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سخن نخست 

مديريت بهينه، حفظ پويايی و ارتقای نوآوری هر سازمان نيازمند تجزيه وتحليل صحيح محيط، انتخاب بهترين 
اهداف و راهبردها، ارتقای توانمندی های سازمان و اقدام مؤثر در جهت تأمين هدف های تدوين شده است. 

بی شک دست يابی به اين مهم، فارغ از مطالعه، پژوهش و تدبر و تحقيق در امور امکان پذير نمی باشد. مرکز 
مديريت  به  خود  توانمندی های  و  ظرفيت ها  و  وجودی  فلسفه  به  توجه  با  تهران  شهر  برنامه ريزی  و  مطالعات 
فرايندهای پژوهشی و انجام مطالعه و پژوهش در خصوص مسائل مديريت شهری می پردازد، تا انجام فرايندهای 

پيش گفته را برای مديران، صاحب نظران و پژوهشگران حوزه مديريت شهری تسهيل نمايد. 

بنابراين با توجه به اهميت موضوع، اين مرکز، تحرير و نشر گزارش های موضوعی و نتايج حاصل از مطالعات 
تخصصی را وظيفه خود دانسته و بر اين باور است که به واسطه چنين اقدامات و گزارش هايی، زمينه دست يابی به 

توسعه پايدار شهری در سايه مديريت يک پارچه ممکن می شود.

اميد است با بهره مندی از نظرات ارزشمند جنابعالی، در ارائه مؤثرتر اين آثار، گام برداريم.

بابک نگاهداری

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران





چکیده

زندگی در شهرهای امروزی در تعامل با شرايط مختلف محيطی، اجتماعی، اقتصادی، زيرساختی، بهداشتی، 
امنيتی، سياسی و فرهنگی شکل می گيرد. حاصل اين تعامل، کيفيت زندگی شهری )QOUL( را شکل می دهد. 
به طورکلی کيفيت زندگی با دو ديدگاه عينی و ذهنی ارزيابی می شود. تحقيقات انجام شده بيشتر در قالب مطالعات 
اجتماعی و در مقياس های جغرافيايی بزرگ انجام شده و به تفاوت های مکانی کيفيت زندگی در محيط های پيچيده 
شهری توجه کم تری شده است. عالوه براين، کيفيت زندگی به عنوان يکی از ويژگی های محيط  جغرافيايی، مفهومی 
پايش کيفيت  به  اين مفهوم می تواند  است. مدل سازی مکانی- زمانی  نشده   توجهی  آن  به  بوده که  متغير  و  پويا 
زندگی شهری و برنامه ريزی برای بهبود آن کمک نمايد. هدف از انجام اين مطالعه ارائه روش و فرايندی به منظور 
مدل سازی مکانی-زمانی کيفيت زندگی شهری است. روش تحقيق به کار رفته در اين پژوهش از نوع کمی بوده 
است؛ به طوری که از روش   های کمی و الگوريتم های محاسباتی برای استخراج شاخص های مختلف و ترکيب آن ها 
استفاده شده است. به منظور مدل سازی مکانی کيفيت زندگی، روش   های تصميم گيری چندمعياره و منطق فازی، 
مورد استفاده قرار گرفته است. همچنين با توجه به متغير بودن برخی شاخص ها، مدل سازی زمانی کيفيت زندگی 
براساس رويکرد نمايش لحظه ای در مقياس فصلی انجام شده است. به منظور ارزيابی فرايند پيشنهاد  شده، کيفيت 
نتايج  زندگی در سطح بلوک های شهری در مناطق 3، 6 و 11 شهر تهران مدل سازی گرديد. تحليل حساسيت 
مدل سازی بر قابل اعتماد بودن نتايج مدل سازی تأکيد دارد. از آنجا که دامنه تغييرات تأثير ورودی ها بر نتايج مدل 
فازی گاما )2.5 درصد( کم تر از همين مقدار در روش ويکور- فازی )حدود 50 درصد( بوده است، می توان نتيجه 
گرفت که نتايج مدل فازی گاما از قابليت اعتماد بيشتری برخوردار است. نتايج به دست آمده، وجود الگويی کم وبيش 
منظم به صورت افزايش مطلوبيت کيفيت زندگی از جنوب به شمال محدوده را نشان می دهد. شاخص خود هم بستگی 
مکانی موران بر وجود الگوی خوشه ای ويژگی کيفيت زندگی در محدوده مورد مطالعه تأکيد دارد. به طورکلی بررسی 
تغييرات فصلی، بهبود شرايط زيست محيطی در فصول بهار و پاييز نسبت به زمستان و تابستان را نشان می دهد. در 
مقابل، وضعيت کالبدی محدوده مورد مطالعه در فصل تابستان از شرايط مساعدتری نسبت به فصول بهار و پاييز 

برخوردار است.

واژگان کلیدی: کيفيت زندگی شهری، مدل سازی مکانی-زمانی، منطق فازی، تصميم گيری چندمعياره، هم پوشانی 

فازی گاما، تکنيک ويکور، رويکرد نمايش لحظه ای، شهر تهران.
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فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- بیان مسئله

زندگی در شهرهای امروزی در تعامل با شرايط مختلف محيطی، اجتماعی، اقتصادی، زيرساختی، بهداشتی، 
امنيتی، سياسی و فرهنگی شکل می گيرد. حاصل اين تعامل، کيفيت زندگی شهری را شکل می دهد. تمرکز بيش 
از حد جمعيت و به تبع آن افزايش فعاليت ها و تعامالت در نواحی شهری منجر به افزايش فشار بر محيط شهری 
و بروز مشکالت زيست محيطی، افزايش اختالف طبقاتی و بی عدالتی در دسترسی به منابع و خدمات شهری شده  
است. اين عوامل، کيفيت زندگی ساکنان شهرها را تحت تأثير قرار داده و به صورت اختالف شديد سطح زندگی 
در بخش های مختلف شهر ها نمايان می گردد. کيفيت زندگی مفهومی پيچيده و چند بعدی شامل ابعاد اجتماعی، 
اقتصادی، زيست محيطی، فيزيکی، روان شناختی و سياسی است )El Din et al., 2013(. برای کيفيت زندگی تعريف 
دقيق و معينی که در مورد آن بين دانشمندان اتفاق نظر وجود داشته باشد، ارائه نشده است. اما اين مفهوم، عمومًا 
به شرايطی که افراد در آن زندگی می کنند )همانند آلودگی های محيطی و دسترسی به خدمات عمومی( و همچنين 
ويژگی های فردی شخص )مانند درآمد، سواد و وضعيت سالمت( اشاره دارد. به عبارتی مرکز توجه مفهوم کيفيت 
زندگی را می توان ارتباط بين فرد و محيطی دانست که در آن به زندگی و فعاليت می پردازد )Pacione, 2003(. در 
تعريفی جامع، کيفيت زندگی را می توان حاصل تعامل ميان شرايط اجتماعی، اقتصادی، زيرساختی و محيطی دانست 
که زندگی و رفتار انسان را تحت تأثير قرار می دهد )Mostafa, 2012(. در طول نيم قرن گذشته عده ای از محققان 
به اين بحث پرداخته اند که کيفيت هر موجوديت، دارای يک بعد عينی و همچنين يک بعد ذهنی و ادراکی است 
)Marans, 2015(. بر اين اساس دو رويکرد متفاوت جهت ارزيابی کيفيت زندگی ارائه شده است. در رويکرد ذهنی 
نحوه ادراک و ذهنيت افراد از زندگی و محيط اطراف ارزيابی می گردد )Pacione, 2003(. رويکرد عينی شامل پايش 
کيفيت زندگی از طريق مجموعه ای از شاخص ها است. اين شاخص ها معمواًل از داده های توليد شده توسط سازمان ها 
مانند اطالعات سرشماری، داده های نقشه برداری شده و تصاوير ماهواره ای در سطوح جغرافيايی مختلف استخراج 
می گردد )Marans and Stimson, 2011(. تحقيقات انجام شده در زمينه کيفيت زندگی، بيشتر با رويکرد ذهنی، در 
قالب مطالعات اجتماعی و در مقياس های کالن جغرافيايی )کشورها يا شهرها( انجام شده و به تفاوت های مکانی 
کيفيت زندگی در محيط های پيچيده شهری توجه کم تری شده است. برخی از مطالعات انجام شده با رويکرد عينی، 
با در نظر گرفتن يک يا چند شاخص به ارزيابی کيفيت محيط های شهری پرداخته اند. از جمله می توان به مطالعات 
 Wang et al, 2013;( کيفيت هوا ،)Gupta et al, 2012; Zhou and wang, 2011( مربوط به فضای سبز شهری
 Kim et al, 2012; Istamto et( و آلودگی صوتی )Weng, 2009( دما و جزاير حرارتی شهری ،)Bilal et al, 2013

al, 2014( اشاره نمود. در اين بين، تعدادی از مطالعات به صورت توأم به بررسی ابعاد محيطی، اجتماعی-اقتصادی، 
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کالبدی، جمعيتی و شرايط بهداشت محيط مسکونی پرداخته اند. در اين مطالعات، روش تحليل مؤلفه های اصلی1 
 Lo, 1998;( متداول ترين روشی بوده که برای تلفيق و هم پوشانی شاخص های کيفيت زندگی استفاده شده است
همکاران،  و  حاتمی نژاد  همکاران، 1388؛  و  متکان  Jun, 2006; Li and Weng, 2007; Messer et al., 2014؛ 

از  اين است که بخشی  از معايب تحليل مؤلفه های اصلی -علی رغم مزيت خالصه سازی داده ها-  1392(. يکی 
داده های مفيد ممکن است حذف شوند و در شاخص نهايی گنجانده نشوند. ترکيب وزنی خطی2 شاخص ها روش 
 Discoli et al., 2014; Joseph et al., 2014; Cohen et( ديگری است که در برخی مطالعات استفاده شده است
al., 2014(. ترکيب وزنی خطی نيز بسيار ساده بوده و روشی کارآمد برای تلفيق شاخص ها و ارزيابی کيفيت زندگی 

محسوب نمی گردد. بنابراين استفاده از روش   هايی متفاوت به منظور تلفيق شاخص ها و ارزيابی قابليت اعتماد نتايج 
آن ها می تواند به بهبود مطالعات کيفيت زندگی کمک نمايد. از سوی ديگر زمان، عامل مهمی است که در مطالعات 
مربوط به کيفيت زندگی مورد غفلت قرار گرفته است. اگرچه کيفيت زندگی به عنوان يک پديده جغرافيايی مستقل 
مطرح نبوده است، اما به عنوان يکی از ويژگی های محيط جغرافيايی به صورت پويا در طول زمان و در بستر مکان 
تغيير می کند. شرايط زيست محيطی و در مواردی ويژگی های کالبدی محيط شهری به طور مستمر تغيير می کنند و 
کيفيت زندگی را تحت تأثير قرار می دهند. يکی از ملموس ترين بازه های زمانی که تغيير شرايط زيست محيطی و 
کالبدی، کيفيت زندگی شهری را متأثر می سازد، تغيير فصول سال می باشد. اين تغييرات براساس رويکرد نمايش 
لحظه ای و در قالب مدل چرخه ای، قابل مدل سازی می باشد. نتايج حاصل از مدل سازی مکانی-زمانی کيفيت زندگی 
می تواند به شناخت الگوها و تفاوت های مکانی کيفيت زندگی در مناطق مختلف شهرها و نحوه تغيير آن تحت تأثير 
شرايط خاص زمانی، کمک نمايد. از اين رو ارائه چهارچوب و روشی به منظور مدل سازی مکانی-زمانی اين مفهوم با 

تکيه بر رويکرد عينی می تواند به پايش کيفيت زندگی شهری و برنامه ريزی برای بهبود آن کمک نمايد.

1-2- اهمیت و ضرورت موضوع

انسان با محيط پيرامون خود دائمًا در تعامل بوده و شرايط محيطی بر سالمت جسمی و روانی او تأثير می گذارد. 
از سوی ديگر تراکم بيش از حد جمعيت و فعاليت در يک مکان، باعث افزايش فشار بر محيط شده و شرايط و 
ويژگی های آن را دچار تغيير می کند. نتيجه اين تعامل شرايطی را شکل می دهد که با مفهومی تحت عنوان کيفيت 
زندگی بيان می شود. اغلب مطالعات انجام شده در اين زمينه با رويکرد ذهنی به مطالعه کيفيت زندگی پرداخته اند. 
قرار  توجه  به صورت جامع و يک پارچه مورد  را  زندگی  ابعاد و شاخص های کيفيت  نيز  با رويکرد عينی  مطالعات 
نداده اند و تنها بعد خاصی از آن را بررسی کرده اند. عالوه براين، داده های استفاده شده در مطالعات مذکور به طورعمده 
از طريق نمونه برداری جمع آوری شده، غالبًا در مقياس های جغرافيايی کالن انجام شده است و تنها تعداد اندکی از 
مطالعات از داده های سنجش از دور و داده های مکانی برای استخراج شاخص های کيفيت زندگی استفاده کرده اند. 
از مراحل مهم در مطالعه کيفيت زندگی است- روش   های  تلفيق شاخص ها -که يکی  از سوی ديگر در مرحله 

1- Principal Component Analysis
2- Weighted Linear Combination )WLC(
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محدودی مورد استفاده قرار گرفته است. مسئله ديگری که در مطالعات مربوطه مورد غفلت واقع شده است، ماهيت 
پويا و تغييرپذير کيفيت زندگی در بعد زمان می باشد. کيفيت زندگی عالوه براينکه در مکان های مختلف، متفاوت 
به معايب و محدوديت های موجود در مطالعات مربوط  با توجه  تغييراتی می باشد.  نيز دارای  است، در طی زمان 
به کيفيت زندگی و قابليت داده های سنجش از دور و داده های مکانی در استخراج شاخص های کيفيت زندگی و 
همچنين قابليت پياده سازی روش   های مختلف به منظور تلفيق شاخص ها در سامانه های اطالعات جغرافيايی، انجام 
پژوهشی با هدف ارائه روش و فرايندی منظم به منظور مطالعه و ارزيابی کيفيت زندگی شهری، ضروری می باشد. 

1-3- اهداف پژوهش

هدف اصلی اين پژوهش:

ارائه روشی به منظور مدل سازی مکانی-زمانی کيفيت زندگی شهری است.- 

در ذيِل هدف اصلی تحقيق، اهداف زير دنبال می شود.

تهيه نقشه کيفيت زندگی در فصول مختلف سال؛- 1

شناسايی و تحليل الگوی مکانی و زمانی کيفيت زندگی شهری؛- 2

تحليل حساسيت و ارزيابی قابليت اعتماد نتايج روش   های پيشنهادی.- 3

1-4- سؤاالت پژوهش

چگونه می توان تغييرات مکانی-زمانی کيفيت زندگی را در مناطق ناهمگن شهری مدل نمود؟- 1

ميزان قابليت اعتماد نتايج حاصل از مدل های استفاده شده در تلفيق و مدل سازی مکانی کيفيت زندگی شهری - 2
چقدر است و کدام يک از قابليت اعتماد بيشتری برخوردار است؟

1-5- مفروضات پژوهش

فرض های تحقيق منطبق با سؤاالت مطرح شده به شرح زير می باشد:

با ترکيب شاخص های مؤثر بر کيفيت زندگی شهری، با استفاده از روش   های ترکيب داده های مکانی و با در - 1
نظر گرفتن تغييرات فصلی، می توان تغييرات مکانی و زمانی کيفيت زندگی را در مناطق ناهمگن شهری مدل 

نمود.

با توجه به وجود عدم قطعيت در مراحل مختلف مدل سازی کيفيت زندگی، استفاده از مدل های فازی می تواند - 2
مؤثر واقع شود. عالوه براين، با توجه به وجود معيارهای متعدد در مدل سازی کيفيت زندگی، تلفيق مدل فازی با 

روش   های تصميم گيری چندمعياره1 )ويکور( می تواند نتايج قابل اعتمادی حاصل کند.

1- Multi Criteria Decision Making )MCDM(
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1-6- خالصه ای از روش و مراحل انجام پژوهش

هدف اين پژوهش، ارائه روشی به منظور مدل سازی مکانی-زمانی کيفيت زندگی شهری است. به اين منظور ابتدا 
ابعاد مورد بررسی و شاخص های مؤثر بر کيفيت زندگی شهری مشخص گرديد. شاخص های مورد نظر از داده های 
مختلف شامل تصاوير ماهواره ای، داده های ثبت شده در ايستگاه های زمينی، اليه های مکانی و داده های سرشماری 
و با استفاده از روش   ها و الگوريتم های پيشنهادی استخراج می گردد. در ادامه به منظور مدل سازی مکانی کيفيت 
زندگی، از مدل های تصميم گيری چندمعياره و منطق فازی استفاده می شود. در اين مرحله فرايند تحليل سلسله 
مراتبی1 برای وزن دهی شاخص ها و روش هم پوشانی ويکور- فازی و مدل فازی گاما جهت ترکيب شاخص ها و 
رتبه بندی کيفيت زندگی در سطح بلوک های شهری مورد استفاده قرار می گيرد. با انجام تحليل حساسيت2، قابليت 
اعتماد نتايج مدل سازی ارزيابی می گردد. در نهايت نحوه پويايی و تغييرات زمانی کيفيت زندگی تحت تأثير تغيير 
فصل براساس رويکرد نمايش لحظه ای3 مدل سازی می شود. به اين منظور ابتدا مدل سازی مکانی کيفيت زندگی در 
فصول مختلف انجام می شود، سپس وضعيت فصول مختلف مورد مقايسه قرار می گيرد. تفريق نتايج به دست آمده 

برای فصول مختلف از يکديگر، نحوه بهبود يا کاهش مطلوبيت کيفيت زندگی را نمايان می سازد.

