، تخریب سیمای شهری سازیآلومینیوم

 آلودگی صوتی، تخریب سیمای شهری آهنگری درب و پنجره

 ای شهریتخریب سیمو  گری: آلودگی هوا تراشکاری: آلودگی صوتیریخته فلزکاری تراشکاری و

 آلودگی صوتی، تخریب سیمای شهر، آلودگی هوا کارگاه جوشکاری

                                                                                                                                                         
6. Yedla 

8. Mumbai 

9. Dursun   

10. Konya 
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 مطالعهمورد محدوده 
و  علی دلواریبه بلوار رئیس از شمالخیابان . این باشدخیابان عاشوری واقع در منطقه یک شهر بوشهر میجامعه آماری در این پژوهش 

علیی دلیواری( تیا خیابیان رئیس) مطالعه از ورودی شمالی خیابیان عاشیوریمورد محدوده  شود.از جنوب به خیابان فرودگاه منتهی می
 .دهدیممطالعه را در شهر بوشهر نشان مورد موقعیت خیابان  1 شکل  باشد.خیابان فرودگاه( می) رودی جنوبی به این خیابانو
 

 
 موقعیت خیابان عاشوری .1 شکل

 هایافته

 ارزيابی و تحلیل کمی
تعیداد که  دهدمینشان پیمایش میدانی، اساس  بر خیابان عاشوری شهر بوشهر(،) مطالعهمورد محدوده توزیع فضایی/مکانی مشاغل مزاحم در 

 .(3و  2 ولاشناسایی قرارگرفته است )جدمورد نوع مشاغل گروه دوم و سوم  از حدوده،در این م و آالینده یا شغل مزاحم صنفنوع  32
 

 مطالعهد مورمحدوده مزاحم نوع دو در  مشاغل .2جدول 

 تعداد نوع شغل تعداد نوع شغل

 1 سازیباطری 2 تعویض روغن

 3 آپاراتی 3 تعمیرگاه

 2 بوسترسازی 1 پیچیسیم

 1 خودرو یدکیلوازم 1 کشیسیم

 3 ابزارفروشی 1 سازی رادیات

 3 نقاشی خودرو 3 کولرسازی

 3 کارواش 1 فروشی پیچ و مهره

 1 یخچال سازی 1 خودرو نمایشگاه

 3 دزدگیرنصب  1 نرسازیف

 3 جلوبندی 3 اگزوزسازی

 1 صافکاری 1 فروشیالستیک

 12 جمع 3 تعمیر پمپ
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مربوط به مشاغل نوع دوم است. از  مطالعهمورد محدوده درصد از مشاغل مزاحم در سطح  22میدانی بیش از  هایبررسیبر اساس 
های نمایشگاهبه به ترتیب ها ترین این کاربریت تعداد و با وسع ینتربیش، ددهمیسوی دیگر نتایج توزیع مکانی این مشاغل نشان 

 گیرد.درصد از مشاغل نوع دوم را در برمی 22 بیش از مجموعااختصاص دارد که  یدکی آن،های خودرو و لوازمسپس به تعمیرگاه خودرو
درصد قرار  12بیش از  خدماتی مربوط به وسایل نقلیه واحدهای روغنی و دیگرآپاراتی و تعویضمشاغل  هایکاربریبه دنبال آن 

 از اهمیت فراوان برخوردار است.درصد(  22)خدماتی مربوط به وسایل نقلیه  همواره تمرکز واحدهای خیاباندارد. بدین ترتیب در این 

 

 مطالعهمورد محدوده مشاغل مزاحم نوع سه در  .2جدول 

 دتعدا نوع شغل تعداد نوع شغل

 1 لوله فروشی 1 در و پنجره سازی

 3 اره تیز کنی 1 شیشه

 1 جمع 3 جوشکاری

 
های مشاغل مزاحم کاربری درصد از 11بیش از میدانی در خصوص مشاغل نوع سوم نیز حکایت از این دارد که  هایپژوهشنتایج 
سازی در و پنجره و های جوشکاریها، مشاغل کارگاهاربریک اختصاص به این مشاغل دارد. در بین این ،مطالعهمورد محدوده در سطح 
درصد باالترین درصد تعداد  32بیش از  نیز با اره تیز کنیگیرد. البته کاربری برمی درصد از مشاغل نوع سوم را در 33بیش از 
مورد محدوده نوع شغل، در  32 م بادرمجموع مشاغل نوع دو .شودمیشامل  مطالعهمورد محدوده  های مشاغل نوع سوم را درکاربری
تعداد  درصد 13نوع شغل،  1نوع سوم با  . در مقابل مشاغلدهدمیها مزاحم را به خود اختصاص درصد تعداد کاربری 22 ،مطالعه

