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 مقدمه
 (Khan et al, 2015: 374زیستی، وارد ادبیات شهری شده است )ای است که از فیزیولوژی محیطکیفیت محیطی واژه

، تنزل ینباوجودا(. Lee et al, 2011: 339و نقش بسیار مهمی در پردازش و تحلیل کیفیت زندگی شهروندان دارد )
( و کاهش کیفیت محیطی شهرها، از جمله مسائل شهرنشینی شتابان در کشورهای 18: 1376 سطح زندگی )هیراسکار،

آلودگی محیطی، استانداردهای پایین زندگی،  (. فقر،15: 1389های اخیر بوده است )ایراندوست، طی دهه توسعهدرحال
قوارة شهری و بدمسکنی از جمله مسائل ناشی از شهرنشینی شتابان در رشد بیهای مناسب، عدم دسترسی به زیرساخت

، منجر شده است یافتهنتوسعهو  توسعهدرحالاین کشورها است که به کاهش کیفیت محیط شهری در کشورهای 
(Rahman et al, 2011: 62در سطح جهانی و در کنکاش برای مواجه با این مسئله، تالش .)لی رو به های نظری و عم

( و مفاهیم نوینی از جمله توسعة پایدار شهری، که تالشی برای Gifford and Steg, 2005: 60افزایش گذاشته است )
 (. 301: 1385 اند )مهدیزاده:ارتقای کیفیت محیطی شهرها است، گسترش یافته

 ،یریو پورخ ییاند )خدامواجه شده طییمح تیفیاخیر، شهرها با افت ک قرنیمنطی  شتابان ینیبه دنبال شهرنش ران،یدر ا
ضروری است  ، برای ارتقای کیفیت محیطی شهرها،ریزی شهریاقدامات برنامه ، انجام دادنروینازا (.153: 1388

 (.43: 1375)صرافی، 
ت مسائل و مشکالبا  ،مطابق شواهد و اسناد موجوداست و  های بزرگ جمعیتی استان بوشهربرازجان یکی از کانونشهر 

 ضعفگرمای هوا و کمبود منابع آب، تغییرات اقلیمی، صنعتی،  هایوجود آالینده، متعدد محیطی، مواجه است. خطر سیل
، مهندسان 1385)سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر،  ها هستنداز جمله آن ، رشد ناهمگونهای شهریزیرساخت

های مؤثر شهری برازجان، شهر را از ایفای نقش یت پایین محیط(. مسئله این است که کیف1392مشاور آمایش و توسعه، 
 تواند مانعی جدی برای تحقق توسعة پایدار شهری باشد.بازداشته است و تداوم این روند میآن ای منطقه توسعةدر 
و تحقق  شهر یمحیطاقداماتی با هدف ارتقای  ، شناخت، تحلیل و سنجش وضعیت کیفیت محیطی، برای انجامروینازا

های های شهری نیازمند استفاده از روشضروری است. به نظر برخی از پژوهشگران، کیفیت محیطمطلوب و پایدار،  شهر
. در این پژوهش نیز (Berrada et al., 2013:407)در مقیاس جهانی است  GISگیری از جمله فنون مناسب اندازه

ری برازجان استفاده شود. هدف اصلی این مقاله سنجش در سنجش کیفیت محیط شه GISتالش شده است از فنون 
 کیفیت محیطی شهر برازجان است. تالش شده است تا با بررسی شهر برازجان به دو پرسش اصلی پاسخ داده شود که:

های کالبدی، محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی چگونه های شهری برازجان در حوزه( وضعیت کیفیت محیطی محله1
این پژوهش از نوع  کهییازآنجاهای شهر برازجان، از منظر کیفیت محیطی وضعیت نامطلوبی دارند؟ دام محله( ک2است؟ 

 ای در این قلمرو وجود ندارد، لذا از ارائه فرضیه اجتناب شده است.اکتشافی است و پیشینه

 مبانی نظری
مطرح شد و آن را مترادف  1976ل در سال کیفیت محیط شهری برای نخستین بار در کنفرانس هبیتات سازمان مل واژه

ای از شرایط (. کیفیت محیط شهری شامل مجموعه145: 1386با توسعة پایدار شهری تعریف کردند )بحرینی، 
؛ خدایی و 8-9: 1379زیستی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، کالبدی ـ فضایی محیط شهری است )صرافی، محیط

دهند )شماعی و پوراحمد، پذیری شهر را شکل میها، زیستحد مطلوب در این ویژگی( که برخورداری از 1388پورخیری، 
ها و امکانات تفریحی های ایمن، رویدادهای فرهنگی، مناظر زیبا، فرصت(. برخورداری از هوای پاک، خیابان274: 1384

ی متشکل از کیفیت زندگی، توان آن را مفهوم(. می(Dorr, 2002:4 های محیط مطلوب شهری هستنداز جمله ویژگی
 (. Kamp et al, 2003: 6کیفیت مکان، ادراک و رضایت شهروندان و قابلیت زندگی اشتراکاتی برشمرد )

 با کرد. یک محیط تعریف زندگی تر کیفیتگسترده مفهوم اساسی از بخش عنوانبه توانرا می محیط شهری کیفیت

کند. کیفیت زندگی ارتباط مستقیم با می اند، منتقلآن ساکن یتی که درجمع به را مندیرضایت و رفاه باال، حس کیفیت
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(. امنیت، Marans, 2003:20ریزی فضایی شهرها، ضروری است )کیفیت محیط شهری دارد که توجه به آن در برنامه
یک محیط با دهنده تشکیلمحورهای  یدارپا یطمحسالمتی، ایمنی، توسعه فردی و اجتماعی، منابع طبیعی، اقتصاد و 

 (. از سوی دیگر کیفیت محیط شهری، یک مفهوم کامالVan Kamp et.al, 2003:11ًکیفیت شهری هستند )
آور ناشی از . در شهرها اثرات زیان(Moore et.al, 2006:788)جغرافیایی است و به مجموع مسائل شهر  توجه دارد 

