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 چکیده

. باشدمی در باقرشهر تهران یشهر یزندگ طیمح تیفیک یابیارز این مقاله هدف
 ها،بوده است. ابزار گردآوری داده یو ذهن ینیع هایاز روش یقیتلفنوع تحقیق، 

کیفیت  اند.های مرتبط بودهدستگاه و هاسازمان هایگزارش و هااسناد، آمارنامه
های آلودگی، اکولوژیک، ب شاخصسنجه در قال 23محیط زندگی با 

درجه، مورد ارزیابی قرار گرفتند. با توجه به  5ها و امکانات شهری در زیرساخت
، برای تعیین وزن AHPها، از مدل ها و سنجهاهمیت ناهمسان شاخص

با  یاسناد یهاداده قیتلف ها استفاده گردید. نوآوری تحقیق حاضر،شاخص
و بیان  هاسنجه یوزن برا نییضمن تع یاضیل رمد کیابداع  ی،ذهن یهاهددا
 ،یآرمان تیاز وضع ینسبتعنوان بهو  یبه صورت کم یابیارز یینها جهینت

سنجه در  4سنجه در طیف خیلی خوب،  4نتایج تحقیق نشان داد که  .باشدمی
سنجه در  3سنجه در طیف ضعیف و  8سنجه در طیف متوسط،  4طیف خوب، 

طیف مورد ارزیابی، میانگین  5برای  5تا  1. با لحاظ امتیازات طیف بد قرار دارند
 91/2و بدون آن  31/3ها، ها در شرایط اعمال وزن برای سنجهوزنی سنجه

درصد حد  1/66دست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که محدوده مطالعاتی از به
زندگی باشد؛ بنابراین وضعیت کیفیت محیط مطلوب کیفیت زندگی برخوردار می

گردید. سرانه باالی فضای سبز شهری و باقرشهر، در سطح متوسط، ارزیابی 
کشی و گاز شهری از نقاط قوت و های آب لولهمندی اماکن از شبکهمیزان بهره

آلودگی هوای ناشی از صنعتی بودن منطقه و مجاورت با تهران و وجود بیابان در 
های پایین فرهنگی، رانهکشی فاضالب و ساطراف، عدم وجود شبکه لوله

های مهمی بودند که در این ورزشی، بهداشتی درمانی و آموزشی از جمله کاستی
 بررسی مشاهده گردید.
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Abstract 

The aim of this study is evaluate the quality of urban living 
environment in Baqershahr, Tehran. The type of research was 
a combination of objective and subjective methods. Data 
collection tools were documents, statistics and reports of 
related organizations and institutions. The quality of the living 
environment was evaluated with 23 measures in the form of 
pollution, ecological, infrastructure and urban facilities 
indicators in 5 degrees. Due to the heterogeneous importance 
of indicators and metrics, AHP model was used to determine 
the weight of indicators. Documentary data were combined 
with mental data and by devising a mathematical model and 
while determining the weight for the measures, the final result 
of the evaluation was expressed quantitatively and as a relation 
of the ideal situation. The results showed that 4 measures are in 
the very good range, 4 measures are in the good range, 4 
measures are in the medium range, 8 measures are in the poor 
range and 3 measures are in the bad range. In terms of scores 
of 1 to 5 for the 5 spectra evaluated, the weighted average of 
the measures in terms of weight application for the measures 
was 3.31 and without it were 2.91. The results indicated that 
the study area has 66.1% of the desired quality of life and 
therefore the quality of living environment in Baqershahr is 
evaluated at a moderate level. High per capita urban green 
space and the rate of utilization of places from piped water and 
urban gas networks are strengths and air pollution due to the 
industrial nature of the region and proximity to Tehran and the 
presence of desert around, lack of sewerage network and low 
per capita cultural, sports, health and education were among 
the important shortcomings that were observed in this study. 
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 همقدم
دهای سیستم شهری ترین کارکرایجاد محیط زندگی یکی از مهم

مراتب های شهری با سلسلهاست. شهرها متشکل از سیستم
ها، چندگانه هستند و حاصل عملکرد متقابل این زیرسیستم

سیاسی،  - یندهای اجتماعیآگیری محیط زندگی است. فرشکل
 گذاری ناحیه و اساساهای سرمایهجمعیتی و مهاجرتی، جاذبه

ت محیط شهر بستگی دارد پویایی توسعه شهر ناگزیر به کیفی
(Ovsiannikova , 2014: 2) . 

کنند کیفیت محیطی که مردم در آن کار، زندگی و فعالیت می
دارد. همچنین کیفیت زندگی شهری  تأثیرها آن بر کیفیت زندگی

های اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، محیط رابطه مستقیمی با ویژگی
زندگی افراد دارد  زیستی و تسهیالت و خدمات عمومی محل

 ( 305 :1394)سعیده زرآبادی، نجاتی و صفری، 
ه بیان دیگر، کیفیت مطلوب زندگی شهروندان و رضایت ب

ها آن آوردی از کیفیت مطلوب محیط زندگیآنان از زندگی ره
بخش باشد و زمینه جذاب و رضایت تواندست. محیط زندگی میا

گیر و ناسالم بوده و مانع را برای رشد فراهم آورد و یا برعکس دل
 تعالی انسان گردد. 

کیفیت محیط زندگی شهری دغدغه بسیاری از مردم و 
ریزان عصر کنونی است. تمرکز بیش از نیمی از جمعیت برنامه

های زمین درصد از سطح خشکی 2جهان در شهرها که تنها در 
( و گسترش روزافزون Pacione, 2004: 21اند )فشرده شده
، مسائل و مشکالت خاصی چون آلودگی فزاینده، شهرنشینی

کمبود امکانات و خدمات، ترافیک و مصرف روزافزون انرژی، 
اقتصادی را  –های اجتماعی محدودیت فضاهای باز و محرومیت

کیفیت محیط بر  تأثیریید و تصدیق بر أوجود آورده که ضمن تهب
حی، طرا سمت کیفیت زندگی و سالمت و تعالی شهروندان، به

 گذاری محیط شهر هدایت گردیده است. ریزی و سیاستبرنامه
 سنجش کیفیت محیط زندگی شهری اولین مرحله در اداره

. با ارزیابی کیفیت (Paul, 1971: 102)کردن و مدیریت آن است 
گذاران شهری ریزان و سیاستمحیط زندگی است که مدیران، برنامه

محیط شهری آگاهی یافته و به های ها، نیازها و اولویتاز کاستی
 گردند.مدیریت مطلوب شهر و توسعه آن رهنمون می

ی از مجاورت با این شهرهای پیرامونی تهران که به تأسدر 
باره بار عظیمی از جمعیت و مهاجرت بر آنان یک ، بهشهرکالن

آور فیزیکی و جمعیتی را در شرایط تحمیل شده و رشد سرسام
ریزی نشده باالجبار پذیرا امههای برنننشینی و اسکاحاشیه

اند، محیط زندگی از جهات مختلف فیزیکی، اجتماعی و هشد
های فرسوده، ریزدانه و متراکم، نماید. بافتفرهنگی نامطلوب می

          کمبود فضاهای باز و امکانات و خدمات شهری، آلودگی محیط

ان در این شهرها برخی از مسائل رودروی مدیران و متولی...  و
  شود.محسوب می

ای از این کیلومتری جنوب شهر تهران نمونه 4باقرشهر در 
زندگی ارزیابی کیفیت محیط به  که در این مطالعه ستا شهرها

