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 مقدمه

برای یک زندگی آرام همراه با  فقطتنگناها  همةرغم  بهمحیطْ عرصه و جوالنگاه زندگی انسان است. او این عرصه را 

ترین مسائل و مشکالت  کیفیت محیط زندگی به یکی از مهم بارةاخیر نگرانی در ةخواهد. در چند ده اطمینان خاطر می

های مختلف در زندگی شهری نظیر  کالبدی آن موجب بروز بحران ةامروز تبدیل شده است. رشد سریع شهرها و توسع ةجامع

در پی این امر، لزوم توجه به مفهوم  .(16 :2003 )وان کمپ و همکاران، ل کیفیت محیط شده استمشکالت محیطی و نزو

شود. کیفیت زندگی بدون توجه  کنار توجه به مسائل کمی بیشتر احساس می های سکونتی در آن در محیط یکیفیت و ارتقا

این  ،که برای کیفیت زندگی ارائه شده ،در یک تعریف عام .کنیم معنایی ندارد زیستی که در آن زندگی می  به کیفیت محیط

گونه آلودگی و دسترسی مطلوب به نیازهای  زیست سالم به دور از هر  مفهوم تحت عنوان زندگی آسوده در یک محیط

شامل ابعاد اجتماعی، است، عدی کیفیت زندگی مفهومی پیچیده و چندبُ(. 1467 :2015شود )مارانس،  اساسی تلقی می

کیفیت محیط زیست شهری یکی از ابعاد اصلی کیفیت زندگی است که تمرکز بیشتری  .و فیزیکی ،محیطی اقتصادی، زیست

ر دهای تأثیرگذار  عنوان شاخص ( و تاکنون عوامل متعددی به33 :2014بر محیط فیزیکی و طبیعی دارد )جوزف و همکاران، 

محیطی یکی از   دلیل ایجاد مشکالت زیست رویة شهرها به ایدار و بیناپ ةاما توسع .اند شده  کیفیت محیط زندگی معرفی

گانه از 22شهری است که در بسیاری از مناطق  (. شهر تهران کالن87: 2013، و همکاران هاست )ایل دین تأثیرگذارترین آن

شهر از دیدگاه کیفیت  این 2017(. در سال 204: 2009محیطی در شرایط بحرانی قرار دارد )فرهادی و طاهری،  نظر زیست

روند  ةادام ،(. در حال حاضر2017قرار گرفت )مشاور منابع انسانی مرسر،  199 ةشهر بزرگ دنیا در رتب 231شهری از میان 

برای بهبود و  ،بنابراین .رو کند هچندان دور با مشکل جدی روب ای نه پذیری شهر تهران را در آینده تواند زیست موجود می

 های ویژه نیاز است. ارتقای کیفیت محیط زیست شهر تهران به مطالعات و بررسی

مطالعات  ،به همین جهت .ای است ترین اهداف هر جامعه زیست زندگی شهری یکی از مهم  بهبود کیفیت محیط

های  متر برای ارزیابی کیفیت محیطبرخی از این مطالعات به یک یا چند پارادر  بسیاری در این رابطه انجام گرفته است.

(، 325 :2012 به مطالعات مربوط به فضای سبز شهری )گوپتا و همکاران،اشاره کرد توان  می شده است؛ شهری پرداخته

 ( و آلودگی صوتی )ایستامتو،335 :2009(، دما و جزایر حرارتی شهری )ونگ، 135 :2013 کیفیت هوا )بیالل و همکاران،

کار  جمله مطالعات دیگر که تلفیقی از پارامترهای متفاوت را برای ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری به (. از420 :2014

محیطی و بالیای  های زیست ها بر روی شاخص د که آنکراشاره  (2014) جوزف و همکاران ةتوان به مطالع اند می برده

هوا، آلودگی ذخایر آبی و ساحلی، میزان نزدیکی به  ها پارامترهای سبزینگی، آلودگی صوتی و طبیعی تمرکز کردند. آن

، با استفاده (2014)گرفتند. رحمان و همکاران  محیطی درنظر رجمعیت را بخش زیستهای آلوده و پُ بازار، قبرستان و محله

سازی معیارها، شامل انتخاب معیارها، استاندارد ،در چهار مرحله ،1های سنجش از دور و الگوریتم مکانی چندمعیاره از داده

چین  محیط زیست شهرستان دانجیانگکو در به ارزیابی کیفیت  ،ها بندی آن و رتبه ،دهی معیارها، بررسی خروجی وزن

)هند( پرداختند و نتیجه گرفتند مناطق  به ارزیابی کیفیت محیط زیست شهر حیدرآباد (2016)پرداختند. گوارم و همکاران 

، یانگ لی و 2017و وجود فضای سبز است. در سال  ،پایین جمعیت، تراکم پایین صنعتبا کیفیت خوب ناشی از تراکم 

های  همکاران به ارزیابی کیفیت محیط زیست شهرهای کوهستانی پرداختند و سه عامل محیط فیزیکی، محیط

WLCطبیعی را با روش  هایو خطر ،شده ساخته
های  طدند و به این نتیجه رسیدند که آلودگی و محیکربرسی  2

 (2018)ر کیفیت محیط زیست شهرهای کوهستانی دارد. میوس و همکاران دای  مالحظه ثیر قابلأمتراکم ت ةشد ساخته

                                                                                                                                                               
1. Spatial multiple criteria evaluation 

2. Weight linear composition 
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و روش تجزیه و تحلیل  ،های سرشماری های سنجش از دور، داده کیفیت محیط زیست شهری را با استفاده از داده

بهترین کیفیت زندگی در مناطقی است که دارای فضای سبز  نتایج نشان داد که ؛ندکرد( بررسی PCA)1های اصلی لفهؤم

توان دریافت که  می ،شده پیرامون کیفیت محیط زیست شهری به مطالعات انجام . باتوجهاستوساز کمتری  بیشتر و ساخت

ها کیفیت محیط زیست شهری برای محالت یک منطقه در سناریوهای مختلف و با درجات  در هیچ یک از آن

؛ 132 :2017 ؛ یانگ و همکاران،65 :2017 چونیانگ و همکاران،ه است )شدی متفاوت بررسی و مقایسه نپذیر ریسک

محیطی کیفیت زندگی شهری با  عد زیستاین مطالعه ارزیابی بُاز هدف اصلی  ،(. بنابراین95 :2018 و همکاران، میوسه

تحلیل و  ،پذیری متفاوت است. همچنین در سناریوهای مختلف و براساس درجات ریسک 2AHP-OWAتلفیق روش 

محیطی کیفیت زندگی شهری و بیان مشکالت و کمبودها جهت  عد زیستهای مؤثر بر بُ بررسی ابعاد و شناسایی شاخص

ده از سوی مدیران و هرگونه تصمیم اتخاذش زیراریزان شهری از اهداف این تحقیق است،  کمک به مدیران و برنامه

 کیفیت زندگی شهری و شهروندان در ارتباط است طور مستقیم با ریزان شهری در سطوح مختلف شهری به برنامه

محیطی به کمک سنجش از دور و  ای از متغیرهای زیست در این پژوهش مجموعه ،همچنین (.175 :2012، 3)رابینسون

 سیستم اطالعات جغرافیایی بررسی شده است.

