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سنجش کیفیت محیط شهری؛ مطالعه موردی :محالت شهر برازجان
مظفر صرّافی – دانشیار گروه شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
علیرضا محمّدی - استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران

تاریخ دریافت1396/07/27 :

تاریخ پذیرش1396/11/15 :

چکیده
کیفیت محیط شهری تحت تأثیر مستقیم معیارهای محیط زیستی ،کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی است .لذا ،این پژوهش تالش
دارد تا با استفاده از  16شاخص در  4معیار اصلی ،کیفیت محیط شهری برازجان را در سال  1396ارزیابی کند .در این پژوهش از
دو روش اسنادی و پیمایشی برای گردآوری دادهها استفادهشده است .تالش شده است تا به این دو پرسش پاسخ داده شود که:
وضعیت کیفیت محیطی محلههای شهر برازجان چگونه است؟ کدام محلههای شهر وضعیت نامطلوبی دارند؟ قلمرو جغرافیایی
پژوهش را  31محله شهر برازجان و جامعه آماری پژوهش را  22600خانوار ساکن در این شهر تشکیل میدهند .با استفاده از
روش کوکران 380 ،نمونه خانوار برای انجام دادن پرسشگری و تکمیل فرم محقق ساخته ،به روش سیستماتیک منظم در سطح
شهر توزیع شدهاند .مقدار روایی ابزار با استفاده از روش نرخ ضریب تغییرات 0/66 ،و مقدار پایایی ابزار به روش آزمون آلفای
کرونباخ 0/86 ،محاسبه شده است .نیکویی برازش دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف در سطح معناداری ،0/05
نشان میدهد که رقم آمارهها باالتر از سطح معناداری است .در ادامه ،از فنون تصمیمگیری چند شاخصه (فرآیند تحلیل شبکهای)
و روشهای رایج در محیط سامانه اطالعات جغرافیایی مانند طبقهبندی مجدد و تحلیل شاخص همپوشانی موزون برای تجزیه،
تحلیل و نتایج ،استفاده شده است .یافتهها نشان میدهند که نواحی کارگاهی و پهنههای شهری واقع در حریم مسیل ،نواحی
غیررسمی ،نواحی فرسوده ،قدیمی و محلههای نوظهور ،از کیفیت نامطلوب و پایین محیطی برخوردارند .در پایان پیشنهادهایی
برای ارتقای کیفیت محیطی ،ارائه شدهاند.
واژگان کلیدی :کیفیت محیط شهری ،برازجان ،فرایند تحلیل شبکه ،تحلیل همپوشانی موزون ،سامانه اطالعات جغرافیایی
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مقدمه
کیفیت محیطی واژهای است که از فیزیولوژی محیطزیستی ،وارد ادبیات شهری شده است ()Khan et al, 2015: 374
و نقش بسیار مهمی در پردازش و تحلیل کیفیت زندگی شهروندان دارد ( .)Lee et al, 2011: 339باوجوداین ،تنزل
سطح زندگی (هیراسکار )18 :1376 ،و کاهش کیفیت محیطی شهرها ،از جمله مسائل شهرنشینی شتابان در کشورهای
درحالتوسعه طی دهههای اخیر بوده است (ایراندوست .)15 :1389 ،فقر ،آلودگی محیطی ،استانداردهای پایین زندگی،
عدم دسترسی به زیرساختهای مناسب ،رشد بیقوارة شهری و بدمسکنی از جمله مسائل ناشی از شهرنشینی شتابان در
این کشورها است که به کاهش کیفیت محیط شهری در کشورهای درحالتوسعه و توسعهنیافته ،منجر شده است
( .)Rahman et al, 2011: 62در سطح جهانی و در کنکاش برای مواجه با این مسئله ،تالشهای نظری و عملی رو به
افزایش گذاشته است ( )Gifford and Steg, 2005: 60و مفاهیم نوینی از جمله توسعة پایدار شهری ،که تالشی برای
ارتقای کیفیت محیطی شهرها است ،گسترش یافتهاند (مهدیزاده.)301 :1385 :
در ایران ،به دنبال شهرنشینی شتابان طی نیمقرن اخیر ،شهرها با افت کیفیت محیطی مواجه شدهاند (خدایی و پورخیری،
 .)153 :1388ازاینرو ،انجام دادن اقدامات برنامهریزی شهری ،برای ارتقای کیفیت محیطی شهرها ،ضروری است
(صرافی.)43 :1375 ،
شهر برازجان یکی از کانونهای بزرگ جمعیتی استان بوشهر است و مطابق شواهد و اسناد موجود ،با مسائل و مشکالت
متعدد محیطی ،مواجه است .خطر سیل ،وجود آالیندههای صنعتی ،تغییرات اقلیمی ،گرمای هوا و کمبود منابع آب ،ضعف
زیرساختهای شهری ،رشد ناهمگون از جمله آنها هستند (سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر ،1385 ،مهندسان
مشاور آمایش و توسعه .)1392 ،مسئله این است که کیفیت پایین محیط شهری برازجان ،شهر را از ایفای نقشهای مؤثر
در توسعة منطقهای آن بازداشته است و تداوم این روند میتواند مانعی جدی برای تحقق توسعة پایدار شهری باشد.
ازاینرو ،شناخت ،تحلیل و سنجش وضعیت کیفیت محیطی ،برای انجام اقداماتی با هدف ارتقای محیطی شهر و تحقق
شهر مطلوب و پایدار ،ضروری است .به نظر برخی از پژوهشگران ،کیفیت محیطهای شهری نیازمند استفاده از روشهای
مناسب اندازهگیری از جمله فنون  GISدر مقیاس جهانی است ) .(Berrada et al., 2013:407در این پژوهش نیز
تالش شده است از فنون  GISدر سنجش کیفیت محیط شهری برازجان استفاده شود .هدف اصلی این مقاله سنجش
کیفیت محیطی شهر برازجان است .تالش شده است تا با بررسی شهر برازجان به دو پرسش اصلی پاسخ داده شود که:
 )1وضعیت کیفیت محیطی محلههای شهری برازجان در حوزههای کالبدی ،محیط زیستی ،اقتصادی و اجتماعی چگونه
است؟  )2کدام محلههای شهر برازجان ،از منظر کیفیت محیطی وضعیت نامطلوبی دارند؟ ازآنجاییکه این پژوهش از نوع
اکتشافی است و پیشینهای در این قلمرو وجود ندارد ،لذا از ارائه فرضیه اجتناب شده است.
مبانی نظری
واژه کیفیت محیط شهری برای نخستین بار در کنفرانس هبیتات سازمان ملل در سال  1976مطرح شد و آن را مترادف
با توسعة پایدار شهری تعریف کردند (بحرینی .)145 :1386 ،کیفیت محیط شهری شامل مجموعهای از شرایط
محیطزیستی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،کالبدی ـ فضایی محیط شهری است (صرافی8-9 :1379 ،؛ خدایی و
پورخیری )1388 ،که برخورداری از حد مطلوب در این ویژگیها ،زیستپذیری شهر را شکل میدهند (شماعی و پوراحمد،