1-7- پیشینه پژوهش

پيشرفت های سنجش از دور رقومی و فناوری سامانه های اطالعات جغرافيايی، انجام مطالعات کيفيت زندگی 
را براساس ادغام تصاوير سنجش از دور و داده های آماری، کارآمدتر کرده است. به عنوان مثال با ترکيب داده های 
در  زندگی  کيفيت  مطالعه  برای  روشی  مسکونی-  و  جمعيتی  داده های  -مانند  آماری  داده های  و   Spot ماهواره 
ارائه شده است )Weber and Hirsch, 1992(. مطالعات متعددی وجود دارد که در آن ها  شهر استابورگ فرانسه 
به منظور ارزيابی کيفيت زندگی شهری، شاخص های زيست محيطی )سبزينگی، دما، کيفيت هوا، سطوح نفوذناپذير(، 
شاخص های اجتماعی-اقتصادی )درآمد سرانه، سواد، اشتغال( و شاخص های کالبدی )تراکم جمعيت، ريسک، نوع 
کاربری، دسترسی به مراکز خدماتی( با يکديگر تلفيق شده اند. ادغام داده های TM لندست با داده های سرشماری 
)Lo, 1998; Lo and Faber, 1997(، قابليت اين داده ها را برای ارزيابی کيفيت زندگی نشان می دهد. در اين مطالعه 
شاخص های استخراج شده از تصاوير لندست شامل NDVI، دمای سطح و نوع کاربری با شاخص های اجتماعی-
محاسبه  زندگی  کيفيت  و شاخص  شده  ادغام  جمعيت،  تراکم  و  تحصيالت  سرانه، سطح  درآمد  شامل  اقتصادی 
گرديده است. جهت تهيه نقشه کيفيت زندگی در ناحيه متروپليتن جورجيا )Jun, 2006(، متغيرهای کاربری، دمای 
سطح، تراکم، درآمد، تحصيالت، NDVI ، ارزش نسبی ساختمان ها و ريسک مناطق مسکونی با استفاده از روش 
آماری تحليل مؤلفه های اصلی در سطح پيکسل ادغام گرديده است. در اين مطالعه متغيرهای اجتماعی-اقتصادی با 
استفاده از روش   های درون يابی به داده رستری تبديل شده و با شاخص های استخراج شده از تصاوير لندست ادغام 

1- Analytic hierarchy process )AHP(
2- Sensitivity analysis
3- Snapshot
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شده اند. در شهر اينديانا )Li and Weng, 2007( نيز با استفاده از همين روش ولی در سطح بلوک های جمعيتی، 
وضعيت کيفيت زندگی بررسی شده است. در انتها سه مؤلفه اصلی اول که به ترتيب هم بستگی بااليی با متغيرهای 
اجتماعی-اقتصادی، محيطی و جمعيتی داشتند، به عنوان شاخص کيفيت زندگی با هم ترکيب شده اند. در مطالعات 
مشابه در ايران، متکان و همکاران )1388( با استفاده از روش   های تحليل سلسله مراتبی و تحليل مؤلفه های اصلی، 
استفاده در سه  اين مطالعه شاخص های مورد  نواحی شهر تهران مطالعه کرده اند. در  را در سطح  کيفيت زندگی 
قلمرو فيزيکی )شاخص پوشش گياهی، دمای سطح، درصد کاربری زمين و آلودگی صوتی(، اجتماعی و دسترسی، 
در سطح نواحی شهرداری استخراج شده و با استفاده از روش تحليل مؤلفه های اصلی، ادغام گرديده اند. همچنين 
است.  آمده  به دست  آن  تغييرات مکانی  و  زندگی  الگوی کيفيت  از روش   های خود هم بستگی مکانی،  استفاده  با 
حاتمی نژاد و همکاران )1392( نيز با ترکيب شاخص های کيفيت زندگی در سه گروه متغيرهای اجتماعی، اقتصادی 
و محيطی به ارزيابی کيفيت زندگی در شهر تهران پرداخته اند. در رابطه با کيفيت محيط زيست شهری، در مطالعه ای 
در نواحی استوايی )Nichol and Wong, 2005(، شاخص NDVI از تصاوير ماهواره Ikonos و دمای سطح با تلفيق 
تصوير باند حرارتی +ETM لندست با تصوير Ikonos  استخراج شده و با مدل سه بعدی شهر هنگ کنگ ترکيب 
گرديده است. در اين مطالعه تأثير پوشش گياهی، ارتفاع ساختمان ها، کريدور ها و مسيرهای وزش باد بر آب وهوای 
شهری در مقياس محلی مورد بررسی قرار گرفته است. در سال های اخير، مطالعات مختلفی تحت عناوينی نظير 
کيفيت محيطی و سالمت عمومی )Messer et al., 2014( ، کيفيت محيط شهری )Joseph et al, 2014(، ارزيابی 
مناطق آسيب پذير شهری )Discoli et al, 2014( ، بررسی ارتباط بين شرايط زيست محيطی و اجتماعی-اقتصادی 
)Pearsall and Christman, 2012( و کيفيت زندگی شهری و توسعه پايدار )Marans, 2015( با در نظر گرفتن ابعاد 
مختلف محيطی، زيرساختی و کالبدی، اجتماعی-اقتصادی، شرايط محيط مسکونی و همچنين مخاطرات طبيعی، 
به بررسی کيفيت زندگی در محيط های شهری پرداخته اند. مرور اين مطالعات نشان می دهد که کيفيت زندگی، 
ابعاد و شاخص های متعددی را شامل می شود؛ درحالی که هر يک از مطالعات انجام شده تنها بخشی از آن را مد نظر 
قرار داده  و قادر به بررسی تمام ابعاد کيفيت زندگی نبوده اند. عالوه براين در رابطه با تفکيک ابعاد و شاخص های 
کيفيت زندگی، طبقه بندی  يک سانی وجود ندارد؛ به طوری که در مطالعات مختلف، کيفيت زندگی در قالب ابعاد و 

طبقه بندی های متفاوتی ارزيابی شده است.

مطالعات انجام شده در زمينه کيفيت زندگی، قابليت داده های سنجش از دور و روش   ها و الگوريتم های موجود 
در سامانه های اطالعات جغرافيايی را در مرحله استخراج شاخص های زيست محيطی و کالبدی کيفيت زندگی اثبات 
می کند )Stimson and Marans, 2011; Weng, 2010(. عالوه براين با ترکيب اين شاخص ها با ديگر شاخص های 
کيفيت زندگی شامل ويژگی های اجتماعی-اقتصادی مستخرج از داده های آماری، وضعيت سالمت، امنيت و ساير 
ارزيابی کيفيت  و  امکان مطالعه  اطالعات جغرافيايی،  در سامانه های  زندگی  با کيفيت  مرتبط  پارامترهای  و  ابعاد 
زندگی به صورت يک پارچه و جامع فراهم شده است )Stimson and Marans, 2011(. در مطالعات صورت گرفته، 
در مرحله تلفيق شاخص ها، روش   های محدودی مورد استفاده قرار گرفته است. بيشتر اين مطالعات از روش تحليل 
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 Discoli et( و ترکيب وزنی خطی )Jun, 2006; Li and Weng, 2007; Messer et al., 2014( مؤلفه های اصلی
al., 2014; Joseph et al., 2014; Cohen et al., 2014( به منظور هم پوشانی و تلفيق شاخص ها استفاده کرده اند. 

درحالی که روش   ها و مدل های متعددی وجود دارد که می تواند در سامانه های اطالعات جغرافيايی به منظور تلفيق 
شاخص ها، پياده سازی گردد که از جمله می توان به مدل های تصميم گيری چند معياره، توابع فازی، الگوريتم درخت 
تصميم و سيستم های استنتاج فازی اشاره نمود. به کارگيری اين روش   ها در مرحله تلفيق و مدل سازی مکانی کيفيت 
زندگی و مقايسه نتايج آن ها به منظور تعيين روش مناسب تر، می تواند به بهبود نتايج اين مطالعات و نزديک تر شدن 
آن به واقعيت کمک نمايد. از سوی ديگر، قابليت ذخيره سازی اطالعات با حجم باال به واسطه ارتباط سامانه های 
اطالعات جغرافيايی با پايگاه های داده مکانی، امکان ذخيره و نگه داری اطالعات مربوط به ابعاد و شاخص های 
کيفيت زندگی در بازه های زمانی مختلف، تسهيل شده است. بدين ترتيب عالوه بر ارزيابی و مدل سازی مکانی 
کيفيت زندگی، می توان به مطالعه کيفيت زندگی در بعد زمان پرداخت و نحوه تغييرات آن را در مقياس های زمانی 
نمايش لحظه ای و خط  از جمله رويکردهای  اين زمينه رويکردها و مدل های مختلفی  نمود. در  بررسی  مختلف 
سير اشياءWorboys and Duckham, 2004( 1( وجود دارد که می تواند جهت مدل سازی زمانی کيفيت زندگی مورد 

استفاده قرار گيرد.

1- Objects lifelines
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 فصل دوم: مبانی نظری

2-1- مقدمه

مبانی نظری و ادبیات 

مبانی نظری از ضروری ترين اجزای تحقيق به شمار می رود و شالوده ساير بخش ها شامل رويکردها، روش   ها، 
داده های مورد استفاده و نتايج تحقيق را شکل می دهد. در اين فصل ابتدا تعاريفی از مفهوم کيفيت زندگی ارائه 
می شود و رويکرد ها و روش   های ارزيابی کيفيت زندگی شرح داده خواهد شد. همچنين مفهوم محيط شهری تعريف 
شده و به اهميت ارزيابی کيفيت زندگی در محيط های شهری پرداخته می شود. سپس ابعاد و شاخص های مختلف 
اطالعات  سامانه های  و  دور  از  قابليت های سنجش  نهايت  در  و  گرفت  خواهد  قرار  بررسی  مورد  زندگی  کيفيت 

جغرافيايی در مطالعه کيفيت زندگی و مطالعات انجام شده در اين زمينه، مورد کنکاش قرار خواهد گرفت.

2-2- مفهوم کیفیت زندگی

اين  ندارد.  وجود  قطعيتی  است،  کرده  مطرح  را  زندگی  کيفيت  اصطالح  بار  اولين  کسی  چه  اينکه  مورد  در 
 Ordway, 1953;( از رشد نامحدود اقتصادی استفاده شد ابتدا برای اشاره به خطرات اکولوژيکی ناشی  اصطالح 
Osborn, 1954(. مفهوم کيفيت زندگی در طول زمان همواره تغيير کرده و پيچيده تر شده است. اين مفهوم در ابتدا 

به عنوان نوعی از سبک زندگی استاندارد و خوب تعريف شده که با توجه به سطح رفاه اقتصادی سنجيده می شد. 
در دهه 1960 مفهوم کيفيت زندگی توسعه يافت، به طوری که متغيرهای آموزش، سالمت و سطح رفاه1 را در بر 
می گرفت )Fallowfield, 1990(. با آشکار شدن اهميت ابعاد ديگر مانند ابعاد محيطی، اجتماعی، روان شناختی و 
سياسی، محققان دريافتند که برای ارزيابی سطح رفاه و کيفيت زندگی جامعه، می بايست چهارچوب و روشی جامع 
توسعه يابد )Weng, 2010(. در حال حاضر، تعريفی جامع و قابل قبول از کيفيت زندگی موجود نيست و ابهامات و 
بحث های فراوانی در مورد اين مفهوم و عناصر و شاخص های آن وجود دارد. در ادبيات مربوط به کيفيت زندگی، 
تعاريف کيفيت زندگی و  از  يافت. برخی  مفاهيم مختلفی درباره کيفيت زندگی و کيفيت محيط شهری می توان 
مفاهيم مربوط به آن، مانند زيست پذيری2، کيفيت محيط3، پايداری4 و رفاه در جدول )2-1( ارائه شده است. از آنجا 
که علوم مختلف با ديدگاه های متفاوتی به کيفيت زندگی می نگرند، يک چهارچوب مفهومی فراگير درباره کيفيت 
اقتصادی،  اجتماعی،  مختلف  جنبه های  ارزيابی  برای  قبول  قابل  شاخص های  از  مجموعه ای  همچنين  و  زندگی 
مکانی، فيزيکی و زيست محيطی آن وجود ندارد )Li and Weng, 2007(. برای مثال، مطالعات مربوط به سالمت 

1- Wellbieng
2- livability
3- Environmental quality
4- sustainability
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عمومی1 ممکن است روی کل جامعه تأکيد کنند، درحالی که پزشکان به بيماران خاص، جامعه شناسان به ساختار 
و محتوای گروه های اجتماعی و جوامع )مانند سن و نژاد(، روان شناسان به ويژگی های فردی مانند سالمت روانی، 
اقتصاددانان به رشد و توسعه اقتصادی و متخصصان محيطی ممکن است به تأثير محيط فيزيکی بر کيفيت زندگی 
توجه کنند. با توجه به اين واقعيت که همه تعاريف کيفيت زندگی به طور مشابه بر اين امر داللت دارند که کيفيت 
زندگی، رضايت روانی و فيزيکی افراد يا جوامع از شرايط زندگی شامل عوامل محيطی، اجتماعی، اقتصادی، فيزيکی، 
روان شناختی و بهداشتی می باشد )Weng, 2010(، تعاريف ارائه شده توسط کمپ و همکاران )2003( درباره کيفيت 
زندگی و مفاهيم مشابه آن و همچنين تعاريف جديد تر از کيفيت زندگی در جدول )2-1( ارائه شده است. با بررسی 
تعاريف ارائه شده می توان نتيجه گرفت که کيفيت زندگی، مفهومی پيچيده است که از ترکيب ابعاد و شرايط مختلف 
محيطی، اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی، زيرساختی، روان شناختی و وضعيت امنيت و سالمت حاصل می شود. اين 
شرايط به صورت عينی در زندگی روزمره افراد و جوامع بروز پيدا می کند و نحوه ادراک و ذهنيت آن ها را از زندگی 
خود شکل می دهد. مفهوم و معنای مورد نظر از کيفيت زندگی در اين مطالعه به تعريفی که در ادامه می آيد نزديک تر 
است: »کيفيت زندگی حاصل تعامل ميان شرايط اجتماعی، اقتصادی، زيرساختی و محيطی است که زندگی انسان 
را تحت تأثير قرار می دهد« )Mostafa, 2012(؛ اين تعريف پايه و اساس مطالعه کيفيت زندگی در اين تحقيق قرار 

گرفته است.
)2010 ,Weng( جدول 2-1- تعریف کیفیت زندگی و مفاهیم مرتبط با آن

منبعتعاریفمفاهیم

ی
یر

پذ
ت 

س
زی

زيست پذيری کيفيتی است که ويژگی ذاتی محيط نيست، بلکه يک عملکرد مرتبط با رفتار ناشی 
از تعامل بين شرايط محيطی و ويژگی های فردی است.

Pacione, 1990

زيست پذيری معادل سکونت پذيری و کيفيت زندگی است و درجه تناسب امکانات را با نيازها و 
توانايی های شهروندان نشان می دهد.

Veenhoven, 1996

Hortulanus, 1996درجه توانايی فرد برای ايجاد شرايط زندگی روزمره.

زيست پذيری به شرايط و نيازهای انسان برای آسايش اجتماعی، سالمت و رفاه فردی و اجتماعی 
مربوط است.

Newman, 1999

 ,Marsman and Leidelmeijerارزيابی و ادراک ساکنين از محيط زندگی.
2001

يک محيط با کيفيت باال، از طريق ويژگی های فيزيکی، اجتماعی و نمادين )فرهنگی( خود، 
احساسی از رضايت و خرسندی به ساکنان منتقل می کند.

Lansing and Marans, 1969

طی
حی

ت م
یفی

ک

کيفيت محيطی موضوعی پيچيده شامل ادراکات، حاالت و ارزش های ذهنی است که در افراد و 
جوامع مختلف، متفاوت است.

Porteous, 1971

کيفيت محيطی، کيفيت حاصل از ترکيب بخش های مختلف يک منطقه معين، به صورتی است 
که کليت مکان به صورت يک جا ادراک شود. بخش های مختلف شامل طبيعت، فضای باز، 

زيرساخت ها، محيط ساخته شده، آرامش و امنيت محيط فيزيکی و منابع طبيعی است که هر يک 
دارای ويژگی ها و کيفيت جزئی مربوط به خود هستند.

RMB, 1996

RIVM, 2002کيفيت محيطی را می توان به عنوان جزئی اساسی از مفهوم وسيع تر کيفيت زندگی تعريف کرد.

1- public health
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گی
ند

ت ز
یفی

ک

Diener and Suh, 1997رضايت از زندگی.

کيفيت زندگی به درجه کمال و رضايت از زندگی اشاره دارد. رضايت و خرسندی يک فرد از 
زندگی از يک سو به وسيله عوامل و واقعيت های بيرونی و عينی زندگی و از سوی ديگر به وسيله 

ادراک و ارزيابی درونی و ذهنی او از آن عوامل و واقعيت ها تعيين می شود.
Szalai, 1980

اين مفهوم عمومًا به شرايطی که افراد در آن زندگی می کنند )همانند آلودگی های محيطی، 
دسترسی به خدمات عمومی( و همچنين ويژگی های فردی شخص )مانند درآمد، سواد، وضعيت 

سالمت( اشاره دارد.
Pacione, 2003

کيفيت زندگی به عنوان آن ميزان رضايت و خرسندی تفسير شده است که افراد از شرايط فيزيکی 
و انسانی اطراف خود دريافت می کنند و رفتار آن ها را تحت تأثير قرار می دهد.

Mulligan et al, 2004; Marans 
and Stimson, 2011

در تعريفی جامع، کيفيت زندگی را می توان حاصل تعامل ميان شرايط اجتماعی، اقتصادی، 
زيرساختی و محيطی دانست که زندگی انسان را تحت تأثير قرار می دهد.

Mostafa, 2012

2-3- رویکرد های ارزیابی کیفیت زندگی

از  انجام شده است. اگرچه مدلی واحد و مجموعه ای  ارزيابی و تحليل کيفيت زندگی مطالعات زيادی  جهت 
شاخص های جامع که مورد قبول همه محققان و تصميم گيران باشد، برای بررسی کيفيت زندگی وجود ندارد. در 
رابطه با بهترين روش ارزيابی کيفيت زندگی بحث های فراوانی وجود دارد، اما در مجموع دو رويکرد کلی برای 

 .)Stimson and Marans, 2011( ارزيابی کيفيت زندگی مورد استفاده قرار می گيرد

2-3-1- رویکرد عینی

 در رويکرد عينی، کيفيت زندگی براساس تجزيه و تحليل ثانويه داده های توليد شده توسط سازمان ها )مانند 
داده های آماری( ارزيابی می گردد. در اين رويکرد، شرايط عينی و واقعی در يک واحد جغرافيايی يا فرهنگی معين 
براساس متغيرهای کمی و واقعی منعکس می شود )Diener and Suh, 1997(. برای مثال در يک شهر ممکن است از 
متغيرهای مختلف مرتبط با سالمت، شرايط محيطی، وقوع جرم، آموزش، اشتغال و سطح رفاه، به عنوان شاخص های 
کيفيت زندگی استفاده شود. در مطالعات عينی ممکن است رويکردهای مختلفی با يکديگر ترکيب شوند. ممکن 
است مجموعه ای از شاخص های مختلف، به منظور شناخت شرايط تعيين کننده کيفيت زندگی و روند تغييرات آن 
در بازه های زمانی معين اندازه گيری و پايش شود. اين امر به آگاهی از بهبود و يا کاهش مطلوبيت کيفيت زندگی 
در طول زمان و در يک مکان معين کمک می نمايد. همچنين با وزن دهی شاخص های اندازه گيری شده، می توان 
 Stimson and Marans,( را از نظر کيفيت زندگی رتبه بندی نمود )مکان های مختلف )در سطوح جغرافيايی مختلف

2011(. اين رويکرد دارای مزايا و معايبی است )Diener and Suh, 1997( که در ادامه بيان می شود.

- مزایای رویکرد عینی

عينيت و واقعی بودن يکی از نقاط قوت اين رويکرد است. زيرا شاخص های عينی بدون توجه به ادراک متفاوت - 
افراد، به راحتی قابل تعريف و اندازه گيری است. در نتيجه مقايسه اين شاخص ها در سطوح جغرافيايی مختلف 

و در طول زمان، امکان پذير می باشد.