  در آن پرداخته شده است.
ادبیات موضوع گواه توجه زیاد به کیفیت زندگی در  مرور

شهوری است م همؤسس مطالعات و تحقیقات گذشته است. مرسر
 شکل گسترده و تخصصی در این حوزه فعالیت داشته وکه به

 جمله در های زیادی در شهرهای مختلف جهان ازپژوهش
مریکایی و آمالزی، هند، چین، ترکیه و شهرهای کشورهای 

 اروپایی انجام داده است.
و سازمان بهداشت  سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 

. از مطالعات اندتحقیقاتی انجام داده نیز در این زمینه جهانی
ارزیابی کیفیت زندگی مهاجرین شهر توان به محققان خارجی می

ارزیابی کیفیت محیط (، 2020) دوبلین ایرلند توسط بوبک
، (2019و همکاران ) کلمبیا توسط موریلو مدلین زندگی شهر

لعات اسلونی، مطا شهر لیوبلیانای هبار(، در2016) تیران همطالع
ارزیابی کیفیت  و اتیوپی یشهر هواسا ،(2015) ماموی و گوتو

 ،(2012) کرواسی توسط اسالوو محیط زندگی شهر ریپکای
توان به می اشاره نمود. از میان تحقیقات متعدد داخلی نیز

کیفیت  در ارزیابی ،(1397نژاد و همکاران )مطالعات حاتمی
زاده و مطالعات کاظمتهران،  6محیط زندگی شهری در منطقه 

 11 و 6 ،3 مناطقارزیابی کیفیت محیط در  ،(1397همکاران )
کیفیت از  ،(1397پور و همکاران )تهران، ارزیابی رضایی شهر

 ،(1395قم، مطالعات محمدی و همکاران )زندگی مناطق شهری 
در ارزیابی کیفیت زندگی محالت شهر اردبیل، مطالعات محمدی 

کیفیت محیط زندگی بافت قدیم درباره  ،(1397آذر و همکاران )
ارزیابی ( در 1396شهر ارومیه و مطالعات منتظرالحجه و فتوحی )

های کیفیت زندگی شهرک رزمندگان شهر بندی شاخصو رتبه
 اشاره نمود.  یزد

مرسر،  هویژه در مطالعات مؤسسگرچه در مطالعات خارجی بها
های عینی و داده نوع دو های کیفیت زندگی با استفاده از هرپژوهش
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3. World Health Organization 
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ذهنی صورت گرفته، اما مطالعات پیشین در ایران همه مبتنی بر 
 های ذهنی صرف هستند. داده

هدف مطالعه خود را  تحقیق حاضر، چه مطرح گردیدآن اساسبر
قرار داد و  ،تهرانباقرشهر در  یشهر یزندگ طیمح تیفیکارزیابی 

های عینی و ذهنی لفیق دادهنخستین پژوهشی باشد که با تتواند، می
های مورد استفاده، به ارزیابی شدن وزن متفاوت برای سنجه و قائل

سؤال در همین راستا، این  کیفیت محیط زندگی پرداخته است.
 یزندگ طیمح تیفیکاز نظر تهران باقرشهر  کهآید پیش می

  چه وضعیتی قرار دارد؟ در یشهر
 

 مبانی نظري

 چارچوب نظری
 مسئلهافزایش شناخت و آگاهی نسبت به  دنبالهای اخیر بهدر سال

)نواحی محلی(،  کوچک هایمحیط در مقیاس تباهی تخریب و
 به زیست، محیط تخریب جهانی معضل ضمن توجه به پژوهشگران

اند. معطوف گردیدهشهروندان نیز  ندگیهای سکونت و زمحیط
و  طور عامیط )بهکه امروزه اگرچه اهمیت نسبی کیفیت محطوریبه

و حفظ  ء( هنوز موضوع بحث و مناقشه است، ارتقادر مقیاس جهانی
اهمیت محیط در مقابل  چونکیفیت محیط شهری بنا به دالیلی 

های سکونت، بسط و دیگر جوانب زندگی، ماهیت خاص محیط
عنوان سکونتگاه های مسکونی شهری بهگسترش نقش محیط

که در معرض تأثیرات نامطلوب ناشی  ها و تعداد افرادیاصلی انسان
های سکونت خویش هستند، اهمیت از شرایط غالب در محیط

 (. 22 :1393، همکارانو  )رفیعیان حیاتی یافته است
ه شده ئعاریف متعددی ارازندگی ت از مفهوم کیفیت محیط

تر یاست. در برخی از این تعاریف بر پیوند آن با مفهوم کل
بخشی اساسی از عنوان بهکیفیت زندگی تأکید شده است و آن را 

اند که ترکیبی از تر کیفیت زندگی تعریف کردهمفهوم گسترده
بی نظیر آسایش و کیفیات پایه نظیر سالمتی و ایمنی با جوان

 هنظر قرار گرفته است. این مفهوم به مثابجذابیت در آن مد
متغیرهایی  شاملو س رفاه فردی بازتابی از تمامی جوانب احسا

 باشد.میمندی انسان مؤثرند، که بر رضایت
برخی محیط زندگی شهری را بخش انسانی محیط زیست 

های دانند که متشکل از مجموعه اجزاء ساخته شده )ساختمانمی
مسکونی، عمومی و صنعتی(، امکانات ساختاری و تجاری، 

و عناصر طبیعیِ مجموعه ها بوده تشکیالت حمل و نقل و زیرساخت
 .(Ovsiannikova, 2014: 2)سازد شهری را تعدیل و سازگار می

محیط شهری عنصری از سیستم شهری است که ضرورتا 
کیفیت محیط زندگی و کیفیت زندگی مردمی که در محدوده 

ها همه در ارتباط نماید. اینبرند را تعریف میسر میشهری به

کنند و صورت یک سیستم واحد عمل میمتقابل با یکدیگر و به
سیستم شهری محلی که در آن  طور مستقیم بامردم نیز به

سازند تا محیط را ساخته کنند، ارتباط متقابل برقرار میزندگی می
تمامی محققانی که در باب موضوع کیفیت محیط  .و تغییر دهند

اند، به دشواری زندگی شهری به کنکاش و پژوهش پرداخته
 اند. عنوان یک مفهوم اذعان داشتهریف آن بهتع

طور کیفیت محیط شهری یک دارایی پنهان است که به
آمیختگی عنوان حاصل درهمبهگیری نبوده و مستقیم قابل اندازه

 های منحصر به فرد که این دارایی بهشماری چند از ویژگی
 کیفیت محیط از برآیندباشد. وابسته است، مطرح میها آن

در شود اما معین حاصل می هکیفیت اجزای متشکله یک ناحی
داللت نیز جمع اجزای سازنده، بر ادراک کلی از یک مکان عین 
 محیط کیفیت دیگر، عبارت به (.Moore, 2006: 786) دارد

عمکرد  از که است پیچیده و فضایی متغیر پارامتر شهری یک
توزیع  شهر، جزیره گرمایی جمله از پیوسته هم به فاکتورهای

هوا  کیفیت وها آن طرح و شکل ها،ساختمان سبز، تراکم فضای
 Nichol, 2005: 47).)شده است  تشکیل

توان به دو براساس مطالعات انجام شده، کیفیت محیط را می
ای هستند که دسته تقسیم کرد: دسته اول شامل مطالعات اولیه

و دسته دوم از اند به طور جنبی با موضوع کیفیت محیط مرتبط
تحقیقات انجام شده نیز بر روی خصوصیات افراد ساکن در یک 

 (. ,.Crap et al 241:1976محله متمرکز شده است )
 شهر هایزیرساخت کیفیت به بستگی شهری محیط کیفیت

 کالبدی)فیزیکی( محیط و شامل دارد،ها آن مناسب مدیریت و
سروصدا،  سبز، فضای هوا، کیفیت باران، آب )مدیریت مانند

 گاز، برق، آب، )تامین مسکن به مربوط تسهیالت و...(، ترافیک
 ،)جامعه اجتماعی محیط و (... فاضالب و دفع بهداشت، تلفن،

امنیت  و رضایت احساس ،اجتماعیهای کنش ،استقالل
 Kamruzaman et al., 2007: 1).)شود اجتماعی می

های یط، دیدگاهدر روند توسعه و تکمیل مفهوم کیفیت مح
 مختلفی ارائه شده است. 