 .)274 :1384برخورداری از هوای پاک ،خیابانهای ایمن ،رویدادهای فرهنگی ،مناظر زیبا ،فرصتها و امکانات تفریحی
از جمله ویژگیهای محیط مطلوب شهری هستند ) .)Dorr, 2002:4میتوان آن را مفهومی متشکل از کیفیت زندگی،
کیفیت مکان ،ادراک و رضایت شهروندان و قابلیت زندگی اشتراکاتی برشمرد (.)Kamp et al, 2003: 6
کیفیت محیط شهری را میتوان بهعنوان بخش اساسی از مفهوم گستردهتر کیفیت زندگی تعریف کرد .یک محیط با
کیفیت باال ،حس رفاه و رضایتمندی را به جمعیتی که در آن ساکناند ،منتقل میکند .کیفیت زندگی ارتباط مستقیم با
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کیفیت محیط شهری دارد که توجه به آن در برنامهریزی فضایی شهرها ،ضروری است ( .)Marans, 2003:20امنیت،
سالمتی ،ایمنی ،توسعه فردی و اجتماعی ،منابع طبیعی ،اقتصاد و محیط پایدار محورهای تشکیلدهنده یک محیط با
کیفیت شهری هستند ( .)Van Kamp et.al, 2003:11از سوی دیگر کیفیت محیط شهری ،یک مفهوم کامالً
جغرافیایی است و به مجموع مسائل شهر توجه دارد ) .(Moore et.al, 2006:788در شهرها اثرات زیانآور ناشی از
تنزل کیفیت محیطی ،از عدم آسایش و ناراحتی تا مرگومیر متفاوت است ( .)Van poll, 1997:3آزردگی یا ناراحتی و
عدم آسایش از محیط ،تأثیر نامطلوبی بر روی فرد و یا یک گروه میگذارد (.)Linavall and Radford, 1973:136
آزردگی شهروندان بخشی از پیامدهای منفی ناشی از کیفیت نامطلوب محیطی است (.)Van poll, 1997:17
از عوامل مؤثر بر کاهش کیفیت محیط شهری میتوان به انباشت پسماند ،فاضالب ،آبهای سطحی ،کاهش ایمنی،
حملونقل نامناسب ،قرارگیری در معرض مواد خطرناک ،و بهطور خاص کارخانههای صنعتی بزرگ (شیمیایی ،اتمی)
اشاره کرد ( .)Cook, 1983; Bachrach and Zautra, 1985تنزل کیفیت محیطی و درنتیجه احساس آزردگی و
نارضایتی ،موضوع نگرانکنندهای است .زیرا بیشتر مردم در معرض آلودگیهای محیطی قرار میگیرند (کاکاوند و
همکاران102 :1392 ،؛  .)Vanpoll, 1997:3-4بررسیهای اخیر ،نشان میدهند که حدود  2درصد از مرگومیرهای
ناشی از سرطان با کیفیت پایین محیطی شهرها است (رفیعیان و همکاران .)1388 ،از سوی دیگر کیفیت محیط شهری
ارتباط مستقیم با کیفیت زندگی شهری دارد ( .)WHO, 1997:20رشد فزایندة جمعیت و کالبد شهرها ،توجه به کیفیت
محیط شهری را اجتنابناپذیر میکند ).(Liange and Weng, 2011:43
برای سنجش و تحلیل کیفیت محیط شهری از ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای مربوط به موضوع استفاده میشود .اغلب
پژوهشها ،به مؤلفههای اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی ،محیطزیستی توجه کردهاند (مصطفوی و همکاران46 :1394 ،؛
تیموری و همکاران164 :1396 ،؛ علوی و همکاران .)62 :1393 ،در موارد دیگری مؤلفهها به دو دسته عینی و ذهنی،
دستهبندی شدهاند (رضایی و همکاران35 :1393 ،؛ رفیعیان و همکاران136 :1390 ،؛  .)Rahman et al.m 2011:68در
پژوهشهای مختلف انجام شده ،در مؤلفه اقتصادی از میزان درآمد ،قیمت امالک ،نرخ اشتغال و بیکاری ،در مؤلفه
اجتماعی از تراکم جمعیت ،سرمایة اجتماعی ،میزان تحصیالت؛ در مؤلفه کالبدی از شاخص برخورداری از زیرساختهای
پایه و خدمات عمومی ،وضعیت مسکن و تسهیالت مربوط به آن و وضعیت کالبدی آن ،کاربری زمین و در مؤلفه
محیطزیستی از سرانه فضاهای سبز ،نحوه مدیریت پسماند و میزان آلودگیهای محیطی برای تحلیل کیفیت محیطی
استفاده شده است (Khan et al., 2015:369؛ محمدی و تفکری119-120 :1394 ،؛ مصطفوی و همکاران45 :1394 ،؛
علیزاده و همکاران197 :1394 ،؛ رباطی262 :1394 ،؛ رضایی و همکاران .)38-41 :1393 ،پژوهشگران ،استفاده از
شاخصهای بهداشت محیطی را برای سنجش کیفیت محیطی پیشنهاد دادهاند (.)Rothenberg, 2015: 3
در یک جمعبندی اغلب پژوهشگران ،کیفیت محیط شهری را مجموعهای بههمپیوسته از شرایط و ویژگیهای
محیطزیستی ،اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی تلقی میکنند که افول یا بهبود آن ،نقش مهم در کیفیت زندگی شهروندان
دارد .کیفیت محیط شهری تا حدی ،بازگوکننده وضعیت کیفیت زندگی شهروندان است.
طی سالهای گذشته پژوهشهای مختلفی در حوزه کیفیت محیط شهری انجام شده است که میتوان آن را در دو دسته
فارسی و التین دستهبندی کرد .از جمله سوابق پژوهشهای انجام شده به زبان فارسی میتوان به کارهای محققانی مثل
پاکزاد ( ،)1381بهرامینژاد ( ،)1382کوکبی ( ،)1384رفیعیان و عسگری ( ،)1386رفیعیان و همکاران ( ،)1388مولودی
( ،)1388رفیعیان و همکاران ( ،)1389پوراحمد و همکاران ( ،)1390کاکاوند و همکاران ( ،)1392علوی و همکاران
( ،)1393تیموری و همکار ( )1394مصطفوی و همکاران ( ،)1394علیزاده و همکاران ( ،)1394رضایی و تسلیم (،)1395
رحمانی و همکاران ( ،)1395صادقلو و همکاران ( ،)1396اشاره کرد .در پیشینة غیرفارسی میتوان به پژوهشهای افرادی
مثل کارپ و همکاران ( ،)1976شلتون و گروبر ( ،)1987ها و وبر ( ،)1994بونایتو و همکاران ( ،)2003سانتوس (،)2003
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تاسکویچ ( ،)2004کمروالزمان و همکاران ( ،)2007اونیمچی ( ،)2007آپارسیو و همکاران ( )2008و داس (،)2008
زبردست و لطفی ( ،)2011فیروز خان و همکاران ( )2015برتینی و همکاران ( )2016اشاره کرد.
از مجموع نظرات و سوابق پژوهش چنین نتیجه میشود که ،کیفیت محیط شهری از کیفیت مؤلفههای اصلی شکلدهنده
به شهر (کالبد ،محیطزیست ،اقتصاد و جامعه) قرار دارد .ارتقای محیط و شرایط هر کدام از این مؤلفهها ،به ایجاد
شهرهای سامانمند ،پاک و زیستپذیر ،خالق و پویا ،سرزنده و عادالنه میانجامد .چنین شهری ،به ارتقای کیفیت زندگی
شهروندان یاری میرساند و در نهایت به ارتقای احساس رضایتمندی و خوشبختی از زندگی در یک شهر ،منتهی میشود
(شکل .)1
کیفیت محیط شهری