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران18

شاخص های عينی اغلب ايده آل های هنجاری يک جامعه را منعکس می کنند. برای مثال همه افراد در ارزشمند - 
دانستن عدم وقوع جرم و يا هوای پاک اتفاق نظر دارند.

با اندازه گيری شاخص های متعدد، می توان اطالعات زيادی راجع به جنبه های مختلف زندگی جوامع جمع آوری - 
 Diener( نمود. اين امر به تعيين راه حل های مشخص و قابل اعتماد برای حل مسائل مختلف کمک می کند

 .)and Suh, 1997

- معایب رویکرد عینی

خطاپذير بودن شاخص ها: خطا ممکن است به داليل مختلفی نظير خطای تصادفی، نقص در وسايل اندازه گيری، - 
اشتباه در ثبت اطالعات و يا تعمداً اتفاق بيافتد.

اندازه گيری است، برخی مالحظات می تواند در تفسير مقادير تأثير -  حتی زمانی که چيزی به طور عينی قابل 
بگذارد. به طور مثال تعيين درآمد باال و پايين در شهر های مختلف می تواند متفاوت باشد.

نقش تصميمات ذهنی در انتخاب و اندازه گيری متغيرها اجتناب ناپذير است. - 

مسئله ديگر تعيين وزن و اهميت شاخص ها است. اهميت اين شاخص ها از نظر افراد و پژوهشگران مختلف، - 
متفاوت است. اين امر می تواند به نتايج متفاوتی در ارزيابی کيفيت زندگی منجر شود.

مسئله ديگر در رابطه با تعيين مقياس سنجش کيفيت زندگی است. اگر از يک مقياس کلی )ترکيبی از تمام - 
شاخص ها( استفاده شود، تحليل آن ساده تر خواهد شد، اما از اطالعات جزئی صرف نظر می شود. 

شايد بزرگ ترين محدوديت رويکرد عينی اين باشد که شاخص های عينی ممکن است به طور دقيق تجربه افراد - 
را از کيفيت زندگی منعکس نکنند. زيرا درک و تجربه افراد از کيفيت زندگی بسيار پيچيده بوده و تحت تأثير 

.)Diener and Suh, 1997( عوامل مختلفی قرار دارد

2-3-2- رویکرد ذهنی

 در اين رويکرد، براساس داده های جمع آوری شده از طريق نمونه گيری ميدانی، ادراک و ذهنيت افراد از کيفيت 
استفاده  از  اين  رويکرد  که  مطالعاتی  در  می گردد.  ارزيابی  مقياس بندی شده1  خصيصه های  قالب  در  خود  زندگی 
بررسی  آن ها  زندگی  مختلف  جنبه های  ارزيابی  به منظور  افراد  از  پرسش  طرح  با  اغلب  زندگی  کيفيت  می کنند، 
می شود. معمواًل پاسخ ها به صورت سطح رضايتمندی از زندگی، با استفاده از فرمت های پاسخ گويی استاندارد مانند 
طيف ليکرت2 -که پاسخ ها را به صورت عددی درجه بندی می کند- گردآوری می شود. يکی از ضعف های اين رويکرد 
اين است که ممکن است جنبه های مختلف کيفيت زندگی برای همه افراد از اهميت يک سانی برخوردار نباشند. در 
اين موارد اهميت جنبه های مختلف نيز بايد در حين پايش ارزيابی گردد )McCrea et al, 2011(. مزايا و معايب اين 

رويکرد در ادامه ذکر شده است.

1- Scaled  attributes
2- Likert scale
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- مزایای رویکرد ذهنی

مزيت عمده رويکرد ذهنی اين است که تجربياتی که برای افراد مهم هستند، ارزيابی می شوند. زيرا در رويکرد - 
عينی، احساس افراد درباره شرايط زندگی به طور غير مستقيم اندازه گيری می شود.

زمانی که مشاهدات )افراد نمونه( ناکافی است، تکميل آن در زمانی ديگر، در اين رويکرد ساده تر است. - 

مقايسه شاخص های ذهنی با يکديگر با توجه به يک سان بودن واحد اندازه گيری، نسبت به شاخص های عينی - 
.)Diener and Suh, 1997( که هر يک دارای واحد اندازه گيری خاص خود هستند، ساده تر است

- معایب رویکرد ذهنی

ممکن است پاسخ افراد به سؤاالت تحت تأثير شرايط مختلف، مصنوعی باشد و نمی توان به اعتبار و صحت - 
کامل پاسخ ها اعتماد کرد.

زيرا -  نکند؛  منعکس  را  جامعه  واقعی  زندگی  کيفيت  کامل  به طور  است  ممکن  زندگی  کيفيت  ذهنی  ارزيابی 
شاخص های استخراج شده به ويژگی های شخصی افراد، روابط اجتماعی و انتظارات آن ها وابسته است.

اطالعات به دست آمده از نمونه آماری ممکن است گويای واقعيت های موجود در جامعه نباشد.- 

همچنين اين امکان وجود دارد که افراد، درک درستی از وضعيت زندگی خود نداشته باشند. در اين صورت - 
.)Diener and Suh, 1997( نتايج ارزيابی ها قابل اعتماد نبوده و موجب نمايشی نادرست از واقعيت خواهد شد

2-4- مفهوم محیط شهری1

 شهر، کليتی است يک پارچه که سه محيط متفاوت را در خود جای داده است؛ محيط کالبدی و فيزيکی، محيط 
اجتماعی و محيط فرهنگی يا نمادين. اين سه محيط، در کليتی واحد به نام شهر تبلور می يابند. منظور از محيط 
اداری، پياده روها و نظاير اين ها است. اين محيط، وجه عينی و  کالبدی، ساختمان ها، بزرگ راه ها، ميادين، مراکز 
ملموس محيط شهری است که غالبًا شهر از طريق آن شناسايی می گردد. در مقابل، محيط فرهنگی يا نمادين، 
وجه ذهنی و نامحسوس محيط شهری است که در اليه های زيرين و پنهانی محيط شهری قرار دارد و به صورت 
مجموعه ای از عاليم و نشانه ها است که معانی خاصی را در ذهن شهرنشينان متبادر می سازند. در ميان اين دو، 
ميان  شهری  خاص  روابط  به  و  می دهد  شکل  را  شهر  اجتماعی  سازمان  که  می گردد  مشاهده  اجتماعی  محيط 
شهرنشينان همراه با قواعد و نظام حاکم بر آن روابط اشاره دارد. اين سه محيط، تماميت شهری را با هم و در يک 

زمان می سازند و رفتار انسان ها را تحت تأثير قرار می دهند )غراب، 1380(.

2-5- کیفیت محیط شهری

کيفيت محيط شهری، مفهومی پيچيده و مبهم است که از عوامل انسانی و طبيعی که در مقياس های متفاوت 
فضايی عمل می کنند، منتج می شود. به عبارت ديگر، کيفيت محيط شهری، يک پارامتر فضايی متغير و پيچيده 

1- Urban Environment
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است که از عمکرد عوامل به هم پيوسته از جمله جزيره گرمايی شهر، توزيع فضای سبز، تراکم ساختمان ها، شکل 
و طرح آن ها، کيفيت هوا و شرايط اجتماعی و فرهنگی تشکيل شده است )Nichol and Wong, 2006(. تعاريف 

متعددی از کيفيت محيط شهری وجود دارد که در زير به چند نمونه از آن ها اشاره می شود:

کيفيت محيط شهری، جنبه ای از کيفيت زندگی است که در بر گيرنده احساس رفاه ، آسايش و رضايت مردم از 
عوامل کالبدی- فضايی، اجتماعی-اقتصادی، زيست محيطی و نمادين محيط زندگی  است. به عبارت ديگر، کيفيت 
محيط نه تنها به فراهم کردن نيازهای مادی انسان توجه دارد، بلکه به تأمين و ارتقای ظرفيت های اجتماعی و توسعه 
جوامع، که بر الگوهای رفتار اجتماعی آن ها تأثيرگذار است، اهميت می دهد )رفيعيان و عسکری زاده، 1388(. يک 
محيط با کيفيت باال، احساس رفاه و رضايتمندی را به واسطه ويژگی هايی که ممکن است فيزيکی، اجتماعی و يا 

.)lansing and Marans, 1969( نمادين باشد، به ساکنانش منتقل می کند

محيط  شامل  و  دارد  آن ها  مناسب  مديريت  و  شهر  زيرساخت های  کيفيت  به  بستگی  محيط شهری  کيفيت 
فيزيکی )مانند مديريت آب باران، کيفيت هوا، فضای سبز، سروصدا، ترافيک(، تسهيالت مربوط به مسکن )تأمين 
آب، برق، گاز، تلفن، بهداشت، دفع فاضالب( و محيط اجتماعی )استقالل، کنش های اجتماعی، احساس رضايت و 

.)Majumder et al, 2007( می شود )امنيت اجتماعی

کيفيت محيط شهری عبارت است از شرايط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی- فضايی که نشان دهنده 
ميزان رضايت و يا عدم رضايت شهروندان از محيط شهری می باشد )پور احمد و شماعی ، 1384(.

2-6- اهمیت مطالعات کیفیت زندگی شهری

امروزه سکونتگاه های شهری، مهم ترين مراکز جمعيتی و کانون های تأمين خدمات برای شهروندان محسوب 
می شوند )Marans, 2015; Weziak-Białowolska, 2016(. براساس گزارش سازمان ملل )2011( در قرن بيستم 
بيشترين ميزان رشد جمعيت در شهر ها اتفاق افتاده  است؛ به طوری که در سال 2000 جمعيت شهرنشين دنيا به 2.8 
 .)Marans, 2015( ميليارد نفر رسيد و پيش بينی می گردد که در سال 2050 اين جمعيت به بيش از 6 ميليارد نفر برسد
تمرکز جمعيت در مراکز شهری موجب افزايش فشار بر منابع شهری و بروز مشکالت محيطی و اجتماعی متعددی شده 
و کيفيت زندگی ساکنان شهرها را تحت تأثير قرار می دهد. به همين دليل مسئله کيفيت زندگی در شهرها به عنوان 
بزرگ ترين سکونتگاه های انسانی، همواره مورد توجه بسياری از محققان و همچنين برنامه ريزان و تصميم گيران شهری 
 Marans and Kweon, 2011; Stimson et al, 2011; Turkoglu, 2011; Oktay and Rustemli,( قرار داشته است
 .)2011; Mridha and Moore, 2011; Keul and Prinz, 2011; McCrea et al, 2011; Messer and Dillman, 2011

زيرا تمرکز بيش از حد جمعيت و به تبع آن افزايش فعاليت ها و تعامالت در محدوده های کوچک شهری منجر به افزايش 
فشار بر محيط شهری شده که می تواند کيفيت زندگی ساکنان آن را تحت تأثير قرار دهد. اين تأثير در بعد محيطی 
می تواند به صورت آلودگی های زيست محيطی، تغييرات دما، تغييرات کاربری و پوشش زمين، از بين رفتن فضای سبز و 
در بعد اقتصادی-اجتماعی به صورت تفاوت های فضايی در برخورداری و دسترسی به منابع و امکانات شهری ظاهر گردد. 
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از سوی ديگر کيفيت زندگی شهری به عنوان راهبردی در مديريت شهری در مرکز سياست گذاری بسياری از شهر های 
Smith et al., 1997; Sirgy and Cornwell, 2002; Kamp et al, 2003; Insch and Flo- )اروپايی قرار گرفته است 

rek, 2008; Banai and Rapino, 2009(. اين راهبرد از طريق فراهم کردن شرايط مطلوب زندگی برای شهروندان، 

موجب جذب افراد جديد برای سکونت در شهر شده و ساکنان فعلی را به ادامه زندگی و فعاليت در شهر تشويق خواهد  
کرد )Florida, 2005; Zenker, 2013; Institute for Urban Strategies , 2014(. به طور قطع فراهم کردن شرايط 
زندگی مطلوب و بهبود کيفيت زندگی شهروندان يکی از شروط موفقيت مديريت شهری می باشد که با راهبرد مذکور 
قابل دستيابی است. آنچه که در محيط شهری در رابطه با کيفيت زندگی شهروندان حائز اهميت است، سطح کيفيت 
زندگی از يک سو، و از سوی ديگر وضعيت مناطق و نقاط مختلف شهر نسبت به هم می باشد. مقايسه نواحی مختلف 
شهر از نظر کيفيت زندگی به تفاوت های فضايی محيط شهری اشاره دارد که با مفاهيمی همچون عدالت اجتماعی و 
عدالت محيطی مرتبط است )Jensen, 2005(. از اين رو چنين مطالعاتی می تواند زمينه شناخت وضعيت کيفيت زندگی 

در محيط های شهری را به منظور بهبود شرايط محيطی و اجتماعی و رفع نابرابری های فضايی فراهم آورد.

2-7- ابعاد و شاخص های کیفیت زندگی شهری

همانطور که در بخش های پيشين ذکر گرديد، کيفيت زندگی مفهومی پيچيده و چندبعدی است. به اين دليل 
ابعاد و شاخص های يک سانی که مورد پذيرش همه محققان باشد، وجود ندارد؛ به طوری که در مطالعات مختلف، 
 Campbell et al, 1976; Mitchell,( ابعاد و شاخص های متفاوتی جهت ارزيابی کيفيت زندگی معرفی شده است
2000; RIVM, 2000; Shafer et al, 2000; Economist Intelligence Unit, 2005; Messer et al, 2013; We-

ziak-Bialowolska, 2016(. تفاوت های موجود در انتخاب ابعاد و شاخص های کيفيت زندگی در مطالعات مختلف 

به تفاوت ديدگاه و نگرش علوم مختلف مربوط می شود )Kamp et al, 2003(. در ادامه چند مورد از طبقه بندی های 
ارائه شده در رابطه با ابعاد و شاخص های کيفيت زندگی ذکر می گردد.

ابعاد کيفيت زندگی را به 6 گروه کلی تقسيم بندی کرده است. اين ابعاد شامل  ميشل )2000( در مطالعه ای 
شرايط اجتماعی، ويژگی های فردی، امنيت، سالمت، محيط فيزيکی و منابع طبيعی و خدمات می باشد. هر يک از 
ابعاد مذکور، پارامتر های متعددی را دربرمی گيرند. برخی از پارامترهای مربوطه در جدول )2-2( ذکر گرديده است. 

)Mitchell, 2000( جدول 2-2- ابعاد و پارامترهای کیفیت زندگی

پارامترهاابعاد

ساختار اجتماعی، شبکه ها و روابط اجتماعی، مشارکت سياسی و اجتماعیشرايط اجتماعی

وجود شرايط و امکانات يادگيری، خالقيت و اوقات فراغتويژگی های فردی

امنيت مسکن، امنيت شغلی و اقتصادی، امنيت جانی و مالیامنيت

سالمت فيزيکی و روانیسالمت

آلودگی های زيست محيطی، شرايط آب و هوايی، مخاطرات طبيعی، ادراک بصری و کيفيت منظرمحيط فيزيکی

وجود منابع طبيعی، زيرساخت ها و خدمات اجتماعی و کاالهای مصرفیمنابع طبيعی، کاال و خدمات
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تنها مرجعی که کيفيت زندگی را در تمام کشورهای دنيا ارزيابی می کند، واحد اطالعات اقتصادی1 می باشد 
)Economist Intelligence Unit, 2005(. اين مؤسسه در سال 2005 شاخصی برای ارزيابی کيفيت زندگی در سطح 
کشورهای دنيا ارائه داده است. برای محاسبه اين شاخص، از 9 شاخص عينی که جنبه های مختلف کيفيت زندگی 
را در بر می گيرند، استفاده شده است. اهميت هر يک از شاخص ها از طريق نظر سنجی از مردم کشورهای مختلف 
تعيين شده است. در نهايت با ترکيب شاخص های مورد نظر، کشور های مختلف از نظر کيفيت زندگی رتبه بندی 
می شوند. مقياس امتياز کيفيت زندگی بين 1 تا 10 می باشد. فاکتورهای مورد نظر به همراه شاخص های مرتبط با 

هر فاکتور در جدول )2-3( ارائه شده است.
جدول 2-3- شاخص های اقتصادی-اجتماعی کیفیت زندگی ارائه شده از سوی واحد اطالعات اقتصادی در سال 2005

شاخصفاکتور

سرانه توليد ناخالص ملیرفاه مادی

اميد به زندگی در بدو تولدسالمتی

ثبات سياسی و درجه امنيتثبات سياسی و امنيت

نرخ طالق در هر هزار نفرزندگی خانوادگی

نرخ حضور در اماکن مذهبی يا عضويت در سنديکاهازندگی اجتماعی

شرايط محيطی و آب و هوايیاقليم و جغرافيا

نرخ بيکاریامنيت شغلی

متوسط شاخص های آزادی های مدنی و سياسیآزادی سياسی

نسبت متوسط درآمد مرد و زن، براساس آخرين داده های در دسترسبرابری جنسيتی

Economist Intelligence Unit, 2005

انتخاب پارامترها و شاخص های کيفيت زندگی در سطح شهرها در مقايسه با ارزيابی کيفيت زندگی در سطوح 
جغرافيايی ديگر )کشور ، شهرستان و غيره( کم وبيش متفاوت است. اگرچه شاخص های مشترک بسياری وجود 
ابعاد   )4-2( جدول  باشد.  متفاوت  می تواند  آن ها  اندازه گيری  نحوه  همچنين  و  شاخص ها  اين  از  برخی  اما  دارد، 
نشان می دهد  قرار گرفته است،  بررسی  زندگی شهری مورد  به کيفيت  را که در مطالعات مربوط  پارامترهايی  و 
)Weziak-Białowolska, 2016(. به طورکلی شاخص های کيفيت زندگی را در مناطق شهری می توان در پنج بعد 
کلی طبقه بندی نمود. بعد فيزيکی )کالبدی(، وضعيت پارک ها و فضای سبز و مکان های تاريخی، مراکز فرهنگی 
و هنری، دسترسی به شبکه های حمل و نقل و خدمات آموزشی، بهداشتی، ورزشی و مراکز خريد، تراکم جمعيت و 
متغيرهای ديگر که به محيط فيزيکی شهر مربوط هستند را نشان می دهد. بعد اجتماعی به آزادی های مدنی، روابط 
اجتماعی و امنيت شخصی و عمومی اشاره دارد. کيفيت محيط، چشم انداز طبيعی و فرهنگی شهر، آلودگی ها )هوا، 
صدا، آب و زمين( و نظافت محيط، نشان دهنده بعد محيطی هستند. بعد اقتصادی، شرايط و قيمت مسکن، وضعيت 
اشتغال، هزينه زندگی و ماليات را دربرمی گيرد. و در نهايت بعد سازمانی، کيفيت خدمات دولتی و حاکم بودن قانون 

1- Economist Intelligence Unit
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در شهرها را نشان می دهد. ابعاد و شاخص های مذکور به همراه مطالعاتی که اين موارد را مورد توجه قرار داده اند، 
در جدول )2-4( آمده است.

