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 و مکانی ارزیابی کیفیت زندگی شهری مبتنی بر داده های آماری

 2طالعی ، محمد1حسینی عباس آبادیمحمد

دانشگاه صنعتي خواجه  - بردارينقشهدانشکده مهندسي  -هاي اطالعات مکاني دانشجوي کارشناسي ارشد سیستم6

 نصیرالدين طوسي
m.hoseini1369@gmail.com 

 دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدين طوسي -برداري قشهدانشکده مهندسي ندانشیار 2
taleai@kntu.ac.ir 

 (6935 بهمن، تاريخ تصويب 6935 مهر)تاريخ دريافت 

 چکیده

ي و در برگیرنده توانمندي محیط براي فراهم آوردن و پاسخگويي به نیازهاي مادي و معنوي افراد جامعه به مفهومکیفیت زندگي 

 ابزاري کارآمد همواره موردتوجه مديران و برنامه ريزان شهري بوده است. عنواني، اجتماعي و عدالت فضايي، بهمفاهیمي همچون رفاه فرد

هاي . رويکرد عیني مبتني بر شاخصاستاساس دو رويکرد عیني و ذهني  بر ،مبناي ارزيابي بسیاري از مطالعات کیفیت زندگي شهري

باشد. شان ميها از کیفیت زندگيکرد ذهني مبتني بر ديدگاه ساکنین و میزان رضايت آنمحیط فیزيکي و اجتماعي کیفیت زندگي و روي

 بیانسعي شده است با و  شده استهاي مؤثر بر آن انجامهدف ارزيابي کیفیت عیني زندگي شهري، شناخت ابعاد و شاخص اين پژوهش با

ها در محیط ي سنجش آنها و همچنین نحوهي ارتباط اين شاخصههاي تأثیرگذار، نحومفهوم کیفیت زندگي، شناسايي ابعاد و شاخص

. ارزيابي استمحیطي و عدالت فضايي اقتصادي، زيست-عد اجتماعيشامل سه بٌ ،هاي اين پژوهشبررسي قرار گیرد. شاخص مورد ،شهري

منظور ارزيابي بعد ت. همچنین بهصورت گرفته اس ،هاي آماري و روش تحلیل عاملياقتصادي با استفاده از داده-عد اجتماعيبٌ

هاي سبزينگي، دماي سطح زمین، آلودگي هوا هاي مربوط به شاخصهاي مکاني، نقشهاي و دادهمحیطي با استفاده از تصاوير ماهوارهزيست

عد عدالت ارزيابي بٌ منظوردست آمد. به به ،محیطي کیفیت زندگيعد زيستها شاخص نهايي بٌو از تلفیق آن و آلودگي صوتي استخراج شد

هاي توزيع يکنواخت و دسترسي به کاربري ،به کمک اين دو شاخص و از دو شاخص دسترسي و اختالط کاربري استفاده شد ،فضايي

و همچنین رتبه دهي به محله هاي شهر، شاخص نهايي کیفیت زندگي شهري  ارزيابيمنظور نهايت به گیري شد. دراندازه ،خدمات شهري

شده براي بررسي میزان ارتباط شاخص نهايي استخراج .شداستفادهگیري چندمعیاره هاي تصمیمبه عنوان يکي از روش TOPSISروش  از

-ي وجود همبستگي بین شاخص اجتماعيدهندهنتايج نشان پیرسون استفاده شد. از تحلیل همبستگي ،عد از کیفیت زندگيبراي هر بٌ

الزم  ،شاخص کیفیت زندگي شهروندان ء( است. بنابراين براي ارتقا465/۰محیطي )( و زيست549/۰اقتصادي با شاخص عدالت فضايي )

در واقع ايجاد تغییرات اساسي و بهبود شرايط زيست گیرد. محیط زيست، صورت است تغییراتي در جهت بهبود ابعاد عدالت فضايي و 

اقتصادي  -اري براي ترغیب به سکونت افراد با سطح اجتماعيمحیطي و افزايش سطح دسترسي به خدمات، مي تواند به عنوان راهک

 .مناسب در مناطقي شود که در حال حاضر به دلیل فقدان اين شاخص ها مورد توجه اين قشر از شهروندان قرار نگرفته اند

محیط زيست ،عدالت فضايي ،، تحلیل عامليچند متغیره کیفیت زندگي، ارزيابي واژگان کلیدی:

                                                           
   نويسنده رابط 
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 مقدمه -1

ترين مراکز رشد علمي، و اصلي ترينمهمرها يکي از شه

که  اي هستنداقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هر جامعه

اه و آسايش ساکنان امکانات و تسهیالت فراواني را براي رف

اين امکانات جذاب، سبب شده است تا . فراهم آورده اند

افراد زيادي تمايل زندگي در نواحي شهر را داشته باشند. 

مشکالتي نظیر فقر، بیکاري، شهرهاي امروزي را با لذا 

 و افزايش مسائل اجتماعي، تراکم جمعیت، ترافیک

اين  است.و ... روبرو ساخته محیطيهاي زيستآلودگي

محیطي و شرايط زيست مشکالت باعث شده سبک زندگي،

سالمت جامعه تغییرات شگرفي کرده و درنتیجه تأثیر 

 . با[6] شهروندان بگذارد 6يبسزايي بر سطح کیفیت زندگ

گذاران و برنامه ريزان در سطوح وجود سیاست اين

المللي و ملي بر قابلیت شهرها براي بهبود کیفیت بین

 [.9و2]دارند ها تأکیدزندگي انسان

يکي از  عنوانبه (QoL) امروزه کیفیت زندگي شهري

 براست.  مطرح يزي شهريربرنامهم در اهیترين مفیديکل

يافته برنامه ريزان توسعهاساس در بسیاري از کشورهاي ين ا

هاي در تالش براي نمايش سطوح کیفیت زندگي در مقیاس

مختلف جغرافیايي هستند تا از اين طريق بتوانند 

کم نواحي در ي براي بهبود کیفیت زندگي يراهکارها

 .بیابند برخوردار

 ،آنجاکه تعريف کیفیت زندگي بسیار گسترده است از

تخاب پارامترهاي مرتبط با آن نیز بسیار دشوار است. ان

هايي چون محیط شخصي، طورکلي اين پارامتر از شاخصبه

محیط عمومي، محیط فیزيکي و محیط جامعه 

 با مرتبط مسائل طورکلي،به . اما[4]اند شدهساخته

 جسمي سالمت و زيست )پارامترهاي جمعي(محیط

 شاخص اين بخش ترينمهم شهروندان )پارامترهاي فردي(

 سنجش  آوردن به دست براي [.2]دهند مي تشکیل را

 تعیین مشخص، ايمنطقه براي دقیق کیفیت زندگي

 جزئیات داشتن با. الزم است هاآن اهمیت و پارامترها

منطقه )محیط طبیعي و مصنوعي، خدمات و  محیطيزيست

وضعیت  مورد در توانمي ها(،تسهیالت شهري، دسترسي

 و مثبت پارامترهاي حفظ ينحوه و پايدار يتوسعه نيکنو

 [.5داد ] مستندتري نظر منفي تأثیرات کاهش

                                                           
1 Quality Of Life (QoL) 

 ترين راه براي تخمین شاخصترين و مستقیمساده

ي مرتبط با نامهايجاد پرسش( QoLکیفیت زندگي )