 نینظریمبا

کیفیتزندگیومحیطزیستشهری

های فردی و  و نسبی است که متأثر از زمان و مکان و ارزش ،کیفیت زندگی شهری یک مفهوم گسترده، چندوجهی

 هم های مختلف جامعه درک متفاوتی از کیفیت زندگی دارند که اجتماعی است و ابعاد ذهنی و درونی دارد. افراد و گروه

اجماعی برای تعریف کیفیت  بنابراین، .ی استکمّ یا عینی های شاخص به متکی هم کیفی یا ذهنی های شاخص به متکی

 تعریف درمورد اجماع نظر فقدان به اذعان همچنین و شهری زندگی کیفیت بارةدر متعدد تعاریف به زندگی وجود ندارد. باتوجه

 مرور متون مرتبط با کیفیت زندگی .است آوری ابهام و تفسیرپذیر بسیار واژة شهری زندگی کیفیت که توان گفت می آن،

ابهام  ةیید نظر متون مختلف دربارأ( حاکی از ت2016؛ کرینتسیناو میخایلوا، 2014؛ محیط، 2013دیوفیلو،  ؛2012)کلس، 

یطی کیفیت مح عد زیستمتفاوت است. در این پژوهش بُ مطالعه نوع و کاربرد ةحوز به درمورد تعریف کیفیت زندگی است و بنا

 به که عدی استچندبُ و پیچیده مفهومی شهری محیط زیست . کیفیتشود  ثر بر آن بررسی میؤزندگی شهری و عوامل م

 پوشش حرارتی، توزیع جزایر از جمله پیوسته هم به و مختلف عوامل تأثیر از مفهوم دارد؛ این بستگی طبیعی و انسانی عوامل

(. 253: 2018، 4است )نیکول و وانگ تشکیل شده اجتماعی شرایط و ،هوا آلودگی ها، آن شکل ها، ساختمان تراکم گیاهی،

و جو است  ،های اجتماعی، محیط فیزیکی زیست شهری شامل بسیاری از پارامترهای مرتبط با محیط ارزیابی کیفیت محیط

 ،(. در برخی مطالعات50: 2005نگ، شود )نیکول و وا آوری می های میدانی جمع هایی از طریق سرشماری و بررسی که با داده

 و محیط مسکونی است. ،کیفیت محیط زیست شهری شامل محیط اجتماعی، محیط اقتصادی

نزدیک بین کیفیت زندگی و محیط زیست وجود  ةکیفیت محیط زیست مترادف با نیازهای اساسی بشر است و یک رابط

شدت تحت تأثیر محیط زیست خود است  هدارد و زندگی مردم بثیر مستقیم بر سالمت و رفاه أکیفیت محیط زیست ت. دارد

و تمایالت مردم بسیار مؤثر  ،های محیط زیستی در مهارت، نوع دلبستگی ویژگی. (93: 2016)مهدی و حسینی و همکاران، 

                                                                                                                                                               
1. Principal component analysis 

2. Analytical hierarchy process- Ordered weighted averaging 
3. Robinson 

4. Nichol and Wong 
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هایی که  یاز طریق ویژگ و رضایت را ،تواند احساس رفاه، شادی، تندرستی است. هرچه کیفیت محیط باالتر باشد بهتر می

به تعاریف موجود و  باتوجه(. 69: 2014و نمادین باشد به ساکنان انتقال دهد )استریمکینه،  ،ممکن است فیزیکی، اجتماعی

های موردنیاز برای محیط زیست در  توان دریافت که شاخص کیفیت محیط زیست شهری، می ةشده دربار های انجام پژوهش

صورت  محیطی به های زیست شاخص .شود ایش سیاست پایدار شهری خالصه میدرک و نظارت بر روابط پیچیده و افز

عد ها در دو بُ شاخص ،همچنین .های مختلف متغیر است های متفاوت و در مکان و مقدار شاخص در زمان اند مکانی -زمانی

ط طبیعی به عد محیهای کیفیت محیط زیست طبیعی در بُ شود. شاخص ساخت بررسی می محیط طبیعی و محیط انسان

پوشش گیاهی و  و شامل آلودگی هوا، دمای سطح زمین، استثر از موقعیت مطلق محیط أهایی اشاره دارد که مت ویژگی

شود که ناشی از  هایی از کیفیت محیط زیست شهری مربوط می ساخت به شاخص عد محیط انسانو بُ است)سبزینگی( 

  . بهبود کیفیت محیطاستشده  ها در مناطق ساخته پذیری ساختمان یبهای انسانی است و شامل آلودگی صوتی و آس فعالیت

 .ای است ترین اهداف هر جامعه زیست زندگی شهری یکی از مهم

 روشتحقیق

ای حاصل شده و  اکتشافی است. اطالعات مورد استفاده از مطالعات کتابخانه -پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توصیفی

های  داده نخست،محله است.  14شهر تهران است که شامل  کالن 6 ةآماری منطق ةجامعنامه است.  مبتنی بر پرسش

. شدآوری و تجزیه و تحلیل  نامه جمع های کیفیت زندگی شهری با استفاده از نظر کارشناسان و پرسش مربوط به شاخص

سازی  و مدل Expert Choiceافزار  در محیط نرم AHPها با روش  زوجی شاخص ةدهی و مقایس وزن ،در این پژوهش

(. در 1گرفته است )شکل انجام  Arc GISافزار  در محیط نرم OWAو  AHPزیست شهری با ترکیب روش   کیفیت محیط