جدول 2-4- ابعاد و پارامترهای کیفیت زندگی شهری در مطالعات مختلف

منبعشاخص ها و پارامترهاابعاد

بعد 
فیزیکی

 ,.Atalik, 2001; Insch and Florek, 2010; Turksever anf Zenker et alپارک ها و باغ ها، ساختمان های تاريخی و موزه ها
2013

Ge and Hokao, 2006; Insch and Florek, 2010; Zenker et al., 2013مراکز فرهنگی و هنری

 ,Turksever and Atalik, 2001; McCrea et al., 2005; Insch and Florekدسترسی و کارايی حمل و نقل عمومی
2010

 ,.Turksever and Atalik, 2001; McCrea et al., 2005; Baum et alدسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی
2010; Zenkeret al., 2013

Turksever and Atalik, 2001; Insch and Florek, 2010تسهيالت و اماکن ورزشی

 ,Lynch and Rodwin, 1958; Clifton et al., 2008; Banai and Rapinoمراکز خريد
2009; Zenker and Rutter, 2014

Lee and Guest, 1983; Parkes et al., 2002تراکم جمعيت

فضاهای عمومی مانند ميدان ها، خيابان ها و 
پياده روها

Lynch and Rodwin, 1958; Jacobs and Appleyard, 1987; Smith et 
al., 1997

بعد 
اجتماعی

Zenker et al., 2013آزادی بيان و رفتار

McCrea et al., 2005; Baum et al., 2010; Kahrik et al., 2015ويژگی ها و روابط همسايگی

 ,Parkes et al., 2002; Ballas and Dorling, 2013; Zenker and Rutterوجود شبکه های اجتماعی و خصوصی
2014

امنيت شخصی و عمومی
Smith et al., 1997; Parkes et al., 2002; Clifton et al., 2008; Insch 
and Florek, 2010; 

بعد 
محیطی

کيفيت محيط طبيعی
Turksever & Atalik, 2001; Ge and Hokao, 2006; Insch and Florek, 
2010; 

Insch & Florek, 2010چشم اندازهای طبيعی و فرهنگی

Turksever and Atalik, 2001; Zenker et al., 2013آلودگی )هوا، آّب، خاک(

Turksever and Atalik, 2001; Baum et al., 2010; Zenker et al., 2013آسايش )تراز صدا(

Zenker et al., 2013نظافت و پاکيزگی محيط

بعد 
اقتصادی

 Turksever and Atalik, 2001; Sirgy and Cornwell, 2002; Zenker etشرايط و قيمت مسکن
al., 2013

Zenker et al., 2013موقعيت های اشتغال

 ,.Turksever and Atalik, 2001; McCrea et al., 2005; Zenker et alهزينه زندگی
2013

Turksever and Atalik, 2001ماليات

بعد 
-Frey and Stutzer, 2000; Holmberg et al., 2009; Charron and Lapuکيفيت خدمات دولتی و برابری افراد در برابر قانونسازمانی

ente, 2014

Weziak-Białowolska, 2016
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2-8- ضرورت در نظر گرفتن شاخص های مختلف در ارزیابی کیفیت زندگی

ابعاد و عوامل مختلفی در شکل دهی به محيط های شهری نقش دارند. از اين ميان، برای ارزيابی کيفيت زندگی 
می بايست پارامترها و شاخص هايی مد نظر قرار گيرند که تأثير آن ها بر کيفيت زندگی ساکنان شهرها محرز باشد. 
در اين بخش به اهميت پارامترها و شاخص های مختلف زيست محيطی، اجتماعی، اقتصادی، جمعيتی و زيرساختی-

کالبدی در تعيين کيفيت زندگی شهری پرداخته خواهد شد.

2-8-1- شاخص های زیست محیطی

شاخص های زيست محيطی نشان دهنده کيفيت محيط زيست شهری هستند. اين شاخص ها وضعيت زيست پذيری 
را در نواحی شهری تعيين می کنند. تمام شاخص های زيست محيطی مورد نظر اين مطالعه -به جز آلودگی صوتی 
الگوريتم های  از  استفاده  با  آلودگی صوتی  است.  استخراج  قابل  ماهواره ای  تصاوير  از  آفتابی-  و مجموع ساعات 
انتشار صوت و ساعات آفتابی با استفاده از الگوريتم ديد نيم کره ای در محيط  سامانه اطالعات جغرافيايی مدل سازی 

می شود. در ادامه، اهميت و تأثير شاخص های زيست محيطی مختلف بر کيفيت زندگی شهری شرح داده می شود.

آلودگی صوتی: در نواحی شهری، آلودگی صوتی بيشتر از منابع حمل و نقل جاده ای ناشی می شود. اگرچه حمل و نقل 

ريلی، هوايی و صنايع نيز منابع مهمی در ايجاد آلودگی صوتی محسوب می شوند. از اين رو نگرانی های فزاينده ای  در 
 .)Gulliver. et al., 2015; Murphy and King, 2014( رابطه با تأثير آلودگی صوتی بر سالمت انسان وجود دارد
قرار داشتن در معرض سروصدای محيط، عامل اصلی آزردگی، اختالل خواب، سردرد، سرگيجه، خستگی، کاهش 
قدرت ادراک و يادگيری در دانش آموزان و تأثير بر سالمت انسان به ويژه در ارتباط با بيماری های قلبی و عروقی 
و فشار خون محسوب می شود )Istamto et al., 2014; Gulliver. et al., 2015; Vlachokostas et al., 2012(. با 
توجه به اين مسائل، آلودگی صوتی يکی از عوامل مهم در کاهش مطلوبيت کيفيت زندگی در محيط های شهری 

است که بايد به آن توجه ويژه ای شود.

آلودگی هوا: آلودگی هوای شهری يکی از پانزده عامل شايع مرگ ومير و بيماری در سطح جهان است. ده کشور اول 

جهان از لحاظ درآمد، مسئول حدود يک ميليون مرگ ومير ساالنه هستند )Mathers et al, 2009(. اثرات سوء بهداشتِی 
قرار گرفتن کوتاه و بلندمدت در معرض هوای آلوده، از مرگ زودرس ناشی از بيماری های قلبی و ريوی تا بدتر شدن 
شرايط آسم را شامل می شود. همچنين آلودگی هوا می تواند به کاهش کيفيت زندگی و افزايش هزينه های بستری شدن 
در بيمارستان ها منجر شود. در حال حاضر شواهد نشان می دهد که هيچ جای امنی برای در امان ماندن از تأثير ذرات 
ريز )PM 2.5( وجود ندارد. اين ذرات به دليل کوچکی اندازه خود می توانند از سيستم دفاعی مجاری تنفسی عبور نمايند. 
PM های با قطر آئروديناميکی بين )2.5 تا 10 ميکرومتر( و بزرگ تر از آن توسط موی بينی مسدود می شوند و بخشی 

از آن  که وارد دستگاه تنفسی فوقانی می شود، توسط خلط دفع می شود و آسيب کم تری به  سالمت انسان وارد می کند. 
با اين حال PM های با قطر کم تر از 2.5 ميکرومتر که مهاری روی آن ها صورت نمی گيرد، پس  از اينکه به درون بدن 
استنشاق می شوند، می تواند وارد آلوئول های ريوی شده و با تداخل در مبادالت گاز در ريه ها، باعث آسم، برونشيت و 
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بيماری های قلبی و عروقی شوند. عالوه براين، اين ذرات می توانند از طريق برونش و آلوئول ريه، وارد خون شوند و با 
.)Fang et al, 2006( گازهای مضر و فلزات سنگين در خون محلول شده وآسيب بيشتری به سالمت انسان وارد  کنند

دما: دمای سطح زمينLST( 1( پارامتری مهم در مطالعات محيطی و ديناميک حرارتی شهری است. LST درجه 

حرارت هوا در اليه های پايين فضای شهری را تنظيم می کند و عاملی اساسی در تعيين تابش سطح و تبادل انرژی، 
اقليم داخلی ساختمان ها و آسايش انسان در شهرها می باشد )Voogt and Oke, 1998(. الگوهای دمايی در سطوح 
شهری عمومًا به صورت جزاير حرارتی شهریUHI( 2( ظاهر می شوند. از ميان برخی از اثرات ناشی از جزيره گرمايی 
شهری می توان به افزايش تقاضای انرژی در فصل تابستان، هزينه های تهويه مطبوع، آلودگی هوا و انتشار گازهای 
گلخانه ای، بيماری ها و مرگ ومير ناشی از گرما و کاهش کيفيت آب اشاره کرد. درعين حال برخی از اثرات آن ممکن 

.)Almusaed, 2011( است مفيد باشد، مانند توسعه فصل رشد گياه؛ اما بخش عمده اين اثرات منفی است

از  بسياری  که  است  انرژی  اوليه  منبع  زمين،  به  ورودی  تابش خورشيدی3  )آفتاب گیری محیط(:  آفتابی  ساعات 

فرايند های فيزيکی و بيوفيزيکی زمين به واسطه آن شکل می گيرند. در اين رابطه توپوگرافی عامل مهمی است که 
تغيير پذيری مکانی ميزان تابش ورودی به زمين را تعيين می کند. تغيير در ارتفاع، جهت، شيب و سايه ها  توسط 
عوارض توپوگرافيکی بر ميزان تابش خورشيدِی رسيده به زمين تأثير گذار است. اين تغيير پذيری همچنين تحت 
تأثير زمان روز و سال تغيير کرده و به تنوع ميکرو اقليم، شامل تغيير در عواملی نظير رژيم های حرارتی هوا و خاک، 
 Fu and( تبخير و تعرق، الگو های ذوب برف، رطوبت خاک و نور قابل دسترس برای فتوسنتز گياهان کمک می کند

.)Rich, 2002; Huang et al., 2002

سبزینگی و سالمت پوشش گیاهی: وجود فضای سبز از مهم ترين عناصر طراوت و زيبايی در محيط های شهری 

محسوب می شود. گسترش بيش از حد کاربری ساخته شده موجب کاهش پوشش گياهی در شهرهای امروزی شده 
است. اين امر سبب کاهش کيفيت زندگی و تضعيف شرايط بهداشتی ساکنان برخی از نواحی شهری گرديده است 
)Maller et al., 2009; Byomkesh et al., 2012; Akpinar, 2016(. سبزينگی عالوه بر افزايش شادابی، طراوت و 
زيبايی محيط بر ساير شاخص های زيست محيطی تأثير مثبت دارد. يکی از مهم ترين اثرات سبزينگی، تعديل دمای 
محيط و کنترل ميکرو اقليم شهری است. عالوه براين، با جذب دی اکسيد کربن و توليد اکسيژن موجب تعديل هوا 
و کاهش اثرات مخرب آلودگی هوا می شود. همچنين اثر تضعيف کنندگی امواج صوتی از طريق جذب آن توسط 

پوشش گياهی باعث کاهش آزردگی های ناشی از آلودگی صوتی می شود. 

رطوبت خاک: رطوبت به عنوان يکی از ويژگی های خاک، عامل مهمی در جلوگيری از باد بردگی و توليد گرد   و غبار 

با فراهم کردن شرايط  از تنش ها و امراض گياهی جلوگيری می کند. همچنين  از بروز بسياری  محسوب شده و 
مطلوب برای رشد و شادابی گياه، به طور غيرمستقيم به حفظ زيبايی محيط و تلطيف هوا کمک می نمايد.

1- Land Surface Temperature
2- Urban Heat Islands
3- Solar Radiation
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است.  شده  تعريف  نباشد  آن  در  نفوذ  به  قادر  آب  که  سطوحی  به عنوان  نفوذ ناپذير  سطوح  نفوذناپذیر1:  سطوح 

نفوذ ناپذير محسوب  پياده رو ها، سطوح  و  پارکينگ ها  بزرگ راه ها،  نواحی شهری، سقف ساختمان ها، خيابان ها،  در 
درياچه ها،  و  رودخانه ها  َرواناب  مقدار  آب،  کيفيت  بر  مستقيم  به طور  نفوذ ناپذير  )Yang, 2011(. سطوح  می شوند 
زيستگاه موجودات آبزی و زيبايی مناظر و چشم انداز ها تأثير می گذارد. همچنين ساختار مکانی الگوهای حرارتی 
شهری و تعادل حرارت در شهرها با ويژگی های سطوح نفوذ ناپذير مرتبط است )Dougherty et al ., 2004(. بنابراين 

درصد سطوح نفوذ ناپذير به عنوان يک شاخص می تواند نشان دهنده کيفيت محيطی باشد.

2-8-2- شاخص های اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی

بررسی  محيط شهری  جمعيتی  و  اقتصادی  اجتماعی،  ساختارهای  بر شکل دهی  مؤثر  عوامل  بخش،  اين  در 
می شوند. ساختار اجتماعی-اقتصادی، بيان کننده تفاوت های موجود بين طبقات اجتماعی و تعيين کننده سطح رفاه 
از عوامل  از نظر سطح برخورداری و رفاه، همواره  ساکنان يک شهر می باشد. وضعيت طبقات اجتماعی مختلف 

تعيين کننده کيفيت زندگی بوده و در مطالعات مختلف مورد توجه قرار داشته است.

- شاخص های اجتماعی و اقتصادی

کيفيت زندگی در ابتدا با توجه به سطح رفاه اقتصادی، آموزش و سالمت سنجيده می شد؛ اما به تدريج بر تعداد 
 Weng,( اين شاخص ها افزوده شد و مسائل مختلف اجتماعی-اقتصادی و ابعاد ديگر نيز مورد توجه قرار گرفت
2010(. شاخص های اجتماعی-اقتصادی در واقع نشان دهنده سطح رفاه و جايگاه اجتماعی افراد در جامعه هستند. 

از جمله اين شاخص ها می توان به ميزان درآمد، نرخ اشتغال، گروه های شغلی، برخورداری از خدمات رفاهی، سطح 
سواد، فراهم بودن شرايط آموزش مهارت ها و رشد استعداد افراد و امنيت اشاره کرد. همچنين از مسائلی مانند طالق، 
اشتغال افراد کم تر از سنين کار و زندگی خانوارها به صورت گروهی، می توان به عنوان ناهنجاری های اجتماعی ياد 
کرد که تحت تأثير شرايط اقتصادی-اجتماعی خانواده ها اتفاق می افتد. بديهی است بهره مندی از شرايط معيشتی 
از  افراد  اجتماعی  امکانات آموزشی، خدماتی و رفاهی جهت شکوفايی شخصيت فردی و  مناسب و فراهم بودن 

ضروريات يک جامعه سالم و با کيفيت زندگی مطلوب، محسوب می شود.

- ویژگی های جمعیتی )دموگرافیک(

ويژگی های جمعيتی، مواردی شامل بار تکفل، پيری و جوانی جمعيت، نسبت جنسی، نرخ مواليد و مرگ و مير، 
اين شاخص ها، ساختار جمعيتی يک جامعه را  بعد خانوار، مهاجرت و غيره را دربرمی گيرد.  ازدواج،  نرخ طالق و 
تعيين می کنند و نشان دهنده پتانسيل ها و ضعف های جامعه می باشند. به طورکلی ساختار جمعيتی می تواند تأثيراتی 
بر رشد اقتصادی، نيروی انسانی، عرضه منابع، محيط زيست و بهداشت و سالمتی داشته باشد. اين تأثير با توجه به 
ويژگی های جمعيت و عوامل ديگر می تواند مثبت يا منفی باشد. به عنوان مثال، پيری يا جوانی جمعيت در رابطه با 
عرضه نيروی انسانی می تواند سبب رونق يا کاهش توليد و رشد اقتصادی گردد. افزايش بار تکفل، باعث افزايش 

1- Impervious surfaces
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فشار بر جمعيت فعال جامعه خواهد شد. نرخ باالی مواليد، منجر به افزايش هزينه زندگی خانواده ها می شود؛ اگرچه 
کاهش بيش از حد آن می تواند جامعه را با پيری جمعيت و کمبود نيروی انسانی در آينده روبه رو سازد )محموديان، 
1387؛ حسينی، 1383(. بنابراين با توجه به تأثير ويژگی های جمعيتی بر سطح رفاه جوامع، شاخص های جمعيتی نيز 

بايد در مطالعات کيفيت زندگی مورد توجه قرار گيرد.

2-8-3- شاخص های کالبدی و زیرساختی 

اين شاخص ها ساختار کالبدی و شرايط فيزيکی محيط شهری و همچنين وضعيت دسترسی شهروندان به منابع 
و خدمات شهری را نشان می دهند.

تراکم ساختمانی )سطحی و ارتفاعی(: تراکم ساختمانی، نحوه توزيع ساختمان های شهری را در مقابل فضاهای 

 Smith( باز، فضای سبز، اماکن عمومی و فاصله های موجود بين ساختمان ها در نقاط مختلف شهر مشخص می کند
et al., 1997(. تراکم سطحی به عنوان يک شاخص کالبدی، ميزان فشردگی و يا پراکندگی ساخت شهری را تعيين 

می کند.

شیب: شيب به عنوان يکی از ويژگی های سطحی زمين می تواند به عنوان معياری برای تعيين ميزان راحتی محيط 

زندگی در نظر گرفته شود. همچنين به عنوان عاملی مؤثر بر سرعت حرکت، زمان الزم برای دسترسی به مکانی 
معين را تحت تأثير قرار می دهد.

تراکم نقاط جذب سفر: نقاط جذب سفر در يک محيط شهری به مراکزی گفته می شود که شهروندان جهت انجام 

فعاليت های ضروری و رفع نيازهای خود، از نقاط مختلف شهر به آنجا مراجعه می کنند. وجود تعداد زيادی از اين 
مراکز در مکانی خاص، سبب افزايش رفت و آمد و ايجاد شلوغی در آن مکان شده و زندگی ساکنين مجاور را تحت 
تأثير قرار می دهد. از اين رو تراکم نقاط جذب سفر به عنوان يک شاخص کالبدی، تأثيری منفی بر کيفيت زندگی 

شهری دارد.

 .)Parkes et al., 2002( تراکم جمعیت: تراکم جمعيت به تعداد افراد ساکن يک ناحيه در واحد سطح گفته می شود

اين عامل می تواند ساختار کالبدی و اجتماعی را از طريق افزايش واحد های مسکونی در واحد سطح و ايجاد تنوع 
اجتماعی و فرهنگی تحت تأثير قرار دهد. تراکم بيش از حد جمعيت می تواند منجر به افزايش فشار بر منابع شهری 
و کاهش سهم شهروندان از اين منابع شود. همچنين به دليل افزايش تفاوت های اجتماعی و فرهنگی در نواحی 

جمعيتی انبوه، احتمال بروز برخوردها و تعارضات اجتماعی افزايش می يابد.