 محیطی هایسیاست گذاران که اغلب ازدیدگاه سیاست
اجتماعی  اقتصادی، غالب شرایط به توجه با گیرد،می تأنش کشورها

 چگونگی با رابطه در همچنین و بوده متفاوت مناطق محیطی و
 کشور به کشور یک محیط، از مسئله کیفیت با برخوردهای روش

 پایه بر ابتدا در که دیدگاه دارد. این وجود زیادیهای تفاوت یگرد
 سطح پنج در عمدتا یافت، گسترش محیط سیستمی تحلیل رویکرد
 گرفته است.  قرار مدنظر و مطرح فضایی

 پنج در محیطی زیست مسایل فضایی مقیاس دیگر عبارت به

 جهانی، شامل سطح سطح پنج این .اندتعریف گردیده سطح
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 .هستند مسکن( و محله )شامل سکونتی محیط ای، ملی وقهمنط
 از را آن که ایویژه فرآیندهای توسط سطوح این از هرکدام
 این براساس .شوندمشخص می سازد،می مجزا دیگر سطوح
 یک به صورت را زندگی محیط کیفیت مفهوم توانمی دیدگاه
 که امعن این به کرد؛ معرفی شاخصه چند مراتبی سلسله مفهوم
 ویژگی چندین به وسیله فضایی مقیاس هر در محیط کیفیت
 هایشاخص های مربوط بهشاخصو در نتیجه،  شده تعیین ریزتر،

  شوند.تقسیم می تریکوچک
 انتخاب در تواندمی محیطی مسایل فضایی مقیاس به توجه

 مجریان و منابع شناسایی اطالعات، وها های گردآوری دادهروش
 داشته کاربرد مناسب اقدام و مشی خط تنظیم مسایل، این در درگیر

 عمق و شدت و دامنه فضایی، سطوح از یک هر در واقع باشد. در
 را شرایط با متناسب و متفاوت برخوردهای و است متفاوت مسایل
 به وقتی هاسیاست این(. 18 :1384کند )سرایینیوس، می ایجاب
 همان سطح یابند. اینمی یتربیش اهمیت رسندمی پایین سطوح
 خوب )محیط پایه ارزش 5 مبنای بر که است زندگی محیط سطح
تنوع(  و فضایی آزادیی ایمن، محیط پاک، محیط شده، ساخته

 به تنها سکونتی( محیط) سطح این هایشاخص .شودمی گذاریپایه

 روانی هایشاخص محدود نشده و انواع محیطی هایشاخص
 و اجتماعی امنیت جمعیت، ازدحام سکونتی، هایمحیط اجتماعی
 و تسهیالت به دسترسی همچون شده ساخته محیط هایشاخص
 کیفیت گیرند. به این ترتیب، دربرمی در را همسایگی واحد خدمات
 بد، بوی سروصدا، مانند،) فیزیکی هایشاخص سکونتی، محیط
 جمعیت، امازدح) اجتماعی روانی هایشاخص ،)زباله هوا، آلودگی

 شده ساخته محیط هایشاخص و( اجتماعی امنیت اجتماعی، حس
 محیطی کیفیت هایکنندهتعیین خدمات( و تسهیالت مانند

 که گرفت توان نتیجهمی دیدگاه شوند. براساس اینمی محسوب
 شاخصه چند مراتبی سلسله مفهوم یک سکونتی محیط کیفیت

 فضایی سطح از کدام هر در محیطی کیفیت که معنی است. بدین
 به هاشاخص این گردد ومی مشخص ریزتر، مشخصه چندین توسط
 ندگردمی تقسیم دیگری هایشاخص به پذیریسنجش منظور

(Van poll, 1997: 11.)  
رویکرد سیاستگذاران در این زمینه بر درک و تعریف کیفیت 

محور و محیط شهری بر پایه دو دیدگاه متفاوت کارشناس
 (.325 :1391محور قرار دارد )رفیعیان و پورمحمدی، خاطبم

محور سطوح متفاوت ادراک محیطی در دیدگاه مخاطب 
مخاطبین قرار دارد و کیفیت بر پایه درک مخاطبین عام از 
چگونگی فهم و انتظارشان از حوزه تعامل اجتماعی متقابل مبتنی 

ساس تمام محور، نظرات کارشناسان ااست. در دیدگاه کارشناس
 گیرد. ها قرار میها و تصمیمبررسی

ادراکی است که اصوال  –شناختی رویکرد دیگر رویکرد روان

 کرده و بر این باور است که این تأکید محیط و انسان رابطه بر
 قرار تأثیر تحت محیط و های فردیویژگی هوسیلبه رابطه

 از و کنندمی فعالیت خود زیست محیط روی گیرد. مردممی
 جمعیت بر نیز زیست محیط و شرایط وضعیت دیگر، سوی
 انسان، رفتار و محیط رابطه مورد گذارد. درمی تأثیر آن ساکن

 در رویکرد است. تشخیص قابل نظری گیریچهار موضع
 ندارد.  انسان رفتار بر تأثیری هیچ محیط اختیاری

 کمی و انسان رفتار کننده تأمین محیط ،گراامکان در رویکرد
 وقوع نظام قطعیت به عدم گرااحتمال است. رویکرد آن از تربیش

فرض  ولی است معتقد طراحان عمل محیط و انسان رفتارهای
 و باالخره رویکرد است متغیر انسان رفتار اساس که کند می

 هکنند تعیین را تکامل، محیط نظریه از ایشاخهعنوان جبری به
 (. 114: 1381نگ،)ل داند می انسان رفتار اصلی

ای از مجموعه با محیط ،ی مطرح شدهرویکردها تمام در
 را او تواند رفتارگیرد و میقرارمی انسان برابر در محیطی عوامل
 همانند محیطی باشد. عوامل اثرگذار نیز و دهد قرار تأثیر تحت
 محیط زایعوامل استرسعنوان به است ممکن عوامل دیگر

 یک از غالب( طوربه) زااسترس عوامل د. اینشون احساس پیرامون
 آهنگ یک دارای و کنندپیروی می مشخص و الگوی زمانی روند

 دهنده هستند.  آزارها آن یعنی به عبارت دیگر، منفی هستند.
ها آن کنترل عدم استرس زا عوامل این دیگر ویژگی

 یتشانماه آسانی آن به به افراد عملی پاسخ که معنی بدین.ستا
استرس  عوامل هایویژگی توانطور کلی میدهد. بهتغییر نمی را
که )منفی تأثیرات(منفی آهنگ دار، دارایزمان فرآیندی را زا
 غیرمستقیم و مستقیم صورتبه نیستند، زاآسیب حتمی طوربه

 باشند، توصیف نمود. کنترل می غیرقابل و کنندمی عمل
 و گازها سروصدا، بر مشتمل محیطی زایاسترس عوامل

هستند امنیت  و تهدیدات زیاد جمعیت زباله، آلودگی، بد، بوهای
(Van poll, 1997: 15 .) 