کیفیت محیط کالبدی

کیفیت محیط زیست

کیفیت محیط اقتصادی

کیفیت محیط اجتماعی

برخوردار و سامانمند

پذیرپاک و زیست

خالق و پویا

سرزنده و عادالنه

ارتقای کیفیت
زندگی
احساس رضایت و خوشبختی

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش

در اغلب پژوهشهای گذشته از روش پرسشنامهای استفاده شده است .تفاوت اصلی این پژوهش با پیشینة پژوهش را
میتوان استفاده از روشهای ترکیبی در جمعآوری ،تجزیهوتحلیل آن در محیط  ،GISتوجه به ابعاد جامع کیفیت محیط
شهری و انعکاس کیفیت محیطی در قالب نقشههای مناسب دانست .بهویژه اینکه در اغلب شهرهای ایران ،دادههای
مناسب ثبت شده برای تحلیلها موضوع کیفیت محیطی قابلدسترس نیست یا تهیه نشدهاند .همچنین تقسیم شهر به
محلههای مختلف و تحلیل در مقیاس محلهها از دیگر تفاوتهای این پژوهش با سایر پژوهشها است.
روش پژوهش
قلمرو مطالعه

قلمرو جغرافیایی پژوهش شهر برازجان در استان بوشهر است که تا سال  ،1395حدود  95449نفر جمعیت (مرکز آمار
ایران )1395 ،و  1575هکتار مساحت دارد (شهرداری برازجان .)1395 ،این شهر ،از نظر جمعیتی بعد از بوشهر ،دومین
شهر بزرگ است (مرکز آمار ایران .)1395 ،بر اساس تقسیمبندی این شهر به  31محله تقسیم میشود (شکل .)2
محلههای قدیمی و اغلب فرسوده در بخشهای مرکزی ،محلههای مهاجرنشین و کمدرآمد اغلب در بخش میانی و
حاشیهای ،شهرکهای در حال ساخت نیز در نوار حاشیهای شکل گرفتهاند .سایتهای کارگاهی در حدفاصل شمال شهر
مستقر شدهاند (مهندسان مشاور آمایش و توسعه البرز25 :1392 ،؛ مهندسان مشاور شهر و برنامه .)36 :1390،محلههای
شرق شهر اغلب محلههای قدیمی و مهاجرنشین محسوب میشوند .در عوض بخشهای شمالی و غربی از بافتهای

سنجش کیفیت محیط شهری؛ مطالعه موردی :محالت شهر برازجان -صرافی و محمدی

41

نوبنیاد و در مواردی محلههای کمدرآمدنشین و غیررسمی شهر محسوب میشوند .در مواردی در برخی محلهها بافتهای
روستایی در مرکز شهر ،در بافت اصلی شهر ادغام شدهاند (مهندسان مشاور آمایش و توسعه البرز.)36 :1392 ،

شکل  -2محدوده موردمطالعه ،محلههای شهر برازجان و نمونههای مطالعه

دادهها و فنون پژوهش

این پژوهش از نظر ماهیت و ارائه نتایج از نوع توصیفی و تحلیلی ،از نظر روش گردآوری دادهها از نوع اسنادی و
پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است .دادههای استفاده شده در پژوهش از جمله دادههای اقتصادی و جمعیتی مربوط به
سال  1390است .لیکن دادههای پایه مربوط به بخش کالبدی ،زیرساختها و محیطی مربوط به سالهای  1385تا 1395
است که از منابع سازمانی جمعآوری شدهاند و سپس با استفاده از روش پیمایش که مبنای اصلی گردآوری دادهها است،
تلفیق شدهاند .جامعه آماری پژوهش شامل  22600خانوار ساکن محلههای شهر برازجان است و حجم نمونه با توجه به
جمعیت هر محله و با استفاده از فرمول کوکران در سطح خطای  5درصد (رابطه  377 )1نمونه بهدستآمده است که
برای اطمینان از  380خانوار در سطح محلههای شهر پرسشگری بهعملآمده است (شکل .)2
رابطه ()1