انسان محسوب می شود و نقش  اوليه  نيازهای  از  پناهگاه و محل آرامش، يکی  مسکن به عنوان  کیفیت مسکن: 

مهمی در کيفيت زندگی دارد )Sirgy  and Cornwell, 2002; Zenker et al., 2013(. پارامترهای متعددی در تعيين 
کيفيت مسکن دخيل هستند؛ پايداری يا مقاومت مسکن، مساحت، زيبايی، برخورداری از امکانات زيربنايی، مالکيت، 
تعداد اتاق های مجزا و غيره از عوامل تعيين کننده کيفيت مسکن هستند. کيفيت مسکن تا حدود زيادی نشان دهنده 
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سطح رفاه و وضعيت اقتصادی افراد است و بر ميزان اعتماد به نفس و نحوه تعامالت و رفتار فرد در اجتماع تأثير 
می گذارد.

بافت شهری: بافت يک ويژگی کالبدی است که ميزان همگنی يا ناهمگنی، شباهت و يا تفاوت يک همسايگی 

و  کاربری ها  قرارگيری  و  ترکيب  نحوه  بافت،  ديگر  عبارت  به  می دهد.  نشان  را  هم(  مجاور  )مکان های  معين 
پوشش های مختلف در کنار يکديگر را مشخص می کند )Liu et al, 2006(. تنوع در بافت موجب جذابيت محيط 
شهر می شود. درحالی که بافت فشرده به صورت فضاهای ساخته شده، موجب يک نواختی و کاهش جذابيت محيط و 

همچنين جذب گرما می شود.

حجم ترافیک شهری: تعداد عبور وسايل نقليه از يک نقطه در واحد زمان، حجم ترافيک گفته می شود. باال بودن 

حجم ترافيک در يک مکان، با ايجاد شلوغی و دشواری و تأخير در عبور و مرور، آلوده کردن هوا و ايجاد آلودگی 
صوتی، موجب سلب آسايش ساکنان می شود )عباسی و يعقوبی، 1394(.

در  تعيين کننده  عاملی  به عنوان  شهر  سطح  در  خدماتی  مراکز  توزيع  نحوه  خدماتی:  مراکز  به  دسترسی  کیفیت 

 .)Insch and Florek, 2010( ميزان دسترسی و برخورداری شهروندان از خدمات شهری مختلف محسوب می شود
دسترسی مناسب و آسان به خدمات مختلف آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، امداد و نجات، مراکز تفريحی، مراکز مالی 
و مراکز خريد، نشان دهنده توزيع مناسب خدمات در سطح شهر و وجود عدالت فضايی و اجتماعی در برخورداری از 
منابع و امکانات شهری است )Zenkeret al., 2013(. پارامترهای مختلفی بر تعيين کيفيت دسترسی شهروندان به 
خدمات شهری، تأثير گذارند. از اين ميان پارامترهايی نظير فاصله از مراکز خدماتی، تعداد و يا تراکم مراکز در واحد 
سطح، توانايی بهره مندی شهروندان از خدمات موجود، حجم ترافيک، شيب محل و وجود بزرگ راه ها و خيابان های 

شريانی و با کيفيت مناسب، از مهم ترين عوامل در تعيين کيفيت دسترسی به خدمات شهری محسوب می شوند.

2-9- نتیجه گیری

مرور مطالعات انجام شده در زمينه کيفيت زندگی نشان می دهد که اکثر مطالعات با رويکرد ذهنی به ارزيابی 
کيفيت زندگی پرداخته اند. از سوی ديگر در مطالعاتی که با رويکرد عينی به ارزيابی اين موضوع پرداخته اند، ابعاد 
داده های  عالوه براين،  است.  نگرفته  قرار  توجه  مورد  يک پارچه  و  جامع  به صورت  زندگی  کيفيت  شاخص های  و 
استفاده شده در مطالعات مذکور، بيشتر از طريق نمونه برداری جمع آوری شده است و تنها تعداد اندکی از مطالعات، 
از قابليت داده های سنجش از دور و داده های مکانی برای استخراج شاخص های کيفيت زندگی استفاده کرده اند. 
از روش   ها و مدل های مختلف به منظور تلفيق شاخص های کيفيت زندگی در محيط سامانه های  قابليت استفاده 
اطالعات جغرافيايی نيز از مواردی است که در مطالعات مذکور مورد توجه قرار نگرفته و تنها از روش   های اندکی 
در اين زمينه استفاده شده است. مسئله ديگری که در هيچ يک از تحقيقات مورد توجه قرار نگرفته است، پويايی 
و تغيير کيفيت زندگی در مقياس های زمانی مختلف است. با توجه به موارد مذکور، ترکيب داده های سنجش از 
دور، داده های آماری و داده های مکانی در سامانه  اطالعات جغرافيايی، امکانی مناسب برای ارزيابی و مدل سازی 
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مکانی-زمانی کيفيت زندگی شهری فراهم می کند. تلفيق اين فناوری ها به محققان و برنامه ريزان اجازه می دهد تا 
در سطوح مختلف جغرافيايی از بلوک های شهری گرفته تا سطح محالت، نواحی و مناطق شهری و همچنين شهر 

و کشور به مطالعه کيفيت زندگی بپردازند.



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران30

فصل سوم: روش تحقیق )داده ها و روش   ها(

3-1- مقدمه

از آنجا که در اين پژوهش، کيفيت زندگی شهری با رويکرد عينی مورد بررسی و ارزيابی گرفته است، روش 
تحقيق کمی برای مطالعه کيفيت زندگی مورد استفاده قرار گرفت؛ به صورتی که ابتدا شاخص های عينی و کمی 
مؤثر بر کيفيت زندگی شهری تعيين شده، سپس در مراحل مختلف تحقيق، شامل اندازه گيری شاخص ها و ترکيب 
شاخص ها، از روش   ها و الگوريتم های محاسباتی استفاده گرديد. در نهايت پس از ترکيب شاخص ها و ارائه نقشه 
کيفيت زندگی، با استفاده از روش انحراف معيار، وضعيت کيفيت زندگی در سطح بلوک های شهری به صورت کيفی 
ابتدا ويژگی های کلی منطقه مورد مطالعه، بررسی شده و منابع داده مورد  استفاده  اين فصل  طبقه بندی شد. در 
ذکر می گردد، سپس فرايند انجام پژوهش، شامل تعيين ابعاد و شاخص های کيفيت زندگی، روش   های استخراج 

شاخص ها، روش  وزن دهی و نحوه مدل سازی مکانی و زمانی کيفيت زندگی شهری، شرح داده می شود.

3-2 منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه اين پژوهش مناطق 3، 6 و 11 شهر تهران می باشد. در واقع کيفيت زندگی شهری در سطح 
بلوک های آماری در اين مناطق مورد ارزيابی قرار گرفته است. دليل انتخاب مناطق مذکور، تفاوت های محيطی و 
اقتصادی-اجتماعی موجود در اين مناطق و همچنين مجاورت و گسترش اين مناطق در بخش های شمالی، مرکزی 
و جنوبی شهر می باشد. اختالف ارتفاع شمال منطقه 3 و جنوب منطقه 11 به بيش از 500 متر می رسد. اين امر 
به همراه توپوگرافی متغير و همچنين افزايش پوشش گياهی به سمت قسمت های شمالی شهر، موجب شکل گيری 
اجتماعی  طبقات  نيز،  اجتماعی-اقتصادی  نظر  از  است.  نظر شده  مورد  محدوده  در  متنوع  زيست محيطی  شرايط 
متفاوتی شامل طبقات برخوردار در بخش های شمالی محدوده تا طبقات نيمه برخوردار و محروم در بخش های 
مرکزی و جنوبی ساکن هستند. جمعيت ساکن در مناطق 3، 6 و 11 براساس اطالعات سرشماری عمومی نفوس و 
مسکن 1390 )مرکز آمار ايران( به ترتيب 312.736 ، 229.980 و 287.931 نفر بوده است. تراکم جمعيت برای اين 
سه منطقه به ترتيب برابر با 107 ، 108 و 224 نفر در هکتار می باشد )جدول 3-1(. شکل )3-1( موقعيت مناطق 

مورد نظر را در شهر تهران نشان می دهد.
جدول 3-1- ویژگی های کلی منطقه مورد مطالعه )منبع: نگارندگان(

میانگین ارتفاع )متر(تراکم )نفر در هکتار(مساحت )هکتار(جمعیتشماره منطقه

31273629301071460منطقه 3

22998021331081297منطقه 6

28793111792441154منطقه 11
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شکل 3-1- محدوده مورد مطالعه )منبع: نگارندگان(

3-3- مراحل انجام پژوهش

ارائه شده در اين مطالعه، شامل موارد زير  به طورکلی مراحل مدل سازی مکانی-زمانی کيفيت زندگی شهری 
است:

تعيين ابعاد مورد بررسی و انتخاب شاخص های مرتبط با هر بعد- 1

تهيه داده- 2

استخراج شاخص ها- 3

نرمال سازی شاخص ها- 4

مدل سازی و تحليل مکانی کيفيت زندگی )شامل وزن دهی و تلفيق شاخص ها(- 5

تحليل حساسيت نتايج مدل سازی- 6

مدل سازی زمانی و تحليل تغييرات کيفيت زندگی شهری- 7

مراحل مذکور به صورت نمودار در شکل )3-2( نشان داده شده است.
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شکل 3-2- مراحل انجام پژوهش )منبع: نگارندگان(

3-3-1- ابعاد و شاخص های مورد بررسی 

در اين مطالعه شاخص های مرتبط با کيفيت زندگی شهری در سه بعد زيست محيطی، اجتماعی-اقتصادی و 
زيرساختی/کالبدی مطالعه شده است. شاخص های مورد استفاده در جدول )3-2( آمده است.

جدول 3-2- ابعاد و شاخص های کیفیت زندگی شهری )منبع: نگارندگان(

بعد کالبدی/زیرساختیبعد اجتماعی-اقتصادیبعد زیست محیطی

تراکم جمعيتنرخ اشتغالآلودگی صوتی

تراکم سطحی )ساختمانی(درآمدآلودگی هوا

حجم ترافيک شهریباسواد باالی 6 سالدما

بافت شهریتحصيالت عالی )فارغ التحصيل(مجموع ساعات آفتابی

تراکم نقاط جذب سفرتحصيالت عالی )دانشجو(سبزينگی
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بعد کالبدی/زیرساختیبعد اجتماعی-اقتصادیبعد زیست محیطی

کيفيت مسکنامکانات آب، برق، گاز و تلفن سالمت پوشش گياهی

شيب محلاتومبيلرطوبت خاک

دسترسی به مراکز آموزشیرايانهسطوح نفوذناپذير

دسترسی به مراکز درمانی و بهداشتینرخ طالق 

دسترسی به مراکز فرهنگیتجرد دائم )ازدواج نکرده باالی 50 سال(

دسترسی به مراکز تفريحی و پارک هااشتغال افراد کم تر از 14 سال

دسترسی به مراکز انتظامی و امدادونجاتخانوارهای گروهی 

دسترسی به مراکز تجاری و مالیپيری جمعيت

دسترسی به مراکز خريد بزرگجوانی جمعيت

فاصله از مراکز صنعتیبار تکفل عمومی

نسبت جنسی

3-3-2- منابع داده

استخراج شاخص های ذکر شده، نيازمند دسترسی به منابع داده مختلف، شامل تصاوير ماهواره ای، داده های 
مکانی تهيه شده توسط سازمان ها، داده های سرشماری و داده های برداشت شده در ايستگاه های زمينی می باشد. 

منابع داده مورد استفاده برای استخراج شاخص ها در جدول )3-3( ارائه شده است.
جدول 3-3- منابع داده مورد استفاده جهت استخراج شاخص ها )منبع: نگارندگان(

اجتماعی-اقتصادیزیرساختی/کالبدیزیست محیطی

تصاوير ماهواره ای
 -Landsat 8
- Modis
- Hyperion

داده های ايستگاه های سنجش آلودگی هوا
ايستگاه های سنجش آلودگی  صدا

داده های ترافيکی
)DEM( مدل های رقومی ارتفاع

داده های جمعيتی سرشماری 1390 
)Landsat 8( تصاوير ماهواره ای

داده های ترافيکی
اليه های مکانی مربوط به توزيع مراکز 

خدماتی و اماکن شهری و شبکه خيابان ها

اطالعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390
جمعيتی- 
اقتصادی- 
وضعيت آموزش- 
وضعيت مسکن- 

3-3-3- روش   ها و الگوریتم های استخراج شاخص ها از منابع داده

در اين مطالعه، شاخص های مرتبط با کيفيت زندگی شهری در سه بعد زيست محيطی، زيرساختی )کالبدی( و 
اجتماعی-اقتصادی بررسی شده است. اين شاخص ها با توجه به ابعاد مورد مطالعه، منابع داده در دسترس و شرايط 
و ويژگی های منطقه مورد مطالعه )مناطق 3، 6 و 11 شهر تهران( انتخاب شده اند و در مجموع شامل 33 شاخص 
می باشند. اين شاخص ها همراه با توضيحات و روش استخراج هر يک در جدول )3-2( ارائه شده است. همچنين 

متغير يا ثابت بودن هر يک از شاخص ها در جدول )3-2( مشخص گرديده است.
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ت زندگی

ی کیفی
ص ها

ی استخراج شاخ
ش   ها

ت و رو
جدول 3-2- توضیحا

ابعاد
ص

شاخ
ت

توضیحا
ش استخراج

رو
منبع

بعد زیست محیطی

دمای سطح زمين 
)متغير(

TIR و از 
S جهت استخراج دمای سطح زمين از داده های حرارتی سنجنده

SW( استفاده شد.
الگوريتم پنجره مجزا  )

Jim
enez-M

unoz et al, 2014

ص سبزينگی 
شاخ

)متغير(
ص 

ش گياهی و سبزينگی محيط از شاخ
ش پوش

برای دستيابی به وضعيت پراکن
N( استفاده گرديد.

D
V

I( ش گياهی
تفاضل نرمال شده پوش

Jensen, 2005

مجموع ساعات آفتابی 
)متغير(

ص، مجموع ساعات آفتابی را با توجه به توپوگرافی )ارتفاع، جهت، 
اين شاخ

ش، موقعيت جغرافيايی و زمان سال و روز تعيين 
شيب و سايه ها(، زاويه تاب

می کند.
Fu and R

ich, 2002

ص سطوح 
شاخ

نفوذناپذير )ثابت(

N( درصد سطوح نفوذناپذير را به وسيله 
SM

A( آناليز ترکيب طيفی نرمال شده
ش 

ص  پوش
مدل سازی طيف مخلوط  به عنوان ترکيب خطی سه عنصر خال

ک برآورد می کند.
گياهی، سطوح نفوذناپذير و خا

Yang, X
. 2011

ک  )متغير(
رطوبت خا

ش 
ص تفاضل پوش

ک از رابطه بين دمای سطح زمين و شاخ
رطوبت نسبی خا

ک برآورد می 
ک خط خا

N( در لبه های مرطوب و خش
D

V
I( گياهی نرمال شده

شود.
Zenga et al, 2004

ش گياهی 
سالمت پوش

)متغير(

ص های 
س گياه با استفاده از شاخ

ش آبی و استر
ص جهت بررسی تن

اين شاخ
گ و محتوای آب گياه از تصاوير ابرطيفی 

مربوط به سبزينگی، رنگدانه بر
H(  استخراج گرديد.

yperion(
Jensen, 2005

آلودگی صوتی )متغير(
س الگوريتم انتشار صوت توسعه داده شده برای شهر لندن 

آلودگی صوتی براسا
C(- محاسبه گرديد.

oRTN( ک جاده ای
-محاسبه آلودگی صوتی ناشی از ترافي

G
ulliver et al, 2015

آلودگی هوا )عمق 
اپتيکی آئروسل( )متغير(

س الگوريتم ساده شده بازيابی 
A( براسا

O
D(  برآورد عمق اپتيکی آئروسل

SA( با استفاده از محصوالت و تصاوير ماهواره ای سنجنده 
R

A(  آئروسل
س.

مادي
B

ilal et al, 2013
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ابعاد

ص
شاخ

ت
توضیحا

ش استخراج
رو

منبع

بعد زیرساختی )کالبدی(

تراکم جمعيت )ثابت(
تعداد جمعيت ساکن در هر واحد سطح )هکتار(

تراکم سطحی )ثابت(
تراکم سطحی نشان دهنده ميزان فشردگی فضای ساخته شده شهری است و با 

استفاده از تابع تراکم محاسبه می گردد.
Silverm

an, 1998

شيب )ثابت(
معياری جهت تعيين ميزان راحتی محيط زندگی. شيب همچنين بر کيفيت 

دسترسی تأثير می گذارد.
K

lee, 2011

کيفيت دسترسی به 
مراکز خدماتی )متغير(

حاصل تلفيق پارامترهای فاصله از مراکز خدماتی، تراکم مراکز در واحد سطح، 
گ راه ها و خيابان های شريانی و شيب خيابان 

ک، دسترسی به بزر
حجم ترافي

می باشد. رابطه روبه رو، تابع مورد استفاده برای محاسبه فاصله اقليدسی را نشان 
می دهد.

K
lee, 2011

تراکم نقاط جذب سفر 
)ثابت(

ک 
تراکم نقاط جذب سفر در واحد سطح )کيلومتر مربع( و در شعاعی ي

ش رفت وآمد و 
کيلومتری. تراکم باالی اين نقاط )مراکز خدماتی( موجب افزاي

شلوغی می شود.
Silverm

an, 1998

بافت شهری )ثابت(
ص بافت همگنی )نشان دهنده بافت فشرده 

بافت شهری حاصل ترکيب دو شاخ
ض 

ک نواخت( و ابعاد فرکتال به عنوان نمايشی از بعد و اختالف ارتفاع عوار
و ي

ک محيط شهری می باشد.
مجاور هم در ي

W
ang et al, 2006

ک )متغير(
حجم ترافي

ص در واحد زمان )ساعت(.
ک تقاطع مشخ

تعداد وسايل نقليه عبوری از ي

کيفيت مسکن )ثابت(
ادغام پارامترهای درصد مالکيت مسکن، اسقامت بنا، مساحت مسکن و تعداد اتاق در واحد مسکونی.
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ابعاد

ص
شاخ

ت
توضیحا

ش استخراج
رو

منبع

بعد اجتماعی-اقتصادی

نرخ اشتغال )ثابت(
نسبت افراد شاغل به جمعيت فعال.

درآمد )ثابت(
ک است.

ش ميانگين  درآمد تعداد افراد گروه های شغلی مختلف در هر بلو
ص، حاصل سنج

اين شاخ

سواد )ثابت(
ص سواد، ترکيبی از سه پارامتر باسوادان باالی 6 سال، دانشجويان و فارغ التحصيالن دانشگاهی می باشد.

شاخ

امکانات رفاهی )ثابت(
برخورداری از خدمات زيربنايی )آّب، برق، گاز و تلفن(، خودروی شخصی و رايانه.

طالق و تجرد دائم )ثابت(
ترکيب پارامترهای نرخ طالق و درصد افراد هرگز ازدواج نکرده )باالی 50 سال(.

ناهنجاری اجتماعی )ثابت(
ک مسکن( می باشد.