، گذاراندر رویکرد تحقیق تجربی، برخالف رویکرد سیاست
های کیفیت محیط و دنبال فهم مفاهیم و مؤلفهبه کاربران
صور شده های از پیش متمندی بدون ارجاع به سیستمرضایت

باشند. این رویکرد بر ادراکات کاربران محیط از کیفیت محیط خود می
به ها آن بندیآوری موارد یا دستهو فرآیندهای تجربی در جهت جمع

  (.Karp, 1976:244شود )تر و معیارها، متمرکز میسمت ابعاد کلی
ادراکی  محیطی کیفیت به مربوط تحقیقات در ویژگی چند
 جمله از مؤثر هستند. محیط و انسان رابطه در که شده شناسایی

 اجتماعی اقتصادی، جنس، پایگاه سن، به توانمی هاویژگی این
 و فردی هایویژگی کرد. از اشاره مسکن مالکیت نوع و افراد

 مواجه محیطی شرایط با را شخص مؤثری طور به که شخصیتی
 حالت ینا در .است شرایط آن مورد در فرد قضاوت سازد،می
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 این البته که بگیرد پی در را سازش طریقه است ممکن شخص
 .دارد بستگی فرد شخصی تمایل به و هم مسئله نوع به هم امر

 غیرقابل تواندمی هم که محیطی زایعوامل استرس به بسته البته
 طریقه سازش باشد، پذیر بینی پیش تواندمی هم و باشد کنترل
 مثال، بخورد. برای شکست یا و موفق بوده تواندمی محور مسئله

 سروصداهای برابر در موفقیت است با ممکن ساکنین از نفر یک
 سروصدای برابر در آسانی به اما کند، مقاومتها همسایه
 نماید. توانایی حفظ را خود استقامت نتواند شبانه هایفعالیت
 یاقتصاد اجتماعی یا هایمهارت فردی، هوش به پذیری سازش
 مأخذ یک به مختلف افراد آن در که روشی دارد. بنابراین بستگی

 است ممکن دهند،می نشان واکنش (...سروصدا و هوا، آلودگی)
 برحسب فرد واکنش که گرفت نتیجه توانمی .باشد متفاوت
 را متفاوتی هایتواند قضاوتمی محیطی عوامل برابر در شرایط
 عوامل منفی اثرات رو همین آورد. از اههمر به عوامل این درباره

 توسط و نباشند مساوی ارزش دارای یکسان به تواندمی محیطی
 ترافیک، از ناشی مثال سروصدای شود. برای بندی درجه فرد یک

 شودمی آماده امتحان برای شخصی که هنگامی است ممکن
 مسئله یک به نسبت فرد دید باشد. همچنین آزار دهنده خیلی

 طوری کند. به محیطی حاصل عوامل از را متفاوتی اثرات تواندمی
 برای است ممکن نظامی هواپیماهای از ناشی سروصدای که

 دید این که افرادی به نسبت دارند ارتش به دید مثبتی که افرادی
 مطالب. (Van poll, 1997:15باشد) دهنده آزار ترکم ندارند را

 مختلف صور به محیط و انسان ابطهر که است این بیانگر فوق
 هایویژگی به شدت بهها جنبه بعضی.گیردمی قرار تأثیر تحت
و  فرد بین واکنش و کنش از دیگر بعضی و است مرتبط فردی
 به که است معتقد نیز پاسیون مایکل .گیردمی شکل محیط
 جانبه همه فهم و ساکنان بر شهری محیط آثار تشریح منظور
 اکولوژی رویکرد شامل نظری رویکرد پنج و محیط، سانان رابطه

 محیطی، رویکرد ظرفیت رویکرد فرهنگی، خرده رویکرد انسانی،
 دیدگاه پنج دارد. این وجود رفتاری محیط رویکرد و رفتاری جبر

 مفهوم حول را عمومی مدل یک و شده هم یکپارچه با نظری
 که هنددمی ناراحتی( تشکیل و حد از بیش استرس )ترس

 معرفی محیطی اثرات با سازگاری برای تالش نتیجهعنوان به
 شهر سیمای درک یا محیطی ادراک مدل شود. در اینمی
 هایو ویژگی محیط انتزاعی شرایط عملکرد و رابطهعنوان به

 شرایط هگستر از محیطی شرایط ادراک شود. اگرمی تعبیر فردی
 سازگاری فرآیند آن بعت به و شود استرس خارج فردی هبهین

 با شرایط انطباق دهد رخ سازگاری که صورتی شود. درمی فعال
 باعث صورت این غیر در و گرفته صورت آن به عادت یا و

  (.Pacione, 2005: 400گردد )می فرد بر اثراتی

 کیفیت زمینه در شده انجام تحقیقات برمبنای دیدگاه این
 کیفیت روی بر که طالعاتی استم بر متکی بوده و استوار محیط
 از مندیرضایتها آن شده و در متمرکز شهری سکونتی محیط

زمینه باشد. در این می ارزیابی معیار غالب محیط و سکونت
 سکونتی هایمحیط و محل بوده خود گران از ساکنانمشاهده
گردند. ارزیابی می هاشاخص وسیعی از هگستر مبنای بر شهری

 سکونتی شرایط و موقعیت مورد در ساکنان ات،مطالع این در
 سؤال مورد کیفیت هایشاخص از ایمجموعه مبنای بر فعلی
 کردن فهرست مورد، این در ترین هدفمهم .گیرندمی قرار

 است. شهری سکونتی محیط مورد در اساسی هایشاخص
)طبیعت، فضای باز، محیط شهری اجزای سازنده 

اخت، تسهیالت محیط کالبدی و سها، محیط انسانزیرساخت
ذخایر طبیعی( هر یک مشخصات و کیفیات خاص خود را دارا 

است که عالوه بر کیفیت محیط موضوعی پیچیده و باشندمی
ها های گروهها و ارزشادراکات ذهنی، نگرش هدربرگیرندها این

  (.22 :1393، و همکاران )رفیعیان نیز هستو افراد مختلف 
هایی قرار دارد کیفیت محیط زندگی شهری در زمره مؤلفه

گونه ارزیابی از محیط زیرا هر .دشوار استها آن که ارزیابی
طیفی از عناصر است و با یک  زندگی، نیازمند کشف یکپارچگی

 توان کیفیت آن را مورد ارزیابی قرار داد. معیار صرف نمی
های بعدی و مرکب از جنبهکیفیت محیط شهری مفهومی چند 

کالبدی، فضایی، اقتصادی و اجتماعیِ محیط شهری است که به 
طور دقیق و کامل شناخته نشده و لحاظ پیچیدگی، در عمل هنوز به

های مختلفی چون طرح کالبدی شهر، زیرساخت، تواند از نگاهمی
اثرات اقتصادی، سیاست حکومت، نظر عمومی و مالحظات 