پارامترهاي سطح کیفي زندگي و سالمت است. با 

ي ختلف منطقهها در نواحي منامهآوري اين پرسشجمع

را محاسبه نمود.  QoLي کیفي توان نقشهموردمطالعه، مي

هاي پارامترهاي ورودي، عدم توانايي اما پیچیدگي

اي وسیع و عدم توانايي درک آوري اطالعات در منطقهجمع

اي ي نقشهها کار را براي تهیهکامل مردم از پرسش

ز اعتماد دشوار خواهد کرد. از طرفي بسیاري اقابل

محیطي و يا زيست هايآلودگيپارامترهاي ورودي همچون 

صورت ي اشخاص از مراکز خدمات و محل کار بهفاصله

هاي کیفي و باشد. درنتیجه تلفیق دادهکاماًل عددي مي

 باشد.سازي مينیازمند مدل ،کمي

 پیشینه ی تحقیق -2

ي  مفهوم و شاخص کیفیت زندگي مطالعات اولیه درباره

(QoLدر ) به بعد موردتوجه جدي  631۰ي شهرها، از دهه

 توسعه،درحال يا و يافتهتوسعه ملل شهرهاي قرار گرفت و در

بوده است. در اين دهه عواملي همچون  موردتوجه همواره

وري باال، افزايش درآمد سرانه، رشد شديد اقتصادي و بهره

ها و غیره باعث شدند تا مفهوم استاندارد شدن حرفه

ارد زندگي ديگر مشروعیت و اثربخشي خود را از دست استاند

کیفیت "طلبان مفهوم جديد بدهد؛ لذا انديشمندان و اصالح

ها در اين تالش [. تحقیقات و1را جايگزين کردند ] "زندگي

پژوهان جهان غرب )کمپ بل، کاورز و رودگرز زمینه از دانش

که  و ...( 631۰، گرين، وروف و فلد در سال 6391در سال 

شناسي و روانشناسي هاي مختلف از قبیل جامعهدر رشته

[. پژوهشگران 9اند، آغازشده است ]مشغول فعالیت بوده

هاي سنجش عیني کیفیت طور مداوم براي تهیه شاخصبه

زندگي شهري در قالب مواردي همچون مسکن، فراغت و 

تفريحات، بهداشت و ايمني، آموزش، اشتغال، محیط زيست و 

اند. عمومي و نیز زندگي سیاسي و شهري تالش کردهخدمات 

المللي مانند هاي بیندر کنار اين دسته از محققان، سازمان

(، WHO( و سازمان بهداشت جهاني )UNسازمان ملل متحد )

هاي موردنظر خود را در رابطه با کیفیت هريک سنجه

 اند. زندگي، ارائه داده

 در موجود هايفتعري بررسي با [8]کوروس و همکاران 

 چارچوب که دندرسی نتیجه اين به شاخص اين مورد
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 بررسي براي شناساگري سیستم همچنین و مفهومي

 وجود QoLجمعي در مورد  و مکاني فیزيکي، هايجنبه

 و زندگي کیفیت گوناگون هايتعريف به شاخص اينو  ندارد

 .[3]وابسته است  آن هايجنبه

 مستقیم صورتهب QoLشاخص  متعددي، مقاالت در

 همچون پارامترهايي به بلکه محققین است، نشده محاسبه

 ارتباط در ايمسئله عنوانبه جمعیت يا و شخصي سالمت

سروستاني و  مثال براي. اندپرداخته زندگي، باکیفیت

 میزان GIS و ايماهواره هايداده از استفاده [ با6۰همکاران ]

را  2۰۰5 تا 6391 هايسال بین شیراز شهر در جمعیت رشد

 پوشش يهانقشه شناسايي تغییر در با .نموده اند بررسي

 رشد 2۰۰۰ سال از قبل که شدند متوجه نويسندگان اراضي،

 دو اين اما بوده، يکساني ياندازهبه جمعیت و سبز مناطق

 فاصله هم از بعد به 2۰۰۰ از سال چشمگیري طوربه پارامتر

 .يافته استکاهش شهر اين در زندگي کیفیت و گرفتند

عنوان منابع، [ کیفیت زندگي را به66متکان و همکاران ]

ي محیط براي رفع وسیلهشده بههاي فراهمامکانات و فرصت

هاي اند و با استفاده از دادهنیازهاي شهروندان تعريف کرده

اقدام به سنجش کیفیت  GISاز دور، سرشماري و سنجش 

ها سه قلمرو ان کردند. آنمکان در سطح نواحي شهر تهر

عنوان معیار در نظر اصلي اجتماعي، دسترسي و فیزيکي را به

 43هاي اصلي از مجموع ها به کمک تحلیل مؤلفهگرفتند. آن

هاي مربوط به هاي ورودي، مؤلفهشده از دادهپارامتر استخراج

هر قلمرو را شناسايي کردند؛ و با استفاده از تحلیل سلسله 

هاي مربوط به هر قلمرو را وزن دهي مؤلفه AHPمراتبي 

کرده و درنهايت شاخص نهايي کیفیت مکان از ترکیب خطي 

دست آمد. نتايج نشان  ي قلمروهاي اصلي بهوزن دهي شده

هاي شمالي و مرکزي شهر تهران امتیاز باالتر دهد بخشمي

هاي غربي، جنوب و که بخشکیفیت مکان را دارند، درحالي

تر در مقايسه با مناطق شمال و مرکز امتیاز پايین شرق تهران

منظور بررسي ها بهکیفیت مکان را دارا هستند. همچنین آن

چگونگي توزيع مکاني شاخص کیفیت زندگي و شناسايي 

الگوي موجود، از شاخص خودهمبستگي مکاني استفاده 

ها به اين نتیجه ها آماري، آنکردند و پس از انجام تحلیل

که توزيع شاخص کیفیت زندگي در سطح شهر رسیدند 

 اي است.صورت خوشهتهران به

ي بین گسترش [ رابطه62الديني و منصوريان ]سیف

عمومي و تسهیالت  خدمات الگوي توزيع ،ي شهريرويهبي

 تهران مورد بررسي شهر در شهري و آثار محیطي آن را

 هايداده و ETM+اي قراردادند. با استفاده از تصوير ماهواره

هاي شاخص و عمومي خدمات به دسترسي شاخص شهري،

 گیاهي، پوشش هوا، آلودگي شامل محیط کیفیت به مربوط

 . است شدهاستخراج صوتي آلودگي و زمین سطح دماي

ي بین الگوي توزيع خدمات و منظور بررسي رابطهبه

هاي کیفیت محیط، از تحلیل همبستگي پیرسون شاخص

دهند با نتايج حاصل از تحلیل نشان مي شده است.استفاده

افزايش میزان دسترسي به خدمات، تراکم جمعیت، آلودگي 

هوا و دماي سطح زمین افزايش و پوشش گیاهي کاهش 

 بر مدل يک از استفاده [، با69يابد. موراي و همکاران ]مي

 و کشاورزي مناطق جمعیت، تغییر اراضي، پوشش اساس

را مورد  در شهري از اسلووني زندگي کیفیت صنعتي، شاخص

[، چهار شاخص 64بررسي قرار دادند. لطفي و همکارانش ]

محیطي و رواني يا ذهني را -اقتصادي، اجتماعي، کالبدي

عنوان معیار براي تحلیل کیفیت زندگي بافت شهري به

ها به استفاده از تکنیک وزندهي میاندوآب انتخاب کردند. آن

بندي محالت شهر میاندوآب بر ( اقدام به رتبهSAWساده )

ها اساس وضع موجود و پاسخ ساکنان کردند. نتايج بررسي

گیري نشان داد که شاخص فضاي سبز با اختالف چشم

 نسبت به ساير شاخص از اهمیت بااليي برخوردار بود.

 و GIS هايداده از استفاده با ،[4]لي و ونگ 

 در امريکا اينديانا شهر براي را QoL شاخص ،ازدورسنجش

ها از تحلیل آن QoLي براي محاسبه .کردند گیرياندازه

PCA1 ها استفاده کردند. بدين ترتیب که تمامي ورودي

، سه تحلیلنرمال و رستر شده و سپس با اعمال اين 

ي ي اول از آن استخراج گرديدند. هر مؤلفه، نمايندهمؤلفه

 با [65]رحمان و همکارانش  است. QoLي يک جنبه

هاي و داده 2استفاده از الگوريتم مکاني چند معیاره

محیطي در ، میزان کیفیت زيستGISدور و  ازسنجش

 دادند.بررسي قرار  موردرا چین  ازشهري 

 مفاهیم و مبانی نظری تحقیق -3

 کیفیت زندگی -3-1

کیفیت زندگي يک مفهوم گسترده و نسبي است که 

هاي مختلف د و گروهو افرا باشدمتأثر از زمان و مکان مي

                                                           
1 Principal Component Analysis 

2 Spatial Multi-Criteria Evaluation 
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درک متفاوتي از  ،هاي سني مختلفيجامعه و حتي گروه

کیفیت زندگي دارند. عدم وجود يک تعريف استاندارد از 

باعث شده کیفیت زندگي مترداف  ،مفهوم کیفیت زندگي

ايت شهروندان هايي مثل رفاه مادي، سطح زندگي، رضواژه

مفهوم  در يک تعريف عام، .[61و غیره استفاده شود ]

