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جهت سنجش کیفیت زندگی شهری مبتنی بر رویکردهای عینی  بومی مدلی 

 و ذهنی )مطالعه موردی منطقه یک شهر قم(

 2حمید اشجعی، 1علی اسماعیلی

 تحصیالت تکمیلي صنعتي و فناوري پیشرفتهنشگاه دا -برداري نقشه عمران و مهندسيدانشکده استاديار  1
aliesmaeily@kgut.ac.ir 

 دانشگاه تحصیالت -برداري نقشه عمران و مهندسيدانشکده  - مکانياطالعات  هاي ارشد سیستم کارشناس 2

 تکمیلي صنعتي و فناوري پیشرفته
ashjaei.hamid@yahoo.com 

 (1398 مهر، تاريخ تصويب 1397 )تاريخ دريافت خرداد

 چکیده

جهت تامین نیازهاي اساسي شهروندان در راستاي رفاه عمومي، بهزيستي اجتماعي  کیفیت زندگي شهري به عنوان يک مفهوم کلیدي

ها و راهبردهاي مديريت ها و پايش سیاستبندي مکانهاي عمومي، رتبهن ابزاري کارآمد براي ارزيابي سیاستو رضايتمندي افراد و همچنی

کیفیت زندگي شهري بر اساس دو رويکرد عیني و ذهني در سطح  هدف اصلي از انجام اين پژوهش سنجشباشد. ريزي شهري ميو برنامه

هاي در دسترس دو قلمرو دسترسي و هاي ناحیه مورد مطالعه و دادهويژگيباشد. در همین راستا با توجه به محالت منطقه يک شهر قم مي

هاي فضايي و هم از طريق کمي و انجام تحلیل هايها هم از طريق محاسبه بر روي دادههاي آنها و معرفآلودگي صوتي به همراه شاخص

هاي کاربري از اليههاي دهگانه دو قلمرو اصلي تحقیق جهت استخراج و مدلسازي شاخص پرسش از شهروندان، مورد ازيابي قرار گرفت.

 با توجه به نتايج بدستاست. ايران استفاده گرديده  آمار هاي جمعیتي حاصل از سرشماري مرکزاراضي و شبکه معابر شهري و همچنین داده

ها در بعد عیني يک الگوي خاص از میزان کیفیت زندگي در سطح منطقه مورد مطالعه حاصل هاي مربوط به شاخصآمده از همپوشاني اليه

از  ما نتايج حاصلگردد. اداد مرکز شهر داراي باالترين میزان کیفیت و با دور شدن از مرکز شهر از میزان آن کاسته ميگرديد که نشان مي

آوري شده از طريق پرسشنامه کمي متفاوت گرديد و الگوي بدست آمده در بعد عیني دچار تغییر هاي جمعهاي فضايي بر روي دادهتحلیل

اج رهاي نهايي استخبندي محالت بر اساس شاخصو جا به جايي گرديد. در نهايت به منظور فراهم نمودن يک ابزار مديريتي اقدام به رتبه

هاي نوبهار و  بر اساس نتايج بدست آمده رتبه اول در بعد عیني و ذهني به ترتیب محلهصورت گرفت.  TOPSIS ا استفاده از روشبشده 

هاي کیفیت زندگي در دو بعد عیني و ذهني صورت گرفت که شاخصدر نهايت اقدام به بررسي همبستگي میان نتايج  باشند.مي 3باجک 

 ها است.رابطه معنادار مثبت و همبستگي نسبتا خوبي در بین اکثر شاخص نتايج نشان دهنده

، شهر قمآلودگي صوتي، دسترسيکیفیت زندگي شهري، عیني، ذهني،  واژگان کلیدی:

                                                           
 نويسنده رابط 
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 مقدمه -1

-در حال حاضر افرادي که در نواحي شهري زندگي مي

شوند که کنند بیش از نیمي از جمعیت جهان را شامل مي

درصد افزايش پیدا  60به حدود  2020اين آمار تا سال 

ها و فوايد خواهد کرد. با وجود اينکه شهرنشیني مزيت

روند رو به رشد  پژوهشگرانبسیاري دارد اما بسیاري از 

را نوعي زنگ خطر  شهرنشیني در کشورهاي در حال توسعه

جمله مشکالت رشد شتابان شهرنشیني شمارند. از برمي

رويه فضاهاي کالبدي شهر که عالوه بر به توسعه بيتوان مي

گسترش ناموزون و بدون برنامه شهرها، باعث برهم خوردن 

نیازهاي اساسي  میان عرضه و تقاضا جهت رفعتعادل 

فقر، بیکاري، افزايش مسائل اجتماعي،  شهروندان مانند

هاي غیر رسمي، نابرابري دسترسي به گاهتکثیر سکونت

افت  عوامل و به طور کليخدمات عمومي، آلودگي صوتي 

 اشاره نمود. گیر شاخص کیفیت زندگيچشم

و هاي توسعه شهري، تامین رفاه هدف اصلي طرح

نسبي شهروندان و بهبود کیفیت زندگي شهري و آسايش 

رضايتمندي سکونتي در محالت و مناطق شهري است. براي 

اين منظور مديريت شهري بر آن بوده است تا به مدد 

 ،هاي نهادهاي تاثیرگذار بر توسعه شهريو سیاست راهبردها

يزي رمحیطي مطابق با استاندارها براي ساکنین شهر برنامه

هاي متعددي مانند مقیاس [. اين مطالعات از جنبه1نمايد ]

هاي سنجش قلمروهاي مورد استفاده و روشمطالعه، 

لفي هاي مختفیت زندگي متفاوت هستند. بنابراين روشکی

به کار گرفته شده  1جهت سنجش کیفیت زندگي شهري

است، اما تاکنون چارچوب جامعي از کیفیت زندگي متکي 

 نشده است هاي فیزيکي، مکاني و اجتماعي ارايهبر شاخص

بیشتر محققان بر اين باورند که کیفیت زندگي  با اين وجود

بعدي است و با استفاده از رويکردهاي عیني  مفهومي چند

 [.2گردد ]و ذهني قابل بیان مي

اي است که داراي معاني کیفیت زندگي مفهوم گسترده

ن آباشد. برخي هاي مختلف ميو گروهگوناگوني براي افراد 

تي اجتماعي، شادکامي و را به عنوان رفاه عمومي، بهزيس

 پذيري يکزيستو برخي به عنوان قابلیت رضايمتندي 

جوهر اصلي کیفیت زندگي [. 3اند ]ناحیه تفسیر کرده

شهري، تامین و ارضاي نیازهاي مادي و معنوي شهروندان 

ريزي براي مسکن، کار، اشتغال و يا است. در واقع برنامه

                                                           
1 Urban Quality of Life 

حمل و نقل بدون تامین نیازهاي رواني، عاطفي و اجتماعي 

 يي، شادي، تفريحشهروندان مانند نیاز به آرامش خاطر، زيبا

کیفیت زندگي به شدت متاثر از [. 4و... ناقص خواهد بود ]

زمان و مکان است و با توجه به دوره زماني و مکان 

ساختار تشکیل دهنده آن فرق خواهد کرد و  ،جغرافیايي

-همچنین تا حدود زيادي کیفیت زندگي تحت تاثیر ارزش

ي زندگ شود. کیفیتهاي فردي، اجتماعي و ملي تعريف مي

ي ، امري است ذهنضمن وابستگي به شرايط عیني و بیروني

هاي زندگي و دروني و به تصورات و ادراک فرد از واقعیت

 [.5بستگي دارد ]

ابعاد عیني کیفیت زندگي در برگیرنده پارامترهاي 

باشد که در محیط شهري گیري ميملموس و قابل اندازه

که بنام داده  ايهو به کمک دادهمي باشند  قابل مشاهده

گیري قابل اندازه شناخته مي باشند مکاني ثانويه هاي

هستند. داده هاي ثانويه که در مقابل داده هاي اولیه قرار 

رقومی سازی برداری و حاصل دارند داده هايي هستند که 

سازی های چاپی رقومی است مانند نقشه اسکن رستری

تصاویر های زمینی یا گیری از اندازهداده هاي اولیه  اما ،شده

ابعاد ذهني از طرفي ديگر  ه ای حاصل می شوند.ماهوار

کیفیت زندگي به معني سنجش و ادراک افراد ساکن و 

کیفیت [. 6باشد ]ها از محیط زندگي ميمیزان رضايت آن

 هايهاي عیني يا شاخصزندگي اغلب با استفاده از شاخص

عیني و ذهني  هايزمان شاخصذهني و به ندرت به طور هم

رسد رابطه شوند، در حالیکه به نظر ميدر نظر گرفته مي

اري در بسی میان اين دو شاخص بسیار تعیین کننده است.

هاي عیني شود که بهبود شاخصگونه فرض مياز موارد اين

کیفیت زندگي شهري به تجربیات ذهني ساکنان از فضاي 

 شهري وابسته است.

 پیشینه تحقیق -2

تحقیقاتي که در زمینه سنجش کیفیت زندگي تاکنون 

شهري صورت گرفته، اوال اندک بوده و ثانیا بیشتر يک بعدي 

به اين مفهوم پرداخت شده است به اين معنا که فقط يکي 

 از رويکردهاي عیني يا ذهني مورد بررسي قرار گرفته است.

