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چکیده

تاریخ پذیرش 21 :آذر 1397
جایگیری نامناسب و سازماننیافتۀ برخی از فعالیت های صنعتی ،تولیدی و خدماتی در فضهاهای
شرری ،در سالمت جسمی و روانی شرروندان و همچنین در سیما و منظر شررها تأثیر نهامطلو
می گذارد .هدف این مقال  ،مطالعۀ وضعیت موجود و سنجش نگهرش شهرروندان دربهارث اثهرا
کارگاهها و کاربریهای صنعتی بر مبادی ورودی شرر گرگان (ورودیهای شرقی ،غربی و شهمالی)
است و با الرام از مبانی نظری تحقیق و بومی سازی آن در قالب چرار بُعد زیستمحیطی ،کالبدی،
سیما و منظر شرری و ترافیکی انجام شدهاست .روش تحقیق در این مقاله  ،توصهیفی-تحلیلهی
است و جمع آوری داده ها با انجام تحقیقا میدانی ،پیمایشی و بها اسهتفاده از ابزارههایی چهون
مشاهده و پرسشنام انجام شده است .نمونۀ آماری شامل  384نفر از ساکنان این ورودیهاسهت
ک ب روش احتمالی طبق بندیشده انتخا شدهاند .ب منظهور بررسهی نرمها بهودن دادههها ،از
آزمون هاای آماری کولموگوروف-اسمیرنوف و شاپیرو-ویلک در نرم افزار  SPSSاسهتفاده شهد و
ب دلیل غیر نرما بودن داده ها ،از آزمون ناپارامتریک دوجمل ای (باینومینا ) 1استفاده شد .نتایج
ب دستآمده نشان میدهد ک ازنظر شرروندان ،کارگهاههها و کهاربریههای صهنعتی مسهتقر در
ورودی های شرقی و غربی تأثیرا نامطلوبی در وضعیت زیستمحیطهی ایهن ورودی هها دارنهد؛
در حالی ک در ورودی شمالی ،این تأثیر نامطلو نسبتاً کمتر است .در رابط بها اثهرا کالبهدی،
نتایج در دو ورودی شرقی و غربی نشان دهندث تأثیر نسبتاً زیاد اسهت؛ ولهی در ورودی شهمالی،
تفاو

میانگین با نقطۀ انقطاع ( )3معنیدار نیست .در رابطه بها تهأثیر بهرروی سهیما ،منظهر و

ترافیک ،در ورودی های شرقی و غربی تأثیر نسبتاً زیاد است؛ درحالی ک در ورودی شمالی تأثیر
کمی میگذارند .این نسبت تأثیرگذاری منطقی ب نظر میرسد؛ زیرا تعداد کارگاهها و کاربریههای
صنعتی در ورودی شمالی نسبتب ورودیهای دیگر ناچیز است .نتایج ب دسهتآمهده ،بها نتهایج
پیشینۀ تحقیق مقایس شد .نتایج نشان داد ک تصمیم گیران در برنام ریزی های گذشت  ،اهمیت
کلید واژهها:

و ارزش منابع طبیعی و محیط زیست را نادیده گرفت اند و بسهیاری از صهنایع بهدونتوجه به

صنایع و کارگاه های مزاحم شهرری،

مالحظا زیست محیطی ،طراحی و برره برداری شده اند .جانماییهای نهامطلو و بهدون برنامهۀ

ورودی شرر ،منطقه بنهدی ،منطقهۀ

صنایع و کارگاهها و بی توجری ب آییننام های منطق بندی و کاربری زمهین ،ازجمله مشهکال

آمایش هماهنگ ،منطقۀ فعالیت های

ریش ای شررهای موردمطالع بوده است .نتایج این تحقیق مشکال مشاب را در ورودیهای شرر

اقتصادی ،شرر گرگان.

گرگان تأیید میکند.

* نویسنده مسئول :غالمرضا ملکشاهی
پست الکترونیکghmalek@umz.ac.ir :
1. Binomial test
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مقدم
مبادی ورودی هر شهر یکیی ا جیاا تیری نایاآ
شهر هستند که ناش مهمی در ایجاد تصویری کلیی ا
شهر در ذه عابر ایفا می کننید ظایاهری .)5 : 1380
دیدگاه فردی تا ه وارد ا شتی و یبایی شهر می توانید
تا حد یادی تحت تأثیر ویژگی های کالبدی کیارکردی
و یبایی شناسی مبادی ورودی شهر قرار گییرد .عمیدتا
امتداد محور مبادی ورودی شهر با کانو های عمدۀ کار
و فعالیت و شیبک الیلی ارتبیاپی پیونید مییخیورد و
ناشی مهم در سا ما یابی فضیایی انیواک کیاربریهیای
شهری ایفا می کند .ای حو ه می توانید در جهیت ییابی
گسترش کالبدی شهر و درنهاییت در سیاختار کالبیدی
نیز بهعنوا یک متغیّر اثرگیاار نایش فرینیی کنید
ظحبیبی )24 :1375؛ بنابرای چیدما مبیادی ورودی
شهر ا اهمیت خالی در برنامه ریزی شهری برخیوردار
است ).(Dixon & Wolf, 2007: 78
رشد و گسیترش شیهر و شهرنشیینی عمومیا بیا رشید
فعالیتهای کارگاهی و لنعتی همراه بودهاست .اگرچیه
ایجاد و حضور ای لنایع موجب اشتغال اییی و تولیید
کاالهای مورد نیا مردم می شیود؛ امیا موجیب افیزایش
عبور و مرور و فعالیت هیای شیهری نییز مییشیود کیه
مشکالتی را برای شهرنشینا ایجاد میکنید .بیا رشید
شییتابا شهرنشییینی شییاهد انییواک مزاحمییتهییا و
لیودگیهیای ناشیی ا اسیتارار پیارهای ا واحیدهای
تولیدی لنعتی و خدماتی در داخی شیهرها هسیتیم
ظرو بها .)82 :1387
در بسیاری ا کشورهای پیشیرفته بیرای پیشیییری و
ماابله با اثرات سیو لینایع و کارگیاه هیای میزاحم در
ا نیم دوم قیر بیسیتم
شهرها و محیط پیرامو
با اجیرای برنامیه هیای میایش سیر می و اسیتفاده ا
روشهای منطاهبندی 1بیا ایجیاد منیاپی وییژه بیرای
)1. Zonage(Zoning
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کاربری های خاص تا حد یادی ا برو مسیال بعیدی
پیشییری شده است؛ بههمی دلی مساللی مانند مسأل
ماال پیشِرو در ای گونه کشورها کمتر مطرح است.
درحال حاضر یکی ا مهیمتیری مشیکالت موجیود در
شییهرهای کشییور مییا اسییتارار نامناسییب فعالیییتهییای
لیینعتی در میییا سییایر کییاربریهییای شییهری اسییت؛
بهنحوی که فعالیت های ای واحدها موجب ایجاد انیواک
لودگی و مزاحمت برای شهر و شهروندا شده و حی
به برنامه رییزی و میدیریت در مینی مکیا ییابی و
ساماندهی لنایع نیا دارد ظمنوّری 8 :1384؛ نجفی و
همکارا .)2 :1392
در واقع مادار نوک و نحوۀ استارار واحدهای لنعتی و
خییدماتی ا عوامیی اساسییی در بییرو مشییکالت و
مزاحمتهای مشاغ در شهرها محسیو مییشیوند؛
یعنی هر چه میزا تراکم و تمرکیز واحیدهای شیغلی
الینییده و مییزاحم و همچنییی میییزا ناسییا گاری
کییاربریهییای همجییوار بیشییتر باشیید عییوار
یستمحیطی کالبدی و اجتماعی ها بیشتر خواهد
بود .موقعیت مکانی نامناسب و انواک لودگیهای ناشیی
ا مشاغ مختلف در شهرهای بزرگ سالمت و رامش
شییهروندا را مسییتایما تهدییید میییکنیید؛ بنییابرای
ساماندهی مناسب ای مشاغ بسییار ضیروری اسیت.
قاب ذکر است که لنایع مزاحم و الینده هیای شیهری
تنها به دلی استارار نامناسب و مکیا ییابی نسینجیده
مزاحم تلای مییشیوند؛ در لیورتی کیه تولییدات ایی
لنایع برای شهر و شهروندا مفید هسیتند ظتایوایی و
همکارا .)112 :1389
لنایع شهری تولیدات و خدمات یادی به شیهر ارالیه
میکنند؛ اما اسیتارار و فعالییت ایی لینایع در سیط
شهرها ثار و عوار متعددی ا جمله تهدید بهداشت و
سییالمت جامعییه خطییرات یسییتمحیطییی و کییاهش
کیفیییت نییدگی شییهروندا را درپییی دارد .تجمییع
کاربری های ناسا گار و نامطلو ماننید تعمیرگیاه هیای
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اتومبیی ی انبارهیییای متیییروح سیییطوح جمیییع وری
هیییا
ماشیییی الت و هییی قراضیییه و میییا بیییی
ساختو سا های کارگاهی و بناهای مسکونی پراکنیده و
بعضا فاقد ار ش در مناپی مر ی شهر جاابیت ورودی
شهر را یر سؤال میبرد.
لنایع پیرامو شیهری نییز بیه نوبی خیود مشیکالتی
به لحیا کالبیدی کیارکردی و یبیاییشناسیی ایجیاد
کرده انید .جانمیایی کیاربری هیای نیاهمی و ناسیا گار
لنایع پیرامو شهری مبادی ورودی شیهری را بعضیا
به فضایی با ساختار منفصی فاقید هوییت و مغشیوش
مبدل کردهاست .ماهیت و عملکیرد ورودیهیای کیال
شییهرهای ایییرا بییهدلی ی گسییترش بیییروی ی توسییع
شهرنشینی همواره دچار تغییرات بنییادی شیدهاسیت.
تغییرات فضایی-کالبیدی در ورودی هیای ایی شیهرها
همواره با تراکم کاربری های مزاحم شهری همراه است؛
برای نمونه فضای ورودی بسیاری ا شهرهای کشور بیا
اُفت شدید کیفیت کارکردی و کالبدی روبهروسیت کیه
ای امر سیبهایی جدی به سیما و هوییت شیهرها
وارد کردهاست ظقدمی و همکارا .)181 :1390
شهر گرگا نیز ماننید بسییاری ا شیهرهای کشیور بیا
مشک استارار نامناسب کارگاههیا و لینایع در شیهر و
مواجه است .در ای مااله ا بی دو ماولی
پیرامو
لنایع شهری و پیرامو شهری لنایع پیرامو شهری
و تأثیرات یستمحیطی عملکردی و کالبدی سییما و
منظر و ترافیکی ها بر شهر و شهروندا مورد بررسی
قرار می گیرند .ای شهر دارای سه ورودی شرقی غربی
و شمالی است که متأسفانه بهدلی نبود استراتژیهیای
مناسب برای استارار مناسب کارگاهها و لنایع و ضعف
نظارت و کنترل فعالیتهای الیند و ناسا گار با محییط
متعیییددی ماننییید :پیییاراتی هنییییری جوشیییکاری
تراشکاری تعویض روغی کارگیاه لیافکاری و نااشیی
خودرو کارخان پنبهپاح کنی و ا ایی قبیی در ایی
ورودیها مستار شدهاند که مزاحمت و نارضیایتیهیای