کیفیت زندگي تحت عنوان زندگي آسوده در يک 

دور از هرگونه آلودگي و با دسترسي زيست سالم بهمحیط

اگرچه  [.69شود ]مطلوب به نیازهاي اساسي تلقي مي

نظران در تعريف کیفیت زندگي محققان و صاحب

ها نظرهايي دارند، اما يک درک يکسان بین آناختالف

کیفیت زندگي عالوه بر اينکه در وجود دارد و آن اينکه 

ي مفاهیم فردي و اجتماعي است، در بٌعد فردي از برگیرنده

کیفیت زندگي دو رويکرد اساسي وجود دارد؛ يکي رويکرد 

عیني)کمي( که شامل حقايق عیني و خارجي زندگي 

ها و شود و ديگري رويکرد ذهني)کیفي( که از دريافتمي

طورکلي کیفیت ست. بهادراکات دروني و ذهني افراد ا

زندگي معیاري براي برآورده شدن نیازهاي شهروندان 

جامعه در برخورداري از امکانات و خدمات اجتماعي، 

محیطي و همچنین دسترسي به تسهیالت اقتصادي، زيست

 باشد.شهري مثل بیمارستان، پارک و غیره مي

 کیفیت زندگی شهری و برنامه ریزی -3-2

شهري که در مطالعات مختلف مفهوم کیفیت زندگي 

واقع پاسخي به بسیاري از مشکالت و  شود، درمطرح مي

محیطي است ي اجتماعي، فرهنگي، زيستدر عرصه مسائل

طورکلي موجب ها مواجه هستند و بهکه امروزه شهرها با آن

کاهش کیفیت زندگي شهري و باعث نگراني مردم و مديران 

ي مطالعات شهري حوزه اند. در همین راستا درشهري شده

مباحثي همچون کیفیت زندگي شهري و زيست پذيري 

 طرح شده است.  ،شهر

شهرها امروزه عالوه برافزايش جمعیت، گرفتار مسائل و 

ي مشکالتي نیز هستند، همانند گسترش بدون برنامه

زيست محیط ي خدمات شهري،شهرها، عدم توزيع عادالنه

فرسوده، تغییر ساختار  هاي قديم وناسالم، وجود بافت

اقتصادي، ترافیک، آلودگي هوا و بسیاري  -اجتماعي

باعث افت و نزول کیفیت زندگي در که مشکالت ديگر 

همین راستا  تمايل به بهبود  . در[68]شهرها شده است 

کیفیت زندگي شهروندان در يک مکان خاص يا در يک 

کانون توجه بسیاري از مديران و  ،مقیاس خاص شهري

 رنامه ريزان شهري بوده است. بهبود کیفیت زندگي وب

رضايت شهروندان درگرو بهبود کیفیت فضاهاي عمومي 

 . [68] باشدمي

هدف از مطرح کردن مفهوم کیفیت زندگي شهري را 

 :[61خالصه به اين صورت بیان کرد ]طور توان بهمي

ي کمي به اصالح و تکامل مفهوم توسعه از توسعه -

 ر شهريي پايداتوسعه

 ي منابع و تسهیالت شهريتخصیص بهینه -

ي ارزيابي محیط شهري براي تأمین نیازهاي روزمره -

 زندگي شهروندان

هايي که کیفیت شناسايي و گسترش فضاها و مکان -

 .کنندزندگي بااليي براي شهروندان فراهم مي

 رویکردهای سنجش کیفیت زندگی شهری -3-3

شهري با توجه  طور که گفته شد کیفیت زندگيهمان

اي و چندبعدي است رشته بینبه ماهیت خود يک مفهوم 

سنجش و ارزيابي که غالباً شامل مباحث کیفي شده و قابل

باشد. در همین راستا کیفیت زندگي شهري مستقیم نمي

ماهیت کیفي داشته که مبتني بر عملکردهاي اقتصادي، 

ش که سنج باشداجتماعي، محیطي، فیزيکي و فرهنگي مي

و ارزيابي آن در يک محیط جغرافیايي تنها از طريق 

کیفیت يک مکان  پذير است.ها امکانشناسايي شاخص

اي ي شبکهي يک رابطهواسطهبايست بهمعین از شهر را مي

 [.63و 68] نمودي آن بیان دهندهبین ابعاد مختلف تشکیل

طورکلي در مطالعات مختلف جهت سنجش کیفیت به

دو رويکرد اصلي عیني و ذهني وجود دارد زندگي شهري، 

ويژه [. رويکرد عیني که اکثراً در کشورهاي اروپايي، به61]

و  6کشورهاي اسکانديناوي، طرفدار دارد و جان درينوسکي

[، بر شرايط عیني 2۰اند ]آن را ابداع کرده 2ريچارد تیتموس

که با استفاده از  و ملموس زندگي فرد تأکید شده است

ي اجتماعي، اقتصادي، فیزيکي و محیطي کیفیت هاشاخص

گیرد و کیفیت زندگي شهري موردسنجش و ارزيابي قرار مي

 ي زندگي است.زندگي فرد درگرو ارضاي نیازهاي اولیه

رويکرد ذهني کیفیت زندگي، در اکثر تحقیقاتي که در 

شده، استفاده کشور آمريکا در مورد کیفیت زندگي انجام

بیشتر به تجارب ذهني افراد از شده است. محققان 

                                                           
1 Drenowski 

2 Titmus 
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اند هاي ذهني تأکید کردهشان توجه کرده و بر معرفزندگي

هاي ذهني، [. در اين رويکرد با استفاده از شاخص2۰]

گیرد و کیفیت زندگي موردسنجش و ارزيابي قرار مي

طور هاي ثانويه، شهروندان بهجاي استفاده از دادهبه

مصاحبه( مورد تحلیل و  مستقیم )از طريق پرسشنامه

هاي مختلف ها از جنبهمندي آنقرارگرفته و میزان رضايت

 [.2شود ]زندگي شهري بررسي مي

 ی مورد مطالعه منطقه -4

شهرداري تهران  پنجي منطقه ،ي موردمطالعهمحدوده

محله  23ناحیه و  9در حال حاضر از  يمنطقهاين است. 

منطقه و نواحي موقعیت اين  6در شکل  شده است.تشکیل

 و محالت آن نشان داده شده است.