در تحقیقي در شهرهاي آمريکا به  (1998) انسلین تالن و

ه خدمات رساني شهري از جمله ايجاد فضايي مانند بررسي نحو

اي پرداخته است و براي تحلیل هاي بازي محلهپارک و زمین
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از شاخص دسترسي استفاده کرده نحوه توزيع خدمات شهري، 

است. در اين تحقیق جهت سنجش کیفیت زندگي فقط میزان 

 دسترسي به شاخص فضاي سبز مورد بررسي قرار گرفته است

يکي [. 7]گرفته استنديگر نیز مورد بررسي قرار هاي شاخص  و

که  اي استديگر از مطالعات مربوط به کیفیت زندگي، مطالعه

شاخص  35( با استفاده از پنج بعد اصلي در قالب 2008لي )

اي و... در تايپه کیفیت زندگي، خدمات شهري، رضايت محله

 13مصاحبه در  331در اين مطالعه بدان پرداخته است. 

اولويت [. 8انجام شده است ] 2004شهرستان تايپه در سال 

ا تاکید ب ،بر روي سنجش کیفیت زندگيدر اين تحقیق اصلي 

رويکرد عیني مورد بررسي قرار و  بر ابعاد ذهني آن بوده است

 .اردوجود ند تردقیقدر نتیجه قابلیت تحلیل گرفته است ن

هاي سنجش تلفیق دادهه ( ب1388و همکاران ) مطالعه متکان

در  GISهاي مکاني در محیط از دور، سرشماري و ساير داده

ش سنج جهتسه قلمرو اصلي اجتماعي، دسترسي و فیزيکي 

در سطح کیفیت مکان از طريق روش ارزيابي چند معیاره 

. عالوه بر اين با استفاده نواحي شهرداري تهران پرداخته است

 Ord-Getisiتحلیل مکاني از شاخص 
*G هاي مطلوب و خوشه

نامطلوب در هر قلمرو و در شاخص نهايي کیفیت مکان 

. در اين پژوهش فقط رويکرد عیني کیفیت مشخص نموده است

زندگي را مورد بررسي قرار داده است. در قلمرو دسترسي به 

اي در سطح معابر شهري از جاي استفاده از دسترسي شبکه

مستقیم استفاده گرديده که نتايج غیر دقیقي بدست فاصله 

هاي سرشماري در رويکرد عیني قابل آيد و استفاده از دادهمي

هاي سرشماري از جنس پرسش و باشد، زيرا دادهاجرا نمي

هاي توان در کنار دادهباشد و نمينظرات ذهني شهروندان مي

( 1395[. طالعي و حسیني )9]مورد بررسي قرار گیرد عیني 

با هدف ارزيابي کیفیت عیني زندگي نیز به مطالعه ديگري 

هاي موثر بر آن پرداخته است. شهري، شناخت ابعاد و شاخص

اقتصادي، زيست محیطي _هاي اين پژوهش اجتماعيشاخص

به منظور ارزيابي شاخص و عدالت فضايي است که در نهايت 

هاي هلدهي به محنهايي کیفیت زندگي شهري و همچنین رتبه

-هاي تصمیمبه عنوان يکي از روش TOPSISشهر، از روش 

گیري چند معیاره استفاده کرده است. در اين تحقیق از دو 

گیري شاخص دسترسي و اختالط کاربري به منظور اندازه

 هاي خدمات شهريتوزيع يکنواخت و دسترسي به کاربري

 [.10استفاده شده است ]

اي به مقايسه در مطالعه( 2017کاکالسکاس و همکاران )

کیفیت زندگي شهري و چندين روش جايگزين براي ارزيابي 

 QLIهاي اي از روشها پرداخته است. مقايسهبررسي دقت آن

هاي قابل مقايسه و در حالیکه تجزيه و تحلیل داده INVARو 

در خصوص کیفیت زندگي در  2012-2016هاي از نظرسنجي

ست. نتايج بدست آمده با استفاده شهرهاي اروپايي انجام شده ا

 خوبي از هماهنگي و نزديکي به همنسبتا سطح  از هر دو روش

( نیز در 2016زاده و همکاران )ابراهیم .[11] دندهرا نشان مي

ي، هاي کیفي زندگاي ديگر با فرض اينکه بهبود شاخصمطالعه

به طور متقابل بهبود مديريت شهري را نتايج ريزي و برنامه

هاي کیفیت زندگي با بخشد، به ارزيابي نمرات وزن شاخصمي

-هاي کالسیک پرداخته است. نتايج نشان مياستفاده از روش

 هاي کیفیت زندگي ودهد که همبستگي مثبتي بین شاخص

[. 12ريزي و توسعه شهري وجود دارد ]سطح موفقیت در برنامه

رداخته به توسعه روشي پ (2015پور و همکاران )مطالعه عباس

تواند به عنوان يک ابزار براي تخمین غیر مستقیم است که مي

گیري مستقیم سطح صداي معادل آلودگي صوتي به جاي اندازه

 پوشانيآن مورد استفاده قرار بگیرد. به اين صورت که با هم

هاي وضعیت کاربري شهر، توزيع مراکز جمعیتي و انواع اليه

ر معیار در شدت آلودگي تعیین سهم هها و همچنین گذرگاه

صوتي با استفاده از تحلیل سلسله مراتبي، مناطق مستعد 

در اين تحقیق علي رغم . گرددآلودگي صوتي مشخص مي

استفاده از اليه هاي اطالعاتي مختلف، عوامل مهمي مانند 

شدت صوت، فاصله از منبع صوت و مدت زمان در معرض 

هاي شهري راهآلودگي صوتي شبکه در تعیین محدوده  صوت

  [.13] شده استندر نظر گرفته 

نقش ابعاد ذهني  به مطالعه (2001روگري و همکاران )

ا هبیني مقطعي و طولي آنو عیني کیفیت زندگي و پیش

است. در اين تحقیق با استفاده از تجزيه و تحلیل  پرداخته

هاي رگرسیون چندگانه، رابطه بین کیفیت عوامل و تکنیک

یرهاي جمعیتي، استفاده از خدمات، میزان زندگي با متغ

مورد  LQLو... را با روش رضايت از خدمات، میزان عملکرد 

با ( 1389رضواني و همکاران ) .[14] بررسي قرار گرفته است

هدف توسعه و سنجش کیفیت زندگي شهري و همچنین 

هاي آماري از قبیل تحلیل عاملي، تحلیل استفاده از روش

به مقايسه نتايج  T-testو  ANOVAرگرسیون چندگانه، 

هاي عیني و ذهني کیفیت زندگي در شهر نور آباد، شاخص

استان لرستان پرداختند. نتايج نشان داد که مطالعه همزمان 

تواند به پیشبرد ابعاد عیني و ذهني کیفیت زندگي مي

در [. 15گي شهري کمک شاياني نمايد ]مطالعات کیفیت زند

اين تحقیق ابعاد عیني و ذهني داراي همبستگي نسبتا قابل 
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-باشند و نتايج اين دو رويکرد در کنار هم تصمیمقبولي مي

ايد اي که بگیرد. اما نکتهتر انجام ميگیري با دقت و صحیح

به آن توجه شود اين است که در اين پژوهش مرزي بین دو 

شود و براي هر دو بعد فقط از ي و ذهني ديده نميبعد عین

 هاي موردهاي پرسشنامه استفاده گرديده است و تحلیلداده

استفاده هیچکدام از جنس مکاني و يا حتي عیني و براساس 

( در 2017کول و همکاران )باشد. هاي منطقه نميواقعیت

ژه سنجش کیفیت زندگي شهري در سالزبورگ، ويک پر

 آوري میدانيناحیه شهرستان را از طريق جمع 16اتريش 

در خصوص کیفیت  نقطه به طور تصادفي 802در  اطالعات

مورد بررسي قرار دادند و همچنین با استفاده  محیط اجتماعي

هاي ها و سازمانهاي ثانويه که قبال توسط ارگاناز داده

آوري گرديده است، تهیه و جمع همین خصوصدر  مربوطه

هاي ذهني و عیني ترکیب اين دو نوع داده يعني دادهاقدام به 

  [.16] منطقه مورد مطالعه نموده است

ب چارچو توان گفتبا توجه به مطالعات صورت گرفته مي

انتخاب و  جامعی برای سنجش کیفیت زندگی وجود ندارد

و روش سنجش کیفیت  آنهاي مربوط به قلمروها و معرف

هاي ناحیه مورد ويژگيزندگي بر اساس اهداف مطالعه، 

در بطوريکه گیرد ميهاي در دسترس صورت مطالعه و داده

بعضي از تحقیقات تنها از شاخص هاي خاص استفاده شده 

 و يا شاخص هاي محدودي در مدلسازي وارد شده استاست 

. عده اي از محققین نیز تنها يک رويکرد ذهني يا عیني [7]

و در نتیجه تحلیل و  [9و8] را مورد بررسي قرار داده اند

تصمیم گیري تک بعدي بوده است و حتي در برخي از موارد 

مرز بین دو بعد عیني و ذهني مشاهده نمي شود و براي دو 

بعد فقط از داده هاي پرسشنامه اي استفاده شده است و 

هیچ وجه از جنس مکاني و بر ه تحلیل هاي مورداستفاده ب

در مواردي هم براي . [15] اساس واقعیت منطقه نیستند

محدوده آلودگي صوتي، که مد نظر اين تحقیق نیز مي  تعیین

 .[13] باشد، عوامل موثر کمي بکار گرفته شده است

در مطالعه حاضر عالوه بر رويکرد ذهني، رويکرد عیني 

نیز مورد بررسي قرار گرفته است تا با بررسي نتايج اين دو 

تري در خصوص اقدامات تحلیل و تصمیم دقیق ،رويکرد با هم

 .الزم جهت افزايش کیفیت زندگي شهري داشته باشیم

دو  نیمنطقه مورد مطالعه و همچن نوع با توجه بهلذا 

 يمکان تیماه داراي که يصوت يو آلودگ يقلمرو دسترس

جام ان يو ذهن ينیع کرديالب دو روقدر هستند، اين تحقیق 

-اهشبکه رآلودگي صوتي در تعیین محدوده و  گرفته است

عوامل موثرتري مانند شدت صوت، فاصله از  ،هاي شهري

هم در نظر  منبع صوت و مدت زمان در معرض صوت با

  ند.گرفته شده ا

 مفاهیم و مبانی نظری تحقیق -3

چارچوب نظري مناسب  ارائهبه منظور در اين بخش 

براي موضوع مورد مطالعه، مهمترين مسائل مفهومي مرتبط 

 .گیردمي با پژوهش مورد بررسي قرار 

 در ارتقا کیفیت زندگی قلمرو دسترسینقش  -3-1

دسترسي به معناي مفهومي و دقیق رسیدن به مقصد 

نیست، بلکه سهولت نسبي در غلبه بر فاصله بین دو فعالیت 

خاص و توانايي دستیابي به يک مکان خاص به منظور 

مفهوم قابلیت  .[17]شرکت در يک فعالیت خاص است 

هاي گوناگوني از دسترسي مفهومي گسترده و داراي جنبه

فیزيکي، رواني، اقتصادي و مالي که  جمله قابلیت دسترسي

-وابسته به ماهیت کاربري اراضي و شبکه حمل و نقل مي

در واقع توانايي شهروندان در داشتن يک دسترسي باشد. 