(. آزردگی یا ناراحتی و Van poll, 1997:3متفاوت است ) یروممرگاز عدم آسایش و ناراحتی تا  تنزل کیفیت محیطی،
(. Linavall and Radford, 1973:136گذارد )عدم آسایش از محیط، تأثیر نامطلوبی بر روی فرد  و یا یک گروه می

 (.Van poll, 1997:17آزردگی شهروندان بخشی از پیامدهای منفی ناشی از کیفیت نامطلوب محیطی است )
های سطحی، کاهش ایمنی، توان به انباشت پسماند، فاضالب، آبر بر کاهش کیفیت محیط شهری میاز عوامل مؤث

های صنعتی بزرگ )شیمیایی، اتمی( خاص کارخانه طوربهنامناسب، قرارگیری در معرض مواد خطرناک، و  ونقلحمل
احساس آزردگی و  یجهرنتد(. تنزل کیفیت محیطی و Cook, 1983; Bachrach and Zautra, 1985اشاره کرد )

گیرند )کاکاوند و های محیطی قرار میاست. زیرا بیشتر مردم در معرض آلودگی یاکنندهنگراننارضایتی، موضوع 
 یرهایوممرگدرصد از  2دهند که حدود های اخیر، نشان می(. بررسیVanpoll, 1997:3-4؛ 102: 1392همکاران، 

(. از سوی دیگر کیفیت محیط شهری 1388ی شهرها است )رفیعیان و همکاران، ناشی از سرطان با کیفیت پایین محیط
(. رشد فزایندة جمعیت و کالبد شهرها، توجه به کیفیت WHO, 1997:20ارتباط مستقیم با کیفیت زندگی شهری دارد )

 . (Liange and Weng, 2011:43)کند ناپذیر میمحیط شهری را اجتناب
شود. اغلب های مربوط به موضوع استفاده میها و شاخصمحیط شهری از ابعاد، مؤلفهبرای سنجش و تحلیل کیفیت 

؛ 46: 1394اند )مصطفوی و همکاران، زیستی توجه کردههای اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، محیطها، به مؤلفهپژوهش
ها به دو دسته عینی و ذهنی، (. در موارد دیگری مؤلفه62: 1393؛ علوی و همکاران، 164: 1396، همکارانتیموری و 

(. در Rahman et al.m 2011:68؛ 136: 1390؛ رفیعیان و همکاران، 35: 1393اند )رضایی و همکاران، بندی شدهدسته
 اقتصادی از میزان درآمد، قیمت امالک، نرخ اشتغال و بیکاری، در مؤلفه های مختلف انجام شده، در مؤلفهپژوهش

های کالبدی از شاخص برخورداری از زیرساخت ت، سرمایة اجتماعی، میزان تحصیالت؛ در مؤلفهاجتماعی از تراکم جمعی
 پایه و خدمات عمومی، وضعیت مسکن و تسهیالت مربوط به آن و وضعیت کالبدی آن، کاربری زمین و در مؤلفه

برای تحلیل کیفیت محیطی  های محیطیزیستی از سرانه فضاهای سبز، نحوه مدیریت پسماند و میزان آلودگیمحیط
؛ 45: 1394؛ مصطفوی و همکاران، 119-120: 1394؛ محمدی و تفکری، Khan et al., 2015:369استفاده شده است )

هشگران، استفاده از وپژ (.38-41: 1393؛ رضایی و همکاران، 262: 1394؛ رباطی، 197: 1394علیزاده و همکاران، 
 (. Rothenberg, 2015: 3) اندش کیفیت محیطی پیشنهاد دادههای بهداشت محیطی را برای سنجشاخص

های از شرایط و ویژگی یوستهپهمبهای بندی اغلب پژوهشگران، کیفیت محیط شهری را مجموعهدر یک جمع
کنند که افول یا بهبود آن، نقش مهم در کیفیت زندگی شهروندان زیستی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی تلقی میمحیط

 وضعیت کیفیت زندگی شهروندان است.  بازگوکننده د. کیفیت محیط شهری تا حدی،دار
توان آن را در دو دسته کیفیت محیط شهری انجام شده است که می حوزههای مختلفی در های گذشته پژوهشلطی سا

به کارهای محققانی مثل  توانهای انجام شده به زبان فارسی میبندی کرد. از جمله سوابق پژوهشفارسی و التین دسته
(، مولودی 1388(، رفیعیان و همکاران )1386(، رفیعیان و عسگری )1384(، کوکبی )1382نژاد )(، بهرامی1381پاکزاد )

(، علوی و همکاران 1392(، کاکاوند و همکاران )1390(، پوراحمد و همکاران )1389(، رفیعیان و همکاران )1388)
(،  1395(، رضایی و تسلیم )1394(، علیزاده و همکاران )1394( مصطفوی و همکاران )1394(، تیموری و همکار )1393)

های افرادی توان به پژوهش(، اشاره کرد. در پیشینة غیرفارسی می1396(، صادقلو و همکاران )1395) همکارانرحمانی و 
(، 2003(، سانتوس )2003ایتو و همکاران )(، بون1994(، ها و وبر )1987(،  شلتون و گروبر )1976مثل کارپ و همکاران )
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(، 2008( و داس )2008(، آپارسیو و همکاران )2007(، اونیمچی )2007(، کمروالزمان و همکاران )2004تاسکویچ )
 ( اشاره کرد. 2016(  برتینی و همکاران )2015(، فیروز خان و همکاران )2011زبردست و لطفی )

دهنده های اصلی شکلشهری از کیفیت مؤلفه کیفیت محیط ،شود کهن نتیجه میاز مجموع نظرات و سوابق پژوهش چنی
ها، به ایجاد زیست، اقتصاد و جامعه( قرار دارد. ارتقای محیط و شرایط هر کدام از این مؤلفهبه شهر )کالبد، محیط