 
  ي مورد مطالعهمحدوده -6شکل

 و تحلیل داده ها شناسیروش  -5

بر رويکرد عیني در مطالعات، با پژوهش با تکیهاين 

هاي هاي آماري و تکنیکهاي تجزيه تحلیلاستفاده از روش

 .دسعي در ارزيابي کیفیت زندگي شهري دار ،تحلیل مکاني

اولین گام در راستاي سنجش کیفیت زندگي شهري، 

هايي است که با انتخاب ابعاد آن و سپس انتخاب شاخص

استفاده از آن ابعاد مختلف کیفیت زندگي مورد ارزيابي قرار 

ي اصلي اجتماعي گیرد. در همین راستا سه شاخصه

محیطي و عدالت فضايي براي ارزيابي اقتصادي، زيست

 2شد. در شکل شهري در نظر گرفته عیني کیفیت زندگي

 ، آورده شده است. سازيمراحل مدلچهارچوب کلي و 

 اقتصادی-بٌعد اجتماعی -1-5

پارامترهايي  ،که در مباحث اجتماعي و اقتصادي آنجا از

همچون تعداد افراد در هر گروه سني، جمعیت باسواد، نرخ 

راي توجه است، لذا ب مورد غیره بیکاري، درصد مستاجرين و

عد از ي متغیرهاي مؤثر در اين بٌتحلیل و يافتن دامنه

شده هاي سرشماري استفادهاز داده ،کیفیت زندگي شهري

اقتصادي مربوط به پژوهش -است. انتخاب متغیرها اجتماعي

[، 3و4و9]ي  مرتبط شدهنیز با توجه به مطالعات انجام

 است. شدهانتخاب 

اه رایعم
بایزرا ی

یفیک ی
نز ت

گد
 ی

رهش
ی

یاپ
طا ها 

اع 
 

یرهش یگدنز تیفیک یبایزا

 يزاس هدامآ و يروآ عمج
يناکم ياه هداد

 يزاس هدامآ و يروآ عمج
يلیلحت ،يفیصوت ياه هداد

اه صخاش نيودت

 تاعالطا هاگياپ يزاس هدامآ
يناکم

 و يياضف،يرامآ ياه لیلحت
يرهش يگدنز تیفیک داعبا جارختسا

 يياهن صخاش يبايزرا
يرهش يگدنز تیفیک

يياضف تلادع يرهش تسيز طیحم يداصتقا-يعامتجا تیعضو

 هدافتسا اب يياهن يوگلا لیلحت
يناکم لیلحت عباوت زا

 
 مراحل کلي ارزيابي ابعاد کیفیت زندگي شهري -2کلش

ابتدا ارزش درصد براي  شده،اي انتخاببراي متغیره

تحلیل  و شده و سپس براي تجزيهها محاسبههرکدام از آن

ي از روش تجزيه ،هاي دادهاطالعات موجود در مجموعه

. روش تحلیل شداستفاده  (FA6ها يا تحلیل عاملي )عامل

مرحله ي اول  :(9)شکل استامل چهار مرحله عاملي ش

ن داده ها براي ورود به تحلیل شامل ارزيابي مناسب بود

 و باراتلت استفاده شد. KMOعاملي است، که از آزمون 

                                                           
1 Factor Analysis 
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مرحله دوم مولفه هايي که بیشترين واريانس در داده ها را 

شود، که در اين پژوهش از شوند، استخراج ميشامل مي

هرچه مقدار يژه براي اين منظور استفاده شد. معیار مقادير و

بیشتر باشد، آن مؤلفه واريانس بیشتري را  يک مؤلفه ويژه

هايي که مقدار ويژه مؤلفه پژوهش در اين .کندمي بیان

دار در نظر هاي معنيعنوان مؤلفهبه بودند، 6ها بیشتر از آن

ا و هماتريس مربوط به مؤلفه. در مرحله ي سوم دنشدگرفته

ي دهندهشود. مقادير اين ماتريس نشانمي متغیرها تفسیر 

در  نهايتاً ها است.میزان ارتباط بین متغیرها و مؤلفه

اقتصادي -شاخص نهايي بعد اجتماعي ي چهارم مرحله

ها، به يک از مؤلفهکیفیت زندگي، پس از استانداردسازي هر

 آمد. به دست 6ي کمک رابطه

(6) SqoL =∑FiWi

n

1

 

و  ما 𝑖ي مؤلفهي ژهيومقدار  𝐹𝐼، هامؤلفهتعداد  nکه در آن 

𝑊𝑖  ي مؤلفه لهیوسبهدرصد واريانس تبیین شده𝑖  است ما.

اهریغتم باختنا
 نیب يگتسبمه يسررب

اهریغتم
تلتراب و KMO نومزآ

 و يلماع لیلحت
اه لماع جارختسا

 و يلماع سيرتام ریسفت
اه لماع يراذگمان

 اه هفلوم يزاس درادناتسا

هداد هاگياپ
1 2 3 4 5

6

 دعب يياهن صخاش
 يداصتقا-يعامتجا

 7 يگدنز تیفیک
مراحل انجام تحلیل عاملي -9شکل

 محیطی بعد زیست -2-5

یت محیطي از کیفعد زيستي بٌدهندهمعیارهاي تشکیل

 دتوانمي وبسیار گسترده و متنوع هستند  ،زندگي شهري

 )سبزينگي(، منظر شهري مواردي چون فضاي سبز شهري

)زيبايي(، کیفیت هوا، دما، کیفیت آب آشامیدني، آلودگي 

ها و صوتي، امنیت، سیستم دفع فاضالب شهري، زباله

 را شامل شودپسماندها، مخاطرات طبیعي)سیل، زلزله( 

با توجه به گستردگي معیارها و عدم دسترسي  [.65و4و9]

 بردر اين پژوهش تمرکز اصلي  ،هاي دقیق و مناسببه داده

(، دماي سطح زمین NDVIروي چهار شاخص سبزينگي )

(LST آلودگي هوا و آلودگي صوتي ،)قرار گرفت. 

 سبزین ی -

فضاي سبز شهري يکي از شاخص هايي است که در اکثر 

متر تاثیرگذار در کیفیت محیط پژوهش ها به عنوان پارا

شهري مورد ارزيابي قرار گرفته است. فضاهاي سبز بازدهي 

زيادي براي محیط اطراف خود دارند، باعث پااليش هوا 

)کاهش میزان آلودگي هوا(، جذابیت شهر، بهبود سالمت 

[. براين اساس شاخصي به نام 26رواني جامعه مي شود]

يف شده که وضعیت ( تعرNDVI)1شاخص نرمالیزه گیاهي

 [:29و  22سالمت و سبزينگي گیاه را بیان مي کند]

(2) NDVI =
NIR − R

NIR + R
 

باند قرمز  Rباند مادن قرمز نزديک و  NIRکه در آن 

بر آن  NDVI عدد پیکسلي تصويري که شاخصاست. 

+ خواهد بود. هر چه پوشش 6تا  -6اعمال مي گردد، بین 

نزديکتر  +6میزان به  منطقه متراکم تر باشد اين گیاهي

+سنجنده ي  4و  9هاي بدين منظور از باند است.
ETM 

Landsat .استفاده شد 

 سطح زمین دمای -

اي پارامترهعنوان يکي از به 2دماي سطح زمین

تواند اطالعات مهمي در ها ميتأثیرگذار برآسايش انسان

، در اختیار قرار وهواو آب مورد خواص فیزيکي سطح زمین

عنوان يکي از عوامل تأثیرگذار در اين شاخص به لذا .دهد

زيست شهري موردتوجه قرارگرفته است. کیفیت محیط

و باند  ETM+براي استخراج دماي سطح زمین از تصاوير 

مادون قرمز حرارتي استفاده شده است. که شامل سه 

به راديانس  1( تبديل اعداد رقومي باند 6مرحله است: )

                                                           
1 Normalized Difference Vegetation Index 
2 Land Surface Temperature(LST) 
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( 9انس طیفي به دماي روشنايي و )( تبديل رادي2طیفي؛ )

[. روابط و 4تبديل دماي روشنايي به دماي سطح زمین]

 [ ذکر شده است.24] هتوضیحات تکمیلي در مقال

 هوا آلودگی -

با توجه به گسترش شهرها و افزايش منابع آالينده، 

هاي جدي مساله ي آلودگي هوا به يکي از چالش

که  شده استلمحیطي در اغلب شهرهاي بزرگ تبديزيست

، اجتماعي و اقتصادي زيادي به ساکنین بهداشتيعوارض 

تردد بسیار زياد وسايل نقلیه  [.25]نمايد خود تحمیل مي

هاي خاص جغرافیايي و کارخانه موقعیتموتوري، ترافیک، 

ترين شهرهاي شهر تهران را در رديف آلودهمتعدد کالن

بر روي  هوا. از طرفي آلودگي [21] جهان قرار داده است

گذارد و پیامدهايي کیفیت زندگي و سالمت افراد اثر مي

هاي هاي تنفسي، عصبي، بیماريازجمله تشديد بیماري

 آورد.وجود مي به شهروندانقلبي و عروقي براي 

ي آلودگي هوا از در اين پژوهش براي تحلیل اليه

هاي شده است. ابتدا دادهشاخص غلظت ذرات معلق استفاده

ي نقشه آلودگي هوا از شرکت کنترل کیفیت براي تهیهالزم 

اخذ و پس از انجام درون  6932هواي تهران مربوط به سال

 26 تعداد کريگینگ بر روي داده هاي به روش يابي

ايستگاه، نقشه میزان آلودگي هوا در مناطقه مطالعه موردي، 

  استخراج گرديد.