ها، منابع، خدمات و ساير موارد مشابه مناسب به فعالیت

سنجش شاخص دسترسي، وابسته به تعیین  .[18است ]

هاي اجتماعي و فیزيکي است برابري دسترسي به زيرساخت

له ها است و فاصکه نمودي از کیفیت زندگي و توزيع فرصت

 هاي مختلفعامل تاثیرگذاري بر کیفیت زندگي در بخش

ا هشهرها است؛ زيرا باعث تغییر دسترسي فیزيکي به فرصت

و خدمات شهري از جمله مناطق اداري، تجاري، آموزشي، 

. همچنین گرددز ميمراکز ورزشي و فضاي سبداشتي، به

هاي شهر مجاورت با خدمات شهري در رفاه ساکنین محله

[. در واقع يک رابطه مستقیم بین عناصر 19تاثیرگذار است ]

اي، دسترسي به اين عناصر و کیفیت زندگي در سطح محله

-محالت وجود دارد، به اين صورت که هر اندازه عناصر محله

ا هشود و دسترسي به آنيابي اي در سطح محالت بهتر مکان

تر گردد، به همان مقدار در سطح کیفي زندگي راحت

  [.20ساکنین محالت تاثیر مثبتي خواهد گذاشت ]

 آلودگی صوتی و تاثیر آن در کیفیت زندگی شهری -3-2

سروصدا يک مسئله ذهني است، افراد تعاريف متفاوتي 

به طور کلي سروصدا يا آلودگي صوتي ، صدا دارند و از سر
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دانست که موجب  هناخواست يتوان به صورت صدايرا مي

برهم زدن آرامش در زمان استراحت يا تمرکز افراد در حین 

شود و بر سالمت روان و جسم فرد تاثیر منفي انجام کار مي

دسي بل بطور  80سر و صداهاي فراتر از  گذارند.بجاي مي

 نوايي ازاما آسیب به اعصاب ش، باشنديبالقوه خطرناک م

دسي  70حداکثر سطح صداي . گردددسي بل آغاز مي 85

ساعته به عنوان استاندارد صداهاي  24بل جهت يک دوره 

د آورنده به وجو عوامل .[21] محیطي، قابل قبول است

داي سر و ص، وسايل نقلیه موتوري عبارتند ازوتي آلودگي ص

همه روزه هاي ، فعالیتجمعیت در کوچه و خیابان

و ساير  ، افزايش صنايع در مجاورت شهرهاسازيساختمان

هاي آالينده اتاثراز  .[22] در سطح شهر است موارد مشابه

-بروز بسیاري از بیماري توان بهمي شهروندان سالمت هوا بر

کاهش  استرس، سردرد، سرگیجه،جمله هاي عصبي از 

وخت سختالل در نظم واکنش مقاومتي پوست، تنگي نفس، ا

 .[23] و... اشاره نمود و ساز بدن، افزايش فشارخون

 چارچوب مفهومی تحقیق -3-3

کیفیت زندگي شهري به عنوان نتیجه  اين پژوهشدر 

نیازهاي شهروندان از طريق منابع، خدمات حاصل از تامین 

و امکانات فراهم شده توسط محیط و همچنین درک و 

میزان رضايت ساکنین محالت از تامین نیازهاي خود تعريف 

شده است. در واقع با تکیه بر دو رويکرد عیني و ذهني و 

فضايي، سعي در سنجش _هاي آماريانجام تجزيه و تحلیل

د. بنابراين در همین راستا قدم دار کیفیت زندگي شهري

مربوط به هر يک از رويکردهاي  هايدادهآوري نخست، جمع

هاي مورد استفاده در رويکرد عیني، دادهباشد. پژوهش مي

باشد که وضعیت انواع مختلف هاي کمي و مکاني ميداده

و ها هاي دسترسي به آنهاي اراضي موجود و راهکاربري

را در محالت شهر نشان راکم جمعیت عالوه بر اين میزان ت

هاي دهد و در رويکرد ذهني به جاي استفاده از دادهمي

شهروندان در خصوص میزان  ثانويه، به طور مستقیم از

هاي مختلف کیفیت زندگي ها از شاخصمندي آنرضايت

آوري ها جمعشهري در قالب پرسشنامه و مصاحبه، داده

گیري و ارزيابي دو رويکرد گردد. در ادامه جهت اندازهمي

عیني و ذهني کیفیت زندگي شهري، دو قلمرو اساسي 

دسترسي و آلودگي صوتي در نظر گرفته شده است که قلمرو 

هاي اداراي، آموزشي، تجاري، دسترسي داراي شاخص

مذهبي و _، فرهنگيتفريحي_درماني، ورزشي_بهداشتي

بر، اهاي قلمرو آلودگي صوتي شبکه معفضاي سبز و شاخص

باشد. در آخر با تولید کاربري شهري و تراکم جمعیت مي

بندي شده از دو قلمرو دسترسي و آلودگي هاي طبقهنقشه

دي بنعالوه بر ارزيابي و رتبهدر ابعاد عیني و ذهني صوتي 

از لحاظ میزان کیفیت زندگي شهري، میزان محالت 

-همبستگي میان نتايج عیني و ذهني مورد بررسي قرار مي

 چارچوب کلي تحقیق آورده شده است. 1گیرد. در شکل 

 
چارچوب مفهومي تحقیق -1شکل
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 هاو داده مطالعهمنطقه مورد  -4

منطقه يک شهرداري شهر قم محدوده مورد مطالعه، 

کیلومتر  328/14محله به وسعت  44اين منطقه از  .باشدمي

 خانوار( 55070نفر ) 189333و جمعیتي در حدود  مربع

در  که اين منطقهموقعیت  2در شکل  تشکیل شده است.

به همراه محالت آن نشان  شرق شهر قم واقع گرديده است

 .داده شده است

 

 
 موقعیت محالت منطقه يک شهر قم -2شکل

جهت سنجش کیفیت زندگي شهري از  در اين تحقیق

هاي کاربري اراضي شهري و شبکه معابر شهري و اليه

 آمار هاي جمعیتي حاصل از سرشماري مرکزهمچنین داده

 ايران استفاده گرديده است.

 هاتحلیل دادهروش شناسی و  -5

گیري ابعاد عیني و با توجه به اهداف پژوهش که اندازه

و  ذهني کیفیت زندگي شهري در منطقه مورد مطالعه

-همچنین بررسي میزان همبستگي میان اين دو بعد مي

ا در بباشد، در ادامه به بیان روند استفاده از اين دو رويکرد 

 شود.پرداخته ميهاي آن نظر گرفتن قلمرو

 رویکرد عینی -5-1

ابعاد عیني کیفیت زندگي در برگیرنده پارامترهاي قابل 

باشند که در ادامه گیري و محاسبه در محیط شهري مياندازه

بحث به دو مورد از آن از جمله دسترسي و آلودگي صوتي اشاره 

 گرديده است.

 قلمرو دسترسی -5-1-1

هايي که به عنوان تسهیالت و خدمات شهري در مکان

 مستقیم و غیر مستقیماند، به صورت قرار گرفتهسطح شهر 

اشند ببر روي کیفیت زندگي و رفاه شهروندان تاثیرگذار مي

[. بنابراين يکي از معیارهاي اساسي جهت ارزيابي کیفیت 20]

زندگي در مناطق شهري دسترسي يکسان و عادالنه مردم به 

 از باشد. از طرف ديگر هريکیالت و خدمات شهري ميتسه

 ،با توجه به ويژگي خاصي که دارنداين تسهیالت و خدمات 

 [.24باشد ]کننده بخشي از نیازهاي شهروندان ميبرآورده

اي از جمله آموزشي محلهدر اين قلمرو ابتدا تسهیالت 

 اي و ساير)دبستان، دبیرستان، آموزش عالي، فني و حرفه

مراکز آموزشي(، اداري، تجاري، فضاي سبز، 

ه مذهبي ب_تفريحي و فرهنگي_درماني، ورزشي_بهداشتي

هاي آماري سرشماري هر محله عنوان نقاط مقصد و بلوک

ه شود. سپس با استفادنقاط مبدا در نظر گرفته ميبه عنوان 

 الگوريتمبراساس که  ArcGISنرم افزار تحلیل شبکه ز ا

صد بین نقاط مبدا و مقفاصله  ترينکوتاهباشد، مي دايجسترا

ه دايجسترا براساس نظري ساختار الگوريتم .گرددميمحاسبه 

و هزينه يا وزني که بین دو راس در نظر  تشکیل شدهگراف 

در ادامه . باشدمي راس گرافشود، طول بین دو گرفته مي

هاي جهت ارزيابي مقدار دسترسي به هريک از شاخص

 [. 26و  25شود ]استفاده مي 1از رابطه هفتگانه 

(1) 𝐴𝑖 = ∑𝐷𝑖𝑗 ∗  𝑝𝑗
𝑙

𝑛

𝑗=1

 