با توجه به وجود دادههای مکانی قطعات ملکی (مکان سکونت خانوارها) ،توالی انتخاب نمونهها (فاصله نمونهگیری) بر
اساس رابطه  2انجامشده است که در آن  Nحجم جامعه و  nتعداد نمونهها هستند.
(رابطه )2

برای ارزیابی روایی ابزار از ضریب روایی محتوا یا  CVRاستفادهشده است:
رابطه ()3
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 = CVRضریب روایی محتوا که مقدار آن از  +1تا  -1متغیر است ne .مساوی است با تعداد خِبرگانی که از میان
گزینههای «بد»« ،ضعیف»« ،متوسط»« ،خوب» و «بسیار خوب» به گزینههای «خوب و بسیار خوب» پاسخ دادهاند؛ و
 Nمساوی کل خبرگان است (با تغییراتی از :حاجیزاده و اصغری .)1390 ،با توجه به اینکه حدود  25نفر از  30نفر
کارشناس ،گزینههای متوسط و باال را انتخاب کردهاند ،مقدار این ضریب معادل  0/66بهدستآمده آمد که با توجه به
مثبت بودن ضریب و باال بودن آن از حد میانگین ،روایی محتوایی ابزار کامالً تأیید میشود .برای تعیین پایایی ابزار ،از
روش آلفای کرونباخ (رابطه  )4استفادهشده است.
رابطه ()4

مقدار آلفا  0,86محاسبه شد که پایایی ابزار را تأیید میکند .همچنین برای انجام آزمون نیکویی برازش دادهها ،از آزمون
کولموگروف -اسمیرنوف در سطح معناداری  0/05استفاده شد و نتیجه آزمون نشان داد که رقم آمارها باالتر از سطح
معناداری است .از برنامههای  EXCELو  Super Decision SPSSو  Arc GIS 10.5برای دادهپردازی،
تحلیل و نتایج بهصورت نقشه استفادهشده است.
الزم به ذکر است که برای اندازهگیری شاخصهای پژوهش از پرسشنامه طیف لیکرت استفادهشده است .درعینحال
برای برخی شاخصها از دادههای ثبتشده در طرحهای توسعه شهری استفادهشده است.
یافتهها و تحلیل
آمادهسازی و ارزشگذاری شاخصها

در این مرحله بعد از وارد کردن دادههای جمعآوریشده برای هر محله ،پایگاه دادهپردازی در محیط  GISتشکیل شد.
دادههای آماری اخذشده از نمونهها ،به نقاط مربوط به نمونهها متصل شدند .در گام بعدی نقشههای مربوط به محلهها و
سپس نقاط پرسشگری شده بر اساس هر کدام از معیارها و پاسخها تهیه شدند .شاخصهای مربوط به مؤلفه
محیطزیستی ،کالبدی و زیرساختها ،اجتماعی و اقتصادی که شاخصهای آنها در جدول  1نشان دادهشدهاند .در ادامه
ضمن تعریف وزن برای هر کدام از معیارها بر اساس روش  ANPدر نرمافزار  Super Decisionو ارزشهای
بهدستآمده از پیمایش ،نقشههای موردنیاز برای تحلیل در هر بعد آماده شدند .با این توضیح که ابتدا اهمیت معیارهای
پژوهش از طرف  10نفر از کارشناسان محیطزیست ،شهرسازی ،علوم اجتماعی و اقتصاد بر اساس روش توماس ال
ساعتی (نگاه کنید به :زبردست )1389 ،مشخص شدند .سپس فرم طراحیشده در نرمافزار  Super Decisionبر اساس
نظرات اخذشده ،در نرمافزار واردشده و با محاسبه ارتباط زوجی شاخصهای پژوهش ،اوزان مربوط به اهمیت معیاره
مشخص شدند .ضرایب بهدستآمده در هر کدام از الیههای مربوط به متغیرها در محیط  GISبهعنوان ضریب موردنیاز
برای همپوشانی الیهها به روش  WOAاستفاده شدند .پایگاه اصلی دادهها همان پیمایش میدانی (پرسشگری) است.
درعینحال برای تکمیل پژوهش از دادههای طرحهای توسعه نیز استفادهشده است .دادههای پیمایش (پرسشنامه) مربوط
به سال  1395و دادههای پایه از جمله دادههای کالبدی و زیرساختها ،اجتماعی و اقتصادی مربوط به سالهای بین
 1385تا  1395است که با مراجعه به سازمانها گردآوری شدهاند .در ادامه دادههای طبقهبندیشده برای هر بعد ،در
محیط  GISتلفیق شدند (جدول .)1
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جدول  -1مؤلفهها ،شاخصها و ضریب اهمیت آنها
مؤلفه

وزن مؤلفه

کالبدی
اقتصادی

0/130
0/069
0/26
0/57
0/28
0/14

محیط زیستی

0/12

0/069

0/37

اجتماعی

0/42

شاخصها
کیفیت ابینه
سطح اشغال ،طبقات و زیربنای
مسکونی
زیرساخت شبکه آب و تلفن
زیرساخت شبکه برق و گاز
دسترسی شبکه معابر
نرخ بیکاری
نرخ اشتغال
درآمد خانوارها

وزن شاخصها
0/46

مؤلفه

وزن مؤلفه

0/09

شاخصها
آلودگی هوا

وزن شاخصها
0/47

آلودگی صوتی

0/075

آلودگی پسماند
آلودگی فاضالب
دسترسی فضای سبز
میزان باسوادی سوادی
تراکم جمعیت
میزان بیسوادی

0/14
0/26
0/043
0/66
0/33
0/66

در گام بعدی از توابع  GISهمانند  Reclassifyو روش تحلیل شاخص همپوشانی موزون ( (Weighted Index
 Overlay Analysis=WIOA1برای اعمال محاسبات و قضاوت بر روی الیههای وزندار و استخراج همپوشانی
نقشهها برای تحلیل کارشناسی استفادهشده است .در گام آخر ،بعد از استخراج دادهها و نقشههای مربوط به هر بعد ،به
ترتیب یافتههای مربوط به چهار مؤلفه اصلی شامل محیطزیستی ،کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی برای سنجش و تحلیل
کیفیت محیطی شهر مورد استفاده قرار گرفتند.
محیطزیست شهری

برای ارزیابی کیفیت محیط شهری در مؤلفه محیطزیستی از شاخصهای آلودگی هوا ،آلودگی صوتی ،آلودگی پسماند،
آلودگی فاضالب و میزان دسترسی به فضای سبز استفادهشده است .آلودگی هوا در شهر برازجان ،بیشتر از شرایط
جغرافیایی و سوختهای فسیلی نشأت میگیرد .وجود اراضی وسیع و سطوح خاکی ،احتمال ایجاد غبار و افزایش
آئروسلها را در فضای منطقه افزایش میدهد .انتشار ذرات خاک در هوا و افزایش میزان گردوغبار ،فعالیت کارخانهها و
کارگاههای صنعتی پراکنده پیرامون شهر ،هوای شهر را آلوده میکند .از جمله محلههای در معرض این آلودگی عبارتاند
از :محلههای اکبرآباد ،علیآباد (گاراژ پهلوان) ،آهنگران ،رستگار ،فردوسی (کشتارگاه) ،میرزا آباد ،حسینآباد ،شهید بهشتی،
قاسمآباد و قلعه (خضر) است و از نظر ساکنین این محلههای ،بیشترین آلودگی صنعتی را دارا میباشند .شاخص آلودگی
صوتی ناشی از ترافیک ،فعالیت کارخانهها و فعالیتهای ساختمانی سنجیده و در قالب نقشهای با همین عنوان ارائهشده
است .این نوع آلودگی در محلههای مرکزی شهر ،از جمله محله اکبرآباد ،محله کشتارگاه ،بازار میدان شهرداری،
فرهنگیان و محله کارگر از میزان باالیی برخوردار است (شکل  :3ب) .انباشت پسماند و ضایعات شهری در مجاورت
محلههای مسکونی از شاخص های مهم در کاهش کیفیت محیط شهری است .طبق بررسی انجام شده ،محلههای شهید
بهشتی ،میرزا آباد ،محله فرهنگیان ،بازار میدان شهرداری و کمال آباد درصد خیلی زیاد از آلودگی پسماند را به خود
اختصاص دادهاند و مسئلهدار میباشند (شکل  :3الف).
از نظر زیر شاخص آلودگی آب و فاضالب ،میزان جاری شدن پسابهای خانگی در سطوح معابر و کوچه ،نشاندهنده این
امر است که محلههای علیآباد (گاراژ پهلوان) ،علیآباد (علی برازجانی) ،حسینآباد ،اکبرآباد و بخشی از آزادگان ،میزان
پسابهای خانگی در سطوح معابر ،بسیار زیاد است و جزو محلههای مسئلهدار از این نظر میباشند .وجود مشکالت
مربوط به تنظیف و نگهداری معابر و جمعآوری پسماندهای خانگی در محلههای استادیوم جنوبی ،گلستان جنوبی و
شمالی ،فردوسی (کشتارگاه) از نظر شهروندان دارای مشکل است .این مسئله به خاطر نبود سیستم فاضالب و نامناسب
بودن سیستم جمعآوری آبهای سطحی در بخشهای قدیمی و محلههای فرودست شهر ،مشکل دائمی است بهویژه
1. Weighted Index Overlay Analysis
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آنکه اکثریت آبهای سطحی و پسابهای خانگی به تبعیت از شیب و توپوگرافی به سمت محلههای پایین شهر ،از جمله
علیآباد ،نجفآباد ،انتهای حسینآباد ،باغچه و بخشهای سمت غربی و شمال غربی شهر ،جاری میشوند و منجر به
مسائل محیط زیستی و آلودگیهای آبوخاک میگردند .در کل میتوان نحوه دفع فاضالب شهری و دفع آبهای
سطحی در شهر برازجان را بهویژه در زمان بارشهای مقطعی ضعیف و آسیبپذیر ارزیابی کرد (شکل  :3ج).
از نظر شاخص دسترسی به فضای سبز عمومی ،تحلیل دادههای مربوط به این شاخص نشان میدهد که میزان فضاهای
سبز در محلههای میرزا آباد 59 ،هکتاری فرهنگیان ،کمالآباد ،گلستان جنوبی و شمالی ،سایت صنایع و کارگاه حسینآباد
و فاز  1امام از نظر ساکنین در حد مطلوب است .در مقابل محلههای والفجر ،خانه کارگر ،شهید بهشتی ،حسینآباد،
علیآباد ،قلعه و آزادگان نسبت به سایر محلههای شهر با کمبود بیشتری از فضای سبز و پارک روبرو هستند (شکل :3
پ).
الف

ب

پ

ج

شکل  -3وضعیت کیفیت محیط زیستی محلههای شهر برازجان
(الف :انباشت پسماند ،ب :آلودگی صوتی ،پ :دسترسی به فضای سبز ،ج :جاری شدن پساب در معابر عمومی)

در ادامه تلفیق مؤلفهها و شاخصهای محیط زیستی شهر برازجان در  GISنشان داد که محلههای مرکزی ،غربی و
جنوب غربی شهر شامل محلههای قاسمآباد ،کوزه گران ،قلعه (خضر) ،بازار میدان شهرداری ،علیآباد (علی برازجانی)،
علیآباد (گاراژ پهلوان) ،حسینآباد ،گرمسیری و میرزا آباد از نظر شاخصهای محیط زیستی در وضعیت بسیار نامطلوب
قرار دارند.دیگر محلههای نظیر آزادگان ،فرهنگیان ،فاز  1و فاز  2و سایر محلههای که محل عبور مسیل هستند و در
حریم مسیل قرار دارند ،کیفیت محیطی نامناسب محیط زیستی دارند (شکل  3الف).
مؤلفه کالبدی

برای ارزیابی کیفیت محیطی شهر در بعد کالبدی از شاخصهای کیفیت ابنیه ،سطح اشغال ،مساحت قطعات مسکونی،
دسترسی به شبکه معابر و زیرساختهای شهری از جمله آب ،برق و گاز استفادهشده است .از نظر شاخص کیفیت ابنیه،
 78/32درصد از وسعت  468/99هکتاری کاربری مسکونی شهر ،نوساز و  20/39درصد مرمتی و  1/29درصد فرسوده
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هستند .به این صورت  6/05هکتار از وسعت شهر را بناهای فرسوده در برگرفته است .از این مقدار 3/37 ،هکتار در بخش
مرکزی و غربی شهر که اغلب بافتهای قدیمی و سکونتگاههای غیررسمی هستند ،قرار دارد (شکل  4الف).در شاخص
سطح اشغال ،متوسط سطح اشغال در شهر  49/44درصد از مساحت کل زمین است و از نظر طبقات 98/58 ،درصد از
بناهای مسکونی شهر برازجان یک طبقه هستند .همچنین متوسط تراکم ساختمانی در شهر برازجان  50/26درصد است.
متوسط مساحت زیربنای قطعات ملکی مسکونی شهر برازجان در حدود  142/33مترمربع است .شاخص دسترسی یکی
دیگر از مهمترین شاخصهای تعیین کیفیت محیطی شهر است .با توجه به اینکه حدود  50درصد از شهر را بافت قدیمی
و ارگانیک شهر شکل میدهد .لیکن لزوماً همه بافتهای قدیمی ،فرسوده نیستند و یا از نظر تعاریف ،بافت فرسوده
محسوب نمیشوند و در دستهبندی سکونتگاههای غیررسمی و یا روستاهای ادغام شده در شهر و بافتهای میانی
قرارگرفتهاند .این موضوع منجر به کاهش کیفیت ،خوانایی و سهولت تردد میشود .همچنین بیش از  50درصد معابر شهر
بهویژه در بخشهای ارگانیک شهر ،کمعرض هستند که از آن جمله میتوان به محلههای خضر ،محله بازار ،آهنگران،
میدان امام و پیرامون آن اشاره نمود (شکل  :4ح) .از نظر زیرساختهای شهری ،آب آشامیدنی شهر از  1289حلقه چاه
عمیق و نیمه عمیق حفاریشده در نقاط مختلف پیرامون و داخل شهر تأمین میشود .محلههای مختلف شهر از
آبلولهکشی شده و آشامیدنی برخوردار هستند و این برخورداری در نواحی فرودست شهر نیز از نظر کمی ارائه میشود.
اما کیفیت شبکه آبرسانی در محلههای ،بر اساس قطر لولهها و زمان تأسیس شبکه و تراکم جمعیت مناطق و کیفیت
آب آشامیدنی ،متفاوت است و در بافتهای نابسامان شهر وضعیت به مراتب نامناسبتر است .برخی دیگر از محلههای
شهر هنوز شبکه آب آشامیدنی شهری ندارند (شکل  :4ج) .از نظر انرژی برق ،تمامی محلههای شهر برازجان و سکونت-
گاههای پیرامون آن از برق شهری برخوردار هستند و مسئلهای از این نظر در سطح شهر وجود ندارد .اما در مواقعی از
سال بهویژه در نواحی پرتراکم جمعیتی یا نواحی فرودست شهر ،قطعی برق وجود دارد (شکل  :4پ) .از نظر زیرساخت
گاز ،برنامه گازرسانی تقریباً  90درصد شهر برازجان را پوشش میدهد .لیکن اغلب محلههای فرودست همانند حسینآباد
از این حیث در برنامه نبوده و از نظر برنامه گاز در محرومیت هستند (شکل  :4د) .از نظر زیرساخت تلفن ،اغلب محلههای
شهر بهاستثنای محلههای سایت کارگاهی ،بخشهایی از حسینآباد ،خانه کارگر و برخی محلههای جدید فاقد شبکه تلفن
ثابت هستند .درعینحال در برنامه قرار دارند (یافتههای میدانی و مهندسان مشاور آمایش و توسعه البرز.)1392 ،
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شکل  -4وضعیت شاخصهای کالبدی در کیفیت محیطی محلههای شهر برازجان
(الف ،کیفیت ابنیه ،ب ،مساحت امالک ،پ ،شبکه برق ،ج ،شبکه آب ،د ،شبکه گاز ،ح ،شبکه معابر)

در ادامه با پیادهسازی  ANPو تلفیق زیرشاخصهای بخش و با استفاده از فن میانگین در میانگین ،و مدل همپوشانی
وزندار ( ،)WIOAکیفیت محیطی شهر در شاخصهای کالبدی استخراج شد .یافتههای این بخش نشان میدهند که
محلههای حسینآباد ،قاسمآباد ،قلعه (خضر) ،والفــجر ،کوزه گران ،علیآباد برازجانی ،علیآباد و گاراژ پهلوان ،سایت
صنایع و کارگاه ،گرمسیری ،خانه کارگر کیفیت محیطی پایین را در شهر دارند (شکل  :4ب).
مؤلفه اجتماعی

بررسی آمار آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در شاخص نرخ بیسوادی نشان میدهد که در مجموع از 83679
نفر جمعیت باالی شش سال شهر حدود  9531نفر یعنی حدود  11/38درصد بیسواد هستند .نرخ بیسوادی در محلههای
واقع در شهر باال است .همچنین برخی محلههای واقع در جنوب غرب و شمالغرب که اغلب متشکل از مهاجران و اقشار
کمدرآمد جامعه هستند ،وضعیت نامطلوبی در این شاخص دارند .شاخص تراکم جمعیت در حوزههای  46گانة آماری نشان
میدهد که میزان متوسط تراکم نفر در هکتار در شهر  24/73است .پراکندگی جمعیت در قسمتهای مختلف شهر نشان
میدهد که نیمه شرقی محدوده شهر برازجان شامل حوزههایی هستند که تراکم در آنها به نسبت فرم ،شبکه ارتباطی و
سطح اشغال ،مطلوبتر است .در نیمه غربی ،اغلب حوزهها ،در طیفهای نامطلوب و بسیار نامطلوب جای میگیرند .در
میان حوزههای آماری شهر ،حوزههای واقع در جهت جنوب غربی و شمال غربی شهر ،نامطلوبترین وضعیت را از نظر
این شاخص دارند ،چرا که باالترین تراکم جمعیت را به نسبت مساحت دارند .نتایج تلفیق شاخصهای بخش اجتماعی در

سنجش کیفیت محیط شهری؛ مطالعه موردی :محالت شهر برازجان -صرافی و محمدی

47

محلههای شهر برازجان نشان میدهد که محلههای سایت صنایع و کارگاهها ،حسینآباد ،علیآباد ،آهنگران ،سنگار ،حره
بردی ،میرزا آباد (شهید بهشتی) ،قاسمآباد ،کوزهگران و قلعه خضر از نظر مجموع شاخصهای جمعیتی و اجتماعی دارای
نامناسبترین شرایط و نامطلوبترین حالت نسبت به سایر محلههای شهر میباشند (شکل  :5پ).
مؤلفه اقتصادی

برای ارزیابی کیفیت محیط شهری از منظر اقتصادی از شاخصهای نرخ بیکاری ،نرخ اشتغال و درآمد خانوارها
استفادهشده است .دادههای بهدستآمده از سرشماریهای جمعیتی میزان بیکاری برای جمعیت فعال ساکن در شهر
برازجان در فاصله دو سرشماری  85و  90از  7/62درصد به  11/93درصد افزایشیافته است .بهعبارتدیگر تعداد افراد
بیکار ساکن در شهر برازجان که در سال  1434 ،1375نفر بوده است ،در سال  1390به  3355نفر رسیده است .مطابق
شاخص نرخ بیکاری در محدودههای قاسمآباد ،علیآباد برازجانی ،آبرسانی ،میرزا آباد ،بیشترین میزان بیکاری وجود دارد.
نرخ اشتغال میتواند با تأثیر مستقیم بر فضای شهر ،عامل مهمی در تعیین کیفیت محیطی باشد .در فاصله سالهای
 1375و  ،1390میزان اشتغال در شهر برازجان از  92/38درصد به 85/02درصد کاهشیافته است که این موضوع
میتواند در افت کیفیت محیطی تأثیرگذار باشد.
بر اساس سرشماری آماری سال  ،1390در محلههای علیآباد ،آرامگاه ،میرزا آباد ،کمترین میزان اشتغال و در محدوده
کوی برق ،بیشترین میزان اشتغال وجود دارد .از طریق بررسی میزان درآمد ،میتوان موقعیت اقتصادی افراد یک شهر و
میزان برخورداری آنها از کیفیت محیطی را تعیین کرد .مسئله مهمی که در ارتباط با درآمد ،حائز اهمیت است و بایستی
موردبررسی قرار گیرد ،توزیع درآمد در منطقه است .بر اساس اطالعات بهدستآمده از پیمایش ،کمترین میزان درآمد
خانوار در محلههای حسینآباد ،گرمسیری ،علیآباد ،والفجر ،قلعه و میرزا آباد است .همچنین بیشترین میزان درآمد خانوار
در محلههای  28هکتاری گلستان جنوبی و شمالی ،کمالآباد و  59هکتاری فرهنگیان وجود دارد .نتایج حاصل از تلفیق
شاخصهای اقتصادی در  GISنشان میدهند که محلههای خانه کارگر ،گرمسیری ،حسینآباد ،علیآباد و گاراژ پهلوان،
آبرسانی و قاسمآباد ،قلعه (خضر) و علیآباد ،نجفآباد ،میرزا آباد و محله والفجر نسبت به سایر مناطق شهری ،دارای
وضعیت نامناسبتر اقتصادی هستند .اغلب آنها سکونتگاههای نابسامان و فرودست شهری را شامل میشوند (شکل :5
ج).
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شکل  -5تلفیق شاخصهای هر مؤلفه
الف) مؤلفه محیطزیستی ،ب) مؤلفه کالبدی ،پ) مؤلفه اجتماعی) ،ج )،مؤلفه اقتصادی

تلفیق مجموع مؤلفهها و شاخصها

بهمنظور ارزیابی نهایی کیفیت محیطی شهر برازجان ،شاخصهای مربوط به مؤلفههای کیفیت کالبدی ،محیط زیستی،
اقتصادی و اجتماعی در محیط  GISو بر اساس وزن نهایی شاخصها و با استفاده از فن  WIOAتلفیق شد و نقشه
نهایی کیفیت محیطی محلههای شهر برازجان استخراج شد (شکل .)6

شکل  -6خروجی تلفیق نهایی معیارها و شاخصها
الف) دستهبندی محلهها ب) سکونتگاههای غیررسمی و بافتهای فرسوده شهر