 (.1)جدول  دهدمیمشاغل مزاحم را به خود اختصاص 
 

 مطالعهمورد محدوده مشاغل نوع دوم و سوم در  و درصد مقایسه تعداد .2جدول 

 نوع مشاغل واحد() مشاغلتعداد  درصد مشاغل

 ممشاغل نوع دو 12 22

 وممشاغل نوع س 1 13

 جمع 02 122

 

 ارزيابی و تحلیل کیفی

اسیت،  هاکاربریکیفی  تحلیلموازات ارزیابی کمی، مختلف در سطح شهر، به هایکاربریمکمل در تحلیل و ارزیابی  هایشیوهیکی از 
هیای در ارزیابی کیفیی کاربری .گیردمیالزم صورت نکات و موارد و رعایت  هاآنمنظور اطمینان خاطر از استقرار منطقی به والکه معم

تیا از ایین  ،شیودمیبررسی  متداولهای از ماتریس مطلوبیت و های سازگاریماتریس ها به یکدیگر بر اساسنسبت آن خیابان عاشوری
 هیا و در ارتباط با دیگر کاربری شده ذکرهای نظر ماتریس مطالعه ازمورد  در محدوده هاکاربری مکانی -ایی فضطری  چگونگی توزیع 

 .سنجش قرار گیردمورد 
 

 ارزيابی سازگاری

 ری متقابلآمده میزان سازگاعملبه هایبررسیابتدا با توجه به  خیابان عاشوری های موجود درکاربری ر بررسی سازگارید
 هاکاربریسازگاری هر یک از  عدم . سپس نسبت سازگاری و یاگرفتارزیابی قرار مورد ( 1های شهر در جدول مربوطه )جدولکاربری

 بررسی در تبیین سازگاری چون اندازه زمین، شیب، قابل هایزمینه نظر سازگاری با توجه بهجوار خود ازنقطههم هایکاربرینسبت به 
 .گرفتبررسی قرار مورد نیز  از طری  مطالعات میدانی که صورت گرفته و ... هوا، صدا، نور و بو فیتکی دسترسی،
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 هاکاربریماتریس متقابل سازگاری وضع موجود  .2 جدول
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  1 مسکونی
 

 3 1 تجاری

 1 1 3 آموزشی

  1 3 3 2 درمانی-بهداشتی
      

 1 1 1 1 1 انتظامی-اداری 

  1 1 3 3 3 3 فرهنگی
    

 1 1 3 3 3 1 1 ورزشی

  1 2 3 1 2 3 1 1 مذهبی

  
 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ()جوشکاری گاهیکار

  3 2 3 3 3 2 3 3 3 1 خدمات خودرويی

 1 3 3 3 3 3 1 2 3 1 3 خیابان

 
ه شد، که به این شر  های مخصوص در جدول دادگانه در ماتریس سازگاری، وزنیک از این حالت پنجذکر است، به هر ایانش
 (.1ناسازگار=، 3ناسازگار= نسبتا، 2تفاوت=بی، 3=سازگار ، نسبتا1=سازگاری کامال: )باشندمی
 جدول ها در قالب کاربری شده مراتب سازگاری هریک ازانجام هایبررسیو بر اساس  هاکاربریا توجه به جدول سازگاری متقابل ب
 .ده استبه درصد محاسبه ش، 2

 ()کاربری دایر جوارهم هایکاربریبا  هاکاربریصد میزان سازگاری در .8 جدول

 کاربری
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 2/31 - - 2/20 2/31 2/31 1/13 3/12 2/31 1/13 1(3/31) سازگاری کامالً