حاصل ادغام پارامترهای اشتغال افراد زير 14 سال و درصد خانوارهای گروهی )زندگی چند خانوار در ي

پيری جمعيت )ثابت(
نسبت جمعيت گروه سنی بيشتر از 65 سال به کل جمعيت.

جوانی جمعيت )ثابت(
نسبت جمعيت گروه های سنی صفر تا 14 سال به کل جمعيت.

بار تکفل عمومی )ثابت(
نسبت جمعيت گروه های سنی صفر تا 14 سال و باالی 65 سال به جمعيت 15 تا 65 سال.

نسبت جنسی )ثابت(
تعدد مردان به ازای هر 100 نفر زن.
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3-4- مدل سازی مکانی کیفیت زندگی

 Li( جهت مدل سازی کيفيت زندگی، شاخص های استخراج شده بايد در سطح جغرافيايی1 يک سان تلفيق گردند
and Weng, 2007(. در اينجا شاخص های زيست محيطی و شاخص های زيرساختی  )کالبدی( در سطح پيکسل و 

شاخص های اقتصادی-اجتماعی در سطح بلوک های آماری استخراج شده است. جهت تسهيل امر مدل سازی، ابتدا 
شاخص های اقتصادی-اجتماعی همانند ديگر شاخص ها به سطح پيکسل تبديل شده و مدل سازی در اين سطح داده 
انجام می شود. سپس جهت نمايش معنادار وضعيت کيفيت زندگی در بلوک های شهری، ميانگين نتايج به دست آمده 

در سطح بلوک های آماری شهری، محاسبه شد.

در اين مطالعه، فرايند تحليل سلسله مراتبیAHP( 2( برای تعيين اهميت نسبی شاخص ها مورد استفاده قرار 
گرفت. انتخاب اين روش به عنوان يک روش دانش مبنا3 به اين دليل است که نمی توان براساس روش   های داده مبنا4 
و تجربی، اهميت شاخص ها را تعيين نمود. بنابراين اهميت شاخص های مذکور براساس نظر کارشناس و با استفاده 
تلفيق  برای  گاما  فازی  مدل  و  ويکور  فازی  هم پوشانی  روش  همچنين  می گردد.  تعيين  دانش مبنا  روش   های  از 

شاخص ها و مدل سازی مکانی کيفيت زندگی استفاده شد.

3-4-1- فرایند تحلیل سلسله مراتبی

جهت وزن دهی شاخص های مورد استفاده، از روش فرايند تحليل سلسله مراتبی استفاده شد. در اين مرحله، 
ابتدا شاخص ها براساس نظر کارشناس به صورت زوجی مقايسه و ارزش دهی می شوند. برای محاسبه ضريب اهميت 
هريک از شاخص ها، ميانگين هندسی ارزش های نسبت داده شده به آن شاخص )جمع رديف( با استفاد از رابطه 

.)Uyan, 2013( محاسبه می شود )3-1(

)1-3(

در رابطه )n ،)1 تعداد ارزش های منتسب به شاخص  i ام و Xi ارزش منتسب به شاخص i ام است. ضريب 
اهميت )وزن( شاخص ها با نرمال سازی ميانگين هندسی به دست آمده برای هر شاخص، با استفاده از رابطه )2-3( 

.)Uyan, 2013( محاسبه می شود

)2-3(

1- Geographical level
2- Analytic hierarchy process 
3- Knowledge driven
4- Data driven
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3-4-2- روش رتبه بندی ویکور1

روش رتبه بندی ويکور يکی از مدل های تصميم گيری چند متغيره2 است که به منظور تعيين اولويت و رتبه بندی 
مجموعه ای از گزينه ها در حضور معيارهای متضاد استفاده می شود. ابتدا برای هر معيار، بهترين  و بدترين 
 مقادير تعيين می  شود. پس از تعيين بهترين و بدترين ارزش هر معيار، مقادير S )حداکثر مطلوبيت گروهی3( 
 S حداقل تاسف انفرادی معارض4( به ترتيب با استفاده از روابط )3-3( و )3-4( محاسبه می شود. در واقع( R و
بيانگر فاصله نسبی گزينه j ام از بهترين مقادير معيارها است؛ هرچقدر اين فاصله کم تر باشد، نشان دهنده وضعيت 
مطلوب تر گزينه مورد نظر است. مقدار R بيانگر حداکثر فاصله انفرادی گزينه j ام از بهترين مقادير معيارها است؛ 

.)Huang et al, 2009( هرچه اين مقدار بيشتر باشد نشان دهنده وضعيت نامطلوب گزينه مورد نظر می باشد

)3-3(

)4-3(

در روابط )3-3 و 4-3(، Wi وزن معيار ها )مستخرج از روش i ،)AHP معيار i ام، n تعداد معيارها و fji ارزش 
گزينه j ام از نظر معيار i ام است. مرحله بعد، محاسبه مقدار ويکور برای گزينه ها با استفاده از رابطه )3-5( می باشد 

.)Huang et al, 2009(

)5-3(

،  و V وزن استراتژيک S و R  است. پس   ،  ، در رابطه )5-3( 
از محاسبه ضريب ويکور )Q( گزينه ها براساس مقادير S ، R و Q به ترتيب نزولی مرتب می شوند. هرچقدر مقدار 
Q کم تر باشد، نشان دهنده وضعيت مطلوب تر گزينه مورد نظر برای هدف تعريف شده می باشد و هرچه مقدار اين 

.)Huang et al, 2009( شاخص افزايش يابد، از مطلوبيت آن کاسته می شود

3-4-3- روش فازی گاما5

ارائه شد.  پيچيده  ابزاری جهت کنترل مسائل  به عنوان  زاده )1965(  توسط  ابتدا  فازی،  تئوری مجموعه های 
منطق فازی به دليل درک و پياده سازی ساده آن در مطالعات مختلف به کار گرفته شده است. توابع مختلفی براساس 

1- Vikor
2- multiple criteria decision making
3- the maximum group utility
4- the minimum individual regret of the opponent
5- Fuzzy Gamma
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 )fuzzy AND. fuzzy OR. fuzzy algebraic sum. fuzzy algebraic product and fuzzy gamma( منطق فازی
Lee, 2007; Pradhan, 2010; Sadeghi and Khala- )برای تلفيق متغيرها به صورت انعطاف پذير ارائه شده است 

jmasoumi, 2015(. تابع فازی گاما حاصل ضرب جبری دو تابع جمع و ضرب فازی با توان گاما می باشد )رابطه 

 .)Vafai, 2013( اين تابع حاصل سازگاری تأثير افزايشی تابع جمع فازی و تأثير کاهشی تابع ضرب فازی است .)6
ضريب گاما مقداری بين 0 تا 1 است. در صورتی که اين مقدار برابر 1 باشد، نتيجه تابع همانند جمع جبری است و 
در صورتی که مقدار گاما برابر 0 باشد، نتيجه تابع همانند تابع ضرب فازی خواهد بود. اگر مقداری بين 0 و 1 انتخاب 

 .)Vafai, 2013( شود، ارزش خروجی، بزرگ تر از ضرب فازی اما کوچک تر از جمع فازی خواهد بود

)6-3(

در رابطه )6(،  تابع فازی گاما،  تابع ضرب فازی،  تابع جمع فازی و  ضريب گاما 
Sadeghi and Kha-( 3-7 و 3-8 محاسبه می شوند  می باشد. توابع ضرب و جمع فازی، به ترتيب از طريق روابط

.)lajmasoumi, 2015

)7-3(

)8-3(

در روابط 3-7 و i = 1, 2, …, n ،8-3 شاخص  i ام می باشد. تابع ضرب فازی1 حاصل ضرب ارزش های فازی 
)درجات عضويت فازی( همه شاخص ها است. حاصل اين تابع از هر يک از ارزش های ورودی کوچک تر است و در 
صورت افزايش تعداد ورودی ها به صفر ميل می کند. تابع جمع فازی2 مکمل تابع ضرب فازی است. اين تابع، يک 
 Pradhan,( تابع ترکيبی خطی افزايشی است و در صورت افزايش تعداد متغيرها، حاصل آن به يک ميل می کند

.)2010

3-5- مدل سازی زمانی کیفیت زندگی

برخی از شاخص های کيفيت زندگی دارای تغييرات زمانی بوده و وضعيت آن ها در محيط های شهری در فصول 
آفتاب گيری،  ساعات  گياهی،  پوشش  دما، سالمت  سبزينگی،  شامل  اين شاخص ها  بود.  خواهد  متفاوت  مختلف، 
آلودگی هوا، آلودگی صوتی، رطوبت، حجم ترافيک و کيفيت دسترسی به خدمات شهری )با توجه به تأثير متفاوت 

حجم ترافيک و عامل شيب بر دسترسی ها در فصول مختلف( می باشد.

1- Fuzzy product
2- Fuzzy sum
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به طورکلی جهت مدل سازی زمانی پديده ها سه رويکرد مختلف شامل 1- نمايش لحظه ای1، 2- خط سير اشياء2، 
3- رويداد ها3، کنش ها4 و فرايند هاWorboys and Duckham, 2004( 5( وجود دارد که با توجه به ماهيت پديده، از 
يکی از  اين  رويکردها استفاده می شود. کيفيت زندگی در فصول مختلف دارای تغييراتی است که با مدل چرخه ای 
توسعه داده شده براساس رويکرد نمايش لحظه ای مطابقت دارد. در اين رويکرد از تصاوير لحظه ای و متوالی که از 
از وضعيت های مختلف زمانی6  جهان واقعی برداشت می شود، برای نمايش پديده های پويا به عنوان مجموعه ای 
استفاده می شود )Worboys and Duckham, 2004(. به منظور آشکارسازی تغييرات کيفيت زندگی، وضعيت فصول 
مختلف به صورت متوالی از يکديگر تفريق می شوند؛ به طوری که مقادير بزرگ تر از صفر نشان دهنده بهبود کيفيت 
زندگی، مقادير کوچک تر از صفر نشان دهنده کاهش مطلوبيت کيفيت زندگی و مقدار صفر نشان دهنده عدم تغيير 

کيفيت زندگی می باشد.

)9-3(

در رابطه )QoLchange ،)9-3 تغيير کيفيت زندگی و QoLi و QoLi+1 کيفيت زندگی مربوط به دو فصل متوالی 
می باشد.

3-6- نتیجه گیری

علوم  در  ارائه شده  الگوريتم  های  و  روش ها  از  استفاده  و  مکانی  داده های  و  ماهواره ای  تصاوير  به  دسترسی 
اطالعات جغرافيايی و سنجش از دور، امکان استخراج و محاسبه شاخص های کيفيت زندگی را به صورت دقيق 
فراهم نموده  است. اين امر در کنار استفاده از داده های آماری، مطالعه ابعاد مختلف کيفيت زندگی را بر اساس رويکرد 
عينی تسهيل می نمايد. عالوه براين استفاده از مدل های فازی، به دليل قابليت مدل سازی عدم قطعيت، می تواند در 
مرحله تلفيق شاخص ها و مدل سازی کيفيت زندگی مفيد واقع شود. همچنين استفاده از روش   های تصميم گيری 
چندمعياره در ترکيب با منطق فازی، به دليل تأثير شاخص های متعدد بر کيفيت زندگی، می تواند به مدل سازی آن 
کمک نمايد. در نهايت، بررسی تغييرات کيفيت زندگی در قالب رويکرد نمايش لحظه ای، به درک پويايی کيفيت 

زندگی در محيط های پيچيده شهری کمک می نمايد.

1- Snapshot metaphor
2- Object lifelines
3- Events
4- Action
5- Processes
6- Time stamped states
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فصل چهارم: نتایج تحقیق

4-1- مقدمه

مطابق با مراحل ارائه شده در فصل 3، فرايند مدل سازی مکانی-زمانی کيفيت زندگی شهری به ترتيب مراحل 
زير پياده سازی می گردد:

تعيين ابعاد مورد بررسی و انتخاب شاخص های مرتبط با هر بعد- 1

 تهيه داده- 2

 استخراج شاخص ها- 3

 نرمال سازی شاخص ها- 4

مدل سازی و تحليل مکانی کيفيت زندگی )شامل وزن دهی و تلفيق شاخص ها( - 5

تحليل حساسيت نتايج مدل سازی- 6

مدل سازی زمانی و تحليل تغييرات کيفيت زندگی شهری- 7

با توجه به ذکر ابعاد و شاخص های مربوط به هر بعد و همچنين روش   های استخراج شاخص ها و مدل های مورد 
استفاده در فصل 3، در اين فصل به تشريح شاخص های استخراج شده در منطقه مورد مطالعه و نتايج مدل سازی 
مکانی-زمانی کيفيت زندگی شهری می پردازيم. در انتها، جهت ارزيابی قابل اعتماد بودن نتايج به دست آمده، تحليل 

حساسيت نتايج مدل سازی انجام خواهدشد.

4-2- استخراج شاخص ها

شاخص های استخراج شده جهت مدل سازی کيفيت زندگی شهری در سه گروه کلی طبقه بندی می گردد. اين 
شاخص ها با توجه به ابعاد مورد مطالعه، منابع داده در دسترس و شرايط و ويژگی های منطقه مورد مطالعه )مناطق 
3، 6 و 11 شهر تهران( انتخاب شده اند و شامل 33 شاخص می باشند. در ادامه، وضعيت محدوده مورد مطالعه از 
نظر شاخص های مربوط به هر يک از ابعاد زيست محيطی، اقتصادی-اجتماعی و زيرساختی /کالبدی به طور جداگانه 

آمده است.

4-2-1- شاخص های زیست محیطی

دارای  بيشتر  شاخص ها  اين  می باشند.  شهری  محيط زيست  کيفيت  تعيين کننده  زيست محيطی،  شاخص های 
به عنوان  اينجا 8 شاخص  در  نشان می دهند.  مختلف سال  اوقات  در  را  متفاوتی  و وضعيت  بوده  فصلی  تغييرات 
معيارهای تعيين کننده کيفيت محيطی انتخاب شده است. اين شاخص ها شامل: الف( آلودگی صوتی؛ ب( آلودگی 
ج(  به ساعت؛ ث( شاخص سبزينگی؛  فصلی  مستقيم  تابش  زمين؛ ت( مجموع  دمای سطح  )PM2.5(؛ پ(  هوا 
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سالمت پوشش گياهی؛ چ( رطوبت خاک؛ و ح( شاخص سطوح نفوذ ناپذير، می باشند. شکل )4-1( وضعيت منطقه 
مورد مطالعه را از نظر شاخص های مذکور برای فصل تابستان در سال 1393 نشان می دهد. همه اين موارد به جز 
شاخص سطوح نفوذ ناپذير در فصول مختلف سال )و همچنين در بازه های زمانی کوتاه تر شامل ماه، روز و ساعت( 

دارای تغييرات محسوس می باشند. 

شکل 4-1- شاخص های زیست محیطی )تابستان(: الف( آلودگی صوتی؛ ب( آلودگی هوا )PM2.5(؛ پ( دمای سطح زمین؛ ت( مجموع تابش مستقیم فصلی 
به ساعت؛ ث( شاخص سبزینگی )کسر پوشش گیاهی(؛ ج( سالمت پوشش گیاهی؛ چ( رطوبت خاک؛ ح( شاخص سطوح نفوذ ناپذیر. )منبع: نگارندگان(

4-2-2- شاخص های اجتماعی-اقتصادی

بعد اجتماعی-اقتصادی کيفيت زندگی، تعيين کننده طبقه اجتماعی است که افراد در آن قرار دارند. در اينجا با 
توجه به داده های در دسترس، 16 پارامتر جهت ارزيابی وضعيت اقتصادی-اجتماعی در منطقه مورد مطالعه انتخاب 
گرديد )جدول 3-2(. از آنجا که تعدادی از اين پارامترها با يکديگر هم بستگی داشته و می توانند بيانگر يک شاخص 
واحد باشند، با استفاده از روش تحليل مؤلفه های اصلی با يکديگر تلفيق شدند. در واقع پارامترهايی که هم بستگی 
بااليی با يکديگر داشتند، با استفاده از  اين  روش خالصه شده و در يک مؤلفه به عنوان شاخص نهايی ارائه شده اند. 
اين شاخص ها به همراه پارامترهای مرتبط با آن ها و همچنين هم بستگی پيرسون1 بين هر پارامتر و مؤلفه )شاخص( و 

1- Pearson correlation
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درصد واريانس مؤلفه اول در جدول )4-1( آمده است. درصد واريانس مؤلفه، نشان دهنده حجم اطاعات مفيد موجود در 
آن می باشد )Li and Weng, 2007(. هرچقدر واريانس مؤلفه بيشتر باشد حجم بيشتری از اطالعات اوليه را در بردارد.
جدول 4-1- شاخص های اجتماعی-اقتصادی. هر یک از شاخص ها حاصل ادغام پارامترهای متناظر با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی است. )کیفیت 

مسکن جزو شاخص های کالبدی می باشد( )منبع: نگارندگان(

درصد واریانس مؤلفههم بستگی پارامترها با مؤلفهپارامترهاشاخص )مؤلفه(

سواد

0.738باسواد باالی 6 سال

64.33 0.896تحصيالت عالی )فارغ التحصيل(

0.763تحصيالت عالی )دانشجو(

وضعيت مسکن

0.624مالکيت )مالک(

54.35
0.371اسقامت بنا

0.907مساحت مسکن

0.908تعداد اتاق در واحد مسکونی

امکانات رفاهی

0.648آب، برق، گاز و تلفن )تمام موارد(

64.56 0.864خودروی شخصی

0.877رايانه

طالق و تجرد دائم
0.745نرخ طالق

55.22
0736تجرد دائم )ازدواج نکرده باالی 50 سال(

ناهنجاری اجتماعی
0.799اشتغال افراد زير 14 سال

64.1
0.801خانوارهای گروهی )بيش از يک خانوار ساکن(

در نهايت، برای بررسی بعد اجتماعی-اقتصادی، 10 شاخص استخراج گرديد. شاخص های نهايی عبارت اند از: 
الف( ميانگين درآمد؛ ب( سواد؛ پ( ناهنجاری اجتماعی؛ ت( طالق و تجرد دائم؛ ث( بار تکفل عمومی؛ ج( نرخ 
اشتغال؛ چ( خدمات رفاهی؛ ح( پيری جمعيت؛ خ( جوانی جمعيت؛ د( نسبت جنسی. وضعيت منطقه مورد نظر در 

سطح بلوک های شهری از نظر اين شاخص ها در شکل )4-2( نشان  داده  شده است.
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شکل 4-2- شاخص های اجتماعی-اقتصادی. الف( میانگین درآمد؛ ب( سواد؛ پ( ناهنجاری اجتماعی؛ ت( طالق و تجرد دائم؛ ث( بار تکفل عمومی؛ ج( نرخ 
اشتغال؛ چ( خدمات رفاهی؛ ح( پیری جمعیت؛ خ( جوانی جمعیت؛ د( نسبت جنسی. )بلوک های خاکستری رنگ فاقد اطالعات آماری بوده اند( )منبع: نگارندگان(

شکل 4-3- شاخص های زیرساختی/کالبدی. الف( تراکم سطحی؛ ب( شیب؛ پ( تراکم نقاط جذب سفر؛ ت( تراکم جمعیت ث( کیفیت مسکن؛ ج( 
بافت شهری؛ چ( حجم ترافیک؛ ح( کیفیت دسترسی به مراکز آموزشی؛ خ( کیفیت دسترسی به مراکز درمانی؛ د( کیفیت دسترسی به مراکز تفریحی؛ ذ( 
کیفیت دسترسی به مراکز فرهنگی؛ ر( کیفیت دسترسی به مراکز تجاری و مالی؛ ز( کیفیت دسترسی به مراکز خرید بزرگ؛ ژ( کیفیت دسترسی به مراکز 

انتظامی و امدادونجات؛ س( فاصله از مراکز صنعتی و کارگاهی. )منبع: نگارندگان(
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4-2-3- شاخص های زیرساختی/کالبدی

اينجا  در  می باشد.  مکان  هر  مجاور  محيط  فيزيکی  ويژگی های  و  شرايط  شامل  زندگی  کيفيت  کالبدی  بعد 
به منظور تعيين وضعيت زيرساختی/کالبدی محيط شهری 15 شاخص در نظر گرفته شده است )شکل 3-4(.