شهری، به ارتقای کیفیت زندگی  انجامد. چنینپذیر، خالق و پویا، سرزنده و عادالنه میشهرهای سامانمند، پاک و زیست
شود رساند و در نهایت به ارتقای احساس رضایتمندی و خوشبختی از زندگی در یک شهر، منتهی میشهروندان یاری می

 (.1)شکل 

 
 پژوهش مفهومی مدل -1شکل 

اوت اصلی این پژوهش با پیشینة پژوهش را ای استفاده شده است. تفهای گذشته از روش پرسشنامهدر اغلب پژوهش
، توجه به ابعاد جامع کیفیت محیط GISآن در محیط  وتحلیلیهتجزآوری، های ترکیبی در جمعتوان استفاده از روشمی

های که در اغلب شهرهای ایران، دادهویژه اینهای مناسب دانست. بهشهری و انعکاس کیفیت محیطی در قالب نقشه
اند. همچنین تقسیم شهر به نیست یا تهیه نشده دسترسقابلها موضوع کیفیت محیطی شده برای تحلیلمناسب ثبت 

 ها است.های این پژوهش با سایر پژوهشها از دیگر تفاوتهای مختلف و تحلیل در مقیاس محلهمحله

 پژوهش روش
 مطالعه قلمرو

نفر جمعیت )مرکز آمار  95449 حدود ،1395سال  تاکه قلمرو جغرافیایی پژوهش شهر برازجان در استان بوشهر است 
این شهر، از نظر جمعیتی بعد از بوشهر، دومین (. 1395شهرداری برازجان، )هکتار مساحت دارد  1575( و 1395ایران، 

(. 2)شکل  شودیمحله تقسیم م 31این شهر به  یبندبر اساس تقسیم(. 1395شهر بزرگ است )مرکز آمار ایران، 
درآمد اغلب در بخش میانی و مهاجرنشین و کمهای محله ،یمرکز یهابخش در فرسوده اغلب و قدیمیهای محله

 شهر شمال حدفاصل در یکارگاه یهاسایت. اندگرفته شکل یاحاشیه نوار در نیزدر حال ساخت  یهاشهرک ،یاحاشیه
های محله(. 36: 1390برنامه، و شهر مشاور مهندسان؛ 25: 1392مشاور آمایش و توسعه البرز،  مهندسان) اندشده مستقر

های های شمالی و غربی از بافتشوند. در عوض بخشهای قدیمی و مهاجرنشین محسوب میشرق شهر اغلب محله

 کیفیت محیط شهری

 کیفیت محیط اجتماعی کیفیت محیط اقتصادی کیفیت محیط زیست کیفیت محیط کالبدی

برخوردار و سامانمند  اک و زیستپ   سرزنده و عادالنه خالق و پویا پذیر

ارتقای کیفیت 

 زندگی

 احساس رضایت و خوشبختی
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های ها بافتشوند. در مواردی در برخی محلهدرآمدنشین و غیررسمی شهر محسوب میهای کمنوبنیاد و در مواردی محله
 (.36: 1392اند )مهندسان مشاور آمایش و توسعه البرز، در مرکز شهر، در بافت اصلی شهر ادغام شدهروستایی 

 
 مطالعههای های شهر برازجان و نمونه، محلهموردمطالعه محدوده -2شکل 

 ها و فنون پژوهشداده

ها از نوع اسنادی و وری دادهاز نظر روش گردآ نتایج از نوع توصیفی و تحلیلی، ارائهنظر ماهیت و این پژوهش از 
های اقتصادی و جمعیتی مربوط به های استفاده شده در پژوهش از جمله دادهداده. استاز نظر هدف کاربردی ی و شیمایپ

 1395تا  1385های ها و محیطی مربوط به سالش کالبدی، زیرساختمربوط به بخپایه های است. لیکن داده 1390سال 
است،  هاداده یگردآوراند و سپس با استفاده از روش پیمایش که مبنای اصلی آوری شدهازمانی جمعاست که از منابع س

به  با توجهه حجم نمون وهای شهر برازجان است خانوار ساکن محله 22600پژوهش شامل  یآمار جامعهاند. تلفیق شده
است که  آمدهدستبهنمونه  377( 1 رابطه)درصد  5با استفاده از فرمول کوکران در سطح خطای جمعیت هر محله و 

 (.2شکل ) است آمدهعملبههای شهر پرسشگری خانوار در سطح محله 380برای اطمینان از 

 (1) رابطه

 

گیری( بر نمونه فاصلهها )های مکانی قطعات ملکی )مکان سکونت خانوارها(، توالی انتخاب نمونهبه وجود داده با توجه
 ها هستند.تعداد نمونه nحجم جامعه و  Nاست که در آن  شدهامانج 2 رابطهاساس 

 (2 رابطه)

                                                           
 :است شدهاستفاده  CVRبرای ارزیابی روایی ابزار از ضریب روایی محتوا یا 

 
 (3) رابطه
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CVR  متغیر است.  -1+ تا 1= ضریب روایی محتوا که مقدار آن ازne گانی که از میان مساوی است با تعداد خِبر
اند؛ و پاسخ داده« خوب و بسیار خوب»های به گزینه« بسیار خوب»و « خوب»، «متوسط»، «ضعیف»، «بد»های گزینه

N نفر  30نفر از  25که حدود به این با توجه(. 1390 غری،و اص زادهیمساوی کل خبرگان است )با تغییراتی از: حاج
به  با توجهآمد که  آمدهدستبه 66/0اند، مقدار این ضریب معادل های متوسط و باال را انتخاب کردهکارشناس، گزینه

ابزار، از  یشود. برای تعیین پایایمثبت بودن ضریب و باال بودن آن از حد میانگین، روایی محتوایی ابزار کامالً تأیید می
 است.  شدهاستفاده( 4 رابطهکرونباخ ) روش آلفای

         (4) رابطه

 