 2/20 21/1 2/20 2/31 1/13 1/13 3/12 2/31 1/13 2/20 2/31 سازگار نسبتا

 21/1 2/31 - 3/12 21/1 - 21/1 2/31 - - 21/1 تفاوتبی

 2/31 1/02 1/02 3/12 3/12 3/12 - 2/31 2/31 21/1 3/12 ناسازگار سبتان

 - - - - - - - - - - - ناسازگار

 
بررسی در این  قابل هایزمینهبا توجه به  این محدوده، تنها کاربری اداری شودمالحظه می ( 2و  1 )های ولجد گونه کههمان

در کنار هم، از وابستگی مطلوبی نیز  خود برخوردار است و به دلیل مجاورت جوارهم هایکاربریکامل با  نسبتاماتریس از سازگاری 
جوار خود قرار دارد. کاربری تجاری هم هایکاربریغیر وابسته با  نسبتاناسازگار و  نسبتاشتی درمانی در شرایط برخوردارند. کاربری بهدا

                                                                                                                                                    
 (.) رتبه کامالً سازگاری با کاربری مسکونی بوده است ها درکاربری از آن 1نوع کاربری محدوده مورد مطالعه، تعداد  11از  . 1 



                                    ... رینژاد و همکاران: بررسی و تحلیل کاربری های مزاحم شهغالمرضا امینی                                   28

جوار خود، در برخی از موارد، سایت این کاربری در ناسازگاری با همهای کاربریدرصد سازگاری با  13 داشتن بیش از علیرغم
تجاری و  هایکاربریو از طرفی تداخل خیابان مجاورت تنگاتنگ این کاربری با از  مر ناشیاین ا که باشدمیاطراف خود  هایکاربری

 آیند.میشمار بهناسازگاری  سازمانی نبودن این کاربری از دالیل اصلی این
موجود برای  ترافیک موجود وسایل نقلیه و خطر ها و همچنین مجاورت با خیابان،توجه محل استقرار آنکاربری آموزشی نیز با

همچنین ترافیکی که حین تعطیلی مدارس در خیابان و  های مجاور و خیاباندانش آموزان، مزاحمت و آالیندگی آلودگی صوتی کاربری
اکن دلیل کمبود فضای سبز، کمبود امبه این محدودهفرهنگی  کاربری باشد.پایینی برخوردار می آید از سازگاری نسبتامذکور به وجود می

 هایکاربریبا ای وابستهغیر  اطراف خود بیگانه بوده و در وضعیت نسبتا هایکاربریفرهنگی، کتابخانه عمومی، نسبت به  تفریحی و
این امر  که باشدمیاطراف خود  هایکاربریبا  کامل در ناسازگاریهای کارگاهی و خدمات خودرویی کاربریجوار خود قرار دارد. هم
های خیابان و همچنین کاربریبه همراه مجاورت تنگاتنگ این کاربری با  صنوف این نوع شهریو مزاحمت  الیندگینوع آ از ناشی

خیابان عاشوری نیز با توجه به عر  کم و وجود تراکم باالی واحدهای تجاری و مسکونی و همچنین ترافیک  باشد.مسکونی می
 باشد.پایینی برخوردار می از سازگاری روزافزون وسایل نقلیه در این خیابان،

 
 مطلوبیتارزيابی 

 هایویژگیگفت که هر کاربری طب   توانمیاین اساس و بر شودمیارزیابی  در این ماتریس، سازگاری بین کاربری و محل استقرار آن
برای تهیه ماتریس باید خصوصیات و نیازهای . طلبدیمخاص آن برای محل خاصی مناسب است و هر محلی نیز کاربری خاص خود را 

های محل استقرار تطبی  داده شود. خصوصیات محل استقرار ممکن است این عوامل باشد: اندازه و ابعاد زمین، موقعیت، هر کاربری با ویژگی
 .جوارهای هم، بو و کاربریشیب، خصوصیات فیزیکی )جنس خاک، توپوگرافی و ...(، دسترسی، تمسیسات و تجهیزات، صدا، هوا

 های خیابان عاشوری بوشهرکاربریماتریس مطلوبیت  .9 جدول
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 کاربری