خروجی نقشه نهایی که در  5دسته مرتب شده است ،حاصل تلفیق معیارها (مؤلفهها) و شاخصهای کالبدی ،محیط
زیستی ،اقتصادی و اجتماعی است و به شرح زیر قابل تفسیر است:
محلههای حسینآباد ،علیآباد ،گرمسیری قلعه خضر ،قاسمآباد ،والفــجر ،علیآبادِ گاراژ پهلوان ،سایت صنایع و کارگاهها،
خانه کارگر ،بازار میدان شهردار ،و میرزا آباد در طیف محلههای با کیفیت محیطی کامالً نامطلوب قرار دارند (شکل .)6
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همانطور که علت این است که برخی از این محلهها جزو محلههای قدیمی ،فرسوده ،برخی جزو محلههای فاقد
برنامهریزی فضایی (مثل سایت کارگاهی و کارگر) و برخی دیگر جزو سکونتگاههای غیررسمی شهر هستند .اغلب آنها
فاقد زیرساختها ،درآمد ،مسکن ،امکانات و تسهیالت کافیاند .محلههایی که در دسته متوسط و مطلوب قرار دارند،
ازجمله محلههای میانی شهرند که اغلب از دهه  1340به اینسو شکلگرفته و جزء محلههای متوسط درآمد شهر
محسوب میشوند .اغلب این محلهها از زیرساختهای مناسبتری نسبت به محلههای با وضعیت نامطلوب ،برخوردارند.
درعینحال رشد شتابان شهرنشینی ،به این محلهها برای تکمیل برخی امکانات فرصت نداده است و برای مثال از نظر
فضاهای سبز عمومی با کمبود مواجهاند .محلههایی که در دسته کامالً مطلوب قرار دارند ،اغلب شهرکها یا به عبارت
درست ،محلههای نوبنیاد و شکلگرفته بر اساس اصول شهرسازی هستند .اغلب آنها بر اساس نقشههای تفکیکی و
شهرسازی شکلگرفتهاند و اغلب محل سکونت کارمندان هستند .از آن جمله میتوان به محلههای آزادگان ،فردوسی،
سازمانی ،شهرک شهید اسدی و  28هکتاری اشاره کرد .محلهای فرهنگ شهر و کوی فتح به دلیل اینکه در حال تکمیل
هستند ،خارج از تحلیل قرارگرفتهاند.
ازاینرو یافته های این پژوهش ادعای اسناد باالدست مبنی بر پایین بودن کیفیت محیطی را تأیید میکند .همچنین
یافتههای مطالعات سکونتگاههای غیررسمی شهر برازجان ( ،)1392مبنی کیفیت بسیار پایین محیطی در محلههای
بخش غربی شهر را تأیید میکند .همچنین یافتههای پاکزاد ( ،)1381مبنی بر نیاز شهر به بازسازی ،کوکبی ( )1384و
تیموری و همکاران ( )1393مبنی بر اثر تراکم و فرسودگی بر کاهش کیفیت محیطی ،رفیعیان و حاجینژاد ( ،)1389مبنی
بر نقش تحصیالت بر کیفیت محیط شهری و یافتههای پوراحمد و همکاران ( ،)1390نتایج پژوهش علیزاده و همکاران
( )1394و رحمانی و همکاران ( ،)1395مبنی بر نقش کیفیت پایین محیطی در ایجاد نارضایتی از زندگی در محلههای
شهری را تأیید میکند .یافتههای پژوهش نتایج کار مصطفوی و همکاران ( ،)1394مبنی بر تفاوت کیفیت محیطی
محالت را تأیید میکند .درعینحال با توجه به نپرداختن به بسیاری از شاخصها ،نتایج این پژوهش با یافتههای علوی و
همکاران ( ،)1393رضایی و تسلیم ( )1395و صادقلو و همکاران ( )1396در زمینه وندالیسم ،سرمایه اجتماعی و کیفیت
بصری ،همسو نیست .همچنین نظرات و یافتههای افرادی چون آپاریسیو ( ،)2008زبردست ( )2009و لطفی ()2011
مبنی بر تفاوت محلههای شهری در کیفیت محیطی را تأیید میکند .زیرا کیفیت محیطی برازجان در محلههای مختلف
آن کامالً متفاوت است .بر این اساس همانگونه که در کنفرانس هبیتات  )1976( 9تأکید شده است ،تالش برای بهبود
شاخصهای کیفیت محیط شهری تا حصول به توسعه پایدار شهری ضروری است.
نتیجهگیری
ارزیابی کیفیت محیط شهری برازجان در بعد محیطزیستی نشان داد که بخشهای مرکزی شهر و نیز کریدورهای
شهری ،سایتهای کارگاهی و بهویژه سکونتگاههای مستقر در حریم مسیلهای شهر شرایط نامطلوبی دارند .در بعد
کالبدی سه الگوی سکونتی شامل محلههای کمدرآمدنشین و سکونتگاههای غیررسمی ،محلههای قدیمی و نواحی
فرسوده و برخی از محلههای جدید و در حال توسعه شهر از نظر شاخصهای کالبدی ،کیفیت محیطی نامطلوب و بسیار
نامطلوبی دارند .از آن جمله میتوان به محلههای خضر ،کوزهگران ،حسینآباد ،گرمسیری ،علیآباد ،کچلآباد ،سایت
صنایع و آهنگران اشاره کرد .در حوزه اجتماعی و اقتصادی محله های مواجه با نرخ باالی بیکاری ،درآمد پایین ،تراکم
جمعیتی باال و نرخ بیسوادی باال ،اغلب کیفیت محیطی پایینی نیز دارند .از آن جمله میتوان به محلههای خانه کارگر،
گرمسیری ،حسینآباد ،علیآباد ،اکبرآباد ،کوزهگران ،قاسمآباد ،کمالآباد و خضر اشاره کرد .از نظر جغرافیایی اغلب این
محلههای با کیفیت محیطی پایین در نواحی نابسامان شهری قرارگرفتهاند .تلفیق مجموع شاخصها در چهار مؤلفه اصلی
نشان داد که محلههای گرمسیری ،حسینآباد ،نجفآباد ،علیآباد ،میرزا آباد ،والفجر و آهنگران و کوزهگران محلههای با
کیفیت بسیار پایین محیطی هستند .یافتههای این پژوهش نشان دادند که محلههای نازل از نظر کیفیت محیط شهری
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اغلب در سه الگوی سکونتگاهی قرار دارند )1 :سکونتگاههای غیررسمی شهر )2 ،نواحی فرسوده قدیمی شهر و )3
محلههای جدید فاقد خدمات پایه و اغلب مهاجرنشین و درحالتوسعه.
در راستای یافتههای پژوهش اجرای پیشنهادهای زیر میتوانند در ارتقای کیفیت محیطی شهر برازجان مؤثر واقع شوند:
1ـ ساماندهی سکونتگاههای پیرامون مسیلهای شهر برازجان و رفع خطرات ناشی از وقوع بحران از جمله شامل
محلههای حسینآباد ،گرمسیری و علیآباد  -2اجرای برنامه مدیریت پسماند و طرح تفکیک از مبدأ پسماندهای شهری
در سطح کل شهر  -3اجرای طرح فاضالب شهری برای جلوگیری از جریان پساب در خیابانهای شهر که شامل اغلب
محلههای شهری است  -4طرح مبارزه با حشرات موذی همانند سوسک و ساس بهویژه در محلههای حسینآباد و
علیآباد ،خضر ،سنگار ،کوزهگران و قلعه خضر که جزو محلههای فرسوده و غیررسمی شهر هستند  -5ارتقای کیفیت و
تکمیل شبکههای آب ،برق و گاز در محلههای شهری از جمله در سایت صنعتی و خانه کارگر  -6نوسازی بافتهای
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