از آزمون  ها،کند. همچنین برای انجام آزمون نیکویی برازش دادهمحاسبه شد که پایایی ابزار را تأیید می 0,86آلفا  دارمق
ها باالتر از سطح رقم آمار آزمون نشان داد که یجهنتاستفاده شد و  05/0 یداراسمیرنوف در سطح معنا -کولموگروف

پردازی، دادهبرای   Arc GIS 10.5و  SPSS Super Decisionو  EXCEL هایبرنامهاست. از  یدارمعنا
 است.  شدهاستفادهصورت نقشه نتایج بهتحلیل و 

 حالیندرعاست.  شدهاستفادههای پژوهش از پرسشنامه طیف لیکرت گیری شاخصالزم به ذکر است که برای اندازه
 است.  شدهاستفادههای توسعه شهری در طرح شدهثبتهای ها از دادهبرای برخی شاخص

  تحلیل و هایافته
 هاشاخص گذاریارزش و سازیآماده

تشکیل شد.  GISپردازی در محیط داده برای هر محله، پایگاه شدهیآورجمعهای در این مرحله بعد از وارد کردن داده
ها و های مربوط به محلهها متصل شدند. در گام بعدی نقشهها، به نقاط مربوط به نمونهاز نمونه اخذشدهی های آمارداده

 مؤلفههای مربوط به شاخصها تهیه شدند. سپس نقاط پرسشگری شده بر اساس هر کدام از معیارها و پاسخ
. در ادامه اندشدهدادهنشان  1ها در جدول آنهای که شاخصاقتصادی ی و اجتماعها، و زیرساخت کالبدی، ستییزطیمح

های و ارزش Super Decisionافزار در نرم ANPضمن تعریف وزن برای هر کدام از معیارها بر اساس روش 
برای تحلیل در هر بعد آماده شدند. با این توضیح که ابتدا اهمیت معیارهای  یازموردنهای از پیمایش، نقشه آمدهدستبه

زیست، شهرسازی، علوم اجتماعی و اقتصاد بر اساس روش توماس ال نفر از کارشناسان محیط 10طرف  پژوهش از
بر اساس  Super Decisionافزار در نرم شدهیطراح( مشخص شدند. سپس فرم 1389تی )نگاه کنید به: زبردست، عسا

پژوهش، اوزان مربوط به اهمیت معیاره های و با محاسبه ارتباط زوجی شاخص واردشدهافزار ، در نرماخذشدهنظرات 
 یازموردنعنوان ضریب به GISهای مربوط به متغیرها در محیط در هر کدام از الیه آمدهدستبهمشخص شدند. ضرایب 

ها همان پیمایش میدانی )پرسشگری( است. استفاده شدند. پایگاه اصلی داده WOAها به روش برای همپوشانی الیه
های پیمایش )پرسشنامه( مربوط است. داده شدهاستفادهنیز های توسعه های طرحاز دادهکمیل پژوهش برای ت حالیندرع

های بین ها، اجتماعی و اقتصادی مربوط به سالهای کالبدی و زیرساختهای پایه از جمله دادهو داده 1395به سال 
برای هر بعد، در  شدهیبندطبقههای در ادامه داده اند.ها گردآوری شدهناست که با مراجعه به سازما 1395تا  1385

 . (1 )جدولتلفیق شدند  GISمحیط 
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 هاها و ضریب اهمیت آنها، شاخصمؤلفه -1 جدول

 هاوزن شاخص هاشاخص وزن مؤلفه مؤلفه هاوزن شاخص هاشاخص وزن مؤلفه مؤلفه

ی
بد

کال
 

42/0 

 46/0 کیفیت ابینه

ی
ست

 زی
ط

حی
م

 

37/0 

 47/0 گی هواآلود

اشغال، طبقات و زیربنای  سطح
 مسکونی

 075/0 آلودگی صوتی 069/0

 14/0 آلودگی پسماند 130/0 زیرساخت شبکه آب و تلفن

 26/0 آلودگی فاضالب 069/0 زیرساخت شبکه برق و گاز

 043/0 دسترسی فضای سبز 26/0 دسترسی شبکه معابر

ی
صاد

اقت
 

12/0 

 57/0 نرخ بیکاری

ی
اع

تم
اج

 

09/0 

 66/0 میزان باسوادی سوادی

 33/0 تراکم جمعیت 28/0 نرخ اشتغال

 66/0 یسوادیبمیزان  14/0 درآمد خانوارها

 

 Weighted Index)همپوشانی موزون ) و روش تحلیل شاخص Reclassifyهمانند  GISدر گام بعدی از توابع 

1Overlay Analysis=WIOA و استخراج همپوشانی  داروزنهای حاسبات و قضاوت بر روی الیهبرای اعمال م
به های مربوط به هر بعد، ها و نقشهگام آخر، بعد از استخراج داده دراست.  شدهاستفادهها برای تحلیل کارشناسی نقشه

ی سنجش و تحلیل برازیستی، کالبدی، اجتماعی و اقتصادی محیط مؤلفه اصلی شاملهای مربوط به چهار ترتیب یافته
 .کیفیت محیطی شهر مورد استفاده قرار گرفتند

 شهری  زیستیطمح

پسماند،  یآلودگ ،یصوت یهوا، آلودگ یآلودگ یهااز شاخص یستیزطیمح در مؤلفه یشهر طیمح تیفیارزیابی ک یبرا
از شرایط بیشتر  ،زجانبراشهر آلودگی هوا در  است. شدهاستفاده سبز یفضا ی بهدسترسمیزان و  البفاض یآلودگ

گیرد. وجود اراضی وسیع و سطوح خاکی، احتمال ایجاد غبار و افزایش می نشأتهای فسیلی جغرافیایی و سوخت
ها و ، فعالیت کارخانهگردوغبارمیزان  ایش. انتشار ذرات خاک در هوا و افزدهدیها را در فضای منطقه افزایش مآئروسل
اند های در معرض این آلودگی عبارتکند. از جمله محلههوای شهر را آلوده می، امون شهرهای صنعتی پراکنده پیرکارگاه