   Օ Օ   Օ  Օ مسکونی 

Օ Օ   Օ  Օ Օ Օ Օ جاریت 

Օ Օ Օ Օ   Օ Օ Օ Օ آموزشی 

 Օ Օ    Օ Օ Օ Օ درمانی-بهداشتی 

 Օ Օ Օ   Օ Օ Օ Օ  انتظامی-اداری 
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  Օ       Օ جوشکاری کارگاهی() 

  Օ       Օ ويیخدمات خودر 

Օ Օ Օ Օ   Օ Օ   خیابان 

 ( نامطلوب  نسبتا  نامطلوب کامال Օ مطلوب نسبتا مطلوب  کامال)
 

 نامطلوب و یا کامال مطلوب، نسبتا مطلوب، نسبتا کاربری کامال توان نتیجه گرفت که محل هربا مقایسه عوامل مذکور می
 (.112: 1211 )پورمحمدی، ه شودنامطلوب است و بر اساس آن تصمیم مناسب گرفت

سایر با ها خصوصیات مربوط به آناساس  برمطالعه( مورد محدوده های موجود در خیابان عاشوری )کاربریدر جهت تحلیل مطلوبیت 
های از کاربری غیرود های موجکاربری باالی تقریبابیانگر مطلوبیت تحلیل قرار گرفت که  و تجزیهمورد مطالعه و ، های موجودکاربری
 باشد.می های مربوط به خدمات خودروییجوشکاری( موجود و کاربری) هایکارگاه
و گویای زیر  به شر  محدودهاین  هاکاربریکیفی  وضعیت نظر،مورد های محدوده کاربریمطلوبیت ماتریس  ،1 اساس جدول بر

 باشد.عاشوری شهر بوشهر می موجود در خیابان هایکاربریدرجه مطلوبیت 
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، از وضعیت خیابانحجم عبور و مرور و عر  کم  دلیلبهمستقر در کنار جاده اصلی شهر  هایکاربرینظر آلودگی صوتی  از .1
 .نامطلوبی برخوردار هستند

اما  برند،سر مینظر دسترسی در وضعیت مطلوبی ب مجاور خیابان ازرس ااستقرار واحدهای آموزشی، مد ننظر مطلوبیت مکا از .3
دلیل استقرار در بهدیگر واحدهای آموزشی  امادارند. ندر وضعیت مطلوبی قرار  هوا و بو ،از حیث صدا مجاورت با خیاباندلیل به

ذکر است کلیه واحدهای به. الزم باشندمی تریمطلوب وضعیت نسبتا در...  نظر آلودگی صوتی و فرعی از هایکوچهداخل 
 متجانس مانند: پارک، فضای سبز و هایکاربریازنظر قدمت بنا و مصالح و دسترسی آسان به  نظرمورد محدوده شی آموز

تر از حد استاندارد بوده و در واحدهای آموزشی کم ،نظر اندازه که ازکتابخانه از شرایط نامطلوبی برخوردار هستند. ضمن این
 اشد.بمیوضعیت موجود با کمبود فضا مواجه 

اصلی و ارتباطی  ابانیخجائی که این واحد در کنار از آناما  ،کاربری بهداشتی و درمانی با نظر اندازه در شرایط مطلوبی قرار ندارد .2
 و نظر کیفیت ابنیه و امکانات بهداشتی و درمانی که ازمطلوبی قرار دارند، ضمن این بو در شرایط نسبتا نظر صدا، ، ازهیافتناستقرار 

 .مطلوبی قرار دارند لحاظ شیب و دسترسی در شرایط نسبتا متجانس، وضعیت مساعدی نداشته اما از هایکاربریجواری با هم

ادارات، از حیث  که با استقرار و تمرکز اکثراداری در وضعیت مطلوبی قرار دارند، ضمن این واحدهایاداری،  هایدر کاربری .3
 شرایط مطلوبی قرار دارند.، در هاکاربریدسترسی و وابستگی 

که به ضمن این ،دارد نامطلوبی قرار نظر اندازه با توجه به جمعیت حوزه نفوذ در شرایط نسبتا چون ورزشی از هاکاربریدیگر  .1
 .از دسترسی مطلوب به این کاربری محروم هستندورزشکاران  نظر،مورد محدوده دلیل عدم استقرار واحدهای ورزشی در 