هريک به  iمقدار دسترسي بلوک آماري  iAدر رابطه باال 

شده فاصله تحت شبکه  نرمالیزهمقدار  j  ،ijD هاياز شاخص

نرمالیزه  2که بر اساس رابطه  jتا شاخص  iبین بلوک آماري 

 [.26و  25گرديده است ]

(2) 𝐷𝑖𝑗 =

{
 
 

 
 

1                       ,            𝑑𝑖𝑗 ≤ 𝑑0
𝑙

1 − 
𝑑𝑖𝑗 − 𝑑0

𝑙

𝑑𝑑
𝑙 − 𝑑0

𝑙
    ,    𝑑0

𝑙 ≤ 𝑑𝑖𝑗 ≤ 𝑑𝑑
𝑙  

0                       ,           𝑑𝑖𝑗 ≥ 𝑑𝑑
𝑙

 

ijD  فاصله میان بلوک آماريi  و شاخصl  واقع در

j ،0موقعیت 
ld  فاصله مناسب براي دسترسي به شاخصl ،

l
dd  بیشترين فاصله ممکن براي شاخصl معیار  باشد.مي

فاصله از نوع هزينه است. لذا با افزايش/کاهش فاصله بین 

بلوک شهري و واحد ارائه کننده خدمات، میزان در دسترس 

يابد. همچنین با بودن خدمات مورد نظر کاهش/افزايش مي

هش اکافزايش اختالف فاصله محاسبه شده و فاصله مناسب، 

 مقدار در دسترس بودن خدمت را به دنبال خواهد داشت.
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l
jP شاخص  سرانه پارامترj  محاسبه مي 3که از رابطه-

سرانه به عنوان مقدار زمین اختصاص داده شده به  گردد.

 گردد.يک نوع مشخص از خدمات شهري تعريف مي

(3) 𝑝𝑗
𝑙 = 

𝑠𝑗
𝑙

�̅�𝑙
 

jدر رابطه باال 
ls  مساحت مرکز خدماتيl ،�̅�𝑙   میانگین

موجود در  lمساحت تمامي مراکز خدماتي با کاربري 

 باشد.محدوده مورد مطالعه مي

هاي دسترسي حاصل اليه داروزن پوشانيبا همدر آخر 

هاي هفتگانه، يک ارزيابي کلي از میزان دسترسي از شاخص

آيد. به اين منظور با استفاده از هر يک محالت بدست مي

هر شاخص  وزن AHPگیري چند معیاره ساختار تصمیم

 نشان داده شده است. 1محاسبه گرديده و در جدول 
 

 هاي قلمرو دسترسيوزن و فاصله موثر شاخص -1جدول 

 های دسترسیشاخص

کمترین و 

بیشترین فاصله 

 )متر( موثر

 وزن

 آموزشي

 12/0 400-800 دبستان

 084/0 800-1500 دبیرستان

آموزش عالي و ساير 

 مراکز آموزشي
2500-1000 062/0 

 11/0 1500-2500 اداري

 16/0 600-2000 تجاري

 09/0 400-1400 فضاي سبز

 13/0 1400-2200 مذهبي_فرهنگي

 1/0 6000-3000 تفريحي_يورزش

 144/0 500-1500 درماني_يبهداشت

 آلودگی صوتیقلمرو  -5-1-2

صوتي آور در جوامع امروزي، آلودگي يکي از عوامل زيان

است. اين آلودگي در سه دهه اخیر بیش از گذشته توجه 

[. از مهمترين 27ت ]جهانیان را به خود جلب نموده اس

ه توان به شبکگردد، ميعواملي که باعث آلودگي صوتي مي

که به دلیل سیستم حمل و نقل شهري  معابر درون شهر

بخش اعظمي از  مانند ماشین، موتور سیکلت، اتوبوس و...

هاي مختلف دهد، کاربريآلودگي را به خود اختصاص مي

اراضي در سطح شهر مانند مراکز خريد، مجتمع ادارات، 

ها که در کل روز بسیار شلوغ و پر سر و صدا بیمارستان

توان به آن اشاره نمود، تراکم هستند و مورد ديگري که مي

باشد که طبیعتا هر چه جمعیت در محالت مختلف شهر مي

تر شلوغم جمعیت در يک محله بیشتر باشد، آن محله تراک

و پر سر و صداتر خواهد بود. به همین منظور در اين پژوهش 

ها، کاربري اراضي و تراکم جمعیت از سه شاخص شبکه راه

جهت مدلسازي آلودگي صوتي محالت محدوده مورد 

 نمايیم.مطالعه استفاده مي

 هايه راهدر خصوص تعیین محدوده آلودگي صوتي شبک

شهري بايستي عوامل شدت صوت، فاصله از منبع صوت و مدت 

باالي  وترا باهم در نظر گرفت. شدت ص صوتزمان در معرض 

اي است که باعث آسیب رسیدن به گوش یبل، محدودهدس 80

شدت صوت معابر شهري از جمله  گردد.و سالمت انسان مي

و بزرگراه به  ، تقاطع و میدان{خیابان اصلي}خیابان فرعي، 

البته  باشد.( دسیبل مي85-90( و )80-85(، )75-80ترتیب )

-نبايد مدت زماني که فرد در معرض يک شدت صوت قرار مي

گیرد را در نظر نگرفت. بین شدت صوت و مدت زماني که فرد 

يک رابطه عکس تا آسیبي به آن نرسد، در معرض آن قرار دارد 

افزايش شدت صوت، مدت زمان وجود دارد، به اين ترتیب که با 

که کمتر  عامل آخر يابد.قرارگیري در معرض صدا کاهش مي

که هرچه از  نحوباشد. به اين فاصله مي شود،به آن توجه مي

 درک يبراشود. رويم، صدا ضعیفتر ميصوت دورتر ميچشمه 

 يهاکه موج ديریرا در نظر بگ Sموضوع چشمه صوت  نيا

در هوا  يصوت ي. اگر از اتالف انرژکنديم جاديدر فضا ا يکرو

به  يابه سطح کره p يدر واحد زمان انرژ گرددنظر صرف

با  شدت صوت جهیشعاع کره( در نت r) رسديم 24πrمساحت 

که با دور شدن  دهديرابطه نشان م نياآيد. بدست مي 4رابطه 

باتوجه به مطالب بیان  .ابدييشدت صوت کاهش م Sاز چشمه 

 محاسبه شده برايحداکثر فاصله انتشار آلودگي صوتي  شده

و میدان{،  خیابان اصلي} معابر شهري شامل خیابان فرعي،

باشد که متر مي 40و  20، 15، 10و بزرگراه به ترتیب  تقاطع

 آلودگي صوتي، محدوده هر معبرعرض مقدار با اضافه نمودن به 

 استاندارد با اختصاص دادن مقادير نهايت. در گرددمشخص مي

عه نتايج مطالبرگرفته از  هاهاي شاخص شبکه راهشده به معرف

ارائه شده است، اليه  2در جدول  که [13پور و همکاران ]عباس

 ها تهیه شده است.مختص به شاخص شبکه راه رستري

(4) 𝐼 =  
𝑝

4𝜋𝑟2
 

بیشتري تقاضاي  که هاييکاربري در میان شهروندان

دارد، داراي رفت و آمد بیشتر و پر سر و صداتر خواهند بود 

 ها وجوددر اين مکانو در نتیجه آلودگي صوتي بیشتري 
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ه و تهیبیني . بنابراين جهت مدلسازي و پیشخواهد داشت

هاي میزان آلودگي صوتي ناشي از کاربري رسترياليه 

ست یرا به ترتیب ل هاي پر تقاضاشهري کافیست کاربري

مقاديري  AHPنموده و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبي 

 [.13ها اختصاص داده شود ]استاندارد شده به آن

تراکم جمعیت محالت  رستريتهیه اليه در خصوص 

نسبت جمعیت به مساحت هر محله را محاسبه کافیست 

هاي بدست آمده به بندي تراکم جمعیتنموده و بعد از طبقه

، با استفاده از تحلیل سلسله Natural Breaks (Jenks)روش 

مقادير استاندارد شده به هريک از طبقات  AHPمراتبي 

 آورده شده است. 2گردد، که نتايج آن در جدول اختصاص مي

هاي بدست آمده وزن به وسیلهپوشاني در نهايت با هم

سه اليه رستر حاصله،  AHP [13]از تحلیل سلسله مراتبي 

آلودگي صوتي محالت محدوده مورد نظر تهیه مدل نهايي 

ا به آن اشاره گردد اين نکته مهمي که بايد در اينج گردد.مي

 ،رائه مدل نهايي کیفیت زندگي شهريدر راستاي ااست که 

 پارامتر منفي اعمال گرددبه صورت  آلودگي صوتي بايستي

روي مدل آلودگي  مجدديبندي به اين صورت که طبقه

 که آلودگي صوتي بیشتري هاييرد و مکانصوتي صورت گی

 دارند، مقادير کمتري اختصاص داده شود و برعکس.
 