یادی را برای سیاکنا و میردم ایی ورودیهیا ایجیاد
کردهاست.
سؤا ها
 نیییرش شییهروندا دربییارۀ اثییرات یسییتمحیطییی
کارگاهها و کاربریهای لنعتی چیست؟
 نیرش شهروندا دربارۀ اثرات کالبدی کارگیاه هیا و
کاربریهای لنعتی چیست؟
 نیرش شهروندا دربارۀ اثرات سیما و منظر شهری
کارگاهها و کاربریهای لنعتی چیست؟
 نیرش شهروندا دربارۀ اثرات ترافیکی کارگیاههیا و
کاربریهای لنعتی چیست؟
اهداف
 بررسی وضعیت کالبیدی و کیارکردی ورودی شیهر
گرگا ظشناخت لنایع و کارگاههای مزاحم).
 سنجش نیرش شهروندا دربارۀ اثرات کاربریهیای
لنعتی و کارگاهی در مبادی ورودی شهر گرگا .
اهمیت و ضرور
پراکندگی نامو و لنایع و کارگاههای مزاحم در سط
محدودۀ مورد مطالعیه مشیکالت عدییده ای را موجیب
شده است .ا جملیه مسیال بسییار حیادی کیه حالی
ناسا گاری فعالیت های شهری محیدودۀ میورد مطالعیه
بوده و حاکی ا ضرورت برخورد جدی بیا پدییدۀ فیو
است؛ می توا به مواردی همچو  :اخیتالل در سییما و
منظر شهری مسال عار بیر کیاربریهیای ناسیا گار
همجوار مسال یست محیطی و مسال ترافیکی ظتردد
وسال نالیه بیش ا ارفیت شبک ارتباپی) اشاره کیرد.
اهمیت و ضرورت موضوک تا حدی است که معیاو اول
رلیس جمهور پیی نامی شیمارۀ /126268ت 53746ه
مورخ  1396/10/10دربارۀ مصیوب هییأت و ییرا در
جلس  1396/7/30در رابطه با مشاغ و الناف مزاحم
شهری ضوابط فعالییت در امیاک شیهری را مشیخ
کرد .بر ای اساس شهرداریها مکلف شدند بیهمنظیور
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رفع مزاحمیت مشیاغ و الیناف میزاحم متناسیب بیا
وضعیت فعالیت مکا اسیتارار و ماهییت شیغلی هیا
نسبتبه لدور حکم انتاال جابهجایی یا رفع مزاحمیت
ا پریی الالح فرایند کیار اقیدام کننید ظتصیویب نامیه
هیییات و یییرا  .)96/7/30سییاکنا محلییی بییهعنییوا
الییلیتییری بخییش ذینفعییا در محیییط شییهری ا
بسیار
ناسا گاری فعالیت های شهر و مسال ناشی ا
متأثر می شیوند؛ ییرا مجبیور بیه نیدگی در محیطیی
هستند که الول و معیارهای استارار فعالیت در بیه
پر مناسبی رعایت نشدهاست؛ ا ایی رو بررسیی وضیع
موجود و سنجش نیرش شهروندا دربیارۀ اثیرات ایی
نوک کاربریها بر رویوضعیت ندگی هابااهمیت است.
مبانی نظری پژوهش
مبادی ورودی شهر با کانو های عمدۀ کار و فعالیت و
شبک اللی ارتباپی پیوند میخورد و ناشیی مهیم در
سا ما یابی فضیایی انیواک کیاربریهیای شیهری ایفیا
میکند .ای حو ه میتوانید در جهیتییابی گسیترش
کالبدی شهر و درنهایت در سیاختار کالبیدی نییز
بهعنوا یک متغیّر اثرگاار ناش فرینی کنید ظقیدمی و
همکارا .)181 :1390
توسع سریع و پرشتا شهرها و اشغال بیروی اراضی
موجب تحوالت چشمییری در
در فراسوی مر های
سیمای حومه و حاشی شهرها شدهاست .ای نواحی بیا
ساختار فضایی و کالبیدی منفصی پراکنیده و بیدو
انسیجام و فاقید هوییت عمومیا در حیول و حیوش
مسیرهای ارتباپی شهرها شک گرفته و نیروی حیاتی
میگیرند ظشیالی  .)19 : 1372تجمیع
خود را ا
کاربریهای ناسا گار و نامطلو مانند تعمیرگیاههیای
اتومبیی انبارهییای متییروح سییطوح جمییع وری
هییا
ماشییی الت و هیی قراضییه و مییابی
ساختوسا های کارگاهی و بناهای مسکونی پراکنده و
فاقدار ش که درگاشته بهعلت ار انی قیمت می های
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خارج ا محدوده و بیتوجهی مسئوال مربوآ در ای
مناپی احداث شدهاند غا شهر یا بهعبارت دییر حد
و حیدود مشیخ کننیدۀ را بییربیط و بییمعنیا
کردهاست .در مسییر ورودی شیهرها و در میدخ
جیایی کیه شیهر بایید خیود را بیه تیا هواردا و
با دیدکننیدگا معرفیی کنید نشیانی ا معمیاری و
سییاختوسییا های هنرمندانییه و فضییاهای لییمیمی و
دلنشی به چشم نمیی خیورد ظقرییب )29 :1382؛ در
حیالی کیه مبیادی ورودی در کنیار معرفیی شیهر تیا
حیدودی بایید دارای تشیخ فضیایی-کالبیدی ییا
ویژگیییهییای مانییدگار باشیید ظقاضییی اده .)14 :1378
توسع پایدار شهری نیز بر نیهداری پبیعت اسیتفادۀ
بهینه ا منابع جلوگیری ا لودگیهای شهری توجیه
به ارفیتهای منابع یستی کنترل کاربریها ا پریی
قانو سیران بیاالی فضیای سیبز تیراکم متوسیط در
حومههیای شیهری کیاهش فوالی ارتبیاپی تنیوک
مساک در بُعد یباشناختی و میدیریتی میی اسیتوار
اسیت ظ یییاری )67 :1381؛ بنیابرای چییارچو نظییری
تحایی ا یک پرف بر برنامهریزی های کاربری می و
ا پرف دییر بر مکا پایدار تأکید دارد.
منطق بندی ،1روشی بهرای پیشهگیری مشهکلکاربریهای ناسازگار
منطاه بندی تکنیکی اسیت کیه بیا مراجعیه بیه اسیناد
برنامه ریزی شهری شهر را به مناپی ویژه و با مر های
معیّ تاسیم می کند کیه هیر ییک ناشیی را بیهعهیده
میگیرند ) .(Merlin & Choay, 2015در سال 1957
پرح ملی مایش سر می در کشیور فرانسیه تیدوی و
تصویب شد .پرح منطاه بندی که تیاکنو ادامیه دارد
بهتری ابزار برای حفاات ا پرح کاربری میی ؛ ملی
حفااییت ا فضییاهای کشییاور ی پبیعییی لیینعتی
کارگاهی و مسکونی است .ای گونه پرحهیا بیه دولیت
)1. Zonage (Zoning