و  شرایط بهداشتی، ازنظر آلودگی صوتی ،استقرار دارند در کنار خیابان اصلی جوشکاری( و خدمات خودرویی) کارگاهیکاربری 
در این محدوده  وجود و مجاور خودم هایبا سایر کاربریکه در تضاد کارکردی  نداهدکروضعیت نامناسبی را ایجاد  همچنین هوا و بو

های شهری ریزیها در برنامهو لزوم توجه به آنبوده های آالینده و مزاحم شهری مشاغل و کاربریها جز چراکه این کاربری باشند.می
 باشد.الزم و ضروری می

 

 مطالعهمورد در محدوده  پراکنش مشاغل مزاحم

خیابیان  ایین . طیولابیدیمیامتیداد علی دلواری تا خیابان فرودگاه از خیابان رئیسبه شکل شمالی جنوبی  عاشوری شهر بوشهرخیابان 
 12 تعیداد. کیه از ایین داردآن قرار  واحد در 02آالینده و مزاحم شهری به تعداد کارگاه نوع شغل و  32متر است که حدود  3122 حدوداً

نوع  هایارگاهپراکندگی مشاغل و ک، 3شکل  در. باشندمیمشاغل دسته سوم  واحد جزء 1 ویا کارگاه جزء مشاغل دسته دوم واحد شغل 
 .آورده شده است موجود در این خیاباندوم و نوع سوم 

 
 و پراکنش مشاغل مزاحم در آن مطالعهمورد محدوده  .2شکل 
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 تحلیل مکانی/فضايی

به تهییه نقشیه مشیاغل  اقدام ArcGisزار افبا استفاده از نرم مطالعهمورد محدوده جهت تحلیل مکانی/فضایی مشاغل مزاحم در سطح 
میابین  مطالعیه،میورد  بر این اساس باالترین میزان تراکم مشاغل مزاحم در محیدوده .شده است مطالعهمورد محدوده مزاحم در سطح 

کیه سیر طوریبه ؛ن اسیتدانشگاه پیام نور( در قسمت غربی خیابیا) تا خیابان غدیر رنجبر در قسمت شمالی و شرق خیابان شهید کوچه
باشد تا روبیروی کنی میکه کارگاه اره تیز 33سپس از کوچه بهارستان سازی وجود دارد ونبش خیابان غدیر کارگاه جوشکاری دروپنجره

 است. ،11زاده جعفر تا بهارستان و امام 12های بهارستان خیبر( و همچنین از کوچه) رفعت آزاد خیابان شهید
 گو نخواهد بود.دارای ظرفیت الزم و جواباین خیابان عر  خیابان مذکور، در آینده  م روزافزون ترافیک شهری،توجه به حجبا

دلیل قدمت وجودی خود در فاصله کمی از خیابان قرار دارند و به تبع  های مذکور بهکه از نظر مکانی کاربرینکته قابل توجه دیگر این
که این امر باعث آن گردیده که عالوه بر این برند؛استفاده می ن جهت انجام خدمات خود بهره ورو و حتی حاشیه خیاباآن از پیاده

موجب حذف قسمتی از خیابان جهت تسهیل عبور و مرور شده و علتی مزید بر دیگر علل  ،روی شوداشغال و مانعی بر راه پیاده رو،پیاده
که در این محدود کاربری مسکونی از آمار باالیی برخوردار ئز اهمیت دیگر اینجهت افزایش ترافیک این خیابان شده است. نکته حا

 باشد.باشد و لزوم توجه به این امر در مواجهه با مشاغل آالینده و مزاحم شهری در این محدوده از اهمیت بسیار باالیی برخوردار میمی
های مشاغل ، ساماندهی کاربریباشدصلی و پرتردد شهر بوشهر میهای ااین خیابان یکی از خیابانکه ترتیب با توجه به این بدین
 .توجه قرار گیردمورد  باید خیابان، در حاشیه این آالینده و مزاحم

 مطالعهمورد محدوده میزان تراکم مشاغل مزاحم در  .2شکل 

 گیرينتیجهبحث و 
ریزی و مدیریت از دیدگاه برنامه .به اجرا درآمدهای مزاحم شهری در خیابان عاشوری شهر بوشهر بررسی و تحلیل کاربریهدف  ، بااین مطالعه
های جواری و تعامل سازمان نیافته فضاهای شهری با فعالیتهایی هستند که در اصل از همتوان گفت که آلودگی و مزاحمت، پدیدهشهری می