 Excelو  ،Arc GIS، ENVIافزارهای  های مکان مبناست و از نرم ای و داده ابزار موردنیاز تصاویر ماهواره، این پژوهش

های مورداستفاده  ها و الگوریتم در ادامه به معرفی روش. های موردنیاز استفاده شده است هسازی و پردازش داد برای آماده

 (.1در این پژوهش پرداخته شده است )شکل 

 

 )مأخذ:نگارندگان(OWA –AHPتلفیقی.روش1شکل
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 موردمطالعهةمنطق

هکتار حدود  45/2138این منطقه با مساحتی معادل شده است.   موردی در این تحقیق انتخاب ةعنوان مطالع  تهران به 6 ةمنطق

این منطقه  شده است.  مرکزی شهر تهران واقع ةشود و به لحاظ موقعیت جغرافیایی در حوز درصد از سطح شهر را شامل می3/3

 ترین محور و از سمت جنوب به بزرگ ـ و همت ،چمران، مدرسـ  راه اصلی تهران بزرگسه و شمال با  ،جهت غرب، شرق سهاز 

جنوبی  -ترین محورهای شمالی ترین و بزرگ یکی از قدیمی ،همچنین. دشو  غربی شهر یعنی خیابان انقالب محدود می - شرقی

 ترین مناطق شهر تهران ترین و قدیمی رتراکمیکی از پُ 6ة . منطقکند از مرکز ثقل این منطقه عبور می ،تهران، خیابان ولیعصر

 .های حمل و نقل اختصاص دارد بندی تراکم بنای مسکونی دارد، که بخش زیادی از آن به شبکه اول را از نظر رده ةو رتب است

روی کیفیت محیط زیست زندگی شهری نواحی مختلف این منطقه  ناپذیری بر منفی و اجتناب هایاین عوامل اثرمجموع 

سبب  ،رسد ه در برخی از محالت این منطقه شاخص آلودگی هوا به حد ناسالم میبه اینک باتوجه، بنابراین .برجای گذاشته است

 .(3)شکل دست آید  بهشد تا دیدگاهی کلی از کیفیت محیط زیست این منطقه 


 موردمطالعه)مأخذ:نگارندگان(ة.منطق2شکل

 هاومعیارهایارزیابیکیفیتمحیطزیستشهریداده

  هسنجند 8از تصاویر ماهوارة لندست  LSTو  NDVIمحیطی کیفیت زندگی شهری برای ارزیابی معیارهای  عد زیستدر بُ

(OLI/TIRS)متحده دریافت شده و مربوط به تاریخ   شناسی ایاالت شده است؛ این تصویر از سایت سازمان زمین  استفاده

پایش کیفیت هوا متعلق به شرکت کنترل کیفیت هوای های  بوده است. برای آلودگی هوا از داده 2017جوالی  24

پذیری ساختمان از  شده است. برای ارزیابی آسیب  شود، استفاده ایستگاه برداشت می 21که در  1396تهران، در سال 

. استفاده شود ،هکرد  تهیهآن را برداری  که شهرداری و سازمان نقشه، 6 ةهای منطق های رقومی مربوط به ساختمان داده

 .(1شده است )جدول   آلودگی صوتی، میزان فاصله نسبت به معابر و تراکم جمعیت درنظر گرفته ةبرای محاسب ،درنهایت

توان به مواردی چون فضای  که می اند عد از کیفیت زندگی شهری بسیار گسترده و متنوعدهندة این بُ معیارهای تشکیل

ت هوا، دما، کیفیت آب آشامیدنی، آلودگی صوتی، امنیت، سیستم دفع سبز شهری )سبزینگی(، منظر شهری )زیبایی(، کیفی

، 1؛ رنارد2014مخاطرات طبیعی )سیل، زلزله( اشاره کرد )رحمان و همکاران، و ها و پسماندها،  فاضالب شهری، زباله

در این پژوهش  ،های دقیق و مناسب به گستردگی معیارها و عدم دسترسی به داده (. باتوجه2007، 2؛ لی و وانگ1997

 شوند. طور خالصه توضیح داده می بر پنج معیار است؛ این معیارها در ادامه به نگارندگانتمرکز اصلی 

                                                                                                                                                               
1. Renard 

2. Li 
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شدهدرارزیابیکیفیتمحیطزیستزندگیشهریهایاستفاده.داده1جدول
 منبعشاخص فرمت مقیاسقدرتتفکیک/ منبعداده شاخص

 ؛2018موسه و همکاران،  رستری متر 30 8لندست  دمای سطح زمین

 2018موسه و همکاران،  رستری متر 30 8لندست  پوشش گیاهی

 آلودگی هوا
ایستگاه شرکت کنترل کیفیت 

 تهران
 رستری متر 30

؛ لیو و همکاران، 2014جوزف و همکاران، 

2017 

 2014جوزف و همکاران،  رستری متر 30 شهرداری تهران و سازمان آمار آلودگی صوتی

پذیری  آسیب

 ساختمان

برداری و شهرداری  سازمان نقشه

 تهران
 2017لیو و همکاران،  برداری 1:2000

 

 سبزینگی

، 1کیفیت زندگی )چیسورا یو ارتقا ،فضاهای سبز باعث کاهش میزان آلودگی هوا، جذابیت شهر، بهبود سالمت روانی

تر محیط شهرها مؤثرند.  شناختی خود در رسیدن به وضعیت مطلوب شوند و با کارکردهای زیبایی ( می131 :2004

روی تصویر انجام گرفته است. برای  بر ،که شامل تصحیح رادیومتریک و اتمسفری جو است ،پردازش تصاویر پیش

نام شاخص گیاهی تفاضلی شاخصی به  ،سپس .استفاده شده استFLAASH از روش  ،تصحیح اتمسفری تصویر

 ةده است. این شاخص طبق رابطشوضعیت سالمت و سبزینگی گیاه است، محاسبه  ةکنند که بیان ،(NDVI) 2شده نرمال

 محاسبه شده است: 1

(1) 
 

 + خواهد بود.1تا  -1بین  NDVIباند قرمز است. مقادیر خروجی شاخص  Rقرمز نزدیک و   باند مادون NIRکه در آن 

 سطحزمیندمای

 ةمتر استفاده شده است. در تهی 30لندست با قدرت تفکیک مکانی  10برای تهیة نقشة دمای سطح زمین از باند حرارتی 

 استفاده شد. 2ة برای این کار از رابط ؛شد  به رادیانس طیفی تبدیل (DNاعداد رقومی ) نخستاین نقشه 

(2) 
 

 و Gain  است، مقادیر Gain=(Lmax-Lmin)/255  ،Offset =Lminاعداد رقومی تصویر خام، DN،  5 ةدر رابط

Offset دست آورد توان با استفاده از متادیتای تصاویر به را می (USGS, 2013). 