فصلناهم جغرافیا و آمایش شهری – م طنقهای ،سال نهم ،شماره  ،30بهار 1398
ای امکا را مییدهید تیا سیر می و اجیزای را در
کنترل خود داشته و مهار کنند .در همی سیال بیرای
اولی بار مشخصیات منیاپی لینعتی ظ 1)ZIو منیاپی
شهری در اولویت ظ 2)ZUPتعیی شد .شایا ذکر است
که سال های بعد مناپی دییری مانند :مناپی میایش
هماهنگ 3منطای فعالییتهیای اقتصیادی ) 4(ZAEو
غیره مشخ و تصویب شد ظمحمودی .)153 :1388
ZAEها فضاهایی هستند که توسط ماامات محلیی بیه
فعالیتهای اقتصادی اختصاص داده شیدهانید .منیاپی
لنعتی) (ZIمناپی کارگاهی) 5(ZAمنیاپی تجیاری
) 6(ZCو منیاپی میایش هماهنیگ ) (ZACدر مییا
ها ا اهمیت وییژه ای برخوردارنیدZAE .هیا در ییک
محیط جغرافیایی محدود توسط مسئوال ساماندهی و
مدیریت میشوند .هر  ZAEویژگیهای خیاص خیود را
دارد کییه را متمییایز میییکنیید و بییا توجییه بییه نییوک
فعالیت ها تولیدات و خدمات اراله شده متفاوت هستند

1980مطرح شده اسیت ظگلکیار  )32 :1379و معتاید
است که بیا افیزود بُعید «اکوسیسیتم» بیه سیه بُعید
مطرحشده توسط کانتر ای میدل مییتوانید همچنیا
به ملاب ابزار نظری مناسبی مورد استفاده قرار گیرد .در
ای میدل کیفییت پراحیی شیهری بر ینید سیه نییرو
ظمؤلفه) کیفیت عملکردی کیفیت تجربی -یباشناختی
و کیفیت یستمحیطی شهرهاست ظشک .)1

).(Kouate & Marieme. 2016.

 مد مکان پایدارگلکار ظ )1379با تکیه بیر نظریی «مکیا » پیشینهادی
دیوید کانتر که محیط شیهری را بیهملابی ییک مکیا
متشک ا سه بُعد درهمتنیدۀ «کالبد» «فعالیتهیا» و
«تصوّرات» می دانست و مدل «حس مکا » جا پیانتر
که با الهیام ا نظریی کیانتر بیه سیه بُعید «فعالییت»
«کالبد» و «معنی» توجه داشت مدل «مکیا پاییدار»
را پیشنهاد می کند .وی اشاره دارد که مبحث «پایداری
مبتنیبیر بیومشناسیی» و توجیه بیه محییط و قرارگیاه
پبیعییی شییهرها ا جملییه مبییاحلی اسییت کییه ا ده ی
)1. Zone Industrielle (Industrial zone
2. Zone a Urbaniser en Periorite (Area to be urbanized in
)priority
3. Zone d'Aménagement Concerté (Concerted Land use
)Zone
4. Zones d'Activité Economique (Zones of economic
)activity
)5. Zone Artisanale (Artisan zone
)6. Zone Commerciale (Commercial zone

شکل  .1مد «مکان پایدار»
ظمنبع :گلکار )33 :1379

پیشینۀ تجربی
استفاده ا تکنیکهای منطاهبندی موجب شده کیه در
کشورهای پیشرفته ای که برنامه های میایش سیر می
در ها با موفایت اجرا شدهاست مشک نابیهسیامانی
مشاغ لنعتی و کارگیاههیا بیهنیدرت مشیاهده شیود؛
بههمی دلی منابع خارجی در رابطیه بیا موضیوک ایی
مااله بسیار نادر است ا ایی رو بیرای شینایی بیا ییک
مورد ا منطا فعالیت های اقتصادی ) (ZAEبیه ذکیر
ملالی میپردا یم و سیسس بیه چنید نمونیه ا پیشیین
داخلی اشاره خواهیمکرد.
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پیشینۀ خارجی
منطا فعالیت های اقتصادی «برنارد ورنیو-سورا » 1در
 25کیلومتری شمال شر شهر پاریس واقع است .ایی
منطاه مساحتی در حدود  77800مترمربیع را اشیغال
کییردهاسییت و در یییک منطا ی اد شییهری -سییر می
کار فرینا با عالمت اختصیاری  2ZFU-TEقیرار دارد.
در غا سال  2017تعداد  176مؤسسه در ای منطایه
مستار بودهاند که  %65ها خدماتی  % 10لینعتی و
 %25باقی مانده تجارت و ساختو سیا بودنید« .کامی

شولی» 3مدیر ییک شیرکت مخیابراتی  C.U.B.Eنای
میکند کیه« :وجیود ایی منطای اد شیهری عامی
محییرح اسییتارار شییرکت مییا در اییی منطاییه شیید.
کمک های مالی به شرکت مینه های رونی کسبوکیار
را فراهم کرد و به منابع شرکت تحرح بخشید .چییزی
که یک عام ضروری پایداری سیاختار اسیت .ا پیرف
دییر مینههای جا نیروی کار در محی هیای دارای
اولویت فیراهم شید» ).4)CCI Seine-Saint-Denis, 2017

شکل  .2منطقۀ فعالیتهای اقتصادی )(ZAE

ظمنبع« :برنارد ورنیو-سورا » ظ )CCI Seine-Saint-Denis, 2017

1. ZAE Bernard Vergnaud-SEVRAN
2. Zone Franche Urbain-Territoire Entrepreneurs
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3. Kamel SHOULI
4. Chambre du Commerce et de l'Industrie
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در شک  2محدودههای مشخ شده بیا رنیگ بینفش
نشا دهنیدۀ منطای فعالییت هیای اقتصیادی )(ZAE؛
لکه های با رنگ بی نشا دهندۀ ساختما های موجود؛
خییط بییی رنییگ نشییا دهنییدۀ خییط متییروی موجییود؛
چهارضییلعی نشییا دهنییدۀ ایسییتیاه متییرو؛ خییط قرمییز
نشا دهندۀ پروژۀ خط متروی M16؛ دایره نشا دهندۀ
پروژۀ ایستیاه متیروی تیی و داییرۀ مشیکی بیا سیتارۀ
نشا دهندۀ مرکز بزرگ تجاری «بو
سفید در داخ
سورا » 1است.
ای منطاه در مجاورت خط  Bمترو معیروفبیه «RER
 »2در ایستیاه «سورا بیودوت» 3قیرار دارد .بیهلحیا
مانی تا ایسیتیاه راه هی شیمال پیاریس 4حیدود 20
دقیاه و تا فرودگاه «رواسی-شارل دوگ » 13 5دقیایه
فالله دارد 8 .خط اتوبیوس ا ایی ایسیتیاه بیه نایاآ
مختلف سرویس می دهد .ا پرف دییر خط  16متیرو
پاریس بزرگ که افتتاح برای سال  2023پیشبینی
شده و ایستیاهی هم در سورا -بودوت خواهد داشیت
در بلندمدت شرایط دسترسی بیه ایی منطایه را بهتیر
خواهد کرد ظهما ).
پیشینۀ داخلی
تاوایی و شیی بییلیو ظ )1386در ماالیهای بیا عنیوا
«تحلی پراکنش فضایی و سیاماندهی مشیاغ میزاحم
شهر الفها » پراکنش فضایی مشیاغ میزاحم شیهر
الفها و انواک مزاحمتها و لودگیهای ناشی ا ها
شام  :سد معبر لودگی هوا لیودگی لیوتی ایجیاد
لر ش تجمیع ضیایعات و لیودگی شییمیایی را میورد
مطالعه و بررسی قرار دادند .دادههای موردنیا برای ای
تحایییی بییه روش میییدانی گییرد وری شییدهاسییت.
1. Beau Sevran
2. Reseau Express Regional
3. Sevran-Beaudottes
4. Gare du nord
5. Roissy-Charles-de-Gaulle