ند از: تحصیل منافع اقتصادی، توسعه سریع شیهری، اسیتقرار صینایع قیدیمی در کنیار که علل عمده این وضعیت عبارت شوندصنعتی ناشی می
  .  بازارها و مراکز شهری و ...
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ای اییدار، داشیتن جامعیهزیسیت پفضیای تمییز، محیط :ند ازهای آن عبارتهدف مدیریت شهری پدید آوردن شهری سالم است که نشانه
شهری زنده و پویا، حداقل سطح مناسب از بهداشت عمومی، دارا بودن وضعیت باالی  منسجم، مشارکت باالی مردم، برآوردن نیازهای اساسی،

 .بهداشتی و غیره
تناسبات الزم در چارچوب  و سنجش میزان هاکاربریریزی کاربری اراضی شهری مرحله ارزیابی یکی از مراحل مهم در فرایند برنامه

 32تعداد  که ، مشخص شدنظرمورد های موجود در محدوده کاربری کمی ارزیابیآمده از  دستمعیارهای کمی و کیفی است. بر اساس نتایج به
از این تعداد  باشند.مکان و شغل می 02به تعداد  موعمج در واز نوع مشاغل گروه دوم و سوم  مطالعهمورد محدوده یا شغل مزاحم در  صنفنوع 
درصد از این مشاغل در محدوده خیابان  13یعنی حدود مورد  1 آن از مشاغل آالینده و مزاحم نوع دوم و مابقیمورد  12یعنی  ،درصد 22 حدود

 باشند.عاشوری از مشاغل نوع سوم می
یانگر آن است که متوسط سازگاری در محدوده خیابان عاشوری ب های موجودکاربری سازگاری تایج حاصل از تحلیل کیفی در ماتریسن
و  فرهنگی ورزشی هایکاربریسازگاری و میزان ین تربیشدرصد  1/13اربری اداری با . کدرصد بوده است 11/22 خیاباناین  هایکاربری
با  های کارگاهی و همچنین خدمات خودروییو کاربرید ندار قرار اطراف خود هایریکاربسازگار با  نسبتا در وضعیت درصد 1/13 باآموزشی 

 .قرار دارند اطراف خود هایکاربریبا ناسازگار  نسبتا درصد در شرایط 1/02
ی در مجاورت دلیل قرارگیربهمسکونی  های آموزشی و بعضاجمله کاربری محدوده ازاین  هایکاربریازنظر ماتریس مطلوبیت برخی از 

، ازنظر آلودگی صوتیهای کارگاهی و همچنین خدمات خودرویی موجود در این محدوده همچنین کاربری .بردمیاز آلودگی صوتی رنج خیابان 
 .وضعیت نامناسبی را ایجاد نمودند و همچنین هوا و بو شرایط بهداشتی

تحقی  خود با بررسی وضعیت  ، در(1222) فرجام . قرخلو وته استمشابهی در این رابطه صورت گرف هایپژوهشاست که  ذکر شایان
های صنعتی، بوی ناخوشایند، این نتیجه رسید که با توجه به سروصدای ناشی از فعالیت های مزاحم شهری در کرمانشاه بهساماندهی کارگاه

مطالعه ساماندهی مورد های مزاحم از سطح محدوده و کارگاهبار آن بر زندگی شهری و ناسازگاری صنایع منظر و آثار زیان آلودگی آب، آلودگی
در کنار خیابان  جوشکاری( و خدمات خودرویی) کارگاهیکاربری ، حاضر شپژوه نتایجبا  هایافته. این باشدمیها امری ضروری و انتقال آن

با سایر در تضاد کارکردی  و عیت نامناسبی را ایجاد نمودندوض و همچنین هوا و بو شرایط بهداشتی، ازنظر آلودگی صوتی ،استقرار دارند اصلی
فلسفی  باشد.های شهری الزم و ضروری میریزیها در برنامهو لزوم توجه به آن باشند؛در این محدوده می وجود و مجاور خودم هایکاربری
بندی صنایع کارگاهی بر دسته به( شیراز 3 منطقه درهری های مزاحم شساماندهی صنایع و کارگاه)نامه خود با عنوان پایان در( 1221) زاده