-طبقهها و مقادير استاندارد شده معرف ها،شاخصوزن  -2جدول 

 ها مختص کیفیت زندگي شهريبندي مجدد معرف

 معرف وزن شاخص

مقادیر 

استاندارد 

 شده

-طبقه

 بندی

 مجدد

شبکه 

 هاراه

72
3

/0 

 1 470/0 بزرگراه

 3 220/0 تقاطع

 5 140/0 خیابان اصلي

 7 130/0 میدان

 9 040/0 فرعي خیابان

تراکم 

جمعیت 

 )نفر در

 هر

 هکتار(

08
4

/0 

348 – 2/241 430/0 1 

2/241 – 5/178 290/0 3 

5/178 – 9/117 170/0 5 

9/117 – 88/65 062/0 7 

88/65 – 04/5 048/0 9 

کاربری 

اراضی 

 شهری

19
3

/0 

 1 312/0 تجاري

 3 210/0 اداري

 3 198/0 مسکوني_تجاري

 5 116/0 آموزشي

 5 078/0 تفريحي_ورزشي

 7 051/0 درماني_بهداشتي

 9 035/0 مسکوني

 رویکرد ذهنی -5-2

هاي ذهني بر اساس چگونگي درک و توصیف شاخص
[. در اين پژوهش 28]باشند مردم از وضع خود استوار مي

از روش براي ارزيابي رويکرد ذهني کیفیت زندگي 
پرسشنامه و مصاحبه استفاده گرديد که سواالت در دو بخش 

 16بندي شده اند. در کل دسترسي و آلودگي صوتي تقسیم
اي )خیلي کم، کم، گزينه 5به صورت طیف لیکرت  سوال

، 1اعداد به ترتیب  طرح شد و متوسط، زياد و خیلي زياد(
در نظر گرفته شد که البته سواالت مربوط به  5و  4، 3، 2

هي نحوه امتیاز د به دلیل دارا بودن بار منفي،آلودگي صوتي 
روايي و پايايي سواالت با استفاده از  عکس اين خواهد بود.

آلفاي کرونباخ مورد بررسي قرار گرفت که در حد قابل و 
در اين پیمايش، روش ه روش انتخاب نمون قبولي قرار داشت.

اي متناسب با حجم است که در آن با توجه به خوشه
گردد و سهم ها مشخص ميجمعیت هر محله، تعداد نمونه

 383و در کل  آيدها به دست مياز پرسشنامه محلههر 
پرسشنامه تکثیر و براي تکمیل به پرسشگران تحويل داده 

کلي از محالت . پس از آن نیز با در دست داشتن نقشه شد
منطقه مورد مطالعه و انتخاب تصادفي نقاطي از محله به 

که کل محله را مورد پوشش قرار دهد، اقدام به اي گونه
پرسش از شهروندان مختص به همان محله گرديده است. 

هاي سال و در شغل 18شوندگان از افراد باالي پرسش
 مختلف و شامل هر دو جنسیت زن و مرد بوده است.

-با میانگین آوري شده از شهروندانالعات جمعاط

هاي ارائه گیري وزن دار )با استفاده از وزنگیري/میانگین
( از هر سوال/چند سوال مقدار میانگین هر در قلمروهاشده 

به هر  ربوطم اي دهگانه کیفیت زندگيهيک از شاخص
 گردد.محله محاسبه مي

 TOPSIS بندی محالت با روشرتبه -5-3

مورد استفاده در  يهاکیاز تکن يکي سیتاپسروش 
روش  ني( است. در اMCDM) ارهیچند مع يریگمیتصم
به عنوان تعداد سطرها و  اریو مع نهيگز يتعداد يریگمیتصم

 ارها،یبا توجه به مع ديوجود دارد که باهاي يک ماتريس ستون
نمره  کياز آنها  کيبه هر  نکهيا ايشوند، و  يبندرتبه هانهيگز

 .گیري نهايي اتخاذ گرددو تصمیم اختصاص داده شود ييکارا
-هاي دهگانه کیفیت زندگي و گزينهدر اينجا معیارها، شاخص

سازي جهت آماده  باشد.محله منطقه يک شهر قم مي 44ها 
زيابي بندي و ارفرآيند اولويت به منظورگیري ماتريس تصمیم
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بدون  ، ماتريس5ابطه ه از رنهايي محالت بايستي با استفاد
مقیاس گردد به اين صورت که هر کدام از مقادير ماتريس بر 

طه راب ني)در ا اندازه بردار مربوط به همان شاخص تقسیم شود

ijr نهيکسب شده توسط گز ازیدهنده امتنشان i اریدر مع j 
که  n×n يسيماترو سپس در يک ماتريس قطري ) است(
هاي ارائه شده ( از وزنآن قرار دارند يقطر اصل يها رووزن

 .[29] گرددضرب مي ،مربوط به هر شاخص

(5) 𝑛𝑖𝑗 = 
𝑟𝑖𝑗

√∑ 𝑟𝑖𝑗
2𝑚

𝑖=1

 

است که با استفاده از  نيا سیروش تاپس يفلسفه کل
 نيا از يکي. گردد فيتعر يفرض نهيموجود، دو گز يهانهيگز
مشاهده شده در  ريمقاد نياست از بهتر يامجموعه هانهيگز

مثبت  آلدهيرا اصطالحاً ا نهيگز نيا ي کهریگمیتصم سيماتر
 يفرض نهيگز کو همچنین ي میناميحالت ممکن( م ني)بهتر

ممکن  يهاحالت نيکه شامل بدتر شوديم فيتعرنیز  گريد
 يدارا توانديم ارهاینام دارد. مع يمنف آلدهيا نهيگز نيا است،

نها آ يریگواحد اندازه نیباشند، همچن يمنف ايمثبت  تیماه
در همین راستا جهت محاسبه  متفاوت باشد. توانديم زین

و از ايده  6فاصله اقلیدسي هر گزينه از ايده آل مثبت رابطه 
 گیرد.مورد استفاده قرار مي 7آل منفي رابطه 

(6) 𝑑+ =  √∑(𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗
+)

2
𝑛

𝑗=1

 

(7) 𝑑− =  √∑(𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗
−)

2
𝑛

𝑗=1

 

است که  نيا سیمحاسبه نمرات در روش تاپس اریمع
ز و ا کيمثبت نزد آلدهيا نهيتا حد امکان به گز هانهيگز
 کي 8با رابطه  اساس نيدور باشد. بر ا يمنف آلدهيا نهيگز

 نيمطابق ا هانهيو گز شوديمحاسبه م نهيهر گز ينمره برا
 .گردنديم ينمرات رتبه بند

(8) 𝐶𝐿𝑖 =  
𝑑𝑖
−

𝑑𝑖
− + 𝑑𝑖

+ 

 همبستگی دو ریکرد عینی و ذهنیبررسی  -5-4

 اي کي نیمتقابل ب يابه وجود داشتن رابطه يهمبستگ

که در اثر عوامل مشترک قرار  شوديگفته م ریچند متغ

بطه دو را نییبه منظور تع يگرفته باشند. شاخص همبستگ

 يگهمبست بيضر شود. ياستفاده م يتصادف ریچند متغ اي

تر پارام ياست. مشکل اصل انسيبعد شده پارامتر کوار يب

 توانيدر آمار واحد دار بودن آن است، لذا نم انسيکووار

 گريدو مشخصه د انسيدو مشخصه را با کووار انسيکووار

ط و ارتبا زانیم سهيمقا يدر آمار برا بنابرايننمود،  سهيمقا

فاده است يمبستگه بيدو پارامتر عموما از ضر يريپذ ریتاث

 ریدو متغ يهمبستگ بي. ضر[30] انسيتا کووار شوديم

 1و هر چه به عدد  است+ 1تا  -1اعداد  نیب يهمواره عدد

 ریتغآن دو م يارتباط خط يشدت باال انگریباشد ب ترکينزد

 نيیدهنده پاباشد نشان ترکياست و هر چه به صفر نزد

مثبت  گريداز طرف  باشد،يم ریبودن ارتباط کم آن دو متغ

بودن  يفو من میارتباط مستق انگریب يهمبستگ بيبودن ضر

 .دهديرا گزارش م ریارتباط معکوس آن دو متغ انگریآن ب

جهت بررسي دقیق همبستگي میان دو ريکرد عیني و 

 هاي دوذهني کیفیت زندگي، بهتر است هر کدام از شاخص

ورد مبه صورت يک به يک  صوتي قلمرو دسترسي و آلودگي

میزان همبستگي بین  به عبارت ديگربررسي قرار گیرد، 

شاخص سنجش کیفیت زندگي به  10نتايج عیني و ذهني 

 شود.بررسي صورت جداگانه 

 ارزیابی نتایج -6

باتوجه به موارد مذکور در خصوص مدل ارزيابي کیفیت 

زندگي شهري در قالب دو رويکرد عیني و ذهني در دو قلمرو 

آلودگي صوتي، در ادامه نتايج حاصل شده از دسترسي و 

 .شودسازي در مجدوده مورد مطالعه ارائه ميپیاده

 نتایج عینی قلمرو دسترسی -6-1

همانطور که اشاره شد به منظور بررسي میزان دسترسي 

هاي آماري محالت منطقه مورد مطالعه به هريک بلوک

محاسبه فاصله هاي اداري، تجاري، آموزشي و... بعد از مکان

هاي آماري براي هر هفت تحت شبکه، مقدار دسترسي بلوک

ج نتاي دارپوشاني وزنشاخص حاصل گرديد. در نهايت با هم

هفت شاخص قلمرو دسترسي، نقشه دسترسي  بدست آمده

نشان داده شده است.  3محالت در شکل هاي آماري بلوک

سیدان، چهارمردان، پامنار، دهد که محالت نتايج نشان مي

و دروازه کاشان باالترين میزان دسترسي را به سربخش 

باشند. و همچنین میزان خدمات شهري هفتگانه، دارا مي

دسترسي محالت براسون، قلعه عمو حسین، باغ کرباسي و 
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ز از مرک فاصله نسبتا زيادي کهشهرک شهرداري به دلیل 

مرکز منطقه  د.ندر وضعیت مناسبي قرار ندار دارند، شهر

مورد مطالعه به دلیل نزديکي به حرم حضرت معصومه )س( 

ر باشد، بیشتقطب گردشگري شهر قم نیز ميکه از طرفي 

خدمات و تسهیالت شهري در اين قسمت متمرکز گرديده 

شويم به تبع خدمات است و هرچه از اين قسمت دورتر مي

یجه يابند و در نتو تسهیالت شهري نیز به نسبت کاهش مي

بد ياروندان در دسترسي به اين مراکز کاهش ميسهولت شه

 و باعث نارضايتي افراد و کاهش کیفیت زندگي شهر گردد.
 