ارزیابی قرار گیرد. چالش اصلی در این زمینه آن است اجتماعی مورد 
گویی روابط متقابل سازی و پیشای برای مدلکه هیچ روش ساده

های های فوق وجود ندارد و به مانند اغلب پدیدهمیان تمامی جنبه
جغرافیایی و فرایندهای محیطی، این مقوله نیز به سطوح فضایی و 

های این مقوله هم با شاخصهم به مقیاس زمانی وابسته است. 
اند و هم با هدفی که در اسناد هنجاری و قواعد فنی تعریف شده

های ذهنی وابسته به ترجیحات فردی مشخص گردیده خصیصه
است. در این شرایط روش ارزیابی کیفیت محیط زندگی شهری 

ای متکی باشد که توسط بایستی به رویکردهای یکپارچه
کار گرفته شده است. این سیستم بهمحققان ارائه گردیده و 

تحلیل متشکل از تمامی عوامل بوده و هم به طریق ارزیابی 
کمّی )محاسبات معیارهای یکپارچه و خاص( و هم به طریق 

پذیرد کیفی )ارزیابی کارشناسی و برآورد( صورت می
(Ovsiannikova, 2014: 3 .) 

یت با این که هیچ شیوه شفاف، متقن یا استواری که کیف
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محیط را در یک مکان اندازه گرفته و یا ارزیابی کند، وجود ندارد 
در این  اما در هر حال اغلب مطالعات بر یک رویکرد یکپارچه

های کمی و کیفی موضوع اصرار دارند که همزمان از سنجه
تواند بسیاری، شرایط عینی صرف نمی از نظرنماید. استفاده می

م است با تصورات و انواع گویای صحیح کیفیت باشد و الز
ها همراه گردد تا به ارزیابی درستی از کیفیت محیط رهنمون دانش

 .(Van Kamp et al, 2003د )شو
های کمک سنجهمعموال بهسنجش کیفیت محیط شهری،  

توصیفات ، (2003) ( و ویلسون1984و همکار ) بدرمن یکم
 ،(2200) ( و واکرناگل2000) آبولینا و زیالنس کیفی

و  (2003) ( و بونایوتو2004) کینر توضیحات نگرشی
(، 1997) (، لو و فابر2007) لی و ونگ اندازهای چشمویژگی

 ارزیابی گردیده است.  (،2005( و )2007) نیکل و ونگ

باب کیفیت محیط زندگی صورت گرفته،  زمینه مطالعاتی که در
های باز، تراکم شده، فضا پارامترهایی چون درصد سطوح ساخته

ها، کیفیت هوا و آلودگی صوتی را جمعیت و خانوار، دسترسی به جاده
(. برخی دیگر آلودگی Rahman, 2011: 68اند )مدنظر قرار داده

حرارت  ( و درجهJosep, 2014: 37ها )مضاعف ساحلی، زاغه
  اند.( را در نظر گرفتهNichol; Wong, 2005: 52سطحی )

 

 شانجام پژوهروش 

تلفیقی از  زندگی،برای ارزیابی کیفیت محیط  حاضر، در تحقیق
کار گرفته شده است. روش عینی بر پایه روش عینی و ذهنی به

معتبر  های آن از اسنادهایی بوده که دادهمعیارها و شاخص
( استخراج هاها و دستگاههای سازمانها و گزارشآمارنامه)

کارشناسان و متخصصان  در روش ذهنی، دیدگاهاند و گردیده
کیفیت محیط  هایی که منابع معتبر آن را در قیدموضوع در مقوله

 اند. تشکیل داده تحلیل را بخش دوم و اندشهری آورده
، اصول توصیه شده تحقیق در انتخاب معیارهای ارزیابی

و با توجه به آن معیارهای  مدنظر قرار گرفت ،توسط محققان
 : ندانتخاب شد مورد بررسی

 های اصلی کیفیت محیط زیست شهریتوانایی انعکاس جنبه •
 توانایی انعکاس واکنش افراد به کیفیت محیط •
 هاها و سهولت دسترسی به آنموجود بودن داده •
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سهولت درک توسط مدیران و کارگزاران شهری  •
(Gurram et al., 2015: 19 .) 

 معیارهای مورد بررسی عبارتند از:
های آلودگی هوا آلودگی محیط شامل شاخصمعیارهای  .1

، مشخص گردیده 10PM و 2SO ،xNOهای غلظت که با سنجه
شاخص آلودگی آب که با سنجه کیفیت آب سازمان بهداشت 
 ،جهانی مشخص شده و آلودگی صوتی که متوسط محدوده

  ؛نمایانگر آن است
های تفکیک زباله، معیارهای اکولوژیکی شامل: شاخص .2

ها، فضای سبز، تراکم نسبی جمعیت رژی در ساختمانمصرف ان
 رویی شهری؛و پراکنده

دسترسی به امکانات و خدمات شامل: فضاهای فرهنگی  .3
های فرهنگ، های نمایش، خانهها، سالنها و زیارتگاه)عبادتگاه

های سکونتگاهی، فضاهای کتابخانه(، فضاهای ورزشی، سرانه
کشی، شبکه مندی از آب لولههرهب بهداشتی و درمانی، آموزشی،
 گاز شهری، تلفن؛، فاضالب

نظرات کارشناساان در خصاوص: پااکیزگی و نظافات شاهر،       .4
زیبااایی و جااذابیت شااهر، وجااود عناصاار پرمعنااا در معماااری و  

 .شهرسازی

هاای  ها و سانجه جا که چهار دسته از معیارها، شاخصاز آن
هاا  کدام از شاخصهر برایدر گام اول، رند، فوق اهمیت برابر ندا

تعریاف  مشاخص  وزن با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، 
ابتدا میان چهار گروه معیارهاا مقایساه زوجای    ، در این مدلشد. 

صاورت  ها بهها و سنجهصورت گرفته و در مراتب بعدی شاخص
اناد و مطاابق اصاول ایان روش،     زوجی مورد مقایسه قرار گرفته

هاا تعیاین   ها و سنجهمعیارها، شاخص ضرایب اهمیت مربوط به
است کاه در محاسابات    1هر سنجه نسبتی از عدد  وزناند. شده

  گردیده است.، اعمال هندسیمیانگین 
های هر سنجه با توجه به رقم مربوط و میزان در گام دوم

استانداردی که در منابع و تحقیقات تعیین شده، در یکی از 
وسط، خوب و خیلی خوب قرار بد، ضعیف، مت ههای پنجگانطیف
های کارشناسی نیز به همین ترتیب در این اند. ارزیابیگرفته
برای  5تا  1های اند. با در نظر گرفتن نمرهها قرار داده شدهطیف

خوب و اعمال ضریب اهمیت به ها از بد تا خیلیهر کدام از طیف
شرح گفته شده، از یک سو نسبت امتیاز حاصله در وضعیت 

ها ود به امتیاز حالت مطلوب )فرض شرایطی که کل سنجهموج
در طیف خیلی خوب قرار داشته باشند( معرف وضعیت کیفیت 

باشد. از سوی دیگر با محیط شهری محدوده مورد مطالعه می
برای  5/1تا  5/0توجه به قائل شدن دامنه امتیازات به ترتیب از 

 برای طیف  5/3تا  5/2برای طیف ضعیف،  5/2تا  5/1طیف بد، 



 83                        1399، بهار و تابستان 21، پیاپی1شماره سال یازدهم، شهری، شناسیهای بومدو فصلنامه علمی پژوهش                              