شهر و یا انتقال به خارج از  داخل درها ، به ضوابطی برای ساماندهی آنغیرمجاز واساس میزان مزاحمت و آالیندگی به صنایع مجاز، مشروط 
 اما مشروطساماندهی صنایع  مزاحم، غیر هایاهکارگ ومحدوده شهری پرداخته است. درنهایت راهبردهای ساماندهی در قالب تثبیت صنایع 

 داد.جایی صنایع غیرمجاز را ارائه مزاحم و جابه
ها و مشاغل آنامبرا در نیجر( آلودگی ناشی از کارگاه های صنعتی در ایالتبررسی آلودگی)ای با عنوان ( در مقاله1112اوگبوآگو و آجیو )
وهوا و تولید برخی از علل آلودگی آب( فرایندهای مسائل محیطی در مومبئی) ای با عنوانمقاله( در 3220اند. یدال )صنعتی را بررسی کرده

فقدان مدیریت و  هاضایعات جامد در شهر مومبئی را صنعتی شدن شدید، نارسایی و ناکافی بودن اقدامات مربوط به کنترل انتشار انواع آلودگی
 تیمثیر( 3220) دیگیرانو ای برآورد کرده است. دورسان های این شهر را در سطو  محلی و منطقهآالینده کارآمد برشمرده و گستره تمثیر

اصلی بخش مرکز  هایخیابان درنمونه  هنقط 200صوتی برای  آلیودگی نقشهمطالعه قیرار داده و مورد شهری را بر آلودگی صوتی هیای طر 
 اند.کردهارائه  GIS زااستفاده  با راترکیه  در( کونیا )قونیهشهر

مورد محدوده در شهری  آالینده و های مشاغل مزاحمعد ساماندهی کاربریبحاضر در  شنتایج پژوه کننده تمییدشده،  یاد اتنتایج مطالع
آمار باالیی این نکته حائز اهمیت است که در این محدوده، کاربری مسکونی از  توجه به خیابان عاشوری شهر بوشهر( می باشد،) مطالعه

و  باشد و لزوم توجه به این امر در مواجهه با مشاغل آالینده و مزاحم شهری در این محدوده از اهمیت بسیار باالیی برخورداراستبرخوردار می
در حاشیه  یندهآال و های مشاغل مزاحمساماندهی کاربریباشد، های اصلی و پرتردد شهر بوشهر میاین خیابان یکی از خیابانکه این نظر به
 .توجه قرار گیردمورد  خیابان، از اهمیت و ضرورت باالیی برخوردار است و باید این

در  الزم استاند که کردهازحد نیاز را اشغال اداری فضایی بیش هایکاربریازنظر ابعاد، برخی از  هاکاربریکمبود فضای اکثر  با توجه بیه
های مکان توجه به شاخصهای مکانی و فضا و با محدودیتبه دلیل  .تالشی مضاعف به عمیل آیید ام وریزی صحیحی انجاین زمینه برنامه

مؤثر در رشد  یعامل تواندمی بستن کادری متخصص و فنی در امور شهری، به کار ،، تفکیک قطعات با توجه به تراکم شهریهاکاربریگزینی 
 باشد. محدوده و خیابانو توسعه آتی ایین 
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 هکارهارا
 راهکارهای زیر پیشنهاد می شود: های تحقی ، با توجه به یافته
 خیابان عاشوری(؛) مطالعهمورد  در محدوده رخورد قانونمند و جدی با عوامل آلوده کننده محیط زیست محلهب 

 ؛ این محدودهدر ارتقای کیفیت زندگی  جهتدر های محیط زیستی  فزایش اجرای طر ا 
 ؛این محدودهاز  مزاحم آالینده و های کاربری کردن خارج به ریزانبرنامه و مدیران بیشتر توجه زومل 
 ؛از مناط  مسکونی دورتر های مسافت در مزاحم ی آالینده وها کاربری یابی مکان به توجه زومل 
  محدودهعدم صدور پروانه و مجوز کسب جهت مشاغل آالینده و مزاحم در این. 
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