شهید بهشتی،  آباد،نی)گاراژ پهلوان(، آهنگران، رستگار، فردوسی )کشتارگاه(، میرزا آباد، حس آبادیهای اکبرآباد، علاز: محله
آلودگی  شاخص .باشندی، بیشترین آلودگی صنعتی را دارا مهایمحله نیآباد و قلعه )خضر( است و از نظر ساکنین اقاسم

 شدهارائهای با همین عنوان های ساختمانی سنجیده و در قالب نقشهها و فعالیتصوتی ناشی از ترافیک، فعالیت کارخانه
ن شهرداری، کشتارگاه، بازار میدا محلهاکبرآباد،  محلههای مرکزی شهر، از جمله است. این نوع آلودگی در محله

انباشت پسماند و ضایعات شهری در مجاورت . : ب(3فرهنگیان و محله کارگر از میزان باالیی برخوردار است )شکل 
های شهید های مهم در کاهش کیفیت محیط شهری است. طبق بررسی انجام شده، محلههای مسکونی از شاخصمحله

آباد درصد خیلی زیاد از آلودگی پسماند را به خود شهرداری و کمالفرهنگیان، بازار میدان  محلهبهشتی، میرزا آباد، 
 : الف(.3باشند )شکل می دارمسئلهاند و اختصاص داده

این  دهندهنشانهای خانگی در سطوح معابر و کوچه، آلودگی آب و فاضالب، میزان جاری شدن پساب شاخص یرزاز نظر 
آباد، اکبرآباد و بخشی از آزادگان، میزان )علی برازجانی(، حسین آبادیعللوان(، )گاراژ په آبادیعلهای امر است که محله

باشند. وجود مشکالت از این نظر می دارمسئلههای های خانگی در سطوح معابر، بسیار زیاد است و جزو محلهپساب
گلستان جنوبی و  وم جنوبی،های استادیآوری پسماندهای خانگی در محلهمربوط به تنظیف و نگهداری معابر و جمع

. این مسئله به خاطر نبود سیستم فاضالب و نامناسب استشمالی، فردوسی )کشتارگاه( از نظر شهروندان دارای مشکل 
 یژهوبههای فرودست شهر، مشکل دائمی است های قدیمی و محلههای سطحی در بخشآوری آببودن سیستم جمع

                                                           
1. Weighted Index Overlay Analysis 
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های پایین شهر، از جمله ای خانگی به تبعیت از شیب و توپوگرافی به سمت محلهههای سطحی و پسابآنکه اکثریت آب
شوند و منجر به های سمت غربی و شمال غربی شهر، جاری می، باغچه و بخشآبادنیحس، انتهای آبادنجفآباد، علی

های ی و دفع آبتوان نحوه دفع فاضالب شهرکل می گردند. درمی وخاکآبهای مسائل محیط زیستی و آلودگی
 : ج(. 3پذیر ارزیابی کرد )شکل های مقطعی ضعیف و آسیبدر زمان بارش یژهوبهسطحی در شهر برازجان را 

دهد که میزان فضاهای نشان می های مربوط به این شاخصدسترسی به فضای سبز عمومی، تحلیل داده از نظر شاخص
آباد آباد، گلستان جنوبی و شمالی، سایت صنایع و کارگاه حسیننگیان، کمالهکتاری فره 59آباد،  های میرزاسبز در محله

، آبادنیحسکارگر، شهید بهشتی،  خانههای والفجر، امام از نظر ساکنین در حد مطلوب است. در مقابل محله 1و فاز 
: 3پارک روبرو هستند )شکل های شهر با کمبود بیشتری از فضای سبز و ، قلعه و آزادگان نسبت به سایر محلهآبادیعل

 پ(.

 

 
 های شهر برازجانوضعیت کیفیت محیط زیستی محله -3شکل 

 جاری شدن پساب در معابر عمومی( )الف: انباشت پسماند، ب: آلودگی صوتی، پ: دسترسی به فضای سبز، ج:

 
های مرکزی، غربی و نشان داد که محله GISزیستی شهر برازجان در  های محیطها و شاخصتلفیق مؤلفه در ادامه

)علی برازجانی(،  آبادیعل، کوزه گران، قلعه )خضر(، بازار میدان شهرداری، آبادقاسمهای جنوب غربی شهر شامل محله
زیستی در وضعیت بسیار نامطلوب  های محیط، گرمسیری و میرزا آباد از نظر شاخصآبادنیحساژ پهلوان(، )گار آبادیعل

های که محل عبور مسیل هستند و در و سایر محله 2 و فاز 1 های نظیر آزادگان، فرهنگیان، فازقرار دارند.دیگر محله
 الف(. 3ارند )شکل محیط زیستی د حریم مسیل قرار دارند، کیفیت محیطی نامناسب

 کالبدی مؤلفه

های کیفیت ابنیه، سطح اشغال، مساحت قطعات مسکونی، برای ارزیابی کیفیت محیطی شهر در بعد کالبدی از شاخص
کیفیت ابنیه،  است. از نظر شاخص شدهاستفاده های شهری از جمله آب، برق و گازدسترسی به شبکه معابر و زیرساخت

درصد فرسوده  29/1درصد مرمتی و  39/20هکتاری کاربری مسکونی شهر، نوساز و  99/468ت درصد از وسع 32/78

 پ ج

 الف ب
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هکتار در بخش  37/3است. از این مقدار،  برگرفتههکتار از وسعت شهر را بناهای فرسوده در  05/6هستند. به این صورت 
 در شاخصالف(. 4قرار دارد )شکل های غیررسمی هستند، های قدیمی و سکونتگاهمرکزی و غربی شهر که اغلب بافت

درصد از  58/98و از نظر طبقات،  درصد از مساحت کل زمین است 44/49سطح اشغال، متوسط سطح اشغال در شهر 
درصد است.  26/50ستند. همچنین متوسط تراکم ساختمانی در شهر برازجان بناهای مسکونی شهر برازجان یک طبقه ه

دسترسی یکی  شاخصمترمربع است.  33/142در حدود  ازجانکی مسکونی شهر برمتوسط مساحت زیربنای قطعات مل
درصد از شهر را بافت قدیمی  50های تعیین کیفیت محیطی شهر است. با توجه به اینکه حدود ترین شاخصدیگر از مهم

تعاریف، بافت فرسوده  قدیمی، فرسوده نیستند و یا از نظر هایبافت همه لزوماًدهد. لیکن و ارگانیک شهر شکل می
های میانی های غیررسمی و یا روستاهای ادغام شده در شهر و بافتگاهبندی سکونتشوند و در دستهمحسوب نمی

درصد معابر شهر  50شود. همچنین بیش از . این موضوع منجر به کاهش کیفیت، خوانایی و سهولت تردد میاندقرارگرفته
های خضر، محله بازار، آهنگران، به محله توانمی هستند که از آن جمله عرضکمر، های ارگانیک شهویژه در بخشبه

حلقه چاه  1289های شهری، آب آشامیدنی شهر از : ح(. از نظر زیرساخت4میدان امام و پیرامون آن اشاره نمود )شکل 
های مختلف شهر از محله شود.در نقاط مختلف پیرامون و داخل شهر تأمین می شدهیحفارعمیق و نیمه عمیق 

شود.  شده و آشامیدنی برخوردار هستند و این برخورداری در نواحی فرودست شهر نیز از نظر کمی ارائه می یکشلولهآب
ها و زمان تأسیس شبکه و تراکم جمعیت مناطق و کیفیت های، بر اساس قطر لولهرسانی در محلهاما کیفیت شبکه آب

های تر است. برخی دیگر از محلههای نابسامان شهر وضعیت به مراتب نامناسبت و در بافتآب آشامیدنی، متفاوت اس
-های شهر برازجان و سکونتتمامی محله : ج(. از نظر انرژی برق،4آب آشامیدنی شهری ندارند )شکل  شبکهشهر هنوز 

سطح شهر وجود ندارد. اما در مواقعی از ای از این نظر در های پیرامون آن از برق شهری برخوردار هستند و مسئلهگاه
 : پ(. از نظر زیرساخت4ویژه در نواحی پرتراکم جمعیتی یا نواحی فرودست شهر، قطعی برق وجود دارد )شکل سال به

آباد های فرودست همانند حسیندهد. لیکن اغلب محلهدرصد شهر برازجان را پوشش می 90ی تقریباً گازرسان برنامهگاز، 
های : د(. از نظر زیرساخت تلفن، اغلب محله4گاز در محرومیت هستند )شکل  برنامهحیث در برنامه نبوده و از نظر از این 
تلفن  شبکههای جدید فاقد کارگر و برخی محله خانهآباد، هایی از حسینهای سایت کارگاهی، بخشمحله یاستثنابهشهر 

 (. 1392البرز،  توسعههای میدانی و مهندسان مشاور آمایش و )یافتهقرار دارند  در برنامه حالیندرعثابت هستند. 
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 های شهر برازجانای کالبدی در کیفیت محیطی محلههوضعیت شاخص -4شکل 

 معابر( شبکهگاز، ح،  شبکهآب، د،  شبکهبرق، ج،  شبکه)الف، کیفیت ابنیه، ب، مساحت امالک، پ، 

 
و مدل همپوشانی  میانگین در میانگین، فنهای بخش و با استفاده از و تلفیق زیرشاخص ANPسازی در ادامه با پیاده

 دهند کههای این بخش نشان میهای کالبدی استخراج شد. یافتهکیفیت محیطی شهر در شاخص ،(WIOA) داروزن
و گاراژ پهلوان، سایت  آبادیعلآباد برازجانی، ، قلعه )خضر(، والفــجر، کوزه گران، علیآبادقاسم، آبادنیحسهای محله

 : ب(.4شهر دارند )شکل  را در صنایع و کارگاه، گرمسیری، خانه کارگر کیفیت محیطی پایین
 اجتماعی مؤلفه

 83679دهد که در مجموع از سوادی نشان مینرخ بی بررسی آمار آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در شاخص
های سوادی در محلههستند. نرخ بی سوادیبدرصد  38/11نفر یعنی حدود  9531نفر جمعیت باالی شش سال شهر حدود 

غرب که اغلب متشکل از مهاجران و اقشار های واقع در جنوب غرب و شمالاست. همچنین برخی محله واقع در شهر باال
گانة آماری نشان  46های تراکم جمعیت در حوزه دارند. شاخص درآمد جامعه هستند، وضعیت نامطلوبی در این شاخصکم
های مختلف شهر نشان پراکندگی جمعیت در قسمت. است 73/24دهد که میزان متوسط تراکم نفر در هکتار در شهر می
ارتباطی و  شبکهها به نسبت فرم، هایی هستند که تراکم در آندهد که نیمه شرقی محدوده شهر برازجان شامل حوزهمی

گیرند. در های نامطلوب و بسیار نامطلوب جای میها، در طیفتر است. در نیمه غربی، اغلب حوزهسطح اشغال، مطلوب
ترین وضعیت را از نظر های واقع در جهت جنوب غربی و شمال غربی شهر، نامطلوبهای آماری شهر، حوزهن حوزهمیا

های بخش اجتماعی در دارند، چرا که باالترین تراکم جمعیت را به نسبت مساحت دارند. نتایج تلفیق شاخص این شاخص

 ج پ

 ب الف

 د ح
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آباد، آهنگران، سنگار، حره آباد، علیها، حسینصنایع و کارگاه های سایتکه محله دهدهای شهر برازجان نشان میمحله
های جمعیتی و اجتماعی دارای نظر مجموع شاخص خضر از قلعهگران و آباد، کوزهبردی، میرزا آباد )شهید بهشتی(، قاسم