4-3- نرمال سازی و فازی سازی شاخص ها

و  نرمال سازی  بايد  شاخص ها  اين  مدل سازی،  مرحله  برای  استخراج شده  شاخص های  آماده سازی  به منظور 
هم جهت1 شوند. در اينجا از توابع عضويت فازی برای نرمال سازی شاخص ها استفاده گرديد. با توجه به ماهيت هر 
شاخص، يکی از 3 تابع Large، Small و Near مورد استفاده قرار گرفت. تابع Large برای آن دسته از شاخص ها 
استفاده می شود که مقادير بزرگ تر، درجه عضويت باالتری می گيرند. برای نرمال سازی شاخص هايی که مقادير 
يا  مقدار  که  شاخص هايی  مورد  در  می گردد.  استفاده   Small تابع  از  می گيرند،  باالتر  عضويت  درجه  کوچک تر، 
مقاديری بين مقادير حداقل و حداکثر، باالترين درجه عضويت را به خود اختصاص می دهند، از تابع Near استفاده 
می شود. در اينجا برای همه شاخص ها به جز شاخص های دما و نسبت جنسی از توابع Small يا Large استفاده 
شده است. جهت نرمال سازی شاخص دما با استفاده از تابع Near، دمای 22 درجه سانتيگراد )دمای آسايش برای 
بدن( به عنوان دمايی که باالترين درجه عضويت فازی را به خود اختصاص می دهد، در نظر گرفته شد؛ به طوری که 
از درجه عضويت دماهای بيشتر و کم تر از آن به تدريج کاسته می شود. برای شاخص نسبت جنسی نيز با استفاده 
از تابع Near تعداد 104 مرد به ازای هر 100 نفر زن، به عنوان مناسب ترين وضعيت نسبت جنسی، باالترين درجه 
عضويت در نظر گرفته  شد. شاخص مجموع ساعات آفتابی در فصول تابستان و بهار که ميزان آن به حداکثر خود 
می رسد، با استفاده از تابع Small و در فصول زمستان و پاييز که ميزان آن به حداقل خود می رسد، با استفاده از 
تابع Large نرمال گرديد. به اين معنا که در فصول گرم مکان هايی که مجموع ساعات آفتابی دريافتی آن ها کم تر 
است، درجه عضويت باالتر می گيرند. در مقابل در فصول سرد، مکان هايی که مجموع ساعات آفتابی دريافتی آن ها 

بيشتر است، درجه عضويت باالتر می گيرند.

4-4- وزن دهی شاخص ها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی

پس از تعيين و استخراج شاخص ها، شاخص های تعريف شده در هر يک از ابعاد مورد مطالعه به صورت زوجی 
با يکديگر مقايسه گرديدند. از آنجا که فرايند تحليل سلسله مراتبی برای وزن دهی انتخاب شده است، شاخص ها 
براساس نظر کارشناسان در بازه صفر تا 9 نسبت به هم ارزش دهی شدند. سپس با استفاده از روش ميانگين هندسی 
و روش نرمال سازی، وزن هر يک از شاخص ها به دست آمد. همچنين در سطح باالتر، ابعاد مورد نظر نسبت به هم 
مقايسه و وزن دهی شدند. وزن نهايی هر شاخص با ضرب وزن آن شاخص در وزن بعد مربوطه، به دست می آيد 

)جدول 2-4(.

1- Collinear
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جدول 4-2- وزن ابعاد و شاخص های کیفیت زندگی حاصل از فرایند تحلیل سلسله مراتبی )منبع: نگارندگان(

بعد اجتماعی-اقتصادیبعد زیرساختی /کالبدیبعد زیست محیطی

0.37670.26140.3619

وزنشاخصوزنشاخصوزنشاخص

0.1397نرخ اشتغال0.0602تراکم جمعيت0.095دما

0.2793درآمد0.034تراکم سطحی 0.2844آلودگی هوا

0.1049سواد0.14کيفيت مسکن0.2728آلودگی صوتی

0.038امکانات رفاهی0.055حجم ترافيک شهری0.0887سبزينگی

0.0876طالق و تجرد 0.0494بافت شهری0.1281سالمت پوشش گياهی

0.0593ناهنجاری اجتماعی0.0637تراکم نقاط جذب سفر0.0298تعداد ساعات آفتابی 

0.057پيری جمعيت0.0176شيب محل0.051رطوبت

0.071جوانی جمعيت0.1544دسترسی به مراکز آموزشی0.0501سطوح نفوذناپذير

0.0905بار تکفل0.131دسترسی به مراکز درمانی

0.066نسبت جنسی0.027دسترسی به مراکز فرهنگی

0.122دسترسی به مراکز تفريحی و پارک 

0.0313دسترسی به مراکز انتظامی و امدادونجات 

0.035دسترسی به مراکز تجاری و مالی

0.0903دسترسی به مراکز خريد بزرگ

0.0145فاصله از مراکز صنعتی

0.020.050.04ضريب ناسازگاری

همانطورکه از جدول )4-2( پيدا است وزن ابعاد و شاخص های مربوط به هريک، به صورت جداگانه محاسبه 
 0.36  ،0.376 وزن  با  زيرساختی/ کالبدی  و  اجتماعی-اقتصادی  زيست محيطی،  ابعاد  ترتيب  بدين  است.  گرديده 
شاخص های  زيست محيطی،  بعد  در  دارند.  شهری  زندگی  کيفيت  تعيين  در  بيشتری  اهميت  ترتيب  به   0.26 و 
و   0.128  ،0.27  ،0.28 اهميت  با ضرايب  ترتيب  به  دما  و  گياهی  پوشش  آلودگی صوتی، سالمت  هوا،  آلودگی 
0.095 دارای اهميت بيشتری هستند. شاخص های دسترسی به مراکز آموزشی، کيفيت مسکن، دسترسی به مراکز 
بهداشتی و درمانی، دسترسی به مراکز خريد بزرگ، تراکم نقاط جذب سفر و تراکم جمعيت در بين شاخص های 
زيرساختی/ کالبدی، با ضرايب اهميت 0.15، 0.14، 0.13، 0.09، 0.063 و 0.06  به ترتيب دارای اهميت بيشتری 
با وزن 0.279،  و 0.139، 0.104 و 0.09  بار تکفل  هستند. در نهايت شاخص های درآمد، نرخ اشتغال، سواد و 
ابعاد  برای  به دست آمده  ناسازگاری  ضرايب  برخوردارند.  بيشتری  اهميت  از  ترتيب  به  اجتماعی-اقتصادی  بعد  در 
زيست محيطی، زيرساختی/ کالبدی و اجتماعی-اقتصادی به ترتيب برابر با 0.02، 0.05 و 0.04 است که نشان دهنده 

قابل  قبول بودن مقايسات زوجی می باشد.
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4-5- مدل سازی مکانی کیفیت زندگی )تلفیق شاخص ها(

پس از وزن دهی و نرمال سازی شاخص ها و اعمال اوزان به دست آمده، کيفيت زندگی از نظر مکانی مدل سازی 
می گردد. در واقع کيفيت زندگی شهری وضعيتی است که از ترکيب شرايط )شاخص ها( مختلف به وجود آمده است. 
به صورت  و  تلفيق شده  يکديگر  با  بايد  نظر  مورد  آن، شاخص های  از  جامع  نمايی  فراهم شدن  به منظور  بنابراين 
شاخصی نهايی که نشان دهنده وضعيت کيفيت زندگی در بلوک های شهری است، ارائه شود. بدين منظور مدل های 
فازی گاما و ويکور- فازی جهت مدل سازی مورد استفاده قرار گرفت. نتايج حاصل از دو مدل فازی گاما و ويکور- 
فازی برای فصول مختلف در شکل )4-4( نمايش داده  شده است. در اينجا نتايج کمی مدل های مورد استفاده، 
به صورت کيفی در 7 طبقه از خيلی خوب تا خيلی ضعيف ارائه شده است. از آنجا که استانداردی جهانی در زمينه 
زمان های  و  مکان ها  در  زندگی  کيفيت  و عالوه براين،  ندارد  وجود  زندگی  کيفيت  بازه های عددی طبقات  تعيين 
مختلف با توجه به شاخص های مؤثر و اهميت آن ها و همچنين روش تلفيق شاخص ها متفاوت است، طبقه بندی 
ارائه شده، مختص مطالعه حاضر بوده و قابل تعميم به مطالعات ديگر در ساير مکان ها نمی باشد. بازه طبقات براساس 

انحراف  معيار از ميانگين تعيين شده است. 

اشکال )4-4-الف( تا )4-4-ت( نتايج مدل فازی گاما )ضريب گاما 0.7( را به ترتيب برای فصول بهار، تابستان، 
پاييز و زمستان نشان می دهند. می توان گفت الگوی کلی کيفيت زندگی، افزايش مطلوبيت به سمت بخش های 
شمالی و کاهش مطلوبيت به سمت بخش های جنوبی محدوده را نشان می دهد. براساس اشکال مذکور، نواحی 
شرق، شمال غرب و غرب منطقه 3 از کيفيت زندگی مطلوب تری نسبت به ساير بخش ها برخوردارند. اين شرايط 
در سه فصل بهار، تابستان و پاييز تقريبًا مشابه بوده، در صورتی که در فصل زمستان از مطلوبيت کيفيت زندگی در 
شرق منطقه 3 کاسته می شود و در مقابل، بخش شمالی منطقه 6 و همچنين جنوب غرب منطقه 3 از وضعيت 
مطلوب تری برخوردار می گردند. از سوی ديگر، نواحی جنوبی و شرقی منطقه 11 در نامساعد ترين وضعيت قرار دارند. 
اين شرايط به سمت شمال محدوده تا بخش های ميانی منطقه 6 با شدت کم تری برقرار است. در اين نواحی، تنها 
بلوک هايی که به دليل داشتن فضای سبز مناسب، شرايط زيست محيطی بهتری نسبت به بلوک های مجاور دارند، 
در مجموع از کيفيت زندگی مطلوب تری نيز برخوردارند. در نهايت، بخش های ميانی منطقه 3 و نيمه شمالی منطقه 
6 کيفيت زندگی متوسطی دارند. نتايج به دست آمده از اجرای مدل ويکور- فازی از نظر زمانی وضعيت تقريبًا ثابتی 
را برای تمام فصول نشان می دهد )اشکال 4-4-ث تا 4-4- ح(. همانطورکه مشاهده می شود، نواحی شرق و شمال 
غرب منطقه 3 و بخش های غربی در مرز بين مناطق 3 و 6 مطلوب ترين وضعيت را به خود اختصاص داده اند. در 
مقابل، قسمت های غربی منطقه 11 و بخشی از جنوب غرب منطقه 6 وضعيت بسيار نامطلوبی را نشان می دهند. 
اين درصورتی است که نيمه شرقی منطقه 11 از شرايط مطلوب تری نسبت به نيمه غربی آن برخوردار است. دليل 
اين امر می تواند خطی بودن مدل ويکور و تأثير پذيری شديد نتايج آن از يک يا چند شاخص مشخص باشد. منطقه 

6 در مرکز محدوده نيز شرايطی متوسط اما متنوع از نظر مطلوبيت کيفيت زندگی نشان می دهد.
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شکل 4-4- کیفیت زندگی شهری در فصول مختلف. مدل فازی گاما: الف( بهار؛ ب( تابستان؛ پ( پاییز؛ ت( زمستان. روش رتبه بندی ویکور- فازی: ث( 
بهار؛ ج( تابستان؛ چ( پاییز؛ ح( زمستان. )منبع: نگارندگان(

4-6- تحلیل حساسیت

فرايند مدل سازی ناگزير شامل مواردی از عدم قطعيت1 می باشد. عدم قطعيت از منابع مختلفی شامل خطای 
ناشی  غيره  و  مقياس گذاری2  اطالعات، خطاهای  نبودن  به روز  نمونه برداری،  اطالعات، طرح  فقدان  اندازه گيری، 
فراهم  با  حساسيت3  تحليل  و  قطعيت  عدم  می گردد.  مدل  نتايج  به  اعتماد  کاهش  سبب  عوامل  اين  می شود. 
نتايج  به  اعتماد  افزايش  به  قادر  بالقوه  به طور  ورودی ها،  در  تغيير  برابر  در  مدل  پاسخ  از چگونگی  درکی  نمودن 
مدل سازی هستند. تحليل عدم قطعيت، دامنه )مقدار( عدم قطعيت منتج شده در مدل، ناشی از عدم قطعيت موجود 
در ورودی های مدل را اندازه گيری می کند. درحالی که تحليل حساسيت چگونگی تخصيص عدم قطعيت به منابع 
مختلف، عدم قطعيت در ورودی های مدل را مورد مطالعه قرار می دهد )Lilburne and Tarantola, 2009(. عدم 
اولويت ها در  قطعيت و تحليل حساسيت می تواند به تقويت ساختار مدل، شناسايی ورودی های حساس و تعيين 
به روزرسانی و اصالح و ساده سازی مدل کمک نمايد. روش   های مختلفی در زمينه تحليل حساسيت وجود دارد. 

1- Uncertainty
2- Scaling errors
3- Sensitivity analysis
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به طورکلی در تحليل حساسيت دو رويکرد اصلی وجود دارد. هدف تحليل حساسيت محلی1 اندازه گيری نسبت تغيير 
نتيجه مدل ناشی از تغييرات کم در ورودی های مدل می باشد. روش   های تحليل حساسيت کلی2 عدم قطعيت همه 
ورودی های مدل را در نظر می گيرد. در اين روش   ها همه ورودی ها به طور هم زمان تغيير می کنند و از ميانگين گيری 
يکی يکی3  روش   .)Lilburne and Tarantola, 2009( می شود  استفاده  آن ها  برهم کنش  تعيين  برای  چندبعدی 
)OAT( معمول ترين روش تحليل حساسيت محلی است که در آن، هر بار يک پارامتر ورودی به منظور تعيين تأثير 
آن بر تابع هدف )نتيجه مدل( به صورت انتخابی تغيير می کند؛ درحالی که ساير ورودی ها ثابت هستند. هر متغير 
ممکن است با يک مقدار يا نسبت ثابت و يا با جابه جايی موقعيت عوارض يا پيکسل ها براساس يک توزيع احتمال 
تغيير کند )Fisher et al., 1997; Stoms et al., 1992(. درصورتی که مقدار تغيير در خروجی مدل کم تر از مقدار 
 Lilburne and( تغيير در ورودی ها باشد، مدل حساسيت بااليی به ورودی ندارد و نتيجه مدل قابل  قبول می باشد
Tarantola, 2009(. روش ديگر اين است که با حذف و اضافه کردن هر متغير به مدل، حساسيت مدل به متغيرهای 

.)and Jankowski, 2008 Ligmann-Zielinska1( مختلف مورد سنجش قرار گيرد

4-6-1- تحلیل حساسیت نتایج مدل فازی گاما

به منظور تحليل حساسيت نتايج مدل سازی، روش OAT مورد استفاده گرفت. شکل )4-5( درصد تغيير نتيجه 
مدل فازی گاما در اثر افزايش مقدار متغيرها را نشان می دهد. در اينجا با افزايش مقدار هر متغير )30 درصد( و 
ثابت نگه داشتن ساير متغيرها، حساسيت نتيجه مدل به متغيرهای مختلف بررسی شده است. پس از اجرای مدل، 
به ازای تغيير هر يک از متغيرها )33 متغير(، خروجی واقعی مدل )حالت عادی بدون تغيير هيچ يک از متغيرها( در 
10 سطح، طبقه بندی شد. سپس ميانگين طبقات برای هر يک از خروجی ها محاسبه گرديد. همانطور  که در شکل 
)4-5( مشاهده می شود درصد تأثير تغيير ورودی بر نتيجه مدل، در همه طبقات و در مورد همه متغيرها بين 8 تا 
10.5 درصد می باشد. با توجه به اينکه درصد تغيير نتيجه مدل  در مورد همه متغيرها کم تر از درصد تغيير ورودی 
)افزايش 30 درصد( است، می توان نتيجه گرفت که نتايج مدل فازی گاما قابل اعتماد بوده و تحت تأثير يک يا چند 
متغير خاص قرار نمی گيرد. در اين ميان، متغيرهای آلودگی صوتی، درآمد، آلودگی هوا، دسترسی به مراکز آموزشی 
و نرخ اشتغال، به ترتيب تأثير بيشتری بر نتايج مدل سازی داشته اند. اين امر تا حد زيادی ناشی از باال بودن وزن 

شاخص های مذکور می باشد. 