 
 هاي آماري به خدمات شهريبلوکنهايي میزان دسترسي  -3شکل

 هفتگانه درسطح محالت منطقه يک شهر قم

 صوتی یآلودگنتایج عینی قلمرو  -6-2

صوتي ناشي از  به منظور ارزيابي نهايي میزان آلودگي

هاي شهري، کاربري اراضي شهري و سه شاخص شبکه راه

طور که اشاره شد اقدام به تراکم جمعیت محالت، همان

محاسبه و مدلسازي هر سه شاخص نموده و با لحاظ نمودن 

جش بندي مجدد در جهت سنهاي ارائه شده و طبقهوزن

کیفیت زندگي شهري، نتايج بدست آمده براي آلودگي 

 نشان داده شده است. 4ي در سطح محالت در شکل صوت
 

 
 هاي مذکورناشي شاخصمکاني از آلودگي صوتي  نمايش -4شکل

شود بیشترين سهم آلودگي همانطور که مشاهده مي

-تباشد و بقیه قسمصوتي مربوط به شبکه معابر شهري مي

ها با توجه به نوع کاربري و میزان تراکم جمعیت در آن 

میزان آلودگي صوتي متفاوت خواهد بود و مناطق سبز رنگ 

میزان آلودگي صوتي کم و خیلي کم، مناطق آبي داراي 

رنگ داراي آلودگي متوسط و مناطق قرمز، بنفش و صورتي 

 باشد.میزان آلودگي در اين مناطق زياد و خیلي زياد مي

در آخر به منظور يک ارزيابي کلي از میزان کیفیت 

ر دزندگي با توجه به دو قلمرو دسترسي و آلودگي صوتي 

منطقه مورد مطالعه کافیست نتايج نهايي دو اليه رستري 

 ه تا يک نمايشپوشاني داددسترسي و آلودگي صوتي را هم

اي هکیفیت زندگي مناسبي براساس شاخص از محالتي که

 نشان داده شود. 5باشند، در شکل مي دارا پژوهش
 

 
 کیفیت زندگي در بعد عیني تغییرات مکاني ارزيابي نهايي -5شکل

 منطقه يک شهر قم

شود هر چه از مرکز منطقه يک همانطور که مشاهده مي

شويم از میزان کیفیت که در واقع مرکز شهر قم دور مي

 دهندهشود، مناطق سبز رنگ که نشان زندگي کاسته مي

ر باشد کامال دکیفیت زندگي مناسب و بسیار مناسب مي

وارد  ابتدا شود و با دور شدن از مرکزمرکز شهر ديده مي

 که نشان دهنده کیفیت متوسط است شده مناطق زرد رنگ

شويم، که از کیفیت و سپس وارد مناطق نارنجي و قرمز مي

باشند، اگرچه نامناسب و خیلي نامناسب برخوردار مي

 باشد.مناطق بسیار نامناسب، بسیار اندک مي

الگوي کیفیت زندگي شهري بدست آمده در رويکرد  

اي همیزان دسترسي بلوکعیني تقريبا شبیه به مدل نهايي 

باشد، به دلیل محالت مي آماري به خدمات شهري هفتگانه

 دسترسي و آلودگي صوتيپوشاني دو اليه میزان هماينکه 

ار در نظر گرفته و باتوجه به نظر درا به صورت وزن

کارشناسان و اکثريت اهالي شهروندان در خصوص قابل 
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هاي دسترسي در کیفیت زندگي و تر بودن شاخصملموس

همچنین باتوجه به اينکه قلمرو آلودگي صوتي به صورت 

مدلسازي بدست آمده و دسترسي بر اساس واقعیت موجود 

اليه دسترسي سه  منطقه محاسبه شده است، میزان اهمیت

 .برابر اليه آلودگي صوتي اعمال شده است

 نتایج ذهنی کیفیت زندگی شهری -6-3

بعد از محاسبه مقدار میانگین همانطور که اشاره شد 

براي هر محله  هاپرسشنامههاي يافتهحاصل از  يهاشاخص

از میزان کیفیت ذهني  مکانيو نمايش به منظور تحلیل 

نموده به اين  ArcGISافزار زندگي، نتايج را وارد محیط نرم

صورت که براي هر شاخص يک اليه رستري تهیه گرديد و 

مختص به در آن اليه به هر محله مقدار میانگین شاخص 

دار پوشاني وزندر آخر با هم .دشهمان محله اختصاص داده 

هاي ارائه شده براي استفاده از وزنهاي بدست آمده با اليه

هر شاخص، يک ارزيابي از میزان کیفیت ذهني زندگي 

مطالعه همانطور که در در منطقه مورد  محالت شهروندان

 گردد.شود، حاصل ميمشاهده مي 6شکل 
 

 
 ارزيابي ذهني از کیفیت زندگي محالت منطقه مورد مطالعه -6شکل

یني و ذهني مواردي علت تفاوت در نتايج دو رويکرد ع

توان نام برد و همانطور که در قبل نیز به آن متعددي مي

اشاره شد، عدم همبستگي کامل بین نتايج عیني و ذهني 

هاي انجام گرفته گوياي اين موضوع باشد که در پژوهشمي

باشد، اما اگر بخواهیم چند دلیل به صورت موردي به آن مي

هاي آوري دادهزمان جمعاشاره نمايیم از جمله تفاوت در 

هاي کامال عیني و زمان انجام پرسشنامه، نظرات و ذهنیات

هاي کیفیت زندگي شهري متفاوت افراد در خصوص شاخص

و هنرستان به  3باجک  کل محالتدر  باشد.و غیره مي

-میزان رضايت از شاخصترين و پايینداراي باالترين ترتیب 

 باشند.زندگي ميهاي کیفیت 

 TOPSISرتبه بندی محالت با استفاده از  -6-4

ندي ببا توجه به مطالب بیان شده در خصوص نحوه رتبه

-، ابتدا ماتريس تصمیمTOPSISمحالت با استفاده از روش 

. جهت شوددو رويکرد عیني و ذهني تشکیل مي گیري

-گینمیان ، باگیري رويکرد عینيتشکیل ماتريس تصمیم

هاي شهري هر محله، بلوکهاي شاخصگیري از مقادير 

هاي دهگانه تمامي محالت محاسبه مقدار میانگین شاخص

 اديرمق ،گیري رويکرد ذهنيگردد. ماتريس تصمیممي

هاي حاصل از دادهکیفیت زندگي هاي میانگین شاخص

-مختص به هر محله مي يهاآوري شده از پرسشنامهجمع

و  3ول ادر جد محالتعیني و ذهني بندي نتايج رتبه باشد.

ارائه شده است. براساس نتايج، در رويکرد ذهني همانطور  4

که در مدل نهايي کیفیت ذهني زندگي مشاهده شد، 

و هنرستان  3ترين رتبه به محالت باجک باالترين و پايین

اختصاص دارد و در رويکرد عیني محالت نوبهار و دورشهر 

 د.انصاص دادهبه خود اخترا ترين رتبه باالترين و پايین

محالتي که داراي باالترين امتیاز را در تحلیل تاپسیس 

اند صرف نظر از هاي اول قرار گرفتهبدست آوردند و در رتبه

اينکه در چه رويکردي بحث شود، بیشترين سهولت و راحتي 

هاي هفتگانه پژوهش و کمترين در دسترسي به شاخص

کاربري اراضي میزان آلودگي صوتي در سه حوزه معابر، 

باشند که اگر در رويکرد شهري و تراکم جمعیت را دارا مي

هاي موجود منطقه اين عیني بررسي شود، بر اساس واقعیت

دو قلمرو محاسبه شده و اين نتايج بدست آمده است و اگر 

در رويکرد عیني مورد بررسي قرار گیرد، نتايج بر اساس 

وص دو قلمرو ادراکات و نظرات شهروندان محالت در خص

 آلودگي صوتي و دسترسي بدست آمده است.
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 بندي محالت بر اساس نتايج عینينتايج رتبه -3جدول 

 هرتب d +d iCL- نام محله

 1 775/0 01370/0 0471/0 نوبهار

 2 743/0 01768/0 0512/0 1رضويه 

 3 741/0 01767/0 0507/0 سربخش

 4 732/0 01758/0 0481/0 در بهشت

 5 723/0 01802/0 0471/0 چهل اختران

 6 721/0 01803/0 0465/0 دروازه کاشان

 7 711/0 01985/0 0489/0 نکويي

 8 686/0 02030/0 044/0 منبع آب

 9 679/0 02160/0 0457/0 پامنار

 10 669/0 02113/0 0428/0 دروازه ري

 11 665/0 02226/0 0443/0 سر حوض

 12 664/0 02045/0 0406/0 سالخ خانه

 13 596/0 02722/0 0401/0 سیدان

 14 593/0 02802/0 0409/0 آلوچو

 15 585/0 02757/0 0389/0 2رضويه 

 16 559/0 02892/0 0367/0 حمام تاالر

 17 558/0 02607/0 0329/0 مهديه

 18 549/0 03009/0 0367/0 سنگ بند

 19 521/0 03293/0 0358/0 چهار مردان

 20 504/0 03249/0 0331/0 خندق

 21 495/0 03153/0 0310/0 گلزار

 22 489/0 03537/0 0338/0 لبچال

 23 474/0 03308/0 0298/0 عمارياسر

 24 472/0 03520/0 0314/0 شاه سید علي

 25 455/0 03482/0 0291/0 هنرستان

 26 447/0 03570/0 0288/0 باغ اشرفي

 27 441/0 03912/0 0309/0  الونديه

 28 432/0 03761/0 0286/0 شور جوي

 29 430/0 03750/0 0282/0 گذر قلعه

 30 425/0 03543/0 0262/0 شاه احمد قاسم

 31 415/0 03603/0 0256/0 چهار امام زاده

 32 410/0 03748/0 0261/0 دروازه قلعه

 33 409/0 03879/0 0270/0 يخچال قاضي

 34 405/0 04046/0 0275/0 نو قطار

 35 399/0 03742/0 0249/0 رجاييشهید 

 36 374/0 04182/0 0250/0 صدوق

 37 367/0 04374/0 0253/0 باغ کرباسي

 38 362/0 04057/0 0230/0 2باجک 

 39 321/0 04658/0 0220/0 شهرک شهرداري

 40 318/0 04392/0 0205/0 قلعه عمو حسین

 41 295/0 04679/0 0196/0 3باجک 

 42 285/0 04279/0 0171/0 سراجه

 43 282/0 05159/0 0203/0 براسون

 44 249/0 04587/0 0152/0 دور شهر

 

 بندي محالت بر اساس نتايج ذهنينتايج رتبه -4جدول 

 هرتب d +d iCL- نام محله

 1 766/0 01169/0 0383/0 3باجک 

 2 651/0 01631/0 0305/0 دروازه قلعه

 3 637/0 01652/0 0290/0 عمارياسر

 4 628/0 01674/0 0283/0 چهار امام زاده

 5 618/0 01722/0 0279/0 2باجک 

 6 589/0 02051/0 0295/0 شهرک شهرداري

 7 561/0 02119/0 0270/0 قلعه عمو حسین

 8 560/0 02098/0 0267/0 حمام تاالر

 9 552/0 02421/0 0298/0 باغ اشرفي

 10 548/0 02093/0 0254/0 دور شهر

 11 534/0 02188/0 0251/0 صدوق

 12 533/0 02267/0 0259/0 خندق

 13 519/0 02733/0 0295/0 براسون

 14 516/0 02231/0 0238/0 شاه احمد قاسم

 15 512/0 02319/0 0243/0 جوي شور

 16 495/0 02470/0 0242/0 سنگ بند

 17 494/0 02413/0 0236/0 يخچال قاضي

 18 489/0 02683/0 0257/0 گذر قلعه

 19 488/0 02559/0 0244/0 چهار مردان

 20 474/0 02458/0 0222/0 نو قطار

 21 472/0 02425/0 0217/0 سالخ خانه

 22 467/0 02654/0 0233/0 پامنار

 23 466/0 02526/0 0220/0 گلزار

 24 463/0 02752/0 0237/0 الونديه

 25 443/0 02743/0 0218/0 1رضويه 

 26 439/0 02616/0 0205/0 نوبهار

 27 438/0 02599/0 0203/0 دروازه ري

 28 434/0 02715/0 0208/0 باغ کرباسي

 29 432/0 02658/0 0202/0 شاه سید علي

 30 431/0 02657/0 0202/0 چهل اختران

 31 426/0 03230/0 0240/0 سربخش

 32 423/0 03041/0 0223/0 آلوچو

 33 421/0 02647/0 0192/0 شهید رجايي

 34 420/0 03013/0 0218/0 نکويي

 35 419/0 02879/0 0208/0 منبع آب

 36 418/0 02960/0 0213/0 سر حوض

 37 417/0 02868/0 0205/0 سیدان

 38 415/0 02801/0 0199/0 مهديه

 39 414/0 02905/0 0206/0 دروازه کاشان

 40 413/0 02801/0 0199/0 2رضويه 

 41 409/0 02770/0 0192/0 سراجه

 42 382/0 02913/0 0180/0 در بهشت

 43 379/0 02962/0 0181/0 لبچال

 44 360/0 02937/0 0165/0 هنرستان
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 بررسی همبستگی میان نتایج عینی و ذهنی -6-5

در اين تحقیق براي محاسبه همبستگي میان نتايج 

هاي کیفیت زندگي دو رويکرد عیني و ذهني از شاخص

طه شود. در رابهمبستگي پیرسون استفاده ميرابطه ضريب 

با تقسیم میزان کوريانس میان مقادير عیني و ذهني هر  9

ضريب همبستگي پیرسون ها شاخص بر انحراف معیار آن

گردد. نتايج ضريب همبستگي میان نتايج تعريف مي

 ارائه شده است. 5هاي عیني و ذهني در جدول شاخص

(9) 𝜌𝑋,𝑌 = 
𝐶𝑂𝑉 (𝑋, 𝑌)

𝜎𝑋 𝜎𝑌
 

 ضريب همبستگي میان نتايج عیني و ذهني  -5جدول 

 شاخص قلمرو
ضریب همبستگی پیرسون 

 میان نتایج عینی و ذهنی

 دسترسي

 -108/0 آموزشي

 231/0 اداري

 801/0 تجاري

 536/0 فضاي سبز

 421/0 مذهبي_فرهنگي

 -286/0 تفريحي_يورزش

 420/0 درماني_يبهداشت

آلودگي 

 صوتي

 190/0 هاشبکه راه

 474/0 تراکم جمعیت

 -097/0 کاربري اراضي

 

هاي تجاري و با توجه نتايج بدست آمده، در شاخص

فضاي سبز همبستگي بااليي میان نتايج عیني و ذهني 

ها، اداري، هاي شبکه راهوجود دارد و در شاخص

درماني و تراکم جمعیت يک _مذهبي، بهداشتي_فرهنگي

ها داراي شود و بقیه شاخصمثبت معنادار مشاهده ميرابطه 

باشند که علت معکوس همبستگي پايین و معکوسي مي

 توان عدمشدن همبستگي شاخص دسترسي آموزشي را مي

 هاي مختلف آموزشي در پرسشنامه بیان نمود.تفکیک گروه

در اين پژوهش با توجه به عدم همبستگي نسبتا کامل 

توان نتیجه گرفت که به دلیل ني ميبین نتايج عیني و ذه

ا هعدم وجود يکپارچگي و پايداري نسبي میان نتايج شاخص

توان يک رابطه خطي دقیق و منسجم میان نتايج عیني نمي

توان اين عدم ها تعريف نمود. اما ميو ذهني شاخص

ن دو به دلیل اينکه اي مبستگي بین نتايج عیني و ذهني راه

ر خصوص سنجش کیفیت زندگي نتايج مکمل يکديگر د

باشند، قلم داد نمود و مسئولین نیز بايستي اين شهري مي

موضوع را در بحث افزايش کیفیت زندگي شهروندان در نظر 

داشته باشند. اما اگر بخواهیم چند دلیل به صورت موردي 

-آوري دادهبه آن اشاره نمايیم از جمله تفاوت در زمان جمع

هاي پرسشنامه، نظرات و ذهنیات هاي عیني و زمان انجام

هاي کیفیت زندگي کامال متفاوت افراد در خصوص شاخص

هاي سني متفاوت افراد شهري، عدم تفکیک میان محدوده

  باشد.و غیره مي

 گیریبحث و نتیجه -7

هدف اصلي از انجام اين پژوهش سنجش کیفیت زندگي 

 ذهني در سطح محالت شهري بر اساس دو رويکرد عیني و

همین راستا با توجه به باشد. در منطقه يک شهر قم مي

هاي در دسترس دو هاي ناحیه مورد مطالعه و دادهويژگي

ها و به همراه شاخصقلمرو دسترسي و آلودگي صوتي 

 هاي کميها هم از طريق محاسبه بر روي دادههاي آنمعرف

و هم از طريق پرسش از  هاي فضاييو انجام تحلیل

 شهروندان، مورد ازيابي قرار گرفت. 

هاي با توجه به نتايج بدست آمده از همپوشاني اليه

ها دو قلمرو اصلي پژوهش در بعد عیني يک مربوط به شاخص

ر سطح منطقه مورد الگوي خاص از میزان کیفیت زندگي د

داد مرکز شهر داراي که نشان مي مطالعه حاصل گرديد

باالترين میزان کیفیت و با دور شدن از مرکز شهر از میزان 

ر هاي فضايي بگردد. اما نتايج حاصل از تحلیلآن کاسته مي

آوري شده از طريق پرسشنامه کمي هاي جمعروي داده

د و الگوي بدست آمده در بعد عیني دچار تغییر متفاوت گردي

در نهايت به منظور فراهم نمودن يک رديد. و جا به جايي گ

-بندي محالت بر اساس شاخصابزار مديريتي اقدام به رتبه

صورت  TOPSISا استفاده از روش بهاي نهايي استخراج شده 

گرفت. بر اساس نتايج بدست آمده رتبه اول در بعد عیني و 

باشند. بر مي 3باجک نوبهار و  هايذهني به ترتیب محله

مکاني موجود از جمله کاربري اراضي و  هاي کميدادهاساس 

هاي جمعیتي حاصل از هاي دسترسي و دادهشهري، راه

سرشماري منطقه مورد مطالعه، محله نوبهار که باالترين 

امتیاز را بدست آورده در دو قلمرو کیفیت زندگي ، در وضعیت 

ساس باالترين امتیاز را بر ا 3مناسبي قرار دارد و محله باجک 

هاي کیفیت میزان رضايت و ادراک شهروندان از شاخص

.زندگي تعريف شده کسب نموده است
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از اهداف ديگر تحقیق بررسي همبستگي میان نتايج 

هاي کیفیت زندگي در دو بعد عیني و ذهني بود که شاخص

 هايکه با استفاده از ضريب همبستگي پیرسون شاخص

مورد بررسي قرار  دهگانه کیفیت زندگي به طور جداگانه

هاي تجاري و فضاي سبز همبستگي بااليي گرفت. در شاخص

هاي شبکه میان نتايج عیني و ذهني وجود دارد و در شاخص

درماني و تراکم _مذهبي، بهداشتي_ها، اداري، فرهنگيراه

شود و بقیه جمعیت يک رابطه مثبت معنادار مشاهده مي

د. در کل اين باشنها داراي همبستگي معکوسي ميشاخص

توان گرفت که نتايج ذهني پايايي کمتر و قابلیت نتیجه را مي

 د.باشناطمینان بیشتري نسبت به نتايج عیني دارا مي

در اين پژوهش دو قلمرو دسترسي و آلودگي صوتي در 

دو رويکرد عیني و ذهني در منطقه مورد مطالعه مورد 

ا هشاخصهاي ديگر بندي قرار گرفت و جنبهجمعارزيابي و 

از جمله میزان توسعه يافتگي مناطق شهري، میزان توقع 

-هاي سني مختلف در تحلیلشهروندان محالت، اعمال گروه

امنیت اجتماعي، بالياي طبیعي و تهیه نقشه ريسک ها، 

در  تواندمي براي معیارهايي مثل ريسک زلزله، سیل و غیره

 توجه و همچنین با  .نده مورد توجه قرار گیردتحقیقات آي

 يمنطقه شهر کياز  يمنطقه مورد مطالعه بخش نکهاي به

وانند ت يم ينیشده در بخش ع يبررس يپارامترها هیبوده کل

 يزندگ تیفیک يمنطقه مورد مطالعه رو يدر خارج از مرزها

 نيباشند که به عنوان ادامه کار ا رگذاریمنطقه تأث نيدر ا

.ردیقرار بگ يتواند مورد بررس يلبه م ریتأث

 مراجع

[1] Ahmad akhundi, A., Barkpour, N., Khalili, A., Sedaghatnia, S. & Safi yari, R. (1393). “Measuring urban 
quality of life in Tehran metropolis.” Issue Architect and urbanism, Vol. 19, No. 2, PP. 5-22. (Persian) 

[2] Das, D. (2008). “Urban Quality of Life: A Case Study of Guwahati.” Social Indicators 
Research, Vol. 88, No. 2, PP. 297-310. 

[3] Epley, D.R. & Menon, M. (2008). “A method of Assembling Cross-sectional Indicators into a Community 
Quality of Life” Social Indicators Research, Vol. 88, No. 2, PP.281-296. 

[4] Mokhtary, M. & Nazari, J. (1389). “Sociology of Quality of Life.” Statistics Center of Iran. Tehran. (Persian) 

[5] Zebardast, E. & Bani ameriyan, M. (1389). “Investigating the Relationship Between Objective and 
Subjective Indicators of the Public Services Quality of Life Quality in Hashtgerd New Town.” Two quarterly 
articles of the University of Architecture and Urban Planning, No. 3, PP. 5-21. (persian) 

[6] Rezvani, M., Matkan, A., Mansourian, H. & Satari, M. (2010). “Development and Measuring the Urban 
QoL Indicators (Case Study: Noorabad City)” Iranian Remote Sensing & GIS, Vol. 1, No. 2, PP. 87-110. 
(Persian) 

[7] Talen, E. & Anselin, L. (1998). “Assessing Spatial Equity: An Evaluation of Measures of Accessibility to 
Public Playgrounds.” Environment and Planning A, Vol. 30, No. 1, PP.595-613. 

[8] Lee, Y.J. (2008). “Subjective Quality of Life Measurement in Taipei.” Building and Environment, Vol. 43, 
No. 7, PP. 1206-1210. 

[9] Matkan, A., Pour ahmad, A., Mansourian, H., Mir bagheri, B. & Hoseini asl, A. (2010). “Measurement of 
urban quality of life using multivariable evaluation method in GIS (Case study: Tehran city).” Iranian 
Remote Sensing & GIS, Vol. 1, No. 4, PP. 1-20. (Persian) 

[10] Tale, M. & Hoseini, M. (1395). “Evaluation of urban quality of life based on statistical and spatial data.” 
Journal of Surveying Science and Technologies, Vol. 6, No. 4, PP. 41-55. (Persian) 

[11] Kaklauskas, A., Zavadskas, E.K., RadzevicieneI, A., Ubarte, I., Podviezko, A., Podviezko, V., Kuzminske, 
A., Banaitis, A., Binkyte, A. & Bucinskas, V. (2017). “Quality of city life multiple criteria analysis.” Cities. 
Vol. 72, part A, PP. 82-93. 

[12] Ebrahimzadeh, I., Shahraki, A., Shahnaz, A.A. & Myandoab, A.M. (2016). “Progressing urban 
development and life quality simultaneously.” City, Culture and Society. Vol. 7, No. 3, PP. 186-193. 

[13] Abbaspour, M., Karimi, E., Nassiri, P., Monazzam, M.R. & Taghavi, L. (2015). “Hierarchal assessment of 
noise pollution in urban areas – A case study.” Transportation Research Part D: Transport and 
Environment. Vol. 34, PP. 95-103. 

[14] Ruggeri, M., Bisoffi, G., Fontecedro, L. & Warner, R. (2000). “Subjective and objective dimensions of 
quality of life in psychiatric patients: a factor analytical approach.” The British Journal of Psychiatry. Vol. 
178, No. 3, PP. 268-275. 

110



  

 

ي
لم

 ع
يه

شر
ن

 
ره 

ما
 ش

م،
 نه

ره
دو

ي، 
دار

 بر
شه

 نق
ون

 فن
م و

لو
ع

3 ،
ند

سف
ا

 
اه 

م
13

98
 - 

ي 
هش

ژو
ه پ

قال
م

 

 

 

س
ا

 

[15] Rezvani, M.R., Matkan, A., Mansourian, H. & Sattari, M.H. (1389). “Development and Measurement of 
Quality of Life Indicators (Case Study: Noorabad Town, Lorestan Province).” Urban and Regional Studies 
and Research, Vol. 1, No. 2, PP. 87-110. (Persian) 

[16] Keul, A.G., Brunner, B. & Blaschke, T. (2017). “Urban Quality of Life: A Rubik cube of objective and subjective 
descriptors.” Momentum Quarterly - Zeitschrift für sozialen Fortschritt. Vol. 6, No. 2, PP.123-137. 

[17] Amin zade, B. & Roshan, M. (1391). “Evaluation of Spatial Justice Measurement Methods in Urban Land 
Use Distribution, Case Study: Qazvin City.” Arman shahr Architecture and Urbanism, Vol. 1, No. 13, PP. 
243-258. (Persian) 

[18] Lotfi, S. & Koohsari, M.J. (2009). “Measuring objective accessibility to neighborhood facilities in the city (A 
case study: Zone 6 in Tehran, Iran).” Cities. Vol. 26, pp. 133-140. 

[19] Dadash pour, H. & Rostami, F. (1390). “Integrated urban justice services based on population distribution, 
accessibility and efficiency in Yasuj city.” Urban and Regional Studies and Research, Vol. 3, No. 10, PP. 
1-22. (Persian) 

[20] Lotfi, S. & Manouchehri miyandoab, A. (2011). Analyze the subjective and objective aspects of the quality 
of having access to community facilities and public spaces in three urban structures of Maragheh”. Issue 
Architect and urbanism, Vol. 3, No. 45, PP. 75-86. (Persian) 

[21] Dabiry, M. (1382). “Environmental contamination of air, water, soil, sound.” Alliance Publish. Tehran. 
(Persian) 

[22] Abbaspour M. (1992). “Environmental Engineering.” Islamic Azad University Publication. Tehran. 
(Persian) 

[23] Tempest W. (1985). “The Noise Handbook.” Academic Press. USA. 

[24] Tsou, K., Hung, Y. & Chang, Y. (2005). “An Accessibility-based integrated measure of relative spatial 
equity Urban Public Facilities”, Cities, Vol. 22, No. 6, PP.424-435. 

[25] Omer, I. (2006). “Evaluating accessibility using house-level data: A spatial equity perspective”. Computers, 
Environment and Urban Systems, Vol. 30, No. 3, PP.254–274. 

[26] Tale, M., Mesgari, M.S. & Sharifi, A. (1388). “The development of an algorithm fine place to evaluate the 
access to municipal services.” Technical University Press, Vol. 43, No.4, PP.441-454. (Persian) 

[27] Majidi, F. & Khosravi, Y. (1395). “Evaluation of noise pollution in central Zanjan city using GIS.” Journal of 
Health and Environment, Vol. 9, No.1, PP.1-12. (Persian) 

[28] Cambell, A., Converse, p. & Rodgers, W. (1976), the Quality of American Life, Russell Sage, New York. 

[29] Kalantari, K. (1394). “Quantitative Models in Planing (Regional, ural and urban).” Farhang Saba. Tehran. 
(Persian) 

[30] Ghiyasvand, A. (1390). “Application of statistics and spss software in data analysis.” Motefakeran. Tehran. 
(Persian) 

 

111