 

برای  5/5تا  5/4برای طیف خوب و باالخره  5/4تا  5/3متوسط، 
میانگین وزنی مربوط، کیفیت کلی محیط ، طیف خیلی خوب

 نماید.های مورد اشاره معرفی میشهری را با یکی از این طیف

 

 محدوده مورد مطالعه
کیلومتری جنوب  4محدوده مطالعاتی این تحقیق، باقرشهر واقع در 

هکتار مساحت )شهرداری باقرشهر،  546هر تهران است که حدود ش
  ( دارد.1395هزار نفر جمعیت )مرکز آمار ایران،  60( و حدود 1395

آن در حدود  هاولی هباقرشهر، سکونتگاهی نوپدید است که هست
کارگری بود که در سه نقطه در پیش، تعداد معدودی مسکن  هده 6

ن نهاده شده بودند. این نقاط به دلیل پیرامون چند واحد صنعتی بنیا
موقعیت ممتاز در نزدیکی پایتخت و قرارداشتن در مسیر اصلی 

قم( به سرعت –ارتباطی شمال به جنوب کشور )جاده تهران 
که پس از اتصال به پذیر گردیدند تا اینگسترش یافته و جمعیت

تاسیس  با 1371یکدیگر روستای باقر آباد را بوجود آوردند و در سال 
 شهرداری، نام باقرشهر به خود گرفتند. 

 

 
 موقعیت جغرافیایی باقرشهر -1شکل 

 

 هایافته
های برگزیده، ارزش و که سنجهبا توجه به این در این مطالعه،

-اهمیت نسبی یکسانی ندارند، با استفاده از مدل تحلیل سلسله

هر ضریب اهمیتی تعیین شده که ها آن مراتبی، برای هریک از
خواهد بود  1برابر ها آن هستند و مجموع 1کدام نسبتی از عدد 

 (. 1)جدول 
  

 

 مراتبیها با استفاده از مدل تحلیل سلسلهها و سنجهشده برای معیارها، شاخص ضریب اهمیت محاسبه. 1جدول 

وارد شده و  هامقادیر مربوط به هر کدام از سنجه ،2در جدول 
در منابع و  از روی آن و استاندارها و معیارهایی که برای هر کدام،

تحقیقات معتبر آورده شده و در نظر گرفتن شرایط محلی، 

جهت هر مشخص گردیده که وضعیت محدوده مورد مطالعه از 
 های پنجگانه قرار دارد. یک از طیفسنجه در کدام

 
 

ج

 هاها و ضریب اهمیت آنسنجه هاشاخص معیارها

 

 آلودگی

 محیط
 

 آلودگی هوا

 2SO (0646/0)غلظت 

 xNO (0565/0)غلظت 
 10PM  (0727/0)غلظت

 (15072/0کیفیت آب ) آلودگی آب

 آلودگی صوتی
دقیقه در معرض صداهای باالتر از  10روز بیش از درصد افرادی که در طول شبانه

 (0/ 06459گیرند )بل قرار میدسی 50

 

 اکولوژیک

 

 (12275/0سرانه فضای سبز ) فضای سبز
 (04188/0) وباالتر Cهای با کالس انرژی درصد ساختمان نرژیا

 (02792/0شده )درصد زباله تفکیک زباله

 (06980/0تراکم نسبی جمعیت ) جمعیت

 (05584/0آنتروپی شانون ) روییپراکنده

 

 امکانات

 و

 تسهیالت

 زندگی

 

 

 فرهنگی

 (01041/0سرانه فضاهای عبادتی زیارتی )
 (005783/0های نمایش و هنری )سرانه سالن

 (009253/0سرانه فضای کتابخانه عمومی و فرهنگسرا )

 (03393/0سرانه فضاهای ورزشی ) ورزشی

 (07459/0سرانه فضاهای آموزشی ) آموزشی

 (04241/0سرانه فضاهای بهداشتی درمانی ) بهداشتی درمانی

 

 زیربنایی و رفاهی

 (011875/0گاز شهری )مند از درصد اماکن بهره
 (015263/0درصد اماکن بهرمند از آب لوله کشی )

 (0135716/0مند از شبکه فاضالب )درصد اماکن بهره
 (0101787/0سرانه فضای مسکونی ساخته شده )

 

 نظرات کارشناسان

 

- 

 (002153/0)پاکیزگی و نظافت شهر 
 (01914/0زیبایی و جذابیت شهر )

 (00487/0معنا در معماری و شهرسازی )عناصر پر
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 ها در محدوده مورد مطالعهمقادیر مربوط به سنجه .2جدول 

 

 سنجه

 

 مقدار

 طیف

 خیلی خوب

5 

 خوب

4 

 متوسط

3 

 ضعیف

2 

 بد

1 

    *  2SO )3µg/m(1 61/18غلظت 
    *  NOx )3µg/m( 1 12/46غلظت 

  *    PM10 (µg/m3) 1 7/174 غلظت
   *   68 3کیفیت آب

روز بیش از درصد افرادی که در طول شبانه

 50دقیقه در معرض صداهای باالتر از  10

 4گیرندبل قرار میدسی

22  *    

     * 27/13 2سرانه فضای سبز )مترمربع( 
های با کالس انرژی درصد ساختمان

C2وباالتر 
25    *  

    *  70 2شده درصد زباله تفکیک
     * 115 2تراکم نسبی جمعیت )نفر در هکتار( 

  *    316/1 2روییپراکنده

   *   45/0 2سرانه فضاهای عبادتی زیارتی )مترمربع( 

 (های نمایش و هنری )مترمربعسرانه سالن
2 

09/0     * 

سرانه فضای کتابخانه عمومی و فرهنگسرا 

 2)مترمربع( 
2/0    *  

  *    14/1 2ای ورزشی )مترمربع( سرانه فضاه

   *   43/1 2سرانه فضاهای آموزشی )مترمربع( 

سرانه فضاهای بهداشتی درمانی )مترمربع( 
2 

24/0    *  

     * 100 2مند از گاز شهری درصد اماکن بهره

     * 100 2درصد اماکن بهرمند از آب لوله کشی 

 *     0 2مند از شبکه فاضالب درصد اماکن بهره

سرانه فضای مسکونی ساخته شده 

 2)مترمربع( 
5/14    *  

   *    پاکیزگی و نظافت شهر

 *      زیبایی و جذابیت شهر

  *     عناصر پرمعنا در معماری و شهرسازی

 حاسبات میدانی. م4؛ 1396تهران،  فایشرکت آب. 3 ؛1395شهرداری باقرشهر،  ؛1395 .2؛ ودگی هوای شهرداری باقرشهرایستگاه سنجش آل. 1 :مأخذ   

 

 5/2رات معلق های آلودگی محیط، غلظت زیاد ذدر شاخص
سنجه مربوط را در طیف ضعیف و  ،(10PM) میکرونی 10تا 

را در طیف خوب )بسیار نزدیک به  xNOو  2SOهای سنجه
دود و غبار  10PMمتوسط( نمایان ساخته است. منشاء 

ها و های گیاهی، کپکها و نیز گردهجادهها، کشاورزی و کارخانه
 (.(Norhaniza; Mohd, 2016: 5338است  هاهاگ

 های بیابانی جنوب استانموقعیت شهر در مجاورت زمین
وزش  هنگامخصوص در تهران و قم که منشاء گرد وغبار به

 13و  16شرقی با فراوانی به ترتیب بادهای جنوبی و جنوب
نده از روی آمارهای ایستگاه درصد است )محاسبات نگار

مهرآباد(، عبور جاده قدیم تهران به قم از میانه شهر با حجم 
و آمد خودروهای سنگین و فاصله نزدیک شهر تا باالی رفت



 85                         1399بهار و تابستان ، 21، پیاپی1شماره سال یازدهم، شهری، شناسیهای بومدو فصلنامه علمی پژوهش                           

 

مجموعه صنایع بزرگ پاالیشگاهی شامل پاالیشگاه تندگویان، 
شرکت نفت بهران، شرکت ایرانول، شرکت پاسارگاد، صنایع 

باشد.  تواند در این امر مؤثرو کارخانه سولفور، میتصفیه گاز مایع 
تانکر برای بارگیری سوخت از صنایع  1500روزانه بیش از 

 (. 8 :1396، کنند )پریزادیه باقرشهر عبور مییادشده از میان

 دارد،  متری باقرشهر قرار 500پاالیشگاه نفت تهران که در 
شده )شرکت هزار بشکه نفت پاالیش  250روز، در هر شبانه

دودکش این واحد، هر سال  24( و 1396پاالیش نفت تهران، 
(. 238: 1390سازند )چاوشی، به هوا وارد می 2So  تن 2308

قسمت  5/65های پاالیشگاه میانگین غلظت این گاز در دودکش
گیری شده است نیز اندازه 361در میلیون بوده و در اوقاتی تا 

 (. 7 :1394شهید بهشتی،  )پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه
پارامتر  10 در شاخص کیفیت آب سازمان بهداشت جهانی 

TDS, F, HCO3, No3, So4, Cl, Na, Mg, Ca  مورد
 0-25  طیف 5نظر قرار گرفته و بر این اساس کیفیت آب در 

)متوسط(،  50-70، )نامناسب( 25-50درصد )کامال مطلوب(، 
شود رزیابی می)مناسب( ا 90-100قابل قبول و  90-70

(WHO, 2008.) 
به  رویی شهر از روی مدل مدل آنتروپی شانونپراکنده

 شرح زیر محاسبه شده است: 
      H=∑Pi × ln(pi)                             .1رابطه  

H،مقدار آنتروپی شانون : 
 Pi:  )نسبت مساحت ساخته شده )تراکم کلی مسکونی

: n ساحت ساخته شده مجموع مناطق وبه کل م iمنطقه 
 .مجموع تعداد مناطق

 محاسبات مقدار آنتروپی شانون برای .3جدول

 نواحی شهری باقرشهر 

 iLN(P )iLN(P×  iP( iP )مترمربع( شده مساحت ساخته نواحی

1 761498 419/0 868/0- 364/0- 

2 385394 212/0 55/1- 329/0- 

3 339903 187/0 676/1- 314/0- 

4 328913 181/0 708/1- 309/0- 

 -316/1  1 1815708 جمع

  1390مهندسین مشاور پرداراز،  :مأخذ                                  

                                                 
22. Entropy Shanonn's 
 

مدل اخیر زمانی که ارزش آنتروپی نزدیک و یا از مقدار  در
Ln(n) باشد رشد پراکنده شهری اتفاق افتاده است. تربیش 

 Ln(4)  که مشهود است قدر و چنانباشد می 386/1برابر
( بسیار نزدیک به این رقم 316/1دست آمده )مطلق مقدار به

 توان نتیجه گرفت که رشد فیزیکی شهرباشد و از آن میمی
 بسیار پراکنده بوده است. 

و « امکانات و تسهیالت زندگی»های مربوط به معیار سنجه
ی همه در های معماری و فرهنگارزیابی زیبایی، جذابیت و ارزش

اند. تر قرار گرفتهسطح پایینی قرار داشته و در طیف متوسط و پایین
ای تهران و از آن جمله باقرشهر، غالب های حاشیهسکونتگاه در

وسازهای غیررسمی هستند که های شهری مشتمل بر ساختبافت
های اولیه پس از پیروزی انقالب اسالمی با تفکیک در سال

زمین توسط سوداگران، به تصرف انبوه  ضابطهغیراصولی و بی
سازی و درآمد درآمده و بدون رعایت استاندارهای خانهمهاجرین کم

صورت قطعات ریزدانه با معابر تنگ و باریک ضوابط شهرسازی به
سازهایی فاقد  و چنین ساختکه اند. طبیعی است شکل گرفته

 شناسانه باشند.  های معماری و زیباییارزش
اولیه سکونت از  هتاریخی و پیدایش هست هینفقدان پیش

های با ارزش فرهنگی و اوایل قرن اخیر، شهر را فاقد ساخت
درصد واحدهای مسکونی شهر یک و  83 میراثی ساخته است.

 10 دو طبقه هستند. از مجموع قطعات مسکونی شهر، حدود
 70از  ترکمدرصد  37مترمربع بوده، حدود  50از  ترکمدرصد 

 100زیر  درصد 57ر مربع مساحت داشته و نزدیک به مت
 (. 1390:50)مهندسین مشاور پرداراز،  مترمربع می باشند

   درصد( از خشت 2/50) های شهربیش از نیمی از ساختمان
 سطحهکتار از  184و یا فاقد اسکلت هستند.  اندساخته شدهو گل 

از درصد  50درصد از سطح شهر و بیش از  33 باقرشهر که
های فرسوده دهد، بافتهای مسکونی شهر را تشکیل میبافت

درصد  34همچنین در (. 1396هستند )شهرداری باقرشهر، 
درصد  64مترمربع و در  50تر از کمواحدهای مسکونی، سطح زیربنا 

 (.88 :1390مترمربع است )مهندسین مشاور پرداراز،  70تر از کم
در  است ومترمربع  88 دودکلی زمین در باقرشهر ح سرانه

کارگاهی، باغات و اراضی زراعی،  -صنعتی های که سرانه صورتی
، واحدهای مخروبه و متروکه و اراضی بایر را اراضی حریممسیل، 

از . یابد متر مربع کاهش می 35ها به ، سرانه کاربریمستثنا کنیم
 به خدمات و مترمربع 3/12، مترمربع به سکونت 8/12این مقدار 

 (. 1396)شهرداری باقرشهر،  اختصاص دارد مترمربع به معابر 9/9
 هایکاربری زمین جهت تخصیصبه  هادر تعیین کاربری 

 ، آموزشی، فرهنگی و زیرساختی توجه نشده است.خدماتی
 ضعف پاکیزگی و نظافت شهر که در طیف متوسط ارزیابی  
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نگ شده گذشته از ارتباط با کیفیت خدمات شهرداری و فره
های عبور کامیون تأثیرمطالعاتی تحت  هشهرنشینی، در محدود

 شهر نیز قرار دارد.  ههای شهر تهران از میانحامل زباله
محاسبات میانگین وزنی دو پارامتر طیف قرارگیری هر 

 سنجه و ضریب اهمیت به شرح زیر است:

(0646/0  ×4)  +4)  ×(0565/0)  + ( 0727/0  ×2 ) + 

(15072/0 × 3)  +(06459/0  ×4)  +(12275/0  ×5)  +

(04188/0  ×2)  +(02792/0  ×4)  (0698/0  ×5)  +

(05584/0  ×2)  + (01041/0  ×3)  +(005783/0  ×1) 

(009253/0  ×2) ( +03393/0  ×2)  + (07459/0  ×3) 

(04241/0  ×2)  +(011875/0  ×5)  + (015263/0  ×5) 

(013716/0  ×1) ( +0101787/0  ×2)  + (002153/0  ×3) 

(001914/0  ×1) (00487/0  ×2)  = 31/3  

ها در طیف در حالت بهینه یعنی در شرایطی که کلیه سنجه
خواهد  5بسیار خوب قرار گیرند، حاصل محاسبات مشابه برابر 

 بود. بنابراین:

(5: 31/3)  = 6817/0  × 100 = 1/66 % 

مورد مطالعه نتیجه اینکه با احتساب ضرایب اهمیت، محدوده 
مند درصد شرایط مطلوب کیفیت محیط زندگی بهره 1/66از

ها یکسان فرض است. و در صورتی که اهمیت هریک از سنجه
 شود، در محاسبات میانگین وزنی خواهیم داشت:

(5  ×4)  + ( 4  ×4 ) + (3  ×4 ) + (2  ×8)  +(1  ×3)  = 67: 

23 = 91/2  

(5: 04/3)  = 583/0  ×100  = 2/58 % 

 

  گیرينتیجه بحث و

طور کلی، سنجش کیفیت محیط در این پژوهش داللت بر به
ای از وضعیت مطلوب در این شهر دارد و وجود شرایط میانه

از  %2/58یا به عبارت دیگری  1/66ها نیز نشان دادند که %یافته
از سوی باشد. حد مطلوب کیفیت محیط در باقرشهر مشهود می

که اشاره  هاقائل شده برای طیفدامنه امتیازات دیگر با توجه به 
 31/3 رقم ورقم وزن سنجه با احتساب )گردید، در هر دو حالت 

و حاصل  رقم وزنو یا بدون لحاظ  حاصل شده در محاسبات،
کیفیت محیط زندگی محدوده مورد مطالعه در سطح  (91/2

 گردد. متوسط ارزیابی می
یق آشکار نمودند عناصر نمایانگر های تحقکه یافته طورهمان

محیط زیست شهر وضعیت مناسبی ندارند و این موضوع یکی از 

مطالعاتی است.  هموجبات کیفیت نازل محیط زندگی در محدود
پذیری محیط زیست باقرشهر از منابع تأثیریکی از دالیل این امر، 

 از آلودگی هوای تهران ،آالینده پیرامون است. این شهر از یک سو
کیلومتری از تهران  4از  ترکمگردد زیرا در فاصله نزدیک متاثر می

سوی باقرشهر هوای تهران تا آن آلودگی هقرار گرفته و گستر
ترین صنایع ای از آالیندهیابد. از طرف دیگر مجموعهامتداد می

های پاالیشگاه تهران و مجموعهها آن استان تهران که در راس
باقرشهر چند صدمتر از از  تربیشه هستند، پاالیشگاهی وابست

های روباز و خاکی انتقال فاضالب شهر فاصله ندارند. عبور کانال
تهران از مجاورت این شهر نیز در آلودگی آب و خاک نقش زیادی 

 دارد. 
های تحقیق نشان دادند که محیط کالبدی شهر در سطح یافته

وجودی بیش  هوزی پیشینکیفی قابل قبولی قرار ندارد. باقرشهر امر
کوتاه نیز هیچ مدیریت و  هدهه ندارد و سالیانی از این تاریخچ 6از 

قانون شهری یا روستایی بر آن حاکم نبوده است. موقعیت ممتاز 
های ارتباطی و فاصله اندک با پایتخت، این سکونتگاه در کنار راه

آسای مهاجرین ورود سیل همدیریت را عرصهویت و بیبی
ضاعتی قرار داده که تحت شرایط نبود قانونمدی و کنترل، بکم

گونه پدید آورند و سمی را به شکلی خودرو، قارچرسکونتگاهی غیر
، 1365تا  1355 هده هچه طی مدت ده سالگسترش دهند. چنان

برابر افزایش یافته و جمعیت آن  9مساحت این سکونتگاه بیش از 
اشته است. از این رو درصدی را پشت سر گذ 1/17 هرشد ساالن

-برنامه توسط مهاجران کمزده و بیشتاب ،شهر هقسمت عمد

بضاعت بنا شده است. بافت کالبدی شهر عمدتا ریزدانه و متشکل 
ناپذیر از مساکن و اماکن غیراستاندارد با معابر تنگ و باریک و نفوذ

پذیر بوده و شرایط بسیار است که در برابر حوادث به شدت آسیب
 دارند. لوبی را برای زندگی عرضه مینامط

محیط اجتماعی و فرهنگی شهر که در تحقیق  پایینکیفیت 
ثباتی جمعیت و گذرابودن آن است. آشکار گردید متاثر از بی

یافتگان در شهر، به این چه اغلب مهاجرین گذشته و اسکانچنان
اولین اند که بایستی در اقامتگاه موقتی نظر داشتهعنوان بهمکان 

دار نشدن فرصت آن را ترک نمایند. همین موضوع سبب ریشه
های مختلف قومی و زبانی از جمعیت و اختالط اجتماع از گروه

زمین و حتی اتباع افغانستانی گردیده است. عدم جای جای ایران
 هود زائیدخ انسجام فرهنگی و اجتماعی و عدم تعلق به بوم

است که کیفیت محیط را معضالت فرهنگی و اجتماعی مختلفی 
دهد. از سویی نبود میراث فرهنگی و ساختارهای تنزل می

 بخش هم عامل تضعیف محیط فرهنگی گردیده است.هویت
 فیزیکیآور جمعیتی و در شرایط رشد سرسام نابسامانمدیریت 

و موجباتی دیگر بر  ردیدهسبب نارسایی در خدمات در شهر گ
 م آورده است. تنزل کیفیت محیط زندگی را فراه
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توان از آن ترین ظرفیتی که در شهر موجود است که میمهم
برای ارتقاء محیط بهره برد، جایگاه اقتصادی و موقعیت ممتاز 
ارتباطی آن است. صنایع پیرامون شهر اکنون به یک منبع بزرگ 

اند و توان مالی باالیی برای درآمد برای شهرداری تبدیل گردیده
های ارتقاء ی متولی شهر برای اجرای طرحشهرداری و نهادها

 اند. کیفیت محیط زندگی فراهم نموده
در کنار ساخت و سازهای رو به گسترشی که به دلیل ممتاز 
بودن موقعیت شهر با شتاب فراوان ادامه داشته و امیدی برای 

آورد و عوارض نوسازی سریع فضای کالبدی شهر فراهم می
محیط زندگی  هر باالیی برای توسعمربوط، توانمندی مالی بسیا

مندی مالی شهرداری از محل عوارض کند، بهرهایجاد می
دریافتی از صنایع پیرامون، با هیچ شهری قابل مقایسه نیست. 

برابر از عوارض  9های اخیر این عوارض چه در برخی سالچنان
 بوده است.  تربیشساخت و ساز 

 
 راهکارها

 شود:یق راهکارهای زیر پیشنهاد میهای تحقبا توجه به یافته
 ؛تداوم کنترل سازمان محیط زیست بر صنایع 
 برای گسترش باقرشهر، صنایع پیرامون  هایتداوم برنامه

 ؛خانه فاضالبفضای سبز، نصب صافی و احداث تصفیه
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 .محیط زیست و شهرداری
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