1- Local sensitivity analysis
2- Global sensitivity analysis
3- One-at-a-time
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شکل 4-5- تحلیل حساسیت تأثیر افزایش مقدار شاخص ها بر نتیجه مدل فازی گاما )درصد( )منبع: نگارندگان(

4-6-2- تحلیل حساسیت نتایج روش هم پوشانی ویکور- فازی

همانند مدل فازی گاما، تحليل حساسيت بر روی نتايج مدل ويکور- فازی نيز انجام شد. به اين ترتيب که با 
تغيير هر ورودی )افزايش 30 درصد به مقدار هر متغير( و ثابت نگه داشتن ساير ورودی ها، حساسيت نتيجه مدل 
متغيرها  مقدار  افزايش  اثر  در  را  فازی  ويکور-  مدل  نتيجه  تغيير  درصد   )6-4( محاسبه شد. شکل  متغير  هر  به 
نشان می دهد. درصد تأثير تغيير ورودی بر نتيجه مدل در همه موارد بين 20- تا 28 درصد می باشد. شاخص های 
تأثير  ترتيب  به  گياهی  پوشش  و سالمت  درآمد  هوا،  آلودگی  آلودگی صوتی،  نقاط جذب سفر،  تراکم  سبزينگی، 
بيشتری بر نتايج مدل داشته اند. به جز موارد ذکرشده، درصد تأثير ساير متغيرها بر خروجی مدل بين 5- تا 5 درصد 
می باشد. همانطورکه مشاهده می شود افزايش مقدار برخی از متغيرها بر نتيجه مدل تأثير منفی دارد. با وجود تفاوت 
کم وبيش باالی تأثير برخی متغيرها )سبزينگی، تراکم نقاط جذب سفر، آلودگی صوتی و آلودگی هوا( در مقايسه 
با ساير متغيرها، کم تر بودن اين مقادير نسبت به ميزان تغيير در ورودی، نشان دهنده قابل قبول بودن نتيجه مدل 

ويکور- فازی می باشد.
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شکل 4-6- تحلیل حساسیت تأثیر افزایش مقدار شاخص ها بر نتیجه مدل ویکور- فازی )منبع: نگارندگان(

با مقايسه نتايج تحليل حساسيت دو مدل استفاده شده، می توان نتيجه گرفت که نتايج مدل فازی گاما از قابليت 
تأثير ورودی های  تغييرات  اين دليل که دامنه  به  به مدل ويکور- فازی برخوردار هستند.  بيشتری نسبت  اعتماد 
مختلف بر نتيجه مدل حدود 2.5 درصد می باشد. درحالی که اين پارامتر در مورد نتايج مدل ويکور- فازی حدود 
50 درصد است. با توجه به اينکه تأثير متغيرها بر نتيجه مدل فازی گاما نزديک به هم می باشد )8 تا 10.5 درصد( 
نمی توان از ورود هر يک از اين متغيرها به مدل، به راحتی صرف نظر کرد. به عبارتی، همه متغيرها با تفاوتی اندک 
بر نتيجه مدل تأثيرگذارند و در بين آن ها متغيری که نقش ناچيزی در نتيجه مدل داشته باشد، وجود ندارد. در مقابل، 
تحليل حساسيت نتايج مدل ويکور- فازی، تفاوت زيادی در ميزان تأثير متغيرهای مختلف بر نتيجه مدل نشان 
می دهد؛ به طوری که تأثير برخی از متغيرها شامل سبزينگی، تراکم نقاط جذب سفر، آلودگی صوتی، آلودگی هوا 
و درآمد بر نتيجه مدل، بسيار زياد می باشد. از سوی ديگر، اهميت و تأثير اکثر متغيرها نظير جوانی جمعيت، بافت 
شهری، شيب، نسبت جنسی، رطوبت، دما، تراکم سطحی، دسترسی به مراکز خدماتی و غيره بسيار ناچيز )نزديک به 
صفر( است و می توان آن ها را از مدل حذف نمود. دليل تفاوت نتايج تحليل حساسيت اين مدل ها، قابليت مدل سازی 
عدم قطعيت توسط مدل فازی گاما و در مقابل، خطی بودن مدل ويکور و تأثير پذيری شديد نتايج آن از يک يا چند 

شاخص مشخص در مرحله ترکيب شاخص ها می باشد.
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4-7- بررسی الگوی فضایی کیفیت زندگی شهری

جهت بررسی الگوی مکانی کيفيت زندگی شهری از شاخص خودهم بستگی مکانی موران1 استفاده شد )اين 
شاخص در بازه 1 تا 1- متغير بوده، به طوری که ارزش بزرگ تر از صفر الگوی خوشه ای، کوچک تر از صفر الگوی 
پراکنده و صفر الگوی تصادفی را نشان می دهد(. ضرايب مربوطه برای مدل ها و فصول مختلف در جدول )3-4( 
مقاديری  فصول  همه  در  موران  می باشد، شاخص  استنباط  قابل  اين جدول  اطالعات  از  همانطورکه  است.  آمده 
بزرگ تر از صفر را نشان می دهد. اين بدان معناست که محدوده مورد مطالعه از نظر کيفيت زندگی دارای الگوی 
خوشه ای می باشد؛ به عبارت ديگر بلوک هايی که در مجاورت يکديگر قرار گرفته اند از نظر کيفيت زندگی دارای 
وضعيتی مشابه يا نزديک به هم هستند؛ به طوری که تشکيل خوشه های مکانی می دهند. از آنجا که Z-Score )نمره 
استاندارد( بزرگ تر از 2.5 و P-Value )احتمال تصادفی بودن مشاهدات( برابر با صفر می باشد، می توان نتيجه گرفت 
که الگوی خوشه ای کيفيت زندگی در محدوده مورد مطالعه تصادفی نيست و بلوک های مجاور از نظر مکانی دارای 

خود هم بستگی می باشند.
جدول 4-3- شاخص خودهم بستگی مکانی موران برای کیفیت زندگی )Z-Score > -2,5 < 2,5+ در سطح احتمال 95% و P-value  نزدیک به صفر 

احتمال تصادفی بودن توزیع فضایی داده ها را رد می کند( )منبع: نگارندگان(

Moran’s IZ-ScoreP-Value

فازی گاما

0.4240.560.00بهار

0.4140.30.00تابستان

0.3537.460.00پاييز

0.5351.660.00زمستان

ويکور - فازی

0.6260.630.00بهار

0.6966.860.00تابستان

0.6361.010.00پاييز

0.6058.70.00زمستان

4-8- مدل سازی زمانی کیفیت زندگی شهری

به منظور آشکارتر  شدن چگونگی تغييرات فصلی کيفيت زندگی، نتايج مدل سازی به دست آمده به ترتيب فصول 
از يکديگر تفريق گرديد )شکل 4-7(. اشکال )4-7-الف( تا )4-7-ت( به ترتيب چگونگی تغيير کيفيت زندگی 
از فصل زمستان به بهار، بهار به تابستان، تابستان به پاييز و پاييز به زمستان را در محدوده مورد مطالعه نشان 
می دهد. همانطورکه مشاهده می شود، با تغيير فصل از زمستان به بهار، کيفيت زندگی در بخش های شمالی بهبود 
می يابد؛ در صورتی که ساير بخش ها به جز برخی از بلوک ها در نواحی مرکزی محدوده )منطقه 6( وضعيت تقريبًا 
ثابتی دارند )شکل 4-7-الف(. با گذر از فصل بهار به فصل تابستان، به جز منطقه 11 در بخش جنوبی محدوده، 

1- Spatial Autocorrelation Moran’s Index
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بيشتر بلوک های مورد بررسی، تغييرات منفی را تجربه می کنند )شکل 4-7-ب(. با اتمام فصل تابستان و ورود به 
فصل پاييز )شکل 4-7-پ( کيفيت زندگی در اغلب بلوک ها مطلوب تر می شود. در نهايت در اثر تغيير فصل پاييز 
به زمستان، بخش شمالی محدوده )منطقه 3( تغييرات منفی تجربه می کند؛ درحالی که بخش های مرکزی و جنوبی 

به جز در مواردی بدون تغيير باقی می مانند )شکل 4-7-ت(.

شکل 4-7- تغییرات فصلی کیفیت زندگی شهری. الف( زمستان به بهار؛ ب( بهار به تابستان؛ پ( تابستان به پاییز؛ ت( پاییز به زمستان. )منبع: نگارندگان(

4-9- نتیجه گیری

نتايج پياده سازی روش ارائه شده نشان می دهد که با بهره گيری از تصاوير ماهواره ای و داده های مکانی به همراه 
داده های آماری و همچنين الگوريتم ها و مدل های موجود در علوم اطالعات جغرافيايی و سنجش از دور، می توان 
نتايج دو  از آن فراهم نمود. مقايسه  کيفيت زندگی شهری را به صورت يک پارچه مدل سازی کرد و ديدی جامع 
مدل استفاده شده  از طريق تحليل حساسيت نشان داد که استفاده از مدل فازی گاما در تلفيق شاخص های کيفيت 
زندگی از قابليت اعتماد بيشتری برخوردار است. اين امر به دليل قابليت مدل سازی عدم قطعيت مدل فازی می باشد. 
در مقابل اگرچه تحليل حساسيت نتايج مدل ويکور- فازی نتايج قابل قبولی را نشان می دهد، اما به دليل خطی 
بودن مدل ويکور و تأثيرپذيری بيشتر آن از برخی متغيرها، قابليت اعتماد کم تری نسبت به مدل فازی گاما دارد. 
مدل سازی زمانی کيفيت زندگی شهری بر وجود پويايی و تغيير وضعيت کيفيت زندگی در فصول مختلف داللت 
دارد. به طوری که در محدوده مورد مطالعه اغلب بلوک های مورد بررسی در فصل بهار و پاييز شرايط زيست محيطی 
تابستان وضعيت کم وبيش  در  کالبدی  برعکس وضعيت  دارند؛  تابستان  و  زمستان  به فصول  نسبت  مطلوب تری 

مطلوب تری را نشان می دهد.
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فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

5-1- مقدمه

قابليت تصاوير ماهواره ای و روش   ها و الگوريتم های مکانی در استخراج شاخص های مختلف و همچنين قابليت 
سامانه های  اطالعات جغرافيايی به منظور ترکيب و هم پوشانی داده های سنجش از دور، داده های آماری و داده های 
مکانی، امکان مدل سازی و ارزيابی کيفيت زندگی شهری را براساس رويکرد عينی فراهم کرده است. همچنين 
توانايی پايگاه های داده مکانی در ذخيره سازی داده ها و اطالعات، امکان نمايش، پايش و شناخت پويايی کيفيت 
فرايند مطالعه و شناخت  توانمند می تواند  ابزاری  به عنوان  اين دو  ترکيب  فراهم می کند.  را در طی زمان  زندگی 
با کاهش هزينه و زمان مطالعه، به محققان و  ابعاد مکان و زمان تسهيل نمايد و  وضعيت کيفيت زندگی را در 

برنامه ريزان در تدوين استراتژی ها و برنامه ريزی جهت بهبود کيفيت زندگی شهروندان کمک نمايد. 

در اين فصل به صورت اجمالی به جمع بندی نتايج تحقيق در قالب بررسی اهداف، سؤاالت و فرض های تحقيق 
پرداخته می شود و با بيان مزايا و محدوديت های پژوهش حاضر، پيشنهاداتی برای پژوهش های آتی به منظور ادامه 

و بهبود مطالعه کيفيت زندگی شهری ارائه می گردد.

5-2- بررسی تحقق اهداف پژوهش

همانطورکه در فصل 1 )مقدمه( ذکر گرديد، هدف اصلی اين پژوهش »ارائه روشی به منظور مدل سازی مکانی-
زمانی کيفيت زندگی شهری« بوده است. براساس آنچه که در فصول مبانی نظری، متدولوژی و نتايج آمده است، 
می توان بيان نمود که با تکيه بر مبانی و مفاهيم کيفيت زندگی و روش   ها و مدل های استفاده شده، اين پژوهش 
با ارائه روش و فرايندی به منظور مدل سازی مکانی و زمانی کيفيت زندگی شهری، به هدف اصلی خود نائل شده 

است. عالوه بر هدف اصلی، اهداف فرعی نيز مورد توجه قرار گرفته که شرح آن در ادامه می آيد.

نقشه کيفيت زندگی در فصول مختلف سال در منطقه مورد مطالعه براساس روش معرفی شده تهيه گرديد.- 

براساس نقشه های توليد شده، الگوی مکانی و زمانی کيفيت زندگی شهری مورد ارزيابی و تحليل قرار گرفت. - 
به طوری که تفاوت کيفيت زندگی در مکان های مختلف و تغيير آن در طول فصول مختلف، بصری سازی و 

شناسايی گرديد.

در نهايت به منظور ارزيابی قابليت اعتماد به نتايج روش   های پيشنهادی و تعيين مدل مناسب تر جهت مدل سازی - 
کيفيت زندگی شهری، تحليل حساسيت نتايج مدل سازی، مورد بررسی قرار گرفت و مدل های مورد استفاده با 

يکديگر مقايسه گرديدند.
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5-3- سؤاالت تحقیق

اين پژوهش به دنبال پاسخ گويی به دو سؤال بوده است؛ در واقع شالوده و جهت گيری پژوهش بر مبنای اين دو 
سؤال پايه ريزی و تعيين گرديده است. سؤاالت مورد نظر اين پژوهش به شرح زير است:

چگونه می توان تغييرات مکانی-زمانی کيفيت زندگی را در مناطق ناهمگن شهری مدل نمود؟- 

ميزان قابليت اعتماد نتايج حاصل از مدل های استفاده شده در تلفيق و مدل سازی مکانی کيفيت زندگی شهری - 
چقدر است و کدام يک از قابليت اعتماد بيشتری برخوردار است؟

جهت پاسخ گويی به سؤاالت تحقيق، دو فرض اوليه طراحی شد که پس از انجام مراحل پيش بينی شده در روش 
تحقيق، می بايست مورد بررسی قرار گيرند تا عالوه بر تعيين درستی يا نادرستی آن ها، به سؤاالت مطرح شده نيز 

پاسخ داده شود. در ادامه فرض های تحقيق مورد بررسی قرار گرفته است.

5-4- جمع بندی نتایج و بررسی فرض های تحقیق

در پاسخ به سؤال اول تحقيق مبنی بر اينکه »چگونه می توان تغييرات مکانی-زمانی کيفيت زندگی را در مناطق 
ناهمگن شهری مدل نمود؟« فرضيه اول مورد بررسی قرار می گيرد.

داده های -  ترکيب  از روش   های  استفاده  با  زندگی شهری  کيفيت  بر  مؤثر  ترکيب شاخص های  با  اول:  فرض 

مکانی و با در نظر گرفتن تغييرات فصلی، می توان تغييرات مکانی-زمانی کيفيت زندگی را در مناطق ناهمگن 
شهری مدل نمود.

مدل سازی کيفيت زندگی شهری در سطح بلوک های شهری با استفاده از روش   های ترکيب داده های مکانی نشان 
داد که اين روش   ها از توانايی آشکارسازی تفاوت های مکانی و زمانی کيفيت زندگی در محيط های پيچيده و ناهمگن 
شهری برخوردار هستند. نتايج مدل سازی مکانی کيفيت زندگی بر وجود الگويی کم وبيش منظم از جنوب به شمال 
محدوده مورد مطالعه داللت دارد. به طوری که از جنوب به سمت بخش های شمالی، کيفيت زندگی به تدريج مطلوب تر 
می شود. بررسی شاخص خودهم بستگی مکانی موران در همه فصول و در مورد هر دو مدل استفاده شده، مقاديری 
بزرگ تر از 0.35 را نشان می دهد. اين به معنای وجود الگوی توزيع خوشه ای در محدوده مورد مطالعه می باشد. از آنجا 
که Z-Score )نمره استاندارد( بزرگ تر از 2.5 و P-Value )احتمال تصادفی بودن مشاهدات( برابر با صفر به دست 
آمده است، می توان نتيجه گرفت که الگوی توزيع خوشه ای کيفيت زندگی در محدوده مورد مطالعه تصادفی نيست 
و بلوک های مجاور از نظر مکانی دارای خود هم بستگی هستند. مقايسه وضعيت کيفيت زندگی در فصول مختلف 
بر پويايی و تغيير کيفيت زندگی تحت تأثير تغييرات فصلی داللت دارد. به طورکلی در فصول تابستان و زمستان در 
اغلب بلوک های شهری از سطح کيفيت زيست محيطی کاسته شده و در مقابل با آغاز فصل های بهار و پاييز، وضعيت 
زيست محيطی مطلوب تر می گردد. بعد کالبدی در مقايسه با بعد زيست محيطی، وضعيت کم وبيش متفاوت تری دارد. 
وضعيت کالبدی محدوده مورد مطالعه در فصل تابستان، شرايط مساعدتری را نشان می دهد؛ به طوری که با اتمام فصل 

بهار و ورود به فصل تابستان، اين شرايط مطلوب تر شده و برعکس با آغاز فصل پاييز دچار تغييرات منفی می شود. 
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در پاسخ به سؤال دوم تحقيق مبنی بر اينکه »ميزان قابليت اعتماد نتايج حاصل از مدل های استفاده شده در 
تلفيق و مدل سازی مکانی کيفيت زندگی شهری چقدر است و کدام يک از قابليت اعتماد بيشتری برخوردار است؟« 

فرضيه دوم تحقيق مورد بررسی قرار می گيرد.

از -  استفاده  شهری  زندگی  کيفيت  مدل سازی  مختلف  مراحل  در  قطعيت  عدم  وجود  به  توجه  با  دوم:  فرض 

مدل های فازی می تواند مؤثر واقع شود. عالوه براين با توجه به وجود معيارهای متعدد در مدل سازی کيفيت 
زندگی، تلفيق مدل فازی با روش   های تصميم گيری چندمعياره )ويکور( می تواند نتايج قابل اعتمادی حاصل کند.

تحليل حساسيت نتايج مدل سازی به تغيير در هر يک از متغيرها، نشان داد که درصد تغيير نتيجه مدل در مورد 
همه متغيرها کم تر از درصد تغيير در ورودی ها )افزايش 30 درصد( بوده است. اين مقدار برای مدل فازی گاما بين 
8 تا 10.5 درصد و برای روش هم پوشانی ويکور- فازی بين 20- تا 28 درصد به دست آمده است. با توجه به اينکه 
تغيير در نتيجه مدل سازی در هر دو مورد کم تر از تغيير در ورودی ها است، نتايج هر دو مدل قابل قبول می باشد. با 
مقايسه نتايج تحليل حساسيت دو مدل استفاده شده، می توان نتيجه گرفت که نتايج مدل فازی گاما از قابليت اعتماد 
بيشتری نسبت به مدل ويکور- فازی برخوردار است. به اين دليل که دامنه تغييرات تأثير ورودی های مختلف بر 
نتيجه اين مدل حدود 2.5 درصد می باشد؛ درحالی که اين مقدار در مورد نتايج مدل ويکور- فازی حدود 50 درصد 
می باشد. اين به معنای تأثيرپذيری باالی مدل ويکور از برخی از متغيرها و در مقابل تأثير ناچيز برخی ديگر از 
متغيرها بر نتايج آن می باشد. به طوری که عدم ورود برخی متغيرها به مدل، تغيير زيادی در نتيجه مدل ايجاد می کند؛ 
درحالی که عدم ورود برخی ديگر از متغيرها، تغييری در نتايج مدل ايجاد نخواهد کرد. در مقابل، تأثير متغيرها بر 

نتيجه مدل فازی گاما تفاوت کمی با يکديگر دارند و ميزان تأثير آن ها بيشتر به وزن آن ها بستگی دارد. 

5-5- مزایا و محدودیت های پژوهش

مزايا و محدوديت هايی پژوهش حاضر به شرح زير می باشد:

مزایا:

روش و فرايند ارائه شده در اين پژوهش با در نظر گرفتن شاخص های متعدد مؤثر بر کيفيت زندگی در ابعاد - 
مختلف، ديدی عينی و کم وبيش جامع از کيفيت زندگی شهری را فراهم می کند. 

مدل سازی و ارزيابی کيفيت زندگی در سطح بلوک های آماری شهