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بررسی کیفیت محیط زیست زندگی شهری با استفاده از تحلیل چندمعیارة مکانی
(مطالعة موردی :منطقة  6تهران)
یاسمن اسدی -گروه سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی ،دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
محمدرضا جلوخانی نیارکی -گروه سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی ،دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
کیوان عزیمند -گروه سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی ،دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
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مقدمه
محیطْ عرصه و جوالنگاه زندگی انسان است .او این عرصه را بهرغم همة تنگناها فقط برای یک زندگی آرام همراه با
اطمینان خاطر میخواهد .در چند دهة اخیر نگرانی دربارة کیفیت محیط زندگی به یکی از مهمترین مسائل و مشکالت
جامعة امروز تبدیل شده است .رشد سریع شهرها و توسعة کالبدی آن موجب بروز بحرانهای مختلف در زندگی شهری نظیر
مشکالت محیطی و نزول کیفیت محیط شده است (وان کمپ و همکاران .)16 :2003 ،در پی این امر ،لزوم توجه به مفهوم
کیفیت و ارتقای آن در محیطهای سکونتی در کنار توجه به مسائل کمی بیشتر احساس میشود .کیفیت زندگی بدون توجه
به کیفیت محیط زیستی که در آن زندگی میکنیم معنایی ندارد .در یک تعریف عام ،که برای کیفیت زندگی ارائه شده ،این
مفهوم تحت عنوان زندگی آسوده در یک محیط زیست سالم به دور از هر گونه آلودگی و دسترسی مطلوب به نیازهای
اساسی تلقی میشود (مارانس .)1467 :2015 ،کیفیت زندگی مفهومی پیچیده و چندبُعدی است ،شامل ابعاد اجتماعی،
اقتصادی ،زیستمحیطی ،و فیزیکی .کیفیت محیط زیست شهری یکی از ابعاد اصلی کیفیت زندگی است که تمرکز بیشتری
بر محیط فیزیکی و طبیعی دارد (جوزف و همکاران )33 :2014 ،و تاکنون عوامل متعددی بهعنوان شاخصهای تأثیرگذار در
کیفیت محیط زندگی معرفی شدهاند .اما توسعة ناپایدار و بیرویة شهرها بهدلیل ایجاد مشکالت زیستمحیطی یکی از
تأثیرگذارترین آنهاست (ایل دین و همکاران .)87 :2013 ،شهر تهران کالنشهری است که در بسیاری از مناطق 22گانه از
نظر زیستمحیطی در شرایط بحرانی قرار دارد (فرهادی و طاهری .)204 :2009 ،در سال  2017این شهر از دیدگاه کیفیت
شهری از میان  231شهر بزرگ دنیا در رتبة  199قرار گرفت (مشاور منابع انسانی مرسر .)2017 ،در حال حاضر ،ادامة روند
موجود میتواند زیستپذیری شهر تهران را در آیندهای نهچندان دور با مشکل جدی روبهرو کند .بنابراین ،برای بهبود و
ارتقای کیفیت محیط زیست شهر تهران به مطالعات و بررسیهای ویژه نیاز است.
بهبود کیفیت محیط زیست زندگی شهری یکی از مهمترین اهداف هر جامعهای است .به همین جهت ،مطالعات
بسیاری در این رابطه انجام گرفته است .در برخی از این مطالعات به یک یا چند پارامتر برای ارزیابی کیفیت محیطهای
شهری پرداخته شده است؛ میتوان اشاره کرد به مطالعات مربوط به فضای سبز شهری (گوپتا و همکاران،)325 :2012 ،
کیفیت هوا (بیالل و همکاران ،)135 :2013 ،دما و جزایر حرارتی شهری (ونگ )335 :2009 ،و آلودگی صوتی (ایستامتو،
 .)420 :2014از جمله مطالعات دیگر که تلفیقی از پارامترهای متفاوت را برای ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری بهکار
بردهاند میتوان به مطالعة جوزف و همکاران ( )2014اشاره کرد که آنها بر روی شاخصهای زیستمحیطی و بالیای
طبیعی تمرکز کردند .آنها پارامترهای سبزینگی ،آلودگی صوتی و هوا ،آلودگی ذخایر آبی و ساحلی ،میزان نزدیکی به
بازار ،قبرستان و محلههای آلوده و پُرجمعیت را بخش زیستمحیطی درنظر گرفتند .رحمان و همکاران ( ،)2014با استفاده
از دادههای سنجش از دور و الگوریتم مکانی چندمعیاره ،1در چهار مرحله ،شامل انتخاب معیارها ،استانداردسازی معیارها،
وزندهی معیارها ،بررسی خروجی ،و رتبهبندی آنها ،به ارزیابی کیفیت محیط زیست شهرستان دانجیانگکو در چین
پرداختند .گوارم و همکاران ( )2016به ارزیابی کیفیت محیط زیست شهر حیدرآباد (هند) پرداختند و نتیجه گرفتند مناطق
با کیفیت خوب ناشی از تراکم پایین جمعیت ،تراکم پایین صنعت ،و وجود فضای سبز است .در سال  ،2017یانگ لی و
همکاران به ارزیابی کیفیت محیط زیست شهرهای کوهستانی پرداختند و سه عامل محیط فیزیکی ،محیطهای
ساختهشده ،و خطرهای طبیعی را با روش

2

WLC

برسی کردند و به این نتیجه رسیدند که آلودگی و محیطهای

ساختهشدة متراکم تأثیر قابلمالحظهای در کیفیت محیط زیست شهرهای کوهستانی دارد .میوس و همکاران ()2018
1. Spatial multiple criteria evaluation
2. Weight linear composition
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کیفیت محیط زیست شهری را با استفاده از دادههای سنجش از دور ،دادههای سرشماری ،و روش تجزیه و تحلیل
مؤلفههای اصلی )PCA(1بررسی کردند؛ نتایج نشان داد که بهترین کیفیت زندگی در مناطقی است که دارای فضای سبز
بیشتر و ساختوساز کمتری است .باتوجهبه مطالعات انجامشده پیرامون کیفیت محیط زیست شهری ،میتوان دریافت که
در هیچ یک از آنها کیفیت محیط زیست شهری برای محالت یک منطقه در سناریوهای مختلف و با درجات
ریسکپذیری متفاوت بررسی و مقایسه نشده است (چونیانگ و همکاران65 :2017 ،؛ یانگ و همکاران132 :2017 ،؛
میوسه و همکاران .)95 :2018 ،بنابراین ،هدف اصلی از این مطالعه ارزیابی بُعد زیستمحیطی کیفیت زندگی شهری با
تلفیق روش

AHP-OWA

2

در سناریوهای مختلف و براساس درجات ریسکپذیری متفاوت است .همچنین ،تحلیل و

بررسی ابعاد و شناسایی شاخصهای مؤثر بر بُعد زیستمحیطی کیفیت زندگی شهری و بیان مشکالت و کمبودها جهت
کمک به مدیران و برنامهریزان شهری از اهداف این تحقیق است ،زیرا هرگونه تصمیم اتخاذشده از سوی مدیران و
برنامهریزان شهری در سطوح مختلف شهری بهطور مستقیم با کیفیت زندگی شهری و شهروندان در ارتباط است
(رابینسون .)175 :2012 ،3همچنین ،در این پژوهش مجموعهای از متغیرهای زیستمحیطی به کمک سنجش از دور و
سیستم اطالعات جغرافیایی بررسی شده است.

مبانینظری
کیفیتزندگیومحیطزیستشهری 

کیفیت زندگی شهری یک مفهوم گسترده ،چندوجهی ،و نسبی است که متأثر از زمان و مکان و ارزشهای فردی و
اجتماعی است و ابعاد ذهنی و درونی دارد .افراد و گروههای مختلف جامعه درک متفاوتی از کیفیت زندگی دارند که هم
متکی به شاخصهای ذهنی یا کیفی هم متکی به شاخصهای عینی یا کمّی است .بنابراین ،اجماعی برای تعریف کیفیت
زندگی وجود ندارد .باتوجهبه تعاریف متعدد دربارة کیفیت زندگی شهری و همچنین اذعان به فقدان اجماع نظر درمورد تعریف
آن ،میتوان گفت که کیفیت زندگی شهری واژة بسیار تفسیرپذیر و ابهامآوری است .مرور متون مرتبط با کیفیت زندگی
(کلس2012 ،؛ دیوفیلو2013 ،؛ محیط2014 ،؛ کرینتسیناو میخایلوا )2016 ،حاکی از تأیید نظر متون مختلف دربارة ابهام
درمورد تعریف کیفیت زندگی است و بنا به حوزة کاربرد و نوع مطالعه متفاوت است .در این پژوهش بُعد زیستمحیطی کیفیت
زندگی شهری و عوامل مؤثر بر آن بررسی میشود .کیفیت محیط زیست شهری مفهومی پیچیده و چندبُعدی است که به
عوامل انسانی و طبیعی بستگی دارد؛ این مفهوم از تأثیر عوامل مختلف و بههمپیوسته از جمله جزایر حرارتی ،توزیع پوشش
گیاهی ،تراکم ساختمانها ،شکل آنها ،آلودگی هوا ،و شرایط اجتماعی تشکیل شده است (نیکول و وانگ.)253 :2018 ،4
ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری شامل بسیاری از پارامترهای مرتبط با محیطهای اجتماعی ،محیط فیزیکی ،و جو است
که با دادههایی از طریق سرشماری و بررسیهای میدانی جمعآوری میشود (نیکول و وانگ .)50 :2005 ،در برخی مطالعات،
کیفیت محیط زیست شهری شامل محیط اجتماعی ،محیط اقتصادی ،و محیط مسکونی است.
کیفیت محیط زیست مترادف با نیازهای اساسی بشر است و یک رابطة نزدیک بین کیفیت زندگی و محیط زیست وجود
دارد .کیفیت محیط زیست تأثیر مستقیم بر سالمت و رفاه دارد و زندگی مردم بهشدت تحت تأثیر محیط زیست خود است
(مهدی و حسینی و همکاران .)93 :2016 ،ویژگیهای محیط زیستی در مهارت ،نوع دلبستگی ،و تمایالت مردم بسیار مؤثر
1. Principal component analysis
2. Analytical hierarchy process- Ordered weighted averaging
3. Robinson
4. Nichol and Wong
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است .هرچه کیفیت محیط باالتر باشد بهتر میتواند احساس رفاه ،شادی ،تندرستی ،و رضایت را از طریق ویژگیهایی که
ممکن است فیزیکی ،اجتماعی ،و نمادین باشد به ساکنان انتقال دهد (استریمکینه .)69 :2014 ،باتوجهبه تعاریف موجود و
پژوهشهای انجامشده دربارة کیفیت محیط زیست شهری ،میتوان دریافت که شاخصهای موردنیاز برای محیط زیست در
درک و نظارت بر روابط پیچیده و افزایش سیاست پایدار شهری خالصه میشود .شاخصهای زیستمحیطی بهصورت
زمانی -مکانیاند و مقدار شاخص در زمانهای متفاوت و در مکانهای مختلف متغیر است .همچنین ،شاخصها در دو بُعد
محیط طبیعی و محیط انسانساخت بررسی میشود .شاخصهای کیفیت محیط زیست طبیعی در بُعد محیط طبیعی به
ویژگیهایی اشاره دارد که متأثر از موقعیت مطلق محیط است و شامل آلودگی هوا ،دمای سطح زمین ،و پوشش گیاهی
(سبزینگی) است و بُعد محیط انسانساخت به شاخصهایی از کیفیت محیط زیست شهری مربوط میشود که ناشی از
فعالیتهای انسانی است و شامل آلودگی صوتی و آسیبپذیری ساختمانها در مناطق ساختهشده است .بهبود کیفیت محیط

زیست زندگی شهری یکی از مهمترین اهداف هر جامعهای است.
روشتحقیق
پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توصیفی -اکتشافی است .اطالعات مورد استفاده از مطالعات کتابخانهای حاصل شده و
مبتنی بر پرسشنامه است .جامعة آماری منطقة  6کالنشهر تهران است که شامل  14محله است .نخست ،دادههای
مربوط به شاخصهای کیفیت زندگی شهری با استفاده از نظر کارشناسان و پرسشنامه جمعآوری و تجزیه و تحلیل شد.
در این پژوهش ،وزندهی و مقایسة زوجی شاخصها با روش

AHP

در محیط نرمافزار

Expert Choice

و مدلسازی

کیفیت محیط زیست شهری با ترکیب روش  AHPو  OWAدر محیط نرمافزار  Arc GISانجام گرفته است (شکل  .)1در
این پژوهش ،ابزار موردنیاز تصاویر ماهوارهای و دادههای مکان مبناست و از نرمافزارهای  ،ENVI ،Arc GISو

Excel

برای آمادهسازی و پردازش دادههای موردنیاز استفاده شده است .در ادامه به معرفی روشها و الگوریتمهای مورداستفاده
در این پژوهش پرداخته شده است (شکل .)1

شکل.1روشتلفیقی (AHP–OWAمأخذ:نگارندگان)
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منطقةموردمطالعه
منطقة  6تهران بهعنوان مطالعة موردی در این تحقیق انتخاب شده است .این منطقه با مساحتی معادل  2138/45هکتار حدود
3/3درصد از سطح شهر را شامل میشود و به لحاظ موقعیت جغرافیایی در حوزة مرکزی شهر تهران واقع شده است .این منطقه
از سه جهت غرب ،شرق ،و شمال با سه بزرگراه اصلی تهرانـ چمران ،مدرس ،و همتـ و از سمت جنوب به بزرگترین محور
شرقی -غربی شهر یعنی خیابان انقالب محدود میشود .همچنین ،یکی از قدیمیترین و بزرگترین محورهای شمالی -جنوبی
تهران ،خیابان ولیعصر ،از مرکز ثقل این منطقه عبور میکند .منطقة  6یکی از پُرتراکمترین و قدیمیترین مناطق شهر تهران
است و رتبة اول را از نظر ردهبندی تراکم بنای مسکونی دارد ،که بخش زیادی از آن به شبکههای حمل و نقل اختصاص دارد.
مجموع این عوامل اثرهای منفی و اجتنابناپذیری بر روی کیفیت محیط زیست زندگی شهری نواحی مختلف این منطقه
برجای گذاشته است .بنابراین ،باتوجهبه اینکه در برخی از محالت این منطقه شاخص آلودگی هوا به حد ناسالم میرسد ،سبب
شد تا دیدگاهی کلی از کیفیت محیط زیست این منطقه بهدست آید (شکل .)3

شکل.2منطقةموردمطالعه(مأخذ:نگارندگان)



دادههاومعیارهایارزیابیکیفیتمحیطزیستشهری


در بُعد زیستمحیطی کیفیت زندگی شهری برای ارزیابی معیارهای  NDVIو  LSTاز تصاویر ماهوارة لندست  8سنجنده
)(OLI/TIRSاستفاده شده است؛ این تصویر از سایت سازمان زمینشناسی ایاالت متحده دریافت شده و مربوط به تاریخ
 24جوالی  2017بوده است .برای آلودگی هوا از دادههای پایش کیفیت هوا متعلق به شرکت کنترل کیفیت هوای
تهران ،در سال  1396که در  21ایستگاه برداشت میشود ،استفاده شده است .برای ارزیابی آسیبپذیری ساختمان از
دادههای رقومی مربوط به ساختمانهای منطقة  ،6که شهرداری و سازمان نقشهبرداری آن را تهیه کرده ،استفاده شود.
درنهایت ،برای محاسبة آلودگی صوتی ،میزان فاصله نسبت به معابر و تراکم جمعیت درنظر گرفته شده است (جدول .)1
معیارهای تشکیلدهندة این بُعد از کیفیت زندگی شهری بسیار گسترده و متنوعاند که میتوان به مواردی چون فضای
سبز شهری (سبزینگی) ،منظر شهری (زیبایی) ،کیفیت هوا ،دما ،کیفیت آب آشامیدنی ،آلودگی صوتی ،امنیت ،سیستم دفع
فاضالب شهری ،زبالهها و پسماندها ،و مخاطرات طبیعی (سیل ،زلزله) اشاره کرد (رحمان و همکاران2014 ،؛ رنارد،1
1997؛ لی و وانگ .)2007 ،2باتوجهبه گستردگی معیارها و عدم دسترسی به دادههای دقیق و مناسب ،در این پژوهش
تمرکز اصلی نگارندگان بر پنج معیار است؛ این معیارها در ادامه بهطور خالصه توضیح داده میشوند.
1. Renard
2. Li
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.داده
جدول1
شاخص

منبعداده

قدرتتفکیک/مقیاس

فرمت

منبعشاخص

دمای سطح زمین

لندست 8

 30متر

رستری

موسه و همکاران2018 ،؛

پوشش گیاهی

لندست 8

 30متر

رستری

موسه و همکاران2018 ،

 30متر

رستری

 30متر

رستری

جوزف و همکاران2014 ،

1:2000

برداری

لیو و همکاران2017 ،

ایستگاه شرکت کنترل کیفیت

آلودگی هوا

تهران

آلودگی صوتی

شهرداری تهران و سازمان آمار

آسیبپذیری

سازمان نقشهبرداری و شهرداری

ساختمان

تهران

جوزف و همکاران2014 ،؛ لیو و همکاران،
2017

سبزینگی
1

فضاهای سبز باعث کاهش میزان آلودگی هوا ،جذابیت شهر ،بهبود سالمت روانی ،و ارتقای کیفیت زندگی (چیسورا ،
 )131 :2004میشوند و با کارکردهای زیباییشناختی خود در رسیدن به وضعیت مطلوبتر محیط شهرها مؤثرند.
پیشپردازش تصاویر ،که شامل تصحیح رادیومتریک و اتمسفری جو است ،بر روی تصویر انجام گرفته است .برای
تصحیح اتمسفری تصویر ،از روش

FLAASH

استفاده شده است .سپس ،شاخصی به نام شاخص گیاهی تفاضلی

نرمالشده ،)NDVI( 2که بیانکنندة وضعیت سالمت و سبزینگی گیاه است ،محاسبه شده است .این شاخص طبق رابطة
 1محاسبه شده است:
()1
که در آن  NIRباند مادون قرمز نزدیک و  Rباند قرمز است .مقادیر خروجی شاخص  NDVIبین  -1تا  +1خواهد بود.
دمایسطحزمین

برای تهیة نقشة دمای سطح زمین از باند حرارتی  10لندست با قدرت تفکیک مکانی  30متر استفاده شده است .در تهیة
این نقشه نخست اعداد رقومی ( )DNبه رادیانس طیفی تبدیل شد؛ برای این کار از رابطة  2استفاده شد.
()2
در رابطة ،5

DN

اعداد رقومی تصویر خام،

Offset =Lmin ،Gain=(Lmax-Lmin)/255

است ،مقادیر

Gain

و

 Offsetرا میتوان با استفاده از متادیتای تصاویر بهدست آورد ).(USGS, 2013
پس از تبدیل رادیانس طیفی به دمای تابشی ،با استفاده از عکس قانون پالنک (رابطة  )3رادیانس طیفی را به دمای
تابشی تبدیل میکنیم.
()3
در این رابطه دمای تابشی برحسب کلوین است.
باند  10برابر

K1=774.8853

و

K2=1321.0789

رادیانس طیفی K1 ،و  K2ضریب کالیبراسیون که مقادیر آن برای
است .برای محاسبة توان تشعشعی از رابطة  4استفاده شده است

).(USGS, 2013
1. Chiesura
2. Normalized ifference vegetation index
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()4
در این رابطه،

گسیلمندی خاک ،و

گسیلمندی پوشش گیاهی،

اثر توزیع هندسی سطوح طبیعی و

همچنین انعکاس درونی آنها را نشان میدهد .این مقدار برای سطوح هموار قابلاغماض است .بنابراین ،در اینجا نیز
بهدلیل همواربودن محدودة شهر تهران

را درنظر نگرفتیم،

نیز درصد پوشش گیاهی است که برای محاسبة آن از

رابطة  5استفاده شد.
()5
درنهایت ،برای محاسبة دمای سطح زمین به درجة سانتیگراد از رابطة  6استفاده شد.
()6
طول موج رادیانس ساطعشده،

،

h

)،

ثابت پالنک (

c

سرعت نور

( k ،)2.988*108m/secثابت بولتزمان ) (1.38*10-23 J/Kاست (آرتیس و همکاران.)315 :1982 ،1
آلودگیهوا

تردد بسیار زیاد وسایل نقلیة موتوری ،ترافیک ،موقعیت خاص جغرافیایی ،و کارخانههای متعدد کالنشهر تهران را در ردیف
آلودهترین شهرهای جهان قرار داده است (ستودهیان و ارحامی .)122 :2014 ،باتوجهبه گسترش شهر تهران و افزایش منابع
آالینده ،مسئلة آلودگی هوا به یکی از چالشهای جدی زیستمحیطی تبدیل شده است و عوارض بهداشتی ،اجتماعی ،و
اقتصادی زیادی به ساکنان خود تحمیل میکند .مهمترین آالیندة هوای شهر تهران طی این سالها عموماً گروهی از
آالیندههای هوا شامل منواکسید کربن ،دیاکسید نیتروژن ،دیاکسید گوگرد ،ازن ،و ذرات معلق است .مهمترین منابع
تولیدکنندة آن خودروهای دیزلی ،خودروها و موتورسیکلتهای کاربراتوری ،و همچنین هجوم ریزگردها و وقوع پدیدة گرد و
غبار است .در این پژوهش ،برای تحلیل الیة آلودگی هوا ،از غلظت ذرات معلق ،که دارای اثرهای بهداشتی بیشتری بوده،
استفاده شده است .برای این کار از دادههای شرکت کنترل کیفیت هوای تهران مربوط به سال  1396و  21ایستگاه فعال شهر
تهران استفاده شده است .برای یافتن مقدار آلودگی هوا برای مناطقی که ایستگاههای سنجش آلودگی هوا وجود ندارد از روش
درونیابی معکوس فاصله ( )IDWاستفاده شده است .از روش  IDWدر بسیاری از مطالعات مربوط به آلودگی هوا و مطالعات
آبوهواشناسی استفاده شده است (فکری و همکاران29 :2018 ،؛ عزیمند و کاکرودی .)591 :2018 ،این روش برای
درونیابی تعداد دادههای معلوم محدود و مناطقی که توپوگرافی آنها شدید نیست مناسب است (اسلویتر.)11 :2008 ،2
همچنین ،این روش در مناطق شهری نسبت به سایر روشها نتایج بهتری داشته است (آزپوروا و رامس.)140 :2010 ،3
آلودگیصوتی

آلودگی صوتی در سالهای اخیر بهعنوان یکی از مسائل زیستمحیطی مؤثر بر کیفیت زندگی ساکنان در مناطق شهری
شناخته شده است (گرجار 4و همکاران .)4612 :2010 ،این نوع آلودگی صداهای ناخواسته را شامل میشود که دارای
1. Artis
2. Sluiter
3. Azpurua and Ramos
4. Gurjar
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عوارضی است که در درازمدت بروز کرده و اغلب آنها غیرقابل اصالح و بازگشت است (هنشال و پاتیل.)133 :2012 ،1
در شهرهای بزرگ و کالنشهرها مهمترین عوامل ایجادکنندة آلودگی صوتی سیستم حملونقل شهری مثل سواری،
اتوبوس ،کامیون ،و موتورسیکلتهاست .همچنین ،کاربریهای شهری و تراکم جمعیت نیز پارامترهایی هستند که
میتوانند در این مسئله تأثیرگذار باشند .نقشة آلودگی صوتی از ترکیب خطی وزندهیشده ،شبکة راهها ،و تراکم جمعیت
بهدست آمده است .بهدلیل اهمیت بیشتر زیرمعیار معابر ،براساس روش ترکیب خطی وزندهیشده نسبت به تراکم
جمعیت ،نقشة آلودگی صوتی بیشتر متأثر از شبکة معابر بوده است.
آسیبپذیریساختمان


آسیبپذیری ساختمانها نیز از معیارهای مهمی است که در بررسی کیفت محیط زیست شهری مؤثر است .برای ارزیابی
آسیبپذیری ساختمانهای شهری از پارسلهای (واحدهای) نقشة کاداستر منطقة  6تهران ،که شامل  2905پارسل دارای
بناست ،استفاده شده است .زیرمعیارهای مؤثر که برای ارزیابی آسیبپذیری بهکار گرفته شدهاند شامل تراکم ساختمانی،
عرض معبر ،مساحت ساختمان ،قدمت ساختمان ،مصالح ساختمان ،تعداد طبقات ساختمان ،و کیفیت ساختمان بوده است.
روشتحلیلسلسلهمراتبی


فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ،2که ساعتی آن را در سال  1980میالدی بنا نهاده است (ساعتی ،)1980 ،یکی از جامعترین
سیستمهای طراحیشده برای تصمیمگیری با معیارهای چندگانه است .روش تصمیمگیری چندمعیاره از مقایسة دوبهدوی
معیارها استفاده میکند تا به درجهبندی اولویتهای مربوط به گزینههای مختلف برسد (ساعتی 3و وارگاس .)1991 ،همة
معیارها در ماتریس دوبهدو مبیّن اولویت نسبی معیارهاست که نسبت به هم مقایسه میشوند .مقایسة زوجی باید با
پرسش از تصمیمگیرنده انجام گیرد؛ بدین شکل که ،باتوجهبه هدف تصمیم ،باید مقیاس  1تا  9بهعنوان میزان اهمیت
معیارها نسبت به یکدیگر تخصیص داده شود (بگدانویس و همکاران .)221 :2012 ،بدین منظور ،بیست متخصص
پرسشنامهها را بررسی کردند؛ پس از بررسی مجدد ،پرسشنامههایی که اختالف زیادی با سایر پرسشنامهها داشتند
حذف شدند و از  15پرسشنامه برای تهیة وزن معیارها با استفاده از میانگین هندسی استفاده شد .در مرحلة بعد ،مقادیر
اولویتبندی اختصاصدادهشده برای تعیین رتبهبندی عوامل مربوط ،که همان مرحلة وزندهی است ،تلفیق و ترکیب
میشوند .درنهایت ،برای استحکام مقایسة زوجی چنانچه نتایج مقایسة دوبهدو بیشتر از  0/1باشد ،مقایسه باید دوباره
انجام گیرد .نتایج مقایسه نشان داد میزان نرخ ناسازگاری مقایسة زوجی معیارها  0/04بوده است .بنابراین ،این مقایسه
پذیرفتنی است .برای توضیحات کاملتر در رابطه با این روش ،میتوان به مقاالت ساعتی و وارگاس ( ،)1991ساعتی
( ،)2004و واگنر )2002( 4مراجعه کرد.
روشمیانگینوزنیمرتبشده


روش میانگین وزنی مرتبشده 5یکی از روشهای تصمیمگیری است که قابلیت درنظرگرفتن اولویتها و ارزیابی ذهنی
تصمیمگیرنده را داراست (مالچفسکی .)2006 ،6فرایند اتخاذ تصمیم نهایی در این روش براساس ریسکگریزی و
ریسکپذیری تصمیمگیرنده است .در روش  ،OWAکه در رابطة  7نشان داده شده است:
1. Hunashal and Patil
2. Analytical hierarchy process
3. Saaty and Vargas
4. Wagner
5. Ordered weighted averaging
6. Malczewski
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()7
 uiوزن معیار مرتبشدة  ) ( iاست،

المانی از وزن ترتیبی است V=[V1, V2… Vn]; Vi ϵ[0,1] ،و Z1j≥Z2j≥…≥Znj

است.

که با مرتبسازی مجدد معیارها بهدستآمده است و مقادیر آن

جایگزینی
کامل
فضای
تصمیمگیری

فقدان جایگزینی
) (ANDریسکگریز

)(ORریسکپذیر

.فضایتصمیمگیریدرروش  OWA

شکل3

شکل  3درجة ریسکپذیری موقعیت عملگر  OWAرا در بین روابط ( ANDمینیمم) و ( ORماکزیمم) نشان میدهد.
این درجه بیانگر میزان تأکید تصمیمگیر بر روی مقادیر بهتر یا بدتر یک مجموعه از شاخصها یا همان ریسکپذیری و
ریسکگریزی تصمیمگیر است .درجة  ORnessبهصورت رابطة  8تعریف میشود.
()8
مقدار ریسکپذیری در بازة بین  0و  1قرار میگیرد (مالچفسکی .)275 :2006 ،هرچقدر مقدار
میزان ریسکپذیری یا خوشبینی تصمیمگیر بیشتر خواهد بود و هرچقدر مقدار

ORness

 ORبیشتر باشد

کمتر باشد میزان بدبینی یا

ریسکگریزی تصمیمگیر بیشتر خواهد بود .بهطورکلی ،یک عملگر  OWAبا  ORness > 0/5معرف یک تصمیمگیری
ریسکپذیر و خوشبینانه ORness = 0/5 ،معرف یک تصمیمگیری خنثی ،و

ORness < 0/5

معرف یک تصمیمگیری

ریسکگریز و بدبینانه خواهد بود .شکل  1فضای تصمیمگیری روش  OWAرا نشان میدهد.
همانطورکه در شکل  1نمایان است ،هر چه رفتار عملگر

OWA

به عملگر

ریسکپذیری به یک نزدیکتر است .درحالیکه هر چه رفتار این عملگر به عملگر
ریسکپذیری به صفر نزدیکتر است .عملگر تجمیعی

OWA

OR

نزدیکتر باشد مقدار درجة

AND

نزدیکتر باشد مقدار درجة

بر مجموعه وزنها تمرکز دارد .بهعلت اینکه بیشتر

تصمیمسازیها بر مبنای  GISبه مجموعهای از وزنها برای مرتبطسازی با معیارها نیاز دارد ،اما این مسئله نادیده گرفته
میشد .اصالح وزن معیار جهت ایجاد وزن نسبی برای گنجاندن وزن معیار به عملگر  OWAبه شرح زیر پیشنهاد شده
است (یاگر1996 ،؛ جلوخانی و مالچفسکی.)2015 ،
()9
که در آن

ui

وزن معیار jام براساس مقدار مشخصشدة معیار

1(Tو0و.........و0و0و W* = )0بهعنوان بردار وزن

عملگر AND

zij

است (یاگر .)52 :1996 ،بردارهای

و 0(Tو1و.........و1و1و W* = )1بهعنوان بردار

عملگر OR
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(= WAبهعنوان بردار وزن عملگر میانگین سادة وزنی و رابطة  10است.