 : پ(.5باشند )شکل های شهر میترین حالت نسبت به سایر محلهترین شرایط و نامطلوبنامناسب
 اقتصادی مؤلفه

ها های نرخ بیکاری، نرخ اشتغال و درآمد خانوارشاخص برای ارزیابی کیفیت محیط شهری از منظر اقتصادی از
های جمعیتی میزان بیکاری برای جمعیت فعال ساکن در شهر از سرشماری آمدهدستبههای است. داده شدهاستفاده

تعداد افراد  یگردعبارتبهاست.  یافتهیشافزادرصد  93/11درصد به  62/7از  90و  85برازجان در فاصله دو سرشماری 
نفر رسیده است. مطابق  3355به  1390نفر بوده است، در سال  1434، 1375بیکار ساکن در شهر برازجان که در سال 

شترین میزان بیکاری وجود دارد. رسانی، میرزا آباد، بیبرازجانی، آب آبادیعلآباد، های قاسمنرخ بیکاری در محدوده شاخص
های تواند با تأثیر مستقیم بر فضای شهر، عامل مهمی در تعیین کیفیت محیطی باشد. در فاصله سالنرخ اشتغال می

یافته است که این موضوع کاهشدرصد  02/85درصد به 38/92، میزان اشتغال در شهر برازجان از 1390و  1375
 باشد.  رگذاریتأث تواند در افت کیفیت محیطیمی

، آرامگاه، میرزا آباد، کمترین میزان اشتغال و در محدوده آبادیعلهای ، در محله1390بر اساس سرشماری آماری سال 
توان موقعیت اقتصادی افراد یک شهر و کوی برق، بیشترین میزان اشتغال وجود دارد. از طریق بررسی میزان درآمد، می

مهمی که در ارتباط با درآمد، حائز اهمیت است و بایستی  مسئلهکیفیت محیطی را تعیین کرد. از  هاآنمیزان برخورداری 
از پیمایش، کمترین میزان درآمد  آمدهدستبهقرار گیرد، توزیع درآمد در منطقه است. بر اساس اطالعات  یموردبررس

. همچنین بیشترین میزان درآمد خانوار استزا آباد ، قلعه و میروالفجرآباد، آباد، گرمسیری، علیهای حسینخانوار در محله
هکتاری فرهنگیان وجود دارد. نتایج حاصل از تلفیق  59آباد و هکتاری گلستان جنوبی و شمالی، کمال 28های در محله
وان، آباد و گاراژ پهلآباد، علیهای خانه کارگر، گرمسیری، حسینکه محله دهندیمنشان  GISهای اقتصادی در شاخص

نسبت به سایر مناطق شهری، دارای  والفجر، میرزا آباد و محله آبادنجف ،آبادآباد، قلعه )خضر( و علیی و قاسمرسانآب
: 5شکل د )شونهای نابسامان و فرودست شهری را شامل میگاهسکونت هاآنتر اقتصادی هستند. اغلب وضعیت نامناسب

 ج(.
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 های هر مؤلفهتلفیق شاخص -5شکل 

 اقتصادی اجتماعی(، ج،( مؤلفه کالبدی، پ( مؤلفه زیستی، ب( مؤلفهالف( مؤلفه محیط

 

  هاها و شاخصمؤلفهتلفیق مجموع 
های کیفیت کالبدی، محیط زیستی، های مربوط به مؤلفهکیفیت محیطی شهر برازجان، شاخصارزیابی نهایی  منظوربه

تلفیق شد و نقشه  WIOAها و با استفاده از فن و بر اساس وزن نهایی شاخص GISاقتصادی و اجتماعی در محیط 
 (.6های شهر برازجان استخراج شد )شکل نهایی کیفیت محیطی محله

               
 هاخروجی تلفیق نهایی معیارها و شاخص -6شکل 

 های فرسوده شهرهای غیررسمی و بافتها ب( سکونتگاهبندی محلهالف( دسته 

 های کالبدی، محیطها( و شاخصدسته مرتب شده است، حاصل تلفیق معیارها )مؤلفه 5خروجی نقشه نهایی که در 
 یر قابل تفسیر است:زیستی، اقتصادی و اجتماعی است و به شرح ز

ها، آبادِ گاراژ پهلوان، سایت صنایع و کارگاه، والفــجر، علیآبادقاسمآباد، گرمسیری قلعه خضر، ، علیآبادنیحسهای محله
(. 6های با کیفیت محیطی کامالً نامطلوب قرار دارند )شکل کارگر، بازار میدان شهردار، و میرزا آباد در طیف محله خانه

 ب الف

 ج پ
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های فاقد های قدیمی، فرسوده، برخی جزو محلهها جزو محلهکه علت این است که برخی از این محله طورهمان
 هاآنهای غیررسمی شهر هستند. اغلب گاهریزی فضایی )مثل سایت کارگاهی و کارگر( و برخی دیگر جزو سکونتبرنامه

متوسط و مطلوب قرار دارند،  دستههایی که در اند. محلهها، درآمد، مسکن، امکانات و تسهیالت کافیفاقد زیرساخت
متوسط درآمد شهر  هایمحله ءو جز گرفتهشکل سواینبه  1340 دهههای میانی شهرند که اغلب از محله ازجمله

های با وضعیت نامطلوب، برخوردارند. تری نسبت به محلههای مناسبها از زیرساختشوند. اغلب این محلهمحسوب می
ها برای تکمیل برخی امکانات فرصت نداده است و برای مثال از نظر رشد شتابان شهرنشینی، به این محله حالدرعین

ها یا به عبارت مطلوب قرار دارند، اغلب شهرک کامالً دستههایی که در اند. محلهفضاهای سبز عمومی با کمبود مواجه
های تفکیکی و ها بر اساس نقشهی هستند. اغلب آنگرفته بر اساس اصول شهرسازهای نوبنیاد و شکلدرست، محله

های آزادگان، فردوسی، توان به محلهو اغلب محل سکونت کارمندان هستند. از آن جمله می اندگرفتهشکلشهرسازی 
ای فرهنگ شهر و کوی فتح به دلیل اینکه در حال تکمیل هکتاری اشاره کرد. محله 28سازمانی، شهرک شهید اسدی و 

 . اندقرارگرفته، خارج از تحلیل هستند
کند. همچنین های این پژوهش ادعای اسناد باالدست مبنی بر پایین بودن کیفیت محیطی را تأیید مییافته روازاین
های (، مبنی کیفیت بسیار پایین محیطی در محله1392های غیررسمی شهر برازجان )گاههای مطالعات سکونتیافته

( و 1384(، مبنی بر نیاز شهر به بازسازی، کوکبی )1381های پاکزاد )کند. همچنین یافتهید میبخش غربی شهر را تأی
(، مبنی 1389نژاد )( مبنی بر اثر تراکم و فرسودگی بر کاهش کیفیت محیطی، رفیعیان و حاجی1393تیموری و همکاران )

(، نتایج پژوهش علیزاده و همکاران 1390ن )های پوراحمد و همکاراشهری و یافته بر نقش تحصیالت بر کیفیت محیط
های مبنی بر نقش کیفیت پایین محیطی در ایجاد نارضایتی از زندگی در محله، (1395) همکارانو  رحمانی( و 1394)

(، مبنی بر تفاوت کیفیت محیطی 1394های پژوهش نتایج کار مصطفوی و همکاران )کند. یافتهشهری را تأیید می
های علوی و ها، نتایج این پژوهش با یافتهبا توجه به نپرداختن به بسیاری از شاخص حالدرعینکند. می محالت را تأیید

اجتماعی و کیفیت  سرمایهوندالیسم، در زمینه ( 1396( و صادقلو و همکاران )1395(، رضایی و تسلیم )1393همکاران )
( 2011( و لطفی )2009(، زبردست )2008پاریسیو )های افرادی چون آبصری، همسو نیست. همچنین نظرات و یافته

های مختلف کند. زیرا کیفیت محیطی برازجان در محلههای شهری در کیفیت محیطی را تأیید میمبنی بر تفاوت محله
( تأکید شده است، تالش برای بهبود 1976) 9گونه که در کنفرانس هبیتات آن کامالً متفاوت است. بر این اساس همان

 پایدار شهری ضروری است. توسعهشهری تا حصول به  های کیفیت محیطشاخص

 گیرینتیجه
های مرکزی شهر و نیز کریدورهای زیستی نشان داد که بخشارزیابی کیفیت محیط شهری برازجان در بعد محیط

وبی دارند. در بعد های شهر شرایط نامطلهای مستقر در حریم مسیلگاهویژه سکونتهای کارگاهی و بهشهری، سایت
های قدیمی و نواحی های غیررسمی، محلهگاهدرآمدنشین و سکونتهای کمکالبدی سه الگوی سکونتی شامل محله

های کالبدی، کیفیت محیطی نامطلوب و بسیار شهر از نظر شاخص توسعههای جدید و در حال فرسوده و برخی از محله
 تیساآباد، آباد، کچلآباد، گرمسیری، علیگران، حسینهای خضر، کوزهمحله توان بهنامطلوبی دارند. از آن جمله می

های مواجه با نرخ باالی بیکاری، درآمد پایین، تراکم اجتماعی و اقتصادی محله حوزهو آهنگران اشاره کرد. در  عیصنا
های خانه کارگر، توان به محلهله میسوادی باال، اغلب کیفیت محیطی پایینی نیز دارند. از آن جمباال و نرخ بیجمعیتی 

آباد و خضر اشاره کرد. از نظر جغرافیایی اغلب این آباد، کمالگران، قاسمآباد، اکبرآباد، کوزهآباد، علیگرمسیری، حسین
ی اصل مؤلفهها در چهار . تلفیق مجموع شاخصاندقرارگرفتههای با کیفیت محیطی پایین در نواحی نابسامان شهری محله

های با گران محلهآباد، میرزا آباد، والفجر و آهنگران و کوزهآباد، علیآباد، نجفهای گرمسیری، حسیننشان داد که محله
شهری های نازل از نظر کیفیت محیط های این پژوهش نشان دادند که محلهکیفیت بسیار پایین محیطی هستند. یافته
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( 3قدیمی شهر و  فرسوده( نواحی 2های غیررسمی شهر، گاه( سکونت1د: گاهی قرار دارناغلب در سه الگوی سکونت
 . توسعهدرحالو اغلب مهاجرنشین و  های جدید فاقد خدمات پایهمحله

 در ارتقای کیفیت محیطی شهر برازجان مؤثر واقع شوند:  توانندهای پژوهش اجرای پیشنهادهای زیر میدر راستای یافته
های شهر برازجان و رفع خطرات ناشی از وقوع بحران از جمله شامل های پیرامون مسیلهگاـ ساماندهی سکونت1

مدیریت پسماند و طرح تفکیک از مبدأ پسماندهای شهری  برنامهاجرای  -2آباد آباد، گرمسیری و علیهای حسینمحله
های شهر که شامل اغلب اناجرای طرح فاضالب شهری برای جلوگیری از جریان پساب در خیاب -3در سطح کل شهر 

آباد و های حسینویژه در محلهطرح مبارزه با حشرات موذی همانند سوسک و ساس به -4های شهری است محله
ارتقای کیفیت و  -5های فرسوده و غیررسمی شهر هستند گران و قلعه خضر که جزو محلهآباد، خضر، سنگار، کوزهعلی

های نوسازی بافت -6 کارگر خانههای شهری از جمله در سایت صنعتی و محلههای آب، برق و گاز در تکمیل شبکه
های غیررسمی و گاهساماندهی سکونت -7گران، سنگار، آهنگران های خضر، کوزهشهری از جمله محله فرسوده
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