 صوتی آلودگی -

عنوان يکي از مسائل ههاي اخیر بآلودگي صوتي در سال

محیطي مؤثر بر کیفیت زندگي ساکنین مناطق زيست

 شهرهايدر  [.23و 28،29]شده است شهري  شناخته

ي آلودگي ترين عوامل ايجادکنندهشهرها مهمبزرگ و کالن

نقل شهري مثل سواري، اتوبوس،  و سیستم حمل ،صوتي

ه ساختار سلسل 4ها هستند. شکل کامیون و موتورسیکلت

مراتبي مربوط به معیارها و زير معیارهاي مؤثر در ارزيابي 

 دهد.نقشه پتانسیل آلودگي صوتي را نشان مي

ي آلودگي صوتي از منظور ارزيابي نقشهبه مقالهدر اين 

[ 9۰] ي عباس پور و همکاراننتايج وزن دهي مطالعه

مراتبي  سلسلهروش تحلیل  ها ازشده است. آناستفاده

AHP ها در آلودگي ررسي و سطح تأثیر شاخصبراي ب

 6جدول ها در نتايج وزن دهي آنصوتي استفاده کردند. 

ها با ي راهشبکه ،آورده شده است. در میان معیارهاي اصلي

بیشترين سهم را در آلودگي صوتي مناطق  924/۰وزن 

ها در سرعت و از طرفي نوع معبر و عرض خیابان ؛دارند

رنتیجه در میزان تراز صوت شتاب وسايل نقلیه و د

ايجادشده توسط وسايل نقلیه تأثیر بسزايي دارد. عالوه بر 

عنوان يکي از به 632/۰هاي شهري با وزن کاربري ،اين

شده است. در میان عوامل مؤثر در آلودگي صوتي شناسايي

زير معیارهاي مربوطه کاربري تجاري به دلیل تردد زياد 

 اند.بیشترين وزن را گرفته

شاخص استانداردشده براي هر يک از  محاسبهپس از 

هاي مؤثر در کیفیت محیطي زندگي، براي استخراج مؤلفه

، از محیطي کیفیت زندگي شهريعد زيستشاخص نهايي بٌ 

 شد.استفاده داده ها يپوشتحلیل هم

 [9۰ي آلودگي صوتي]وزن معیارها و زير معیارها در نقشه -6جدول

 رزیر معیا وزن معیار
 وزن

 زیر معیار 

 وزن

 نهایی 

 یشبکه

 معابر 

92
4

/۰ 

 439/۰ 189/۰ بزرگراها

 699/۰ 244/۰ اصلي خیابان

 ۰5۰/۰ ۰13/۰ فرعي خیابان

 کاربری

 شهری 

63
2

/۰ 

 ۰86/۰ 429/۰ تجاري

 ۰59/۰ 238/۰ مسکوني-تجاري

 ۰22/۰ 669/۰ آموزشي

 ۰65/۰ ۰98/۰ تفريحي

 ۰6۰/۰ ۰56/۰ درماني

 ۰۰9/۰ ۰95/۰ مسکوني

 تراکم

 جمعیت

۰8
9

/۰ 

- 6 ۰89/۰ 

 
 ي آلودگي صوتينقشهساختار سلسله مراتبي معیارهاي براي ارزيابي  -4شکل
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 عد عدالت فضایی بٌ -5-3

دستیابي به عدالت فضايي با توزيع يکسان خدمات و 

در اين . [92و 96]شود تسهیالت شهري حاصل مي

 يکنواختتوزيع  دسترسي ويابي منظور ارزپژوهش به

از دو شاخص دسترسي و اختالط ، شهريت تسهیال

ارزيابي نهايي . براي شده استاستفاده کاربري اراضي

نظر شاخص عدالت  ي موردمطالعه ازمحالت منطقه

هاي دسترسي و اختالط کاربري با لحاظ فضايي، شاخص

ي ه. در ادامه نحواندترکیب شدهنمودن وزن يکسان باهم 

 ها توضیح داده خواهد شد.يک از اين شاخص ارزيابي هر

 دسترسی -5-3-1

بررسي دسترسي ساکنان به خدمات و تسهیالت 

طور مناسب کند که آيا خدمات بهشهري مشخص مي

ها ي افراد از دسترسي برابري به آناند و همهتوزيع يافته

ن ها يکسابرخوردارند. با توجه به اين ديدگاه همه مکان

ها داراي قابلیت دسترسي باشند چراکه بعضي مکاننمي

هاي ديگر بیشتري به خدمات شهري در مقايسه با مکان

در دسترسي به  6هستند؛ که اين موضوع به نابرابري

در اين پژوهش  .[99و  92]گردد خدمات تفسیر مي

هاي خدماتي شامل ارزيابي دسترسي براي کاربري

، تجاري، فرهنگي، ورزشي و آموزشي، بهداشتي و درماني

 شده است. مذهبي در سطوح عملکرد محله و ناحیه انجام

 استفاده 9 يبراي ارزيابي شاخص دسترسي از رابطه

 :[99و  92]شد

(9) 𝐴𝑖 =∑𝑊𝑗 ∗ 𝐷𝑖𝑗 ∗ 𝑃𝑗
𝑙

𝑛

𝐽=1

 

مقدار شاخص دسترسي بلوک   𝐴𝑖ي فوقدر رابطه

𝑖آماري  ،  jوزن کاربري  j  ،𝑊𝑗هاي خدماتي به کاربري  

𝐷𝑖𝑗  بین  يشبکهي تحت فاصلهي استانداردشدهمقدار

𝑖بلوک آماري  که بر اساس   jتا کاربري خدمات شهري    

 :[99و  92]استانداردشده است 4 يرابطه

(4) 𝐷𝑖𝑗 =

{
 
 

 
 
1                                  if            𝑑𝑖𝑗

 < 𝑑0
𝑙

 

 1 – 
𝑑𝑖𝑗 − 𝑑0

𝑙

𝑑𝑑
𝑙 − 𝑑0

𝑙           if  𝑑0
𝑙 ≤ 𝑑𝑖𝑗

 ≤ 𝑑𝑑
𝑙

 
0                                     if            𝑑𝑖𝑗 ≥ 𝑑𝑑

𝑙

 

                                                           
1 Inequality 

𝑑𝑖𝑗
واقع  𝑙و واحد خدماتي iفاصله میان بلوک آماري   

j  ،𝑑0 تیموقعدر 
𝑙  به کاربري  دسترسيفاصله بهینه براي

𝑙،𝑑𝑑خدماتي 
𝑙 ي براي کاربري خدماتي ساز اثريب فاصلهj 

 است.

𝑃𝑗  خدماتيمرکز  جذابیتشاخص j ي زير که از رابطه

 آيد:مي دست به

(5) 𝑃𝑗
𝑙 =

𝑆𝑗
𝑙

𝑆̅𝑙
 

 𝑆̅𝑙و   jخدماتي  مرکزمساحت   Sjي فوق در رابطه

موجود  𝑙میانگین مساحت تمامي مراکز خدماتي با کاربري 

 .استمطالعه  ي مورددر منطقه

در نهايت براي ترکیب خدمات و ارزيابي دسترسي کلي 

شده است. اين ها وزني اختصاص دادهها به هر يک از آنبلوک

ي میزان دهندهتواند نشانگیري ميها در ساختار تصمیموزن

ها در توزيع خدمات پذيري بین کمبودها و افزونگيجبران

[ 94ي نعیمي ]نامهباشد. وزن هر کاربري بر اساس پايان

(. چهارچوب کلي روند ارزيابي 2شده است )جدولتعیین

 آمده است. 5ش در شکلهشاخص دسترسي در اين پژو

 [94ي تأثیرگذار تسهیالت ]فاصلهوزن و  -2جدول
 (l) ازیدنمورکاربري خدماتي 

 -معیار فاصله بهینه

 بي اثر سازي
کاربري  (jWوزن)

 اصلي
 مقیاس عملکرد

 آموزشي

 669/۰ 4۰۰-8۰۰ دبستان ايمحله

 ۰94/۰ 8۰۰-65۰۰ راهنمايي

 ۰5۰/۰ 6۰۰۰-25۰۰ دبیرستان ايناحیه

بهداشتي 

 درماني

 ۰9۰/۰ 9۰۰-5۰۰ ايمحله

 ۰95/۰ 15۰-65۰۰ ايناحیه

 پارک
 6۰۰/۰ 9۰۰-5۰۰ ايمحله

 ۰8۰/۰ 15۰-2۰۰۰ ايناحیه

 تجاري

 