( رادیانس طیفی را به دمای 3 ةپس از تبدیل رادیانس طیفی به دمای تابشی، با استفاده از عکس قانون پالنک )رابط

 کنیم. تابشی تبدیل می

(3) 

 

ضریب کالیبراسیون که مقادیر آن برای  K2و  K1رادیانس طیفی،   در این رابطه دمای تابشی برحسب کلوین است.

شده است   استفاده 4 ةاست. برای محاسبة توان تشعشعی از رابط K2=1321.0789 وK1=774.8853 برابر  10باند 

(USGS, 2013). 

                                                                                                                                                               
1. Chiesura 

2. Normalized ifference vegetation index 
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(4) 
 

اثر توزیع هندسی سطوح طبیعی و  و  ،مندی خاک گسیل مندی پوشش گیاهی،  گسیل  ،در این رابطه

در اینجا نیز بنابراین،  .اغماض است این مقدار برای سطوح هموار قابل .دهد ها را نشان می همچنین انعکاس درونی آن

نیز درصد پوشش گیاهی است که برای محاسبة آن از  را درنظر نگرفتیم، دلیل همواربودن محدودة شهر تهران  به

 استفاده شد. 5 ةرابط

(5) 
 

 استفاده شد. 6 ةگراد از رابط برای محاسبة دمای سطح زمین به درجة سانتی ،درنهایت

(6) 

 

سرعت نور   c(،ثابت پالنک ) h، شده،  ساطع موج رادیانس  طول 

(2.988*108m/sec ،)k  ثابت بولتزمان(23-10*1.38 J/K) (.315: 1982، 1است )آرتیس و همکاران 

 آلودگیهوا

شهر تهران را در ردیف  های متعدد کالن و کارخانه ،موتوری، ترافیک، موقعیت خاص جغرافیایی ةتردد بسیار زیاد وسایل نقلی

به گسترش شهر تهران و افزایش منابع  (. باتوجه122 :2014یان و ارحامی،  ترین شهرهای جهان قرار داده است )ستوده آلوده

و  ،یشده است و عوارض بهداشتی، اجتماع  محیطی تبدیل های جدی زیست آالینده، مسئلة آلودگی هوا به یکی از چالش

ها عموماً گروهی از  ترین آالیندة هوای شهر تهران طی این سال . مهمکند ن خود تحمیل میااقتصادی زیادی به ساکن

ترین منابع  و ذرات معلق است. مهم ،اکسید گوگرد، ازن اکسید نیتروژن، دی های هوا شامل منواکسید کربن، دی آالینده

 و و همچنین هجوم ریزگردها و وقوع پدیدة گرد ،های کاربراتوری تولیدکنندة آن خودروهای دیزلی، خودروها و موتورسیکلت

 ،بهداشتی بیشتری بوده هایکه دارای اثر ،از غلظت ذرات معلق ،برای تحلیل الیة آلودگی هوا ،است. در این پژوهش غبار

فعال شهر   ایستگاه 21و  1396 های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران مربوط به سال  شده است. برای این کار از داده  هاستفاد

های سنجش آلودگی هوا وجود ندارد از روش  شده است. برای یافتن مقدار آلودگی هوا برای مناطقی که ایستگاه  تهران استفاده

در بسیاری از مطالعات مربوط به آلودگی هوا و مطالعات  IDWروش از شده است.   ( استفادهIDWیابی معکوس فاصله ) درون

(. این روش برای 591 :2018مند و کاکرودی،  ؛ عزی29 :2018وهواشناسی استفاده شده است )فکری و همکاران،  آب

(. 11 :2008، 2)اسلویتر استها شدید نیست مناسب  های معلوم محدود و مناطقی که توپوگرافی آن یابی تعداد داده درون

 (.140 :2010، 3ها نتایج بهتری داشته است )آزپوروا و رامس این روش در مناطق شهری نسبت به سایر روش ،همچنین

 آلودگیصوتی

ن در مناطق شهری امحیطی مؤثر بر کیفیت زندگی ساکن عنوان یکی از مسائل زیست های اخیر به آلودگی صوتی در سال

شود که دارای  (. این نوع آلودگی صداهای ناخواسته را شامل می4612 :2010و همکاران،  4)گرجارشده است   شناخته

                                                                                                                                                               
1. Artis  

2. Sluiter 

3. Azpurua and Ramos   

4. Gurjar 
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(. 133 :2012، 1پاتیلها غیرقابل اصالح و بازگشت است )هنشال و  ده و اغلب آنکرعوارضی است که در درازمدت بروز 

ونقل شهری مثل سواری،  سیستم حمل ترین عوامل ایجادکنندة آلودگی صوتی شهرها مهم در شهرهای بزرگ و کالن

تراکم جمعیت نیز پارامترهایی هستند که و های شهری  کاربری ،هاست. همچنین و موتورسیکلت ،اتوبوس، کامیون

و تراکم جمعیت  ،ها راه ة، شبکهشد دهی آلودگی صوتی از ترکیب خطی وزن ةد در این مسئله تأثیرگذار باشند. نقشنتوان می

شده نسبت به تراکم  دهی براساس روش ترکیب خطی وزن ،دلیل اهمیت بیشتر زیرمعیار معابر ت. بهآمده اس  دست به 

 معابر بوده است.  ةآلودگی صوتی بیشتر متأثر از شبک ةجمعیت، نقش

 پذیریساختمانآسیب

برای ارزیابی زیست شهری مؤثر است.   ها نیز از معیارهای مهمی است که در بررسی کیفت محیط پذیری ساختمان آسیب

پارسل دارای  2905تهران، که شامل  6 ةکاداستر منطق ةهای )واحدهای( نقش  های شهری از پارسل پذیری ساختمان آسیب

اند شامل تراکم ساختمانی،  شده  کار گرفته پذیری به شده است. زیرمعیارهای مؤثر که برای ارزیابی آسیب  استفاده ،بناست

 و کیفیت ساختمان بوده است. ،دمت ساختمان، مصالح ساختمان، تعداد طبقات ساختمانعرض معبر، مساحت ساختمان، ق

 مراتبیروشتحلیلسلسله

ترین  یکی از جامع ،(1980میالدی بنا نهاده است )ساعتی،  1980در سال آن را که ساعتی  ،2مراتبی فرایند تحلیل سلسله

 یدو دوبهة گیری چندمعیاره از مقایس گیری با معیارهای چندگانه است. روش تصمیم شده برای تصمیم های طراحی سیستم

 ة(. هم1991و وارگاس،  3های مختلف برسد )ساعتی های مربوط به گزینه بندی اولویت کند تا به درجه معیارها استفاده می

زوجی باید با  ةمقایسشوند.  ن اولویت نسبی معیارهاست که نسبت به هم مقایسه میو مبیّد ماتریس دوبهمعیارها در 

عنوان میزان اهمیت  به 9تا  1 به هدف تصمیم، باید مقیاس باتوجه، بدین شکل که ؛گیرنده انجام گیرد پرسش از تصمیم

متخصص  بیست ،(. بدین منظور221 :2012)بگدانویس و همکاران،  معیارها نسبت به یکدیگر تخصیص داده شود

 داشتندها  نامه هایی که اختالف زیادی با سایر پرسش نامه پرسش ،پس از بررسی مجدد کردند؛بررسی را ها  نامه پرسش

مقادیر  ،بعد ة. در مرحلشدوزن معیارها با استفاده از میانگین هندسی استفاده  ةنامه برای تهی پرسش 15 از و شدندحذف 

تلفیق و ترکیب  ،دهی است وزن ةبندی عوامل مربوط، که همان مرحل شده برای تعیین رتبه داده ی اختصاصبند اولویت

باشد، مقایسه باید دوباره  1/0دو بیشتر از  دوبه ةزوجی چنانچه نتایج مقایس ةبرای استحکام مقایس ،شوند. درنهایت می

این مقایسه ، بنابراین .بوده است 04/0زوجی معیارها  ةمقایسانجام گیرد. نتایج مقایسه نشان داد میزان نرخ ناسازگاری 

 ساعتی (،1991) به مقاالت ساعتی و وارگاس توان می، تر در رابطه با این روش برای توضیحات کاملپذیرفتنی است. 

  د.رمراجعه ک (2002) 4و واگنر (،2004)

 شدهروشمیانگینوزنیمرتب

ها و ارزیابی ذهنی  که قابلیت درنظرگرفتن اولویتاست گیری  های تصمیم یکی از روش 5شده روش میانگین وزنی مرتب

گریزی و  (. فرایند اتخاذ تصمیم نهایی در این روش براساس ریسک2006، 6گیرنده را داراست )مالچفسکی تصمیم

 :شده است  نشان داده 7ة که در رابط، OWAگیرنده است. در روش  پذیری تصمیم ریسک

                                                                                                                                                               
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) 
 

ui ة شد وزن معیار مرتبi ( ،است ) المانی از وزن ترتیبی است ،V=[V1, V2… Vn]; Vi ϵ[0,1] و Z1j≥Z2j≥…≥Znj  

 .است آمده است و مقادیر آن  دست سازی مجدد معیارها به که با مرتب 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 OWAروشگیریدر.فضایتصمیم3شکل

دهد.  )ماکزیمم( نشان می OR)مینیمم( و  ANDرا در بین روابط  OWAپذیری موقعیت عملگر  درجة ریسک 3شکل 

پذیری و  ها یا همان ریسک گیر بر روی مقادیر بهتر یا بدتر یک مجموعه از شاخص این درجه بیانگر میزان تأکید تصمیم

 .دشو تعریف می 8ة صورت رابط به ORnessگیر است. درجة  گریزی تصمیم ریسک

(8)  

بیشتر باشد  ORهرچقدر مقدار  .(275 :2006الچفسکی، گیرد )م قرار می 1و  0بین  ةدر بازپذیری  ریسکمقدار 

کمتر باشد میزان بدبینی یا  ORnessگیر بیشتر خواهد بود و هرچقدر مقدار  بینی تصمیم پذیری یا خوش میزان ریسک

گیری  معرف یک تصمیم < ORness 5/0با  OWAیک عملگر  ،طورکلی گیر بیشتر خواهد بود. به گریزی تصمیم ریسک

گیری  معرف یک تصمیم > ORness 5/0و  ،گیری خنثی معرف یک تصمیم  = 5/0ORnessبینانه،  پذیر و خوش ریسک

 دهد. را نشان می OWAگیری روش  فضای تصمیم 1شکل گریز و بدبینانه خواهد بود.  ریسک

ة تر باشد مقدار درج نزدیک ORبه عملگر  OWAهر چه رفتار عملگر  ،نمایان است 1طورکه در شکل  همان

 ةتر باشد مقدار درج نزدیک ANDکه هر چه رفتار این عملگر به عملگر  تر است. درحالی پذیری به یک نزدیک ریسک

ر بیشتاینکه  علت ها تمرکز دارد. به بر مجموعه وزن OWAعملگر تجمیعی  .تر است پذیری به صفر نزدیک ریسک

اما این مسئله نادیده گرفته  ،سازی با معیارها نیاز دارد ها برای مرتبط ای از وزن موعهبه مج  GISها بر مبنای سازی تصمیم

به شرح زیر پیشنهاد شده  OWAاصالح وزن معیار جهت ایجاد وزن نسبی برای گنجاندن وزن معیار به عملگر  .شد می

 (.2015مالچفسکی، و  ؛ جلوخانی1996است )یاگر، 

(9)                                                                

(. بردارهای 52: 1996است )یاگر،  zijشدة معیار  ام براساس مقدار مشخصjوزن معیار  uiکه در آن 
T(10و0و0و.........و0و = ) W*عنوان بردار وزن عملگر به  AND  وT(01و1و1و.........و1و = )W* عنوان بردار عملگر به OR  

گزینی  جای

 کامل

فضای 

گیریتصمیم  

 
 گزینی  فقدان جای

 (OR)پذیر  ریسک 

 

 (AND)گریز  ریسک 
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)=WAو  .است 10ة وزنی و رابط ةعنوان بردار وزن عملگر میانگین ساد به  

(10)                                       5/0ORness (WA) =    ،1ORness (W*) =    ،0ORness (W*) = 

 AHP-OWAترکیبیروش

دهی  تر و همچنین با وزن ساده های  بخشآن به ة به کمک ساختاردهی مناسب مسئله و تجزی  AHPرویکرد

کند. از طرف دیگر،  دهی معیارها ارائه نمی کمک کند که فن خاصی برای وزن OWAتواند به روش  معیارها می

، ظرفیت محدودی در پردازش اطالعات دارد. بنابراین، در 7±2های زوجی  سقف مقایسهسبب  به AHPروش 

دهی  برای وزن AHP-OWAهای فوق، از رویکرد ترکیبی  یک از روشهای هر  به مزایا و کاستی باتوجه، کار فعلی

به چند پارامتر بستگی دارد که با  AHP-OWA(. ماهیت 801 :2007، و همکاران 1شده است )شی  استفاده بندی و رتبه

ها و سناریوها را تولید کند. ماهیت ساختار این دو  متنوعی از استراتژی ةتواند مجموع می OWAتغییر این پارامترها 

، 2گیری مکانی قدرتمند بهره برد )یاگر توان برای ایجاد ابزار تصمیم ها می ای است که از ترکیب آن گونه الگوریتم به

حداقل »سنج  تا کمیت« گیهم»سنج  ای که از کمیت پیوسته ةتواند در باز می OWAعملگر  ،(. از طرف دیگر58: 1996

 گزینی جای ةدرجتوان از دو مقدار  در این بازه می OWAشود قرار گیرد. برای شناسایی محل عملگر  حاصل می« یکی

 .(59 :1996)یاگر،  استفاده کرد پذیری ریسک ةو درج

 هابحثویافته

آنکه وزن معیارها با روش  از  . پسشدها استخراج  شاخص ،شده های بیان ها و الگوریتم به روش ها، باتوجه پس از تصحیح داده

AHP  افزار  ها با استفاده از نرم ، هرکدام از وزنشدمحاسبهArc GIS ها  ها اعمال شد. ضریب هریک از معیار بر روی الیه

این است  ةدهند نشان 4شده است. نتایج حاصل از شکل   نشان داده 4زیست شهری در شکل   برای ارزیابی کیفیت محیط

 ةزیست شهری در منطق  که آلودگی هوا دارای بیشترین و دمای سطح زمین دارای کمترین اهمیت در ارزیابی کیفیت محیط

شده   ذرات معلق استفادهو هوا معیار آلودگی هوا در منطقة موردمطالعه از اطالعات آلودگی  ةموردمطالعه است. برای تهی

های سنجش کیفیت  تهران از نظر آالیندة ذرات معلق به کمک ایستگاه 6 ةهوای منطقکیفیت  ةنقش ،است. در همین راستا

دارد و از  زیادی آلودگی نسبتاً 6 ةبراساس نتایج شاخص آلودگی هوا، منطق .ج( -5 هوا در شهر تهران تهیه شده است )شکل

ه محالت جنوبی کمترین آلودگی و محالت ک طوری هب ؛دهد شمالی را نشان می -نظر تغییرات مکانی آلودگی هوا روند جنوبی

تواند ناشی از عوامل طبیعی شامل موقعیت جغرافیایی، شرایط مورفولوژی یا ناشی از  این می ؛شمالی بیشترین آلودگی را دارد

ب پذیری ساختمان از ترکی آسیب ةتراکم جمعیت باال باشد. نقشو ها،  عوامل انسانی شامل ترافیک، وجود صنایع و کارخانه

ساختمان، عرض معابر، قدمت ساختمان، مساحت ساختمان، تعداد طبقات، نوع مصالح، تراکم  های معیار کیفیت نقشه

اند از بافت  پذیری باالیی داشته هایی که میزان آسیب ساختمان. ه( -5 آمده است )شکل  دست به تراکم جمعیت و ساختمان، 

ها نیز عامل بسیار  اند. نوع مصالح و ارتفاع بلند ساختمان پایین برخوردار بودهو کیفیت  ،وساز باال، تمرکز شدید ساخت ةفرسود

دهد محالت جنوب شرق منطقه  شده، تغییرات مکانی نشان می در مناطق ساختهپذیری بوده است.  مهمی در افزایش آسیب

مرتفع با کیفیت پایین در این محالت های  علت وجود ساختمان خود اختصاص داده که بهه پذیری را ب بیشترین میزان آسیب

پذیری کم و تعداد  درصد با آسیب42واحد معادل  1220دهد که تعداد  پذیری ساختمان نشان می نتایج آسیب ،همچنین .است

                                                                                                                                                               
1. Shih 

2. Yager 
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 باشند. پذیری باالیی می درصد دارای آسیب5واحد معادل  145و تعداد  ،پذیری متوسط درصد با آسیب53واحد معادل  1540

طورکه  همان .د( -5شود )شکل  صورت میانگین روزانه محاسبه می دلیل تغیییراتی که در طول روز دارد به هوتی بآلودگی ص

ها قرار  و محالتی که در فاصلة کمتری از بزرگراه ستها بیشترین میزان آلودگی صوتی مربوط به بزرگراه ،شود مشاهده می

که در محالت واقع در بخش  درحالی ؛تری برخوردارند شرایط مناسبدارند. محالت واقع در جنوب منطقة موردمطالعه از 

حد متوسط  از  های شهید همت و رسالت، میانگین آلودگی صوتی بیش دلیل وجود بزرگراه ، به6 ةمرکزی و شمالی منطق

شده است.   فادهای است منظور نمایش توزیع مکانی معیار سبزینگی در درون مرزهای محالت، از تحلیل آمار منطقه است. به

دلیل وجود پارک الله و پارک ساعی و به ،محالت بلوار کشاورز و ساعی و والفجر به تغییرات مکانی پوشش گیاهی، باتوجه

های اداری  که بخش زیادی از بافت آن را ساختمان ،سنایی ةاز معیار سبزینگی بیشتری برخوردارند. محل ،های موجود باغ

های کوی نوبنیاد ونک(  ونک )ساختمان ةدهد تا مناطق مسکونی، دارای پارک و فضای سبز ناچیزی است. محل تشکیل می

ی سطح دما .الف( -5 شکل) ها از لحاظ معیار سبزینگی در شرایط نامناسبی قرار دارد حد ساختمان از  دلیل تراکم بیش نیز به

دهد محدودة تغییرات  نشان می 6 ةحرارت سطح زمین در منطق ةتوزیع مکانی درج .زمین در طول سال بسیار متغیر است

و از نظر مکانی محالت شمالی باالترین میانگین دمای گراد است  سانتی ةدرج 89/39تا  64/26حرارت سطح زمین از  ةدرج

دلیل وجود پوشش گیاهی، از لحاظ ارزش میانگین دمای سطح زمین در  به ،رزکشاو محلة بلوار ،البته .سطح زمین را دارد

 ب(. -5ترین سطح قرار دارد )شکل  پایین


.وزننهاییهریکازمعیارها)مأخذ:نگارندگان(4شکل


شکل)ج(آلودگی؛)ب(دمایسطحزمینشکل؛هایمعیارکیفیتمحیطزیستشهری؛شکل)الف(پوششگیاهی.نقشه5شکل

)مأخذ:نگارندگان(پذیریساختمانشکل)ه(آسیب؛شکل)د(آلودگیصوتی؛هوا
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 محیطیکیفیتزندگیعدزیستنهاییبُةنقش

 ،کند که های ترتیبی برای هر موقعیت مکانی در چندین الیه معیار ترتیبی اتخاذ می با درنظرگرفتن وزن OWA روش

مقادیر  ةمنظور محاسب وزن ترتیبی هم در تعیین بهترین سناریوی مکانی شرکت کند. بهبر وزن معیارها، این  عالوه

 6انجام شد. شکل  3ة (، محاسبات طبق معادل2های ترتیبی و همچنین مقدار آلفا در سناریوهای مختلف )جدول  وزن

ا درنظرگرفتن مقادیر مختلف دهد که ب مختلف را نشان می یهای کیفیت زندگی شهری در پنج سناریو ه( نقشه تا)الف  

 شده است.  پذیری حاصل ریسک

 (2006:273)مأخذ:مالچفسکی،OWAروشگیریدر.انواعسناریوهایتصمیم2جدول

 پذیریریسکةدرج مقدارآلفا سناریوها

 1 0 بینانه بسیار خوش

 75/0 3/0 بینانه خوش

 5/0 1 خنثی

 25/0 3 بدبینانه

 0 1000 بسیار بدبینانه

 


؛(1پهذیریریسهکةبینانهه)درجهمحیطیکیفیتزندگیشهری؛شکل)الف(حالتبسیارخوشعدزیستنهاییبُة.نقش6شکل

شکل؛(5/0پذیریریسکةطرف)درجشکل)ج(حالتخنثییابی(؛75/0پذیریریسکةبینانه)درجشکل)ب(حالتخوش

)مأخذ:نگارندگان((0پذیریریسکةدرج)وشکل)ه(حالتبسیاربدبینانه؛)25/0پذیریریسکةدرج))د(حالتبدبینانه
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های  مربوط به حالت 2که مطابق جدول  ،الف -6 شده است. شکل  درنظر گرفته =0در سناریوی اول آلفا با مقدار 

محیطی زندگی شهری  کیفیت زیستپذیری باالیی در تعیین  بینانه ریسک سناریوی بسیار خوش ،بینانه است خوش بسیار

و مربوط  است 3/0ب مقدار آلفا  -6است. در شکل  ORاین رویکرد درواقع شبیه به عملگر همپوشانی بولین از نوع  .دارد

بندی  و ابزار بازه ArcGISبا استفاده از  .دهد گیری را مدنظر قرار می بینانه در تصمیم به سناریوی دوم است و حالت خوش

ج  -6شده است. مطابق شکل   تقسیم ـ بسیار نامناسبو طرف(، نامناسب،  خنثی )بی بسیار مناسب، مناسب، ـ به پنج رده

طرف  گیری به آن سناریوی بی شده که طبق قواعد تصمیم  درنظر گرفته 1در سناریوی سوم مقدار پارامتر آلفا برابر 

د و ه  -6کند. شکل  را تولید می WLCدار  همان حالت ترکیب خطی وزن 1رای آلفای ب OWAعملگر  ةنتیج .گویند می

دو سناریو  .دهد را نشان می = 1000و =3گیری مکانی با مقادیر  کیفیت حاصل از دو سناریوی تصمیم ةنقش

گیری مکانی  پذیری در تصمیم میزان ریسک ،نند. بنابراینک گیری اتخاذ می های بدبینانه و بسیار بدبینانه را در تصمیم حالت

محیطی  طور نسبی کیفیت زیست به ،گرفته است  نهایی که در سناریوهای مختلف انجام ةدهند. براساس نقش را کاهش می

 تری نسبت به مرکز و شمال شرق منطقه برخوردار است. زندگی شهری در جنوب غرب و شرق منطقه از وضعیت مناسب

درصد در وضعیت مناسب، 29درصد منطقه در وضعیت بسیار مناسب، 7، دهد نتایج در سناریوهای مختلف نشان می

نتایج در . درصد در وضعیت بسیار نامناسب قرار دارند24و  ،درصد در وضعیت نامناسب22درصد در وضعیت متوسط، 17

درصد در 17درصد در وضعیت مناسب، 29ب، درصد منطقه در وضعیت بسیار مناس7دهد،  سناریوهای مختلف نشان می

زیست   . کیفیت محیطدرصد در وضعیت بسیار نامناسب قرار دارند24و  ،درصد در وضعیت نامناسب22وضعیت متوسط، 

محله در گروه بسیار مناسب  ششست که ا ترین حالت بیانگر آن بینانه شده در خوش زندگی شهری در سناریوهای طراحی

محله در گروه مناسب  پنجمحله در گروه متوسط و  ، دوهمچنین .بسیار نامناسب قرار گرفته استمحله در گروه  یکو 

محله در گروه بسیار  سهای در گروه بسیار مناسب قرار نگرفته و  ترین حالت هیچ محله بینانه که در بد درحالی ؛قرار دارند

محله در گروه  فقط دو و ،محله در گروه متوسطچهار محله در گروه نامناسب،  پنج ،همچنین .گرفته است نامناسب قرار

 ةسازی کیفیت زندگی در این منطقه حتی اگر درج این است که در مدل ةدهند این امر نشان .مناسب قرار دارند

 ،محیطی کیفیت زندگی نگاه شود عد زیستبه بُ  بینانه گیری افزایش یابد یا به عبارتی بسیار خوش پذیری در تصمیم ریسک

نظامی  ةمحله یعنی محل یکامیرآباد دارای کیفیت زندگی بسیار نامناسب و  ةاین منطقه یعنی محلة محل یکز هم با

ریاضی است و ویژگی بارز آن اعمال میزان  یک روش شبه OWAروش  گنجوی دارای کیفیت زندگی نامناسب است.

این  .خاصیت مهم استچهار دارای  OWAگریزی در اتخاذ تصمیم نهایی است. عملگر  پذیری و ریسک ریسک

داربودن که بسیاری از عملگرهای تجمعی فاقد این  و کران ،جایی، یکنواختی، همتوانی هند از: جابا خصوصیات عبارت

پذیری  های معیار در سناریوی آسیب دهد که مقادیر وزن الیه نشان می αة با استفاده از تغییر مشخص. نتایج اند خصوصیات

برابر  AHPها در روش  دار الیه روش ترکیب خطی وزن با مقادیر وزن حاصل از OWAحاصل از روش  α= 1متوسط 

سازی کرد.  ها را مدل و حد واسط آن ، OR،ANDتوان عملگرهایی از قبیل  می αاست و با انتخاب سایر مقادیر برای 

  ANDو ORیا عملگرهای بولین  WLCند هایی مان گیری مکانی، در حالت ها و تصمیم بر ترکیب الیه عالوه ،OWAروش 

 کند. پذیری و توازن را فراهم می های دیگر با ریسک دهی در حالت توانایی وزن

 گیرینتیجه

تواند برای شناخت وضع  ریزی شهری است که می ترین مفاهیم برنامه کیفیت محیط زیست شهری یکی از مهم ،امروزه

های شهری مؤثر باشد تا راهکارهای مناسب برای بهبود کیفیت محیط زیست شهری ارائه شود. در این  موجود محیط
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عد شد و برای تحلیل بُ  و آسایش شهروندان درنظر گرفته ،عنوان عنصری تأثیرگذار در سالمت، رفاه پژوهش محیط به

و  ،شامل سبزینگی، دمای سطح زمین، آلودگی هوا، آلودگی صوتی ـ عیار اصلیمحیطی کیفیت زندگی شهری پنج م زیست

 AHP-OWAهای مذکور، از طریق روش تلفیقی  شناسایی شد. با همپوشانی شاخص ـ های شهری پذیری ساختمان آسیب

نوب غرب های ج  بخشدست آمد. نتایج حاکی از این است که  محیطی کیفیت زندگی شهری به عد زیستشاخص نهایی بُ

تری  های مرکز و شمال شرق منطقة موردمطالعه از لحاظ کیفیت زندگی در وضعیت مناسب بخشبه  و شرق منطقه نسبت

های  تغییرات شاخصای در  کننده و رسالت و حقانی نقش تعیین ،قرار دارند. عبور چهار بزرگراه حکیم، همت، چمران

رویه تأثیر محیطی فراوانی در منطقة  وسازهای بی سترش ساختمحیطی منطقه دارند. توسعة بدون برنامه و گ زیست

بودن پوشش گیاهی، باالبودن  ترین این آثار وضعیت بحرانی آلودگی هوا، پایین موردمطالعه به دنبال داشته است. مهم

ابطة شده ر های مطرح شاخص هاست. اصول مهندسی در ساختمان نکردن و رعایت ،دمای سطح زمین، آلودگی صوتی باال

ها و درنتیجه تغییر در کیفیت محیط  معناداری با یکدیگر دارند و تغییر جزئی در یک شاخص باعث تغییر در دیگر شاخص

پوشش گیاهی مناسب در سطح شهر باعث تشدید آلودگی هوا و همچنین باالرفتن دمای فقدان شود.  زیست شهری می

های کاهش  . یکی از راهود تشدیدکنندة آلودگی هواستافزایش دمای سطح زمین خ ،از طرفی .شود سطح زمین می

جای سطوح نفوذناپذیر شهری )جذب باال و بازتاب   هکردن مواد با بازتاب باال ب گزین جای ،بر پوشش گیاهی عالوه ،حرارت

 .شود سطوح نیز به جذب شدید انرژی خورشید و افزایش دما )ایجاد جزایر حرارتی( منجر می ةپایین( است. رنگ تیر

 .ثر خواهد بودؤای( با جذب کمتر و بازتاب بیشتر در کاهش دمای محیط م )سطوح آینه   استفاده از سطوح روشن ،بنابراین

پوشش گیاهی و فضای سبز  .تها در کیفیت محیط زیست شهری اس ترین شاخص شاخص سبزینگی یکی از کلیدی

 ،بنابراین .دلیل نقشی که در حفظ و تعادل محیط زیست شهری و تعدیل آلودگی هوا دارد بسیار بااهمیت است شهری به

به اینکه فضای سبز شهری شرایط زیستی را با حذف  باتوجه .شود ها و سطح فضای سبز پیشنهاد می افزایش تعداد پارک

بخشد، در مناطق با تراکم و تمرکز باالی فعالیت که فضای زیادی  تنظیم دمای بدن بهبود میو  ،آلودگی، کاهش سروصدا

ها پیشنهاد  داری گیاهان در ساختمان برای ایجاد پارک و فضای سبز محلی نیست، ایجاد بام سبز یا باغ بام و یا نگه

ها و  تبع آن تردد موتورسیکلت ها و به راه ةبه اینکه بیشتر آلودگی صوتی در این منطقه ناشی از شبک باتوجه .شود می

جای   هاند( ب های جهانی ساخته شده گزینی استفاده از خودروهای عمومی )که با استاندارد جای است،های سواری  ماشین

های مرتفع به  وساز ساختمان در ساخت ،همچنین .سازی شود های عمومی فرهنگ خودروهای شخصی باید از طریق رسانه

دهد که در این  نتایج نشان میتوجه به  بگیرد. انجاماد غالب منطقه توجه شود تا حبس گرما و آلودگی هوا کمتر جریان ب

عالوه بر موارد  ،بنابراین .محیطی کیفیت زندگی است عد زیستمنطقه آلودگی هوا اولین و مؤثرترین عامل در کاهش بُ

 د.شو  ش آلودگی هوا پیشنهاد میگیرانه برای کاه ریزی و اقدامات پیش برنامه ،ذکرشده
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