و

،ORness (W*) =1 ،ORness (WA) =0/5

()10

ORness (W*) =0

روشترکیبیAHP-OWA

رویکرد

AHP

به کمک ساختاردهی مناسب مسئله و تجزیة آن به بخشهای سادهتر و همچنین با وزندهی

معیارها میتواند به روش  OWAکمک کند که فن خاصی برای وزندهی معیارها ارائه نمیکند .از طرف دیگر،
روش

AHP

بهسبب سقف مقایسههای زوجی  ،7±2ظرفیت محدودی در پردازش اطالعات دارد .بنابراین ،در

کار فعلی ،باتوجهبه مزایا و کاستیهای هر یک از روشهای فوق ،از رویکرد ترکیبی  AHP-OWAبرای وزندهی
و رتبهبندی استفاده شده است (شی 1و همکاران .)801 :2007 ،ماهیت  AHP-OWAبه چند پارامتر بستگی دارد که با
تغییر این پارامترها

OWA

میتواند مجموعة متنوعی از استراتژیها و سناریوها را تولید کند .ماهیت ساختار این دو
2

الگوریتم بهگونهای است که از ترکیب آنها میتوان برای ایجاد ابزار تصمیمگیری مکانی قدرتمند بهره برد (یاگر ،
 .)58 :1996از طرف دیگر ،عملگر  OWAمیتواند در بازة پیوستهای که از کمیتسنج «همگی» تا کمیتسنج «حداقل
یکی» حاصل میشود قرار گیرد .برای شناسایی محل عملگر  OWAدر این بازه میتوان از دو مقدار درجة جایگزینی
و درجة ریسکپذیری استفاده کرد (یاگر.)59 :1996 ،

بحثویافتهها
پس از تصحیح دادهها ،باتوجهبه روشها و الگوریتمهای بیانشده ،شاخصها استخراج شد .پس از آنکه وزن معیارها با روش
 AHPمحاسبه شد ،هرکدام از وزنها با استفاده از نرمافزار  Arc GISبر روی الیهها اعمال شد .ضریب هریک از معیارها
برای ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری در شکل  4نشان داده شده است .نتایج حاصل از شکل  4نشاندهندة این است
که آلودگی هوا دارای بیشترین و دمای سطح زمین دارای کمترین اهمیت در ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری در منطقة
موردمطالعه است .برای تهیة معیار آلودگی هوا در منطقة موردمطالعه از اطالعات آلودگی هوا و ذرات معلق استفاده شده
است .در همین راستا ،نقشة کیفیت هوای منطقة  6تهران از نظر آالیندة ذرات معلق به کمک ایستگاههای سنجش کیفیت
هوا در شهر تهران تهیه شده است (شکل  -5ج) .براساس نتایج شاخص آلودگی هوا ،منطقة  6آلودگی نسبتاً زیادی دارد و از
نظر تغییرات مکانی آلودگی هوا روند جنوبی -شمالی را نشان میدهد؛ بهطوریکه محالت جنوبی کمترین آلودگی و محالت
شمالی بیشترین آلودگی را دارد؛ این میتواند ناشی از عوامل طبیعی شامل موقعیت جغرافیایی ،شرایط مورفولوژی یا ناشی از
عوامل انسانی شامل ترافیک ،وجود صنایع و کارخانهها ،و تراکم جمعیت باال باشد .نقشة آسیبپذیری ساختمان از ترکیب
نقشههای معیار کیفیت ساختمان ،عرض معابر ،قدمت ساختمان ،مساحت ساختمان ،تعداد طبقات ،نوع مصالح ،تراکم
ساختمان ،و تراکم جمعیت بهدست آمده است (شکل  -5ه) .ساختمانهایی که میزان آسیبپذیری باالیی داشتهاند از بافت
فرسودة باال ،تمرکز شدید ساختوساز ،و کیفیت پایین برخوردار بودهاند .نوع مصالح و ارتفاع بلند ساختمانها نیز عامل بسیار
مهمی در افزایش آسیبپذیری بوده است .در مناطق ساختهشده ،تغییرات مکانی نشان میدهد محالت جنوب شرق منطقه
بیشترین میزان آسیبپذیری را به خود اختصاص داده که بهعلت وجود ساختمانهای مرتفع با کیفیت پایین در این محالت
است .همچنین ،نتایج آسیبپذیری ساختمان نشان میدهد که تعداد  1220واحد معادل 42درصد با آسیبپذیری کم و تعداد

1. Shih
2. Yager
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 1540واحد معادل 53درصد با آسیبپذیری متوسط ،و تعداد  145واحد معادل 5درصد دارای آسیبپذیری باالیی میباشند.
آلودگی صوتی بهدلیل تغیییراتی که در طول روز دارد بهصورت میانگین روزانه محاسبه میشود (شکل  -5د) .همانطورکه
مشاهده میشود ،بیشترین میزان آلودگی صوتی مربوط به بزرگراههاست و محالتی که در فاصلة کمتری از بزرگراهها قرار
دارند .محالت واقع در جنوب منطقة موردمطالعه از شرایط مناسبتری برخوردارند؛ درحالیکه در محالت واقع در بخش
مرکزی و شمالی منطقة  ،6بهدلیل وجود بزرگراههای شهید همت و رسالت ،میانگین آلودگی صوتی بیش از حد متوسط
است .بهمنظور نمایش توزیع مکانی معیار سبزینگی در درون مرزهای محالت ،از تحلیل آمار منطقهای استفاده شده است.
بهدلیل وجود پارک الله و پارک ساعی و
باتوجهبه تغییرات مکانی پوشش گیاهی ،محالت بلوار کشاورز و ساعی و والفجر ،
باغهای موجود ،از معیار سبزینگی بیشتری برخوردارند .محلة سنایی ،که بخش زیادی از بافت آن را ساختمانهای اداری
تشکیل میدهد تا مناطق مسکونی ،دارای پارک و فضای سبز ناچیزی است .محلة ونک (ساختمانهای کوی نوبنیاد ونک)
نیز بهدلیل تراکم بیش از حد ساختمانها از لحاظ معیار سبزینگی در شرایط نامناسبی قرار دارد (شکل  -5الف) .دمای سطح
زمین در طول سال بسیار متغیر است .توزیع مکانی درجة حرارت سطح زمین در منطقة  6نشان میدهد محدودة تغییرات
درجة حرارت سطح زمین از  26/64تا  39/89درجة سانتیگراد است و از نظر مکانی محالت شمالی باالترین میانگین دمای
سطح زمین را دارد .البته ،محلة بلوار کشاورز ،بهدلیل وجود پوشش گیاهی ،از لحاظ ارزش میانگین دمای سطح زمین در
پایینترین سطح قرار دارد (شکل  -5ب).

شکل.4وزننهاییهریکازمعیارها(مأخذ:نگارندگان) 




.نقشههایمعیارکیفیتمحیطزیستشهری؛شکل(الف)پوششگیاهی؛شکل(ب)دمایسطحزمین؛شکل(ج)آلودگی

شکل5

شکل(ه)آسیبپذیریساختمان(مأخذ:نگارندگان) 

هوا؛شکل(د)آلودگیصوتی؛
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عدزیستمحیطیکیفیتزندگی

نقشةنهاییبُ

روش  OWAبا درنظرگرفتن وزنهای ترتیبی برای هر موقعیت مکانی در چندین الیه معیار ترتیبی اتخاذ میکند که،
عالوهبر وزن معیارها ،این وزن ترتیبی هم در تعیین بهترین سناریوی مکانی شرکت کند .بهمنظور محاسبة مقادیر
وزنهای ترتیبی و همچنین مقدار آلفا در سناریوهای مختلف (جدول  ،)2محاسبات طبق معادلة  3انجام شد .شکل 6
(الف تا ه) نقشههای کیفیت زندگی شهری در پنج سناریوی مختلف را نشان میدهد که با درنظرگرفتن مقادیر مختلف
ریسکپذیری حاصل شده است.
.انواعسناریوهایتصمیمگیریدرروش(OWAمأخذ:مالچفسکی)273:2006،

جدول2
سناریوها
بسیار خوشبینانه
خوشبینانه
خنثی
بدبینانه
بسیار بدبینانه

مقدارآلفا
0
0/3
1
3
1000

ریسکپذیری

درجة
1
0/75
0/5
0/25
0


محیطیکیفیتزندگیشهری؛شکل(الف)حالتبسیارخوشبینانهه(درجهةریسهکپهذیری)1؛


عدزیست
شکل.6نقشةنهاییبُ
ریسکپذیری)0/5؛شکل

شکل(ج)حالتخنثییابیطرف(درجة

ریسکپذیری)0/75؛

شکل(ب)حالتخوشبینانه(درجة


ریسکپذیری()0مأخذ:نگارندگان) 

ریسکپذیری(0/25؛وشکل(ه)حالتبسیاربدبینانه(درجة

(د)حالتبدبینانه(درجة
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در سناریوی اول آلفا با مقدار  =0درنظر گرفته شده است .شکل  -6الف ،که مطابق جدول  2مربوط به حالتهای
بسیار خوشبینانه است ،سناریوی بسیار خوشبینانه ریسکپذیری باالیی در تعیین کیفیت زیستمحیطی زندگی شهری
دارد .این رویکرد درواقع شبیه به عملگر همپوشانی بولین از نوع  ORاست .در شکل  -6ب مقدار آلفا  0/3است و مربوط
به سناریوی دوم است و حالت خوشبینانه در تصمیمگیری را مدنظر قرار میدهد .با استفاده از  ArcGISو ابزار بازهبندی
به پنج ردهـ بسیار مناسب ،مناسب ،خنثی (بیطرف) ،نامناسب ،و بسیار نامناسبـ تقسیم شده است .مطابق شکل  -6ج
در سناریوی سوم مقدار پارامتر آلفا برابر  1درنظر گرفته شده که طبق قواعد تصمیمگیری به آن سناریوی بیطرف
میگویند .نتیجة عملگر  OWAبرای آلفای  1همان حالت ترکیب خطی وزندار  WLCرا تولید میکند .شکل  -6د و ه
نقشة کیفیت حاصل از دو سناریوی تصمیمگیری مکانی با مقادیر  =3و =1000

را نشان میدهد .دو سناریو

حالتهای بدبینانه و بسیار بدبینانه را در تصمیمگیری اتخاذ میکنند .بنابراین ،میزان ریسکپذیری در تصمیمگیری مکانی
را کاهش میدهند .براساس نقشة نهایی که در سناریوهای مختلف انجام گرفته است ،بهطور نسبی کیفیت زیستمحیطی
زندگی شهری در جنوب غرب و شرق منطقه از وضعیت مناسبتری نسبت به مرکز و شمال شرق منطقه برخوردار است.
نتایج در سناریوهای مختلف نشان میدهد7 ،درصد منطقه در وضعیت بسیار مناسب29 ،درصد در وضعیت مناسب،
17درصد در وضعیت متوسط22 ،درصد در وضعیت نامناسب ،و 24درصد در وضعیت بسیار نامناسب قرار دارند .نتایج در
سناریوهای مختلف نشان میدهد7 ،درصد منطقه در وضعیت بسیار مناسب29 ،درصد در وضعیت مناسب17 ،درصد در
وضعیت متوسط22 ،درصد در وضعیت نامناسب ،و 24درصد در وضعیت بسیار نامناسب قرار دارند .کیفیت محیط زیست
زندگی شهری در سناریوهای طراحیشده در خوشبینانهترین حالت بیانگر آن است که شش محله در گروه بسیار مناسب
و یک محله در گروه بسیار نامناسب قرار گرفته است .همچنین ،دو محله در گروه متوسط و پنج محله در گروه مناسب
قرار دارند؛ درحالیکه در بدبینانهترین حالت هیچ محلهای در گروه بسیار مناسب قرار نگرفته و سه محله در گروه بسیار
نامناسب قرار گرفته است .همچنین ،پنج محله در گروه نامناسب ،چهار محله در گروه متوسط ،و فقط دو محله در گروه
مناسب قرار دارند .این امر نشاندهندة این است که در مدلسازی کیفیت زندگی در این منطقه حتی اگر درجة
ریسکپذیری در تصمیمگیری افزایش یابد یا به عبارتی بسیار خوشبینانه به بُعد زیستمحیطی کیفیت زندگی نگاه شود،
باز هم یک محلة این منطقه یعنی محلة امیرآباد دارای کیفیت زندگی بسیار نامناسب و یک محله یعنی محلة نظامی
گنجوی دارای کیفیت زندگی نامناسب است .روش

OWA

یک روش شبهریاضی است و ویژگی بارز آن اعمال میزان

ریسکپذیری و ریسکگریزی در اتخاذ تصمیم نهایی است .عملگر

OWA

دارای چهار خاصیت مهم است .این

خصوصیات عبارتاند از :جابهجایی ،یکنواختی ،همتوانی ،و کرانداربودن که بسیاری از عملگرهای تجمعی فاقد این
خصوصیاتاند .نتایج با استفاده از تغییر مشخصة  αنشان میدهد که مقادیر وزن الیههای معیار در سناریوی آسیبپذیری
متوسط

=α1

حاصل از روش  OWAبا مقادیر وزن حاصل از روش ترکیب خطی وزندار الیهها در روش  AHPبرابر

است و با انتخاب سایر مقادیر برای

α

میتوان عملگرهایی از قبیل  ،AND ،ORو حد واسط آنها را مدلسازی کرد.

روش  ،OWAعالوهبر ترکیب الیهها و تصمیمگیری مکانی ،در حالتهایی مانند  WLCیا عملگرهای بولین  ORو AND

توانایی وزندهی در حالتهای دیگر با ریسکپذیری و توازن را فراهم میکند.

نتیجهگیری

امروزه ،کیفیت محیط زیست شهری یکی از مهمترین مفاهیم برنامهریزی شهری است که میتواند برای شناخت وضع
موجود محیطهای شهری مؤثر باشد تا راهکارهای مناسب برای بهبود کیفیت محیط زیست شهری ارائه شود .در این
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پژوهش محیط بهعنوان عنصری تأثیرگذار در سالمت ،رفاه ،و آسایش شهروندان درنظر گرفته شد و برای تحلیل بُعد
زیستمحیطی کیفیت زندگی شهری پنج معیار اصلیـ شامل سبزینگی ،دمای سطح زمین ،آلودگی هوا ،آلودگی صوتی ،و
آسیبپذیری ساختمانهای شهریـ شناسایی شد .با همپوشانی شاخصهای مذکور ،از طریق روش تلفیقی

AHP-OWA

شاخص نهایی بُعد زیستمحیطی کیفیت زندگی شهری بهدست آمد .نتایج حاکی از این است که بخشهای جنوب غرب
و شرق منطقه نسبتبه بخشهای مرکز و شمال شرق منطقة موردمطالعه از لحاظ کیفیت زندگی در وضعیت مناسبتری
قرار دارند .عبور چهار بزرگراه حکیم ،همت ،چمران ،و رسالت و حقانی نقش تعیینکنندهای در تغییرات شاخصهای
زیستمحیطی منطقه دارند .توسعة بدون برنامه و گسترش ساختوسازهای بیرویه تأثیر محیطی فراوانی در منطقة
موردمطالعه به دنبال داشته است .مهمترین این آثار وضعیت بحرانی آلودگی هوا ،پایینبودن پوشش گیاهی ،باالبودن
دمای سطح زمین ،آلودگی صوتی باال ،و رعایتنکردن اصول مهندسی در ساختمانهاست .شاخصهای مطرحشده رابطة
معناداری با یکدیگر دارند و تغییر جزئی در یک شاخص باعث تغییر در دیگر شاخصها و درنتیجه تغییر در کیفیت محیط
زیست شهری میشود .فقدان پوشش گیاهی مناسب در سطح شهر باعث تشدید آلودگی هوا و همچنین باالرفتن دمای
سطح زمین میشود .از طرفی ،افزایش دمای سطح زمین خود تشدیدکنندة آلودگی هواست .یکی از راههای کاهش
حرارت ،عالوهبر پوشش گیاهی ،جایگزینکردن مواد با بازتاب باال به جای سطوح نفوذناپذیر شهری (جذب باال و بازتاب
پایین) است .رنگ تیرة سطوح نیز به جذب شدید انرژی خورشید و افزایش دما (ایجاد جزایر حرارتی) منجر میشود.
بنابراین ،استفاده از سطوح روشن (سطوح آینهای) با جذب کمتر و بازتاب بیشتر در کاهش دمای محیط مؤثر خواهد بود.
شاخص سبزینگی یکی از کلیدیترین شاخصها در کیفیت محیط زیست شهری است .پوشش گیاهی و فضای سبز
شهری بهدلیل نقشی که در حفظ و تعادل محیط زیست شهری و تعدیل آلودگی هوا دارد بسیار بااهمیت است .بنابراین،
افزایش تعداد پارکها و سطح فضای سبز پیشنهاد میشود .باتوجهبه اینکه فضای سبز شهری شرایط زیستی را با حذف
آلودگی ،کاهش سروصدا ،و تنظیم دمای بدن بهبود میبخشد ،در مناطق با تراکم و تمرکز باالی فعالیت که فضای زیادی
برای ایجاد پارک و فضای سبز محلی نیست ،ایجاد بام سبز یا باغ بام و یا نگهداری گیاهان در ساختمانها پیشنهاد
میشود .باتوجهبه اینکه بیشتر آلودگی صوتی در این منطقه ناشی از شبکة راهها و بهتبع آن تردد موتورسیکلتها و
ماشینهای سواری است ،جایگزینی استفاده از خودروهای عمومی (که با استانداردهای جهانی ساخته شدهاند) به جای
خودروهای شخصی باید از طریق رسانههای عمومی فرهنگسازی شود .همچنین ،در ساختوساز ساختمانهای مرتفع به
جریان باد غالب منطقه توجه شود تا حبس گرما و آلودگی هوا کمتر انجام بگیرد .توجه به نتایج نشان میدهد که در این
منطقه آلودگی هوا اولین و مؤثرترین عامل در کاهش بُعد زیستمحیطی کیفیت زندگی است .بنابراین ،عالوه بر موارد
ذکرشده ،برنامهریزی و اقدامات پیشگیرانه برای کاهش آلودگی هوا پیشنهاد میشود.
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