 626/۰ 9۰۰-8۰۰ ايمحله

 ۰56/۰ 65۰۰-25۰۰ ايناحیه

 ورزشي
 ۰85/۰ 9۰۰-8۰۰ ايمحله

 ۰52/۰ 65۰۰-9۰۰۰ ايناحیه

 ۰5۰/۰ 8۰۰-2۰۰۰ ايناحیه فرهنگي

 6۰5/۰ 6۰۰۰-2۰۰۰ ايمحله مذهبي
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 دروم یتامد  یربراک  ا تنا
 یواسم ای رتمک ی هلصاف رد رظن

یزاس ر ا یب ی هلصاف

یرامآ  ولب  ی  ا تنا

 تیولوا ی هبساحم
)Wj(نانکاس

   اش ی هبساحم
)Pj(تیبا ج

هداد ها یاپ

یرامآ یاه  ولب

یتامد  یاه یربراک

رباعم ی هکبش

 نایم ی هلصاف هبساحم
 یتامد  یربراک اب  ولب

رظن دروم

 رادقم یزاس درادناتسا
هلصاف

   اش ی هبساحم
یسرتسد

يشزومآ ·
ينامرد ·
کراپ ·
يراجت ·
يشزرو ·
يگنهرف ·
يبهذم ·

 
 رچوب کلي ارزيابي دسترسي به تسهیالت شهريچها -5شکل

 ا ت ط کاربری -5-3-2

از ديدگاه برنامه ريزان شهري، يکي از راهبردهاي 

ي پايدار و ارتقاي کیفیت محیط شهري، متعادل توسعه

ها از طريق شکل پايدار شهري ساختن توزيع فضايي کاربري

ت [. اختالط کاربري اراضي شهري يکي از اقداما99است ]

که به تنوع  ي پايدار نواحي شهري استمهم در توسعه

ها در يک ناحیه اشاره دارد. همچنین اختالط کاربري کاربري

که اختالط طوريي نزديکي با دسترسي دارد، بهرابطه

ها شامل مراکز تجاري، هاي مسکوني با ساير فعالیتکاربري

اداري، تفريحي و صنعتي در يک واحد همسايگي باعث 

شهري که از يک منطقه شود بسیاري از سفرهاي درونمي

 [.95شوند در همان منطقه پايان يابد ]شروع مي

منظور ارزيابي شاخص اختالط کاربري اراضي از به

شده است. شاخص آنتروپي قادر شاخص آنتروپي استفاده

گیري تنوع است بیشتر از دو نوع کاربري را براي اندازه

تلف در نظر بگیرد. اين شاخص ها در سطوح مخکاربري

صورت ناهمگن در يک واحد مکاني ها بهمقداري که کاربري

 :(1کند )رابطه گیري مياند را اندازهشدهتوزيع يا پخش

(1) 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦 =
−[∑ 𝑃𝑖 ∗ 𝐿𝑛(𝑃𝑖)𝑘

𝑗=1 ]

𝐿𝑛(𝑘)
 

هريک از طبقات مساحت نسبت  𝑃𝑖ي فوق در رابطه

تعداد طبقات  Kلگاريتم طبیعي و  Lnراضي، کاربري ا

تا يک  مقدار اين شاخص از صفرباشد. کاربري اراضي مي

باشد. که صفر همگني و يک ناهمگني کاربري اراضي را مي

 .[98]دهد نشان مي

ارزیابی مح   و است راج شا   نهایی  -5-4

 کیفیت زندگی

قه بندي محالت منط اولويتمنظور ارزيابي نهايي و به

 براي ي مورد مطالعه از نظر ابعاد در نظر گرفته شده

TOPSIS کیفیت زندگي، از روش
که يکي از روش هاي  6

ها محسوب آمد در رتبه بندي نسبي گزينهساده ولي کار

اساس اين تکنیک بر اين مفهوم مي شود، استفاده شد. 

استوار است که گزينه انتخابي بايستي کمترين فاصله را با 

ايده آل مثبت )بهترين حالت ممکن موجود( يعني  راه حل

ي مثبت، بیشترين و در میان راه حلي که در میان معیارها

معیارهاي منفي کمترين بوده، دارا باشد و بیشترين فاصله 

را با راه حل ايده آل منفي )بدترين حالت ممکن( يعني راه 

حلي که در میان معیارهاي منفي، بیشترين و در میان 

ي مثبت کمترين باشد؛ داشته باشد. از انجاکه که رهامعیا

هدف، تعیین اختالف در برخورداري و عدالت فضايي است 

و لذا نیاز به سنجش نسبي محله هاي مختلف است، لذا 

اين روش براي رتبه بندي محالت بر اساس شرايط موجود 

در منطقه مطالعاتي، استفاده شد. حل مسئله با اين روش 

  (.93م است )شامل شش گا

-مقیاس سازی ماتریس تصمیمکمی کردن و بی -

هاي موجود در کند مقیاساين فرآيند سعي مي گیری:

ماتريس تصمیم را بدون مقیاس نمايد. به اين ترتیب که 

هر کدام از مقادير بر اندازه بردار مربوط به همان شاخص 

 تقسیم مي شود.

(9) 𝑟𝑖𝑗 =
𝑋𝑖𝑗

√∑ 𝑋𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1

 

در اين مرحله وزن دهی به ماتریس نرمالیزه شده:  -

وزن معین شده براي هر شاخص را در هر يک از گزينه 

دست  ها ضرب مي شود و ماتريس بي مقیاس وزين به

آيد. در اين پژوهش براي هريک ابعاد کیفیت زندگي مي

 وزن يکسان در نظر گرفته شده است.

                                                           
1 Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 
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در (: A-و منفی) (A+آل مثبت)حل ایدهتعیین راه -

اين قسمت با توجه به نوع شاخص و اثرگذاري آن روي 

آل منفي تعیین آل مثبت و ايدهگیري، ايدههدف تصمیم

مي شود. براي شاخص هايي که داراي تأثیر گذاري 

مثبت بر روي هدف مسئله مي باشند، ايده آل مثبت، 

بیشترين مقدار آن شاخص خواهد بود. به همین منوال 

اخص هايي که داراي تأثیر گذاري منفي بر روي براي ش

هدف مسئله مي باشند، ايده آل مثبت، کمترين مقدار 

 آن شاخص خواهد بود.

آل به دست آوردن میزان فاصله هر گزینه تا ایده -

فاصله اقلیدسي هر گزينه از ايده آل مثبت و منفی: 

و فاصله هر گزينه تا ايده آل منفي  8 مثبت از رابطه ي

 محاسبه مي شود: 3 بطه ياز را

(8) 𝑑+ = √∑ (𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑖𝑗
+)2

𝑛

𝑗=1
 

(3)  𝑑− = √∑ (𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑖𝑗
−)2

𝑛

𝑗=1
 

آل ها:  ها از ایده( گزینهCLتعیین نزدیکی نسبی ) -

بعد از يافتن فاصله هاي مثبت و منفي براي هر گزينه، 

یري به کمک رابطه فاصله نسبي گزينه هاي تصمیم گ

 تعیین مي گردد: 6۰

(6۰) 𝐶𝐿𝑖 =
𝑑𝑖
−

𝑑𝑖
− + 𝑑𝑖

+ 

رتبه  TOPSISآخرين مرحله رتبه بندی گزینه ها:  -

بندي گزينه هاي پیش روي و تعیین بهترين گزينه 

میباشد. راي اين منظور کافي است فاصله نسبي هر 

ر اين گزينه، به ترتیب بزرگ به کوچک مرتب شود. د

حالت گزينه که داراي بزرگترين فاصله نسبي نسبت به 

ساير گزينه ها مي باشد، باالترين رتبه را به خود 

 اختصاص مي دهد.

 ارزیابی نتایج -6

 اقتصادی-بعد اجتماعی -6-1

اقتصادي -هاي بعد اجتماعيمنظور بررسي نابرابريبه

هاي اقتصادي از داده-متغیر اجتماعي 65 ،کیفیت زندگي

آماري شناسايي و استخراج شد. قبل از انجام تحلیل عاملي 

و  KMOها از آزمون براي بررسي مناسب بودن داده

و  866/۰برابر  KMOباراتلت استفاده شد، مقدار ارزش 

که اين  استصفر  سطح معنا داري آزمون باراتلت

ها براي انجام تحلیل ي مناسب بودن دادهدهندهنشان

آمده از تحلیل عاملي بیانگر دستايج بهباشد. نتعاملي مي

متغیر ورودي به تحلیل را مي  65اين موضوع است که 

 896/89مؤلفه بیان کرد. اين چهار مؤلفه  4توان در غالب 

ود. شهاي اولیه را شامل ميدرصد واريانس موجود در داده

 آمده است. 9نتايج تحلیل عاملي در جدول 

یار مقادير ويژه )مقادير ها از معبراي استخراج مؤلفه

شده است. متغیرهاي با بار ويژه باالتر از يک( استفاده

عنوان نماينده هر مؤلفه براي نیز به 5/۰عاملي باالتر از 

اقتصادي کیفیت زندگي -شناسايي ابعاد اجتماعي

هاي استخراجي از تحلیل موردتوجه قرار گرفت. مؤلفه

ي اول: اين مؤلفه عاملي را میتوان اين گونه تفسیر کرد:

مؤلفه همبستگي معني داري با متغیرهاي واحد هاي 

مترمربع)+(،واحد مسکوني کمتر از  65۰مسکوني بیشتر از 

اتاق و بیشتر  9(، درصد واحدهاي داراي -مترمربع ) 8۰

اتاق و  6( و درصد واحدهاي داري -)+(،درصد مستاجرين )

عنوان را به توان اين مؤلفه( دارد. بنابراين مي-کمتر )

ي دوم: اين مؤلفه مؤلفه نامگذاري نمود. "وضعیت مسکن"

آموختگان بیشترين همبستگي را با متغیرهاي درصد دانش

تحصیالت عالي )+(، درصد شاغالن در گروه متخصصان، 

(، نرخ  -ها )+(، درصد کارگر ساده )مديران و تکنسین

 .( دارد-سوادي )بي
عیار مقادير ويژه )مقادير ها از مبراي استخراج مؤلفه

شده است. متغیرهاي با بار ويژه باالتر از يک( استفاده

عنوان نماينده هر مؤلفه براي نیز به 5۰۰/۰عاملي باالتر از 

اقتصادي کیفیت زندگي -شناسايي ابعاد اجتماعي

هاي استخراجي از تحلیل موردتوجه قرار گرفت. مؤلفه

ي اول: اين مؤلفه رد:عاملي را میتوان اين گونه تفسیر ک

مؤلفه همبستگي معني داري با متغیرهاي واحد هاي 

مترمربع)+(،واحد مسکوني کمتر از  65۰مسکوني بیشتر از 

اتاق و بیشتر  9(، درصد واحد هاي داراي -مترمربع ) 8۰

اتاق و  6( و درصد واحدهاي داري -)+(،درصد مستاجرين )

عنوان ؤلفه را به( دارد. بنابراين مي توان اين م-کمتر )

ي دوم: اين مؤلفه مؤلفه نامگذاري نمود. "وضعیت مسکن"

آموختگان بیشترين همبستگي را با متغیرهاي درصد دانش
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تحصیالت عالي )+(، درصد شاغالن در گروه متخصصان، 

(، نرخ  -ها )+(، درصد کارگر ساده )مديران و تکنسین

 "ؤلفه را توان اين م( دارد. بنابراين مي-سوادي )بي

ي سوم: اين مؤلفه شامل مؤلفه نامید. "وضعیت کار و سواد

درصد محصلین تحصیالت عالي )+(، درصد محصلین )+(، 

(، متغیرهاي -باال ) به سال 15سني گروه درصد

ي سوم هستند. اين مؤلفه را ي مؤلفهدهندهتشکیل

ي چهارم: اين مؤلفه مؤلفه نامیم.مي "وضعیت تحصیالت"

ترين همبستگي را با متغیرهاي بار جمعیتي يا بار نیز بیش

 درامد داراي افراد اقتصادي )+(، نرخ بیکاري )+( و درصد

 "( دارد. بنابراين اين مؤلفه را با عنوان -کار ) بدون

  نامیم.مي "وضعیت سني و درآمد

ي بعد دهندههاي فوق، اجزاي تشکیلهرکدام از مؤلفه

ندگي شهري هستند. که اقتصادي از کیفیت ز-اجتماعي

ي کیفیت دهندههاي مذکور نشانمقادير باالتر در عامل

ي کیفیت دهندهتر نشانزندگي باالتر و مقادير پايین

اقتصادي از کیفیت -تر در بعد اجتماعيزندگي پايین

ي يکساني ها دامنهزندگي است. از طرفي هر يک از عامل

ل از ورود به هاي فوق قبگیرد، لذا عاملرا در برنمي

اند. پس از انجام شاخص نهايي استانداردسازي شده

که  اندگرفته 6تا  ۰ي ها دامنهاستانداردسازي تمامي عامل

ي باالترين مقدار کیفیت زندگي در دهندهعدد يک نشان

تر ي پايیندهندهاقتصادي و عدد صفر نشان-بعد اجتماعي

 ي است. اقتصاد-مقدار کیفیت زندگي در بعد اجتماعي

اقتصادي از -براي استخراج شاخص نهايي بعد اجتماعي

ها ي مؤلفهکیفیت زندگي از  ترکیب خطي وزن دهي شده

شده است. که با توجه به عدم وجود معیار مناسب استفاده

شده  ها از معیار مقادير ويژه استفادهبراي وزن دهي مؤلفه

دارند،  هر چهار مؤلفه تأثیر مثبت بر کیفیت زندگي .است

نتیجه شاخص نهايي بعد اجتماعي اقتصادي از کیفیت  در

ها ي مؤلفهزندگي شهري از  ترکیب خطي وزن دهي شده

ي زير . که با استفاده از رابطه(1)شکل  آيدبه دست مي

 نتیجه نهايي به دست آمد:

SQoL= 0.446*F1+0.264*F2+0.175*F3+0.115 *F4 

 

-ها براي متغیرهاي اجتماعينتايج تحلیل عاملي مؤلفه -9جدول

 اقتصادي کیفیت زندگي

 متغیر ها
 (IF) هامؤلفه

1 2 3 4 

واحد هاي مسکوني بیشتر 

 مترمربع 65۰از 
829/۰+    

 8۰واحد مسکوني کمتر از 

 مترمربع
982/۰-    

 9درصد واحد هاي دار 

 اتاق و بیشتر
999/۰+    

    -192/۰ درصد مستاجرين

ق و اتا 6درصد واحدهاي 

 کمتر
544/۰-    

درصد فارق التحصیالن 

 تحصیالت عالي
 848/۰+   

درصد شاغالن در گروه 

 متخصصان و مديران
 854/۰+   

   -191/۰  درصد کارگر ساده

   -549/۰  نرخ  بي سوادي

درصد محصلین تحصیالت 

 عالي
  3۰3/۰+  

  +885/۰   درصد محصلین

 سال 15سني گروه درصد

 باال به
  525/۰-  

 +899/۰    بارجمعیتي يا بار اقتصادي

 +8۰1/۰    نرخ  بیکاري

 درامد داراي افراد درصد

 کار بدون
   534/۰- 

 492/6 269/2 915/9 154/5 مقدار ویژه

 394/3 4۰8/69 ۰11/26 429/95 واریانس)%(

مجموع واریانس 

 )%( شدهتعیین
896/89 

 

 محیطیعد زیستبٌ -6-2

ره شد براي ارزيابي و تحلیل بعد زيست همانطور که اشا

محیطي کیفیت زندگي شهري از چهار شاخص سبزينگي، دما، 

طور که در همانهوا استفاده شده است. آلودگي صوتي، آلودگي 

محیطي در شمال و شود شاخص زيستمشاهده مي 9شکل 

هاي تري نسبت به غرب و بخششرق منطقه از وضعیت مناسب

منظور به دست آوردن ارزش به ردار است.مرکزي منطقه، برخو

محیطي از کیفیت زندگي شهري در سطح واحد براي بعد زيست

نتايج نشان شده است. گیري استفادهوش میانگینمحالت، از ر

ي شهرک نفت و شهرک کوهسار در وضعیت محله 2دهد، مي

ي مردآباد، حصارک، بهاران، پونک محله 1بسیار مناسب، 

 ي و مهران در وضعیت مناسب قرار دارندشمالي و جنوب

. درنهايت به استخراج شاخص نهايي کیفیت زندگي (9)شکل

 شده است.شهري از اين بعد استفاده
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 از کیفیت زندگي اقتصادي-توزيع مکاني شاخص نهايي بعد اجتماعي -1شکل

  
 ي شهريمحیطي از کیفیت زندگتوزيع مکاني شاخص نهايي بعد زيست -9شکل

 عد عدالت فضایی بٌ -6-3

 ي موردمطالعه ازمنظور ارزيابي نهايي محالت منطقهبه

هاي دسترسي و اختالط عد عدالت فضايي، شاخصنظر بٌ

با لحاظ نمودن ارزش)وزن(  .شدکاربري باهم در نظر گرفته

آمده براي ارزيابي دستيکسان براي معیارها، نتايج به

شده نشان داده 8ت در شکل ح محالعدالت فضايي در سط

است. با توجه به نتايج بدست آمده در محالت مهران، 

فردوس و باغ فیض بعد عدالت فضايي در وضعیت بسیار 

 مناسبي قرار دارد.

  
 

توزيع مکاني شاخص نهايي بعد عدالت فضايي از کیفیت  -8شکل

 زندگي شهري
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شا   نهایی بر اساس مح   رتبه  -6-4

 هریکیفیت زندگی ش

 گزينه ها رتبه دهي بهنتايج بدست آمده از  4جدول

را نشان  TOPSISبا استفاده از روش  (5)محالت منطقه 

محله ي مهران با کمترين فاصله از  ،براساس نتايج. دهدمي

آل منفي و فاصله آل مثبت و بیشترين فاصله را از ايدهايده

ت به عنوان بهترين محله انتخاب شده اس 993/۰ي نسبي 

و همچنین محله هاي فردوس و پونک شمالي در رتبه 

اند. محله ي کن نیز که در پايین هاي بعدي قرار گرفته

آل مثبت و ترين رتبه قرار دارد، بیشترين فاصله را از ايده

 آل منفي دارد.کمترين فاصله را از ايده

 TOPSISنتايج رتبه بندي محالت بر اساس روش  -4جدول

 محلهنام 

 ازفاصله 

 آلایده

 مثبت

(+d) 

 فاصله از

 آلایده

 منفی

(-d) 

iCL 

 یرتبه

 مح  

 6 ۰2993 ۰2452 ۰2628 مهران

 2 ۰2189 ۰2422 ۰2632 فردوس

 9 ۰2193 ۰2932 ۰2685 پونک شمالي

 4 ۰2128 ۰2985 ۰2228 اکباتان

 5 ۰21۰1 ۰2951 ۰2292 بیمه

 1 ۰21۰9 ۰2912 ۰2298 باغ فیض

 9 ۰253۰ ۰2933 ۰2299 آپادانا

 8 ۰2516 ۰2921 ۰2254 پونک جنوبي

 3 ۰2556 ۰2981 ۰2964 شهرک کوهسار

 6۰ ۰2525 ۰2968 ۰2289 فکوري

 66 ۰2568 ۰2929 ۰29۰6 مرادآباد

 62 ۰2432 ۰299۰ ۰2982 شهرک نفت

 69 ۰2499 ۰2291 ۰29۰9 المهدي

 64 ۰2418 ۰2299 ۰2964 شاهین

 65 ۰2419 ۰2294 ۰2969 جنت آباد جنوبي

 61 ۰2443 ۰2296 ۰2992 کیهان

 69 ۰2449 ۰2299 ۰2999 جنت آباد مرکزي

 68 ۰2446 ۰2259 ۰2922 جنت آباد شمالي

 63 ۰2498 ۰2286 ۰2953 بهاران

 2۰ ۰2429 ۰2282 ۰2982 سازمان آب

 26 ۰24۰3 ۰2259 ۰2992 شهران شمالي

 22 ۰2933 ۰2214 ۰2931 حصارک

 29 ۰2915 ۰224۰ ۰2468 شهرزيبا

 24 ۰2963 ۰2636 ۰24۰9 پرواز

 25 ۰2966 ۰2631 ۰2495 شهران جنوبي

 21 ۰2293 ۰2618 ۰2494 سازمان برنامه

 29 ۰2244 ۰2648 ۰2453 انديشه

 28 ۰2221 ۰2695 ۰2412 ارم

  23 ۰2699 ۰26۰8 ۰25۰2 کن

 بحث و نتیجه گیری  -7

هدف اصلي از اين پژوهش، ارزيابي کیفیت زندگي در 

باشد. در همین راستا و در جهت ارائه ري مينواحي شه

تصويري مناسب از وضعیت کیفیت زندگي شهري، سه بٌعد 

عنوان محیطي و دسترسي بهاقتصادي، زيست-اجتماعي

، GISترين عوامل تأثیرگذار در انتخاب و در محیط مهم

ي بین اين مدلسازي گرديد. براي بررسي و تحلیل رابطه

 تگي استفاده شد. سه بٌعد از تحلیل همبس

ي مثبت معنادار ي وجود رابطهدهندهنتايج تحلیل نشان

( ۰2699محیطي )اقتصادي با دو ٌبعد زيست-بین ٌبعد اجتماعي

توان نتیجه گرفت ( است. بنابراين مي۰2454و عدالت فضايي )

اقتصادي مناسبي دارند، -که ساکنیني که وضعیت اجتماعي

کنند و ندگي ميمحیطي مناسبي زدر شرايط زيست

دسترسي مطلوبي به خدمات و تسهیالت شهري دارند. از 

سوي ديگر بهبود شرايط زيست محیطي و افزايش سطح 

دسترسي به خدمات مي تواند به عنوان راهکاري براي ترغیب 

اقتصادي مناسب در  -به سکونت افراد با سطح اجتماعي

ص مناطقي شود که در حال حاضر به دلیل فقدان اين شاخ

 ها مورد توجه اين قشر از شهروندان قرار نگرفته است.

همچنین به منظور فراهم نمودن ابزار مديريتي و با توجه 

به ساختار محله/ ناحیه محور بودن مديريت شهري در منطقه 

(، رتبه بندي محالت 5مطالعه موردي از شهر تهران )منطقه 

براساس شاخص هاي نهايي استخراج شده براي مناطق 

بهره گرفته شد. براساس  TOPSISختلف هر محله، از روش م

نتايج بدست آمده به ترتیب محالت مهران، فردوس و پونک 

اند. محله ي مهران شمالي در رتبه ي اول تا سوم قرار گرفته

که در رتبه ي نخست قرار گرفته است در هر سه بٌعد کیفیت 

 زندگي، در وضعیت مناسبي قرار دارد. 

 شهري در تالش ريزان مختلف برنامه در کشورهاي

بندي يافتن راهکارهاي مناسب جهت سنجش و طبقه براي

هاي شاخص منظر شهري از زندگي کیفیت سطوح مختلف

 مختلف و متنوع هستند. 

اکثر مطالعاتي که محققان مختلف انجام داده اند، بر 

اين نکته اشاره دارد که مطالعه کیفیت زندگي در 

تواند از جمله شهر، استان يا کشور ميهاي بزرگ مقیاس

ي ها کوچک پنهان سازد، لذا مطالعهتغییرات را در مقیاس

کیفیت زندگي در سطح محالت و نواحي شهري و 

عنوان ابزاري کارآمد با جزئیات تواند بهها ميي آنمقايسه
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مناسب، در اختیار برنامه ريزان و مديران نواحي و محالت 

 شهري قرار گیرد.

ر اين پژوهش ارزيابي کیفیت زندگي در سطح محالت د

به صورت نسبي انجام پذيرفت، بديهي است در يک ديدگاه 

مطلق ممکن است حتي محله اي که در رتبه يک قرار 

شهر، گرفته است نسبت به شرايط ايده آل يا همان آرمان

اختالف چشمگیري داشته باشد. همچنین همانطور که در 

گرديد، شاخص ها و معیارهاي مختلف  پیشینه تحقیق بیان

و متنوعي بر اساس میزان توسعه يافتگي مناطق شهري، 

سطح توقع ساکنین و غیره، مي تواند در ارزيابي کیفیت 

زندگي مورد توجه قرار گیرد. در اين تحقیق سه بٌعد اصلي 

در منطقه مورد مطالعه مورد ارزيابي و جمع بندي قرارگرفت 

خصها مي تواند در تحقیقات آينده و جنبه هاي ديگر شا

 مورد توجه قرار گیرد.
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