اولوییتهیای منیاپی سییزدهگانی شیهری بیهمنظیور
ساماندهی واحدهای شغلی مزاحم بیا اسیتفاده ا روش
فرایند سلسلهمراتبی تحلیلیی ظ )AHPو بهیره گییری ا
نیرمافیزار  Expert Choiceتعییی شیدهاسیت .نتیای
پژوهش نشا میدهد کیه ا نظیر انیواک لیودگیهیا و
مزاحمتهای مورد مطالعه مناپی  7 3و  10وضعیت
نامناسبتری دارند؛ ا ای رو بهعنوا اولویتهای نخست
ساماندهی پیشنهاد میشوند.
قییدمی و غالمیییا ظ )1390در ماالییهای بییا عنییوا
«بررسی کیفیت مبادی ورودی شهرهای گردشیری با
تأکیید بیر جامعی گردشییرا ظنمونی میوردی :شیهر
بابلسر)» به ای مسأله تأکید داشتند که مبادی ورودی
شهری بهعنوا بخشی ا ساختار فضایی شهر میتواند
در شک دهی یک تجرب ار شمند و تصویر ذهنی برای
گردشیرا شهری ناش فرینیی کنید .پراحیی چنیی
فضایی باید با توجه به شخصییت فرهنیگ و عملکیرد
شهر لورت گییرد تیا واجید ادراح و خوانیایی حیس
حضور در مکا و تشخی هویت مکا باشد .جانمایی
کاربریهیای نیاهمی و ناسیا گار لیودگی بصیری و
محیطیی و غییره در شیهر بابلسیر مشیاهده مییشیود.
مؤلفههای بهکارگرفتیهشیده عبیارت بودنید ا  :قابلییت
ادراح و خوانیایی کیفییت کالبیدی یبیایی امکانیات
خیدماتی ایمنیی معیابر مییزا تأثیرگیااری اقیدامات
الالحی بودهاست .برای تحلی دادههیا ا روش میاری
تولیییفی ظمیییانیی و واریییانس) و مییو  Tاسییتفاده
شدهاست .نتای بهدسیت میده ا ایی بررسیی نشیا
میدهد که علیرغم اهمیت مبادی ورودی شهرها ای
مؤلفه در برنامهریزی و پراحی توسع شهری محدودۀ
مورد مطالعه مورد توجه جدی قرار نیرفتهاست.
فردوسییی و همکییارا ظ )1393در ماالییهای بییا عنییوا
«تحلیلى بر مفاهیم سیهگانی احسیاس ورود بیه شیهر
ظنمون مطالعاتى :ورودى شهر مالیر)» به بررسی ضعف
عملکییردی فضییای ورودی شییهر ناشییی ا پراحییی
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پرداختنید کیه
نامناسب و شک گیری بدو برنامی
موجب برو ناهنجاری های رفتیاری ا پیرف مسیافرا
شده است .اپالعات در مین سه مفهوم ورودی روانیی
ورودی بصییری و ورودی فیزیکییی گییرد وری و مییورد
تجزیهوتحلی قرار گرفتند .نتای نشیا مییدهنید کیه
فضییای ورودی شییهر دارای نابسییامانیهییایی بییهلحییا
روانی بصری و فیزیکی بوده که مسبب سیما و منظری
نامطلو در ورودی شهر شدهاست.
کییی اده و کییی اده ظ )1394در ماالییهای بییا عنییوا
«ساماندهی ورودی شهر با رویکرد برنامهرییزی شیهری
ظنمون میوردی :ورودی الیلی شیهر کیرج)» بیهدنبیال
یافت راه کارهایی بیرای ایجیاد سیر ندگی پایرنیدگی
خوانایی و تشخ و در نهایت افیزایش کیارایی ورودی
شهر کرج بودند .مشکالت ا ابعاد اقتصادی اجتمیاعی
کالبدی ارتباپی ظترافیکی) و یسیت محیطیی بررسیی
شدند .برای تحلی دادهها ا تحلی سوات استفاده شد.
درمجموک سط رضیایت ا شیاخ هیای سیر ندگی
پایرندگی خوانایی و تشخ کم بودهاست.
قرخلیییو و فرجیییام ظ )1380در ماالیییهای بیییا عنیییوا
«ساماندهی و استارار بهین لنایع و کارگاههای مزاحم
شهری ظمطالع موردی :بافت مرکزی شهر کرمانشیاه)»
به جانمایی نامطلو لینایع در شیهر کرمانشیاه اشیاره
کردند .لنایع فضیاهای پیرامیو خیود را بلعییده و در
مااب مادار قاب توجهی الینده هیای یسیت محیطیی
برجیای
مانند :سرولدا گیردوغبیار دود لیودگی
گااشته است .ماررات و یی نامههیای منطایهبنیدی و
کاربری می هرگیز جیدی نیرفتیهاسیت .نتیجی ثیار
اجتماعی بر پیکر شهر قاب مالحظه بودهاست .درنهاییت
برای دستیابی به اسیتارار بهینی لینایع کارگیاههیا و
فعالیتهای دییر برنامهریزی دقیی و منسیجم میایش
لنعتی پیشنهاد شدهاست.
در جمعبندی پیشین تحایی میی تیوا بیه ایی نکتیه
اشاره کرد که منابع در مین موضوک مورد مطالع ایی
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مااله در بی منابع خارجی بسیار کمیا اسیت؛ شیاید
علت ای باشد کیه ا نیمی دوم قیر بیسیتم تیاکنو
برنامهرییزیهیای مایشیی در سیرلوح کیار ایی گونیه
کشورها قرار گرفتهاست و ا بیهوجیود مید مشیکالت
مشابه پیشییری میشود .ا ویژگیهیای ایی ماالیه در
ماایسه با پیشین تحایی شاید بتوا به تأکیید بیر
روی منطاه بندی و لزوم ایجیاد «منیاپی فعالییتهیای
اقتصادی» و «مناپی مایش هماهنگ» اشاره کرد.
روش تحقیق
 جامعۀ آماری ،حجم نمون و روش نمون گیریجامع ماری ای تحایی را ک شهروندا شهر گرگیا
تشییکی میییدهنیید کییه تعییداد هییا پبییی خییری
سرشماری سیال  1395برابیر بیا  350676نفیر اسیت.
روش نمونه گیری احتمالی پباه بندی شده است .میزا
حجییم نمونییه بییرای شییهروندا بییا اسییتفاده ا فرمییول
کوکرا  1برابر با  n=384نفر است که ا بی افراد باالی
 18سییال انتخییا شییدند .پرسشیینامههییا بییا توجییه بییه
معیارهیییای توضیییی دادهشیییده در ییییر در نیییواحی
ورودی های شهر در بی شهروندا تو ییع شیده اسیت.
تعداد پرسشنامه های موردنیا برای هر ورودی متنیاار
با نسبت کارگاه های دایر در ورودی بیه تعیداد کی
کارگاههای هر سه ورودی درنظر گرفتیهشیدهاسیت .بیا
احتسا ایی نسیبت ا کی  384پرسشینامه تعیداد
پرسشنام مورد نییا بیرای ورودی شیرقی  250عیدد
ورودیهای غربی  120عدد و شمالی  14عدد محاسیبه
شدهاست.
با توجه به تنوک کارگاه ها و لنایع الینده و میزاحم در
ای ورودی ها با نظرسنجی ا مردم در ای سه ورودی
هایی کیه احتمیال مزاحمیت و الینیدگی بیشیتری
نسبتبه سایری داشتند بهلورت یر انتخا شدند5 :
1. cochran
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به اینکه کارخان پنبه پاحکنی دارای بیشتری اهمییت
است  1مورد انتخا شد ظ -10کارخان پنبهپاحکنی).
جیدول شییمارۀ  1ایی مجموعی منتخییب را بییههمییراه
کدگااری هیا در محییط  SPSSنشیا مییدهید .ا
نمونه های منتخب هر ورودی سؤاالتی دربارۀ هیر ییک
ا کارگاهها و لنایع انتخا شده پرسیده شد.

مورد ا کارگاه ها و لینایع ورودی غربیی ظ -1پیاراتی؛
 -2کارگاه هنیری جوشکاری و تراشکاری؛  -3کارگیاه
تعویض روغ ؛  -4کارگاه لیافکاری و نااشیی خیودرو؛
 -5کارگییاه فییر وردههییای چییوبی)؛  4مییورد در ورودی
شرقی ظ -6پاراتی؛  -7کارگیاه هنییری جوشیکاری و
تراشییکاری؛  -8کارگییاه تعییویض روغیی ؛  -9کارگییاه
لافکاری و نااشی خودرو) و در ورودی شمالی با توجیه

جدو  .1کارگاهها و کاربریهای صنعتی منتخب ب منظور بررسی مزاحمت و آلودگی در مبادی ورودی شرر گرگان

ورودی

کارگاهها یا کاربریهای صنعتی

شرقی

 -1پاراتی؛  -2کارگاه هنیری جوشکاری و تراشکاری؛  -3کارگاه تعیویض روغی ؛ -4
کارگاه لافکاری و نااشی خودرو؛  -5کارگاه فر وردههای چوبی

غربی

 -6پاراتی؛  -7کارگاه هنیری جوشکاری و تراشکاری؛  -8کارگاه تعیویض روغی ؛ -9
کارگاه لافکاری و نااشی خودرو

شمالی

 -10کارخان پنبهپاحکنی
ظمنبع :نیارندگا

تعداد پرسشنام ها
5  50 = 250
4  30 = 120
1  14 = 14
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مولف  -1یستمحیطی؛  -2کالبدی؛  -3سیما و منظر
شهری؛  -4ترافیکی بهعنیوا مؤلفیههیای پیشینهادی
برای بررسی اثرات کارگاهها و کاربریهیای لینعتی بیر
ورودی شهرها درنظر گرفتهشیده انید .هیر ییک ا ایی
مؤلفه ها به متغیّرهیای متعیدد و کوچیکتیری تاسییم
شدهاند ظجدول .)2

 متغیّرهابا تکیهبر نظری مکا پایدار و مؤلفههیا و شیاخ هیای
بهکارگرفتهشده در پیشین تحایی و بومیسیا ی هیا
برای شهر گرگا چهار مؤلفه و شاخ ایی پیژوهش
در قالب جدول  2انتخا شدند:

جدو  .2مؤلف ها و متغیّرهای مورد استفاده در این مقال برای بررسی اثرا کارگاهها و کاربریها صنعتی بر ورودی شررها

زیستمحیطی

کالبدی

سیما و منظر شرری

ترافیکی

لودگی هوا

رعایت عابنشینی

تجمع مواد الد

ایجاد سد معبر

رعایت الول ساختوسا

کاهش فضای سبز

ایجاد ترافیک

لودگی لوتی

استفادۀ مطلو ا می

کاهش چشماندا

فشار بر شبک حم ونا شهری

تولید ضایعات لنعتی

سا گاری کاربریها در جوار هم

لودگی

ظمنبع :نیارندگا

 ابزار و روش گردآوری و تحلیل دادههاگرد وری اپالعات ای مااله بیر روش هیای پیمایشیی
تولیفی و تحلیلی استوار است و با استفاده ا ابزارهایی
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چییو مشییاهده و پرسشیینامه گییرد وری شییدهاسییت.
مجموع ای سؤاالت مفرو در قالیب ییک مجموعی
پرسشنامه تنظیم شدهاست .به منظور بررسی نرمیالیتی
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میییاری kolmogorov-

دادههیییا ابتیییدا ا دو میییو
 smirnovو  Shapiro-wilkاستفاده شد .سسس بهدلیی
غیرنرمالبیود داده هیا در مرحلی تحلیی ا میو
ناپارامتریک 1دوجملهای ظباینومینال) و برای انجام ایی
مو ها ا بست نرمافزاری ظ )SPSSاستفاده شدهاست.
بییرای ترسیییم ناشییههییا ا بسییت نییرمافییزاری ظ)GIS
 Geographic information systemsاسییییتفاده
شدهاست.
 شیوث کدگذاری و ورود دادههادادههییای جمییع وریشییده ا پرسشیینامههییا بییرای
متغیّرهای متفیاوت بیهلیورت کیفیی و پین گزینیهای
می باشیند .پیردا ش داده هیا بیا اسیتفاده ا محاسیبات
ماری و بست نرمافزاری  SPSSنیا مند تبیدی دادههیا
بییه بییا ریاضییی اسییت .ایی عمی بییه کدگییااری یییا
نمرهدهی موسوم است و عموما سلیاهای مییباشید .در
ای پایا نامیه متغیّرهیای پیژوهش بیهلیورت تعیداد
پبیعییی ظ 1 )Numericتییا  14و پاس ی هییای کیفییی و

پن گزینه ای بهلورت اعداد و نی ظرتبیه ای) ظ)ordinal
 5-1کدگااری شدهاند.
محدودث مورد مطالع
شهر گرگا مرکز استا گلسیتا اسیت کیه در شیمال
کشور واقع شدهاست .استا گلستا ا غر به درییای
خزر و استا ما ندرا ا جنو به اسیتا سیمنا ا
شر به استا خراسا شیمالی و ا شیمال بیه کشیور
ترکمنستا متص مییشیود ظشیک  .)3شیهر گرگیا
دارای مسییاحت  1.615/81کیلومترمربییع بییا احتسییا
حو ۀ نفوذ شهر است و ا عر جغرافیایی  54درجه و
 44دقیاه پول شرقی و  36درجه و  49دقیایه عیر
شییمالی در دامن ی شییمالی رشییتهکییوه البییر گسییترده
شییدهاسییت .جمعیییت ایی شییهر پبییی نتییای خییری
سرشیماری مرکییز میار ایییرا در سیال  1395بییال بییر
 350676نفیر بیودهاسیت ظمرکیز میار ایییرا .)1395

شکل  .3موقعیت شرر گرگان در نظام سیاسی استان گلستان
ظمنبع :نیارندگا
1. Nonparametric
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یافت های تحقیق
بررسی وضعیت کالبدی و کارکردی ورودیههایشرر گرگان
مبادی ورودی شهر گرگا شام سیه محیور ارتبیاپی
واقع در شر غر و شمال ای شهر میباشند کیه در
شک  4نشیا داده شیدهانید .در ورودی شیرقی بلیوار

جرجا شهر گرگا را به شهرهای جلیی علیی بیاد و
استا خراسا شیمالی میی پیونیدد .در ورودی غربیی
بلوار هیرکا شیهر گرگیا را بیه شیهرهای کردکیوی
گلوگاه و استا ما ندرا متص میکنید .همچنیی در
ورودی شمالی بلوار استر باد شهر گرگا را به قال و
درنهایت به کشور ترکمنستا متص میکند.

شکل  .4موقعیت نسبی س ورودی شرر گرگان
ظمنبع :نیارندگا

با حضور در ای مبادی و انجام تحایاات میدانی تعداد
 653کارگاه لنعتی و خدماتی شناسایی شدند .ا ایی
تعداد در ورودی شرقی  430مورد ظکه  404میورد
جز کارگاهها یا لنایع بسییار کوچیک و  26میورد
کوچک)؛ در ورودی غربی در مجمیوک  234میورد ظکیه
 207مورد جزو لنایع یا کارگاه های بسیار کوچیک
و  26مورد کوچک و  1مورد متوسیط) و در ورودی
شمالی در مجموک 4مورد ظکه  2مورد جزو لنایع و
کارگاه های بسیار کوچیک  1میورد کوچیک و 1میورد
متوسط) بوده است.
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ورودی شرقی -موقعیت کارگاهها و کهاربریههای
صنعتی
ورودی شرقی بلوار جرجا شهر گرگا را به شیهرهای
جلی علی باد و استا خراسا شمالی متص میکند.
پبییی مطالعییات انجییامشییده اییی ورودی نسییبتبییه
ورودی های دییر بیشیتری کارگیاه هیا و کیاربریهیای
لنعتی را در خود جای دادهاست .هما پور که شیک
 5نشا میدهد وجود تعداد بسیار ییاد کارگیاههیا در
ای ورودی احتمیال ایجیاد مسیال و مشیکالتی نظییر
لودگی یستمحیطی و بههمریخت منظیر شیهری را
افزایش میدهد.
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شکل  .5موقعیت کارگاهها و کاربریهای صنعتی در ورودی شرقی شرر گرگان
ظمنبع :نیارندگا

ورودی غربی -موقعیت کارگاه ها و کهاربری ههای
صنعتی
ورودی غربی بلوار هیرکا شهر گرکا را به شیهرهای
کردکوی گلوگاه و اسیتا ما نیدرا متصی مییکنید.
پبی مطالعات انجامشیده ورودی غربیی ا نظیر تعیداد
کارگاه ها و کاربری های لنعتی بعد ا ورودی شرقی در
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رتب دوم جای میگیرد .شک  6موقعیت کیاربریهیای
لنعتی حاضر در ورودی غربی را نشا میدهد .بهنظیر
می رسد که ای ورودی نسبتبیه ورودی شیرقی تیأثیر
کمتیییری در ایجیییاد مشیییکالتی ماننییید لیییودگی
یستمحیطی و تخریب منظر شهری دارد.

شکل  .6موقعیت کارگاهها و کاربریهای صنعتی در ورودی غربی شرر گرکان
ظمنبع :نیارندگا
50
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ورودی شمالی -موقعیت و سازگاری کارگهاههها و
کاربریهای صنعتی
ورودی شمالی بلوار استر باد شهر گرگا را به قال و
درنهایت به کشور ترکمنستا متصی مییکنید .پبیی
مطالعات انجامشده ورودی شمالی نسبتبیه دو ورودی
دییر کمتری کارگاههیا و کیاربریهیای لینعتی را در
خود جای دادهاست .با توجه به ناش  7ورودی شمالی

با کاربریهای لنعتی شیروک شیدهاسیت .ایی ورودی
کارگاهها و کاربریهای لنعتی بسیار کمیی را در خیود
جای دادهاست و کارخان پنبهپیاحکنیی تنهیا کیاربری
لنعتی قاب توجه در ای ورودی است .ای به نوب خود
مییییتوانییید مسیییال و مشیییکالتی نظییییر لیییودگی
یستمحیطی را کاهش دهد.

شکل  .7موقعیت کارگاهها و کاربریهای صنعتی در ورودی شمالی شرر گرکان
ظمنبع :نیارندگا

 پاسخ ب سؤا هابرای پاس به سؤالهای مطرحشیده در ایی ماالیه بیا
توجه به غیرنرمالبود دادههیا ا میو ناپارامترییک
دوجملهای ظباینومینال) استفاده شدهاست.
پاسخ ب سؤا او :
نیییرش شییهروندا دربییارۀ اثییرات یسییتمحیطییی
کاربریهای لنعتی و کارگاهی چیونه است؟
جدول  3میانیی پاس های شیهروندا دربیارۀ اثیرات
یستمحیطی کارگاهها و کاربریهای لینعتی بیر سیه
ورودی شهر گرگا را نشا مییدهید .پبیی دادههیای
ای جدول شیهروندا اعتایاد دارنید کیه کارگیاههیا و
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کاربریهای لینعتی مسیتار در ورودیهیای شیرقی و
غربی بهترتیب بیا مییانیی هیای  3.2400و  3.0083و
سییط معنیییداری  0.003و  0.002نسییبتبییه ناط ی
اناطاک  3نشا دهندۀ تأثیر یاد استارار ای کارگیاههیا
در ای ورودیها بر روی مسال یسیتمحیطیی اسیت.
درحالی که کارگاهها و کاربریهای لینعتی مسیتار در
ورودی شمالی با میانیی  1.8571و سط معنییداری
 0.000تأثیر کمی بر مسال یستمحیطی ای ورودی
میگاارند .ایی نسیبت تأثیرگیااری منطایی بیهنظیر
میرسد؛ یرا تعداد کارگاهها و کاربریهیای لینعتی در
ورودی شمالی نسبتبه ورودیهای دییر نیاچیز اسیت.
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یستمحیطی لنایع و کارگاههای مستار در ایی سیه
ورودی نسبتا یاد است.

نتیای کی سیه ورودی بیا مییانیی  3.1172و سییط
معنییییداری  0.000نشیییا مییییدهییید کیییه اثیییرات

جدو  .3اثرا کاربری های صنعتی و کارگاهی بر روی محیط زیست س ورودی شرر گرگان

مو دوجملهای ظباینومینال)
بُعد مورد مطالعه
اثرات
یستمحیطی

 =3ناط اناطاک یا Cut point
گروهها

دستهبندی

تعداد

نسبت
مشاهدهشده

شرقی

گروه 1
گروه2
جمع

≤3
>3

149
101
250

0.60
0.40
1

3.2400

غربی

گروه 1
گروه 2
جمع

≤3
>3

80
40
120

0.67
0.33
1

3.0083

شمالی

گروه 1
گروه 2
جمع

≤3
>3

13
1
14

0.93
0.07
1

1.8571

ک سه ورودی

گروه 1
گروه 2
جمع

≤3
>3

242
142
384

0.63
0.37
1

3.1172

ظمنبع :نیارندگا

پاسخ ب سؤا دوم
نیرش شهروندا دربیارۀ اثیرات کالبیدی کیاربریهیای
لنعتی و کارگاهی چیونه است؟
جدول  4میانیی پاس های شهروندا را دربارۀ اثیرات
کالبدی کارگاهها و کاربریهای لنعتی بیر سیه ورودی
شهر گرگا را نشا میدهد .مییانیی هیای دو ورودی
شرقی و غربیی بیهترتییب  3.0500 3.0320و سیط
معنییییداری  0.000و  0.022کوچیییکتیییر ا 0.05
نشا دهندۀ تأثیر نسبتا یاد کارگیاههیا و کیاربریهیای
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میانیی

سط معنیداری
0.003

0.002

0.000

0.000
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لنعتی مستار در ای ورودیهای شیهر گرگیا اسیت؛
ولی دربارۀ ورودی شمالی با میانیی  3.7143نظر بیه
اینکه سیط معنییداری  0.180و ا  0.05بزرگتیر
است فرضی لفر را نمییتیوا رد کیرد و تفیاوت ایی
میانیی با ناطی اناطیاک کیه عیدد  3اسیت معنییدار
نیست .نتای کی سیه ورودی بیا مییانیی  3.0625و
سط معنییداری  0.000نشیا میی دهید کیه اثیرات
کالبدی لنایع و کارگاههای مستار در ای سیه ورودی
نسبتا یاد است.
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بُعد مورد مطالع
اثرات کالبدی
شرقی
غربی
شمالی
ک سه ورودی

جدو  .4اثرا کاربریهای صنعتی و کارگاهی بر روی کالبد س ورودی شرر گرگان
مو دوجملهای ظباینومینال)
 =3ناط اناطاک یا Cut point
میانیی
نسبت مشاهدهشده
تعداد
دستهبندی
گروهها
گروه 1
گروه2
جمع
گروه 1
گروه 2
جمع
گروه 1
گروه 2
جمع
گروه 1
گروه2
جمع

≤3
>3
≤3
>3
≤3
>3
≤3
>3

172
78
250
73
47
120
4
10
14
249
135
384
ظمنبع :نیارندگا

پاسخ ب سؤا سوم
نیرش شهروندا دربارۀ اثیرات سییما و منظیر شیهری
کاربریهای لنعتی و کارگاهی چیونه است؟
پبی دادههای جدول  5شیهروندا اعتایاد دارنید کیه
کارگاهها و کاربریهای لنعتی مسیتار در ورودیهیای
شرقی و غربی بیا مییانیی هیایی بیهترتییب  2.8320و
 2.6333و سییط معنیییداری  0.000کمتییر ا 0.05
تأثیر متوسیطی در اثیرات سییما و منظیر شیهری ایی
ورودیها دارنید .ایی درحیالی اسیت کیه کارگیاههیا و
کییاربریهییای لیینعتی مسییتار در ورودی شییمالی بییا

بُعد مورد مطالعه
اثرات بر روی
سیما و منظر
شرقی
غربی
شمالی
ک سه ورودی

0.69
0.31
1
0.61
0.39
1
0.29
0.71
1
0.65
0.35
1

0.000
3.0320
0.022
3.0500
0.180
3.7143
0.000
3.0625
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میییانیی  1.5714و سییط معنیییداری  0.000تییأثیر
کمییی در اثییرات سیییما و منظییر شییهری اییی ورودی
میگاارند .همانند نچه دربیارۀ اثیرات یسیتمحیطیی
گفتیه شید ایی نسییبت تأثیرگیااری منطایی بیهنظییر
میرسد؛ یرا تعداد کارگاهها و کاربریهیای لینعتی در
ورودی شمالی نسبتبه ورودیهای دییر نیاچیز اسیت.
نتیای کی سیه ورودی بیا مییانیی  2.7240و سییط
معنیداری  0.000نشا می دهید کیه اثیرات لینایع و
کارگاههای مستار در ای سیه ورودی بیر روی سییما و
منظر در حد متوسط تا کم است.

جدو  .5اثرا کاربریهای صنعتی و کارگاهی بر روی سیما و منظر در س ورودی شرر گرگان
مو دوجملهای ظباینومینال)
 =3ناط اناطاک یا Cut point
میانیی
نسبت مشاهدهشده
تعداد
دستهبندی
گروهها
گروه 1
گروه2
جمع
گروه 1
گروه 2
جمع
گروه 1
گروه 2
جمع
گروه 1
گروه 2
جمع

≤3
>3
≤3
>3
≤3
>3
≤3
>3

198
52
250
98
22
120
14
14
310
74
384
ظمنبع :نیارندگا

سط معنیداری

0.79
0.21
1
0.82
0.18
1
1
1
0.81
0.19
1

سط معنیداری
0.000

2.8320
0.000
2.6333
0.000
1.5714
0.000
2.7240

)1395
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پاسخ ب سؤا چرارم
نیرش شهروندا دربارۀ اثیرات ترافیکیی کیاربریهیای
لنعتی و کارگاهی چیونه است؟
پبی دادههای جدول  6شیهروندا اعتایاد دارنید کیه
کارگاهها و کاربریهای لینعتی و کارگیاهی مسیتار در
ورودیهای شرقی و غربی با مییانیی هیایی بیهترتییب
 3.0120و  2.6583و سط معنیداری  0.000تیأثیر
متوسطی بر روی وضعیت ترافیکی ای ورودیها دارنید.
ای درحالی است که کارگاهها و کیاربریهیای لینعتی
مستار در ورودی شمالی با مییانیی  1.7857و سیط

بُعد مورد مطالعه
اثرات ترافیکی
شرقی

غربی

شمالی

ک سه ورودی

جدو  .6اثرا کاربریهای صنعتی و کارگاهی بر روی ترافیک در س ورودی شرر گرگان
مو دوجملهای ظباینومینال)
 =3ناط اناطاک یا Cut point
میانیی
نسبت مشاهدهشده
تعداد
دستهبندی
گروهها
گروه 1
گروه 2
جمع
گروه 1
گروه 2
جمع
گروه 1
گروه 2
جمع
گروه 1
گروه 2
جمع

≤3
>3
≤3
>3
≤3
>3
≤3
>3

171
79
250
97
23
120
14

0.68
0.32
1
0.81
0.19
1
1

14
282
102
384
ظمنبع :نیارندگا

1
0.73
0.27
1

بحث و نتیج گیری
با استفاده ا دو روشِ  -1میو هیای Kolmogorov-

 Smirnovو  Shapiro-Wilkو  -2ماایسی ی دادههیییا و
منحنی نرمال برا ششدۀ متنیاار نرمیالیتی دادههیای
نظرسنجی مورد بررسی قرار گرفیت و غیرنرمیال بیود
داده ها مشخ شد .سسس داده های بهدست میده بیا
استفاده ا مو ناپارامتریک دوجملیهای ظباینومینیال)
که متناار ناپارامتریک مو تی تیکنمونیهای اسیت
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معنیداری  0.000تأثیر کمی بیر اثیرات ترافیکیی ایی
ورودی میییگاارنیید .هماننیید مییوارد قبی ایی نسییبت
تأثیرگااری منطای بهنظر میرسد؛ یرا تعداد کارگاههیا
و کییاربریهییای لیینعتی در ورودی شییمالی نسییبتبییه
ورودیهای دییر ناچیز است .نتای ک سیه ورودی بیا
میییییانیی  2.8568و سییییط معنیییییداری 0.000
نشا دهندۀ است که لنایع و کارگاههای مستار در
ای سه ورودی اثرات ترافیکی در حد متوسط بیر روی
ای ورودیها دارند.

سط معنیداری
0.000

3.0120
0.000
2.6583
0.000
1.7857
0.000
2.8568

)1395

مورد تجزیهوتحلی قرار گرفت و به سؤاالت مطرحشیده
در ای مااله پاس دادهشد.
مییدل مکییا پایییدار بییه مؤلفییههییای عملکییردی
یست محیطی و تجربی و یبایی شیناختی توجیه دارد.
بییا الهییام ا ای ی مییدل و بییومیسییا ی شییاخ هییا بییا
ویژگی های ورودی های شهر گرگا نتای بهدست مده
به لورت یر است :شهروندا دربارۀ سیؤال اول اعتایاد
دارند که کارگاه ها و کیاربری هیای لینعتی مسیتار در
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ورودی های شرقی و غربی شهر گرگا تأثیر یادی بیر
روی مسال یستمحیطی ای ورودیها دارد .درحیالی
که کارگاهها و کاربریهیای لینعتی مسیتار در ورودی
شمالی ای شهر تأثیر کمی بر اثیرات یسیت محیطیی
ای ورودی می گاارند .ای نسبت تأثیرگااری منطایی
بهنظر می رسد؛ ییرا تعیداد کارگیاه هیا و کیاربریهیای
لنعتی در ورودی شمالی نسبتبیه ورودی هیای دیییر
ناچیز است .ا پرفی تجزیهوتحلی دربیارۀ سیؤال دوم
نشا می دهد کیه بیه اعتایاد شیهروندا کارگیاههیا و
کاربری های لینعتی مسیتار در ورودی هیای شیرقی و
غربی شهر گرگا تأثیر نسیبتا متوسیط تیا ییادی بیر
ویژگی های کالبدی دارد .ای تأثیر بر وضعیت کالبیدی
ورودی شمالی در حد متوسیط اسیت .نظیر شیهروندا
دربارۀ سؤال سوم ای است که کارگاه ها و کاربری هیای
لنعتی مسیتار در ورودی هیای شیرقی و غربیی تیأثیر
متوسطی بر سیما و منظر شهری ای ورودیهیا دارنید.
ای درحالی است که کارگاهها و کیاربریهیای لینعتی
مستار در ورودی شمالی تأثیر نسبتا کمی بیر سییما و
منظییر شییهری اییی ورودی میییگاارنیید .درنهایییت
تجزیهوتحلی دربارۀ سؤال چهارم نشیا مییدهید کیه
شهروندا اعتااد دارند کارگاه ها و کاربری های لنعتی
مستار در ورودی های شرقی و غربی تأثیر متوسطی بیر
وضعیت ترافیکی ای ورودیها میگاارند .درحیالی کیه
کارگییاههییا و کییاربریهییای لیینعتی مسییتار در ورودی
شمالی تأثیر کمی بر اثرات ترافیکی ای ورودی دارند.
هما پور که اشاره شد ای مااله به کارهای تحایااتی
مختلفی مرتبط است که در پیشین تحاییی بیه هیا
اشاره شدهاست .نتای پژوهشهای تایوایی و همکیارا
ظ )1389قییدمی و غالمییا ظ )1390قرخلییو و فرجییام
ظ )1380و کیییییی اده ظ )1394نشیییییا داد کیییییه
تصمیم گیرا در برنامه رییزی هیای گاشیته اهمییت و
ار ش منابع پبیعی و محیط یست را نادیده گرفتهانید
و بسیاری ا لنایع کشیور بیدو توجیه بیه مالحظیات

یسییتمحیطییی پراحییی و بهییرهبییرداری شییدهانیید.
جانماییهای نامطلو و بدو برنام لنایع و کارگاههیا
و بیتوجهی به یی نامههیای منطایهبنیدی و کیاربری
می ا جمله مشکالت ریشه ای شهرهای مورد مطالعه
بوده اسیت .نتیای ایی تحاییی مشیکالت مشیابه را در
ورودیهای شهر گرگا تأیید میکند.
مطالعی پیشیین تحایایات خیارجی نشیا داد کییه در
کشورهای پیشرفت غربی استفاده ا برنامه رییزی هیای
مایش سر می ا نیم دوم قر بیستم و بهکیارگیری
تکنیکهیای منطایهبنیدی و اسیتفاده ا منیاپی وییژۀ
فعالیییتهییای اقتصییادی منییاپی مییایش هماهنییگ
درجهت استارار لنایع و کارگاهها موجب شدهاست که
برنامه های مایش سر می در کشورها بیا موفاییت
اجییرا شییود و مشییک نابسییامانی مشییاغ لیینعتی و
کارگاه ها به ندرت مشیاهده شیود .در ایی میورد نتیای
بهدست مدۀ ای ماالیه بیا ماالی قرخلیو و فرجیام کیه
عالوه بر جانمیایی هیای نیامطلو لینایع کارگیاههیا و
لییودگیهییای یسییتمحیطییی در شییهر کرمانشییاه بییه
بیتوجهی به یی نامههای منطاهبندی و کاربری می
و بهخصیوص پیشینهاد برنامیهرییزی دقییی و منسیجم
مایش لنعتی اشاره کردهاند مشابهت دارد.
پیشنرادها
در راستای اجرایی کرد مصوب  96/7/30هیأت و یرا
در رابطه با مشاغ و الناف مزاحم شهری راهکارهیا و
پیشنهادهایی بیرای میایش و سیاماندهی کارگیاه هیا و
کاربری های لنعتی مستار در سه ورودی شهر گرگیا
اراله میشود:
 ایجاد مناپی فعالیتهای اقتصادی بیا رعاییت الیولمکا یابی در چارچو برنامههای مایش سر می .
ظمتأسفانه به دلی ضعف ابزارهای مایش سر می نظیرِ
ابزارهای سا مانی مالی حاوقی و بهرهگیری مطلو ا
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سرمایههای انسانی تاکنو در ای راستا اقیدام خالیی
انجام نشدهاست).
اجرای دقیی یی نامیههیای منطایهبنیدی و کیاربریمی و جلوگیری ا استارار بیشتر لنایع و کارگاههای
مییزاحم در ای ی ورودیهییا و هییدایت هییا بییهسییمت
«مناپی فعالیتهای اقتصادی».
اسییتفاده ا ابزارهییای تشییویای مییالی و معافیییتهییایمالیاتی درجهت انتاال تدریجی لینایع و کارگیاه هیای
موجود در ورودیهای شرقی و غربی و استارار ها در
«مناپی فعالیتهای اقتصادی».
انتاال بعضی ا کارگاهها و لنایع الینیده بیه منیاپیفعالیتهای اقتصیادی بییرو شیهر گرگیا بیا رعاییت
الول مکا یابی.
با سا ی و یباسا ی محدودههای ادشده.منابع
تصیییییییویبنامیییییییه هییییییییات و ییییییییرا  .ظ.)96/7/30
 15 https://www.mashreghnews.ir/news/816596/بییییا
.1397
تاوایی مسعود؛ شی بییلو رعنا .ظ .)1386تحلی پراکنش فضایی
و ساماندهی مشاغ مزاحم شهر الیفها  .فصیلنام جغرافییا
انجم جغرافیایی ایرا سال پنجم شیمارۀ  14و  15لی
.85-104
تاوایی مسعود؛ شی بییلو رعنا؛ اسیحا دوانییر لییال .ظ.)1389
بررسی و تحلی لودگی های ناشی ا مشیاغ شیهر الیفها .
نشری محیط شناسی دانشیاه تهرا سال سیوششم شمارۀ
 56ل .111-122
حبیبی سید محس  .ظ .)1375ا شار تا شهر .تهیرا  :انتشیارات
دانشیاه تهرا .
رو بهییا محمییود .ظ .)1387مبییانی توسییع اقتصییادی .تهییرا :
انتشارات دانشیاه شهید بهشتی.
کی اده فر انه؛ کی اده فرحنا  « .ساماندهی ورودی شیهر بیا
رویکرد برنامه ریزی شهری ظنمون موردی :ورودی الیلی شیهر
کرج)» .همایش ملی معماری و شهرسا ی بومی ایرا مؤسس
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معماری و شهرسا ی سفیرا مهرا ی با همکاری دانشیاه علم
و هنر یزد ظیزد  13اسفند  :1394 .)1394ل .1-16
یاری کرامت اهلل .ظ .)1381برنامه ریزی کیاربری اراضیی شیهری
ظمییورد :مینییا ) .فصییلنام تحایاییات جغرافیییایی دکتییر
محمدحسی پاپلی اد یزدی سیال  17شیماره  2-3لی
.63-78
شالی کلود .ظ .)1372دینامیک شهری یا پویایی شهری .ترجم
علیالغر نظریا مشهد :ستا قدس رضوی .معاونت فرهنیی.
ااهری مصطفی .ظ .)1380بررسی ابعاد میؤثر در ترکییب منظیر
ورودی شهر ا ناطه نظر برنامه ریزی شهری ظمطالعی میوردی:
محور ورودی اللی شهر قیزوی ) مجتبیی انصیاری دانشییاه
تربیت مدرس دانشکدۀ هنر.
فردوسی سجاد؛ سمیری تارا؛ پبسی ایمیا  .ظ .)1393تحلیلیی
بر مفاهیم سهگان احساس ورودی به شیهر ظنمونی مطالعیاتی:
ورودی شهر مالیر) فصلنام مطالعیات محیطیی هفیتحصیار
دانشیاه اد اسالمی همدا سال دوم شمارۀ  7ل .45-36
قاضی اده سیده ندا .ظ .)1378امیا اده هاشیم تصیویری شینا.
تهرا  :معماری منظر ایرا .
قدمی مصطفی؛ غالمیا قامحلهای پیاهره .ظ .)1390بررسیی
کیفیت مبادی ورودی شهرهای گردشیری با تأکید بر جامع
گردشیرا ظنمون موردی :شهر بابلسر) .فصلنام نیرشهای نو
در جغرافیای انسانی دانشیاه اد اسالمی واحد گرمسار سال
سوم شمارۀ  3ل .121-133
قدمی مصطفی؛ ملکشاهی غالمرضا؛ اکبری مهام امیر؛ محسنی
ایرج .ظ .)1390بررسی کیفییت کالبیدی و کیارکردی مبیادی
ورودی شهر فصلنام جغرافیا و توسیعه دانشییاه سیسیتا و
بلوچستا سال  9شمارۀ  21ل .181-197
قرخلو مهدی؛ فرجیام رسیول .ظ .)1380سیاماندهی و اسیتارار
بهین لنایع و کارگاههای مزاحم شهری ظمطالع موردی :بافت
مرکزی شهر کرمانشیاه) .فصیلنام پیژوهشهیای جغرافییایی
دانشکده جغرافیای دانشیاه تهرا سال  33شمارۀ  40ل
.47-71
قریب فریدو .ظ .)1382ضوابط ساماندهی و معیارهیای پراحیی
شهری برای مبادی ورودی شهرها .مجله هنرهای یبا پردیس
هنرهای یبا_دانشیاه تهرا سال  15شمارۀ  15ل .28-41
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گلکار کوروش .ظ .)1379مؤلفیههیای سیا ندۀ کیفییت پراحیی
شهری .فصلنام لفه دانشیاه شهید بهشتی سال  11شمارۀ
 32ل .38-65
محمودی محمد .ظ .)1388تحلیلی بر سیر تحوالت کال مایش
سر می در نیم قر گاشیته و ارالی پیشینهادهایی درجهیت
بهبود وضعیت میایش سیر می اییرا  .دو فصیلنام میایش
سر می پردیس فارابی دانشیاه تهرا سال اول شمارۀ اول
ل .141-180
مرکز مار ایرا

نتای سرشماری سال .1395

منییوّری محمییید .ظ .)1384راهنمییای ار ییییابی ثییار محییییط
یسیتمحیطیی تهیرا  :انتشیارات سیا ما حفاایت محیییط
یست.
نجفی علی اکبر .ظ .)1392ناش شهرح هیا و نیواحی لینعتی در
توسیع منییاپی روسیتایی ا دیییدگاه توسیع پایییدار ظمطالعی
موردی :شهرح ها و نواحی لینعتی شهرسیتا بابی ) رسیال
دورۀ دکتری تهرا  :گروه جغرافیا دانشیاه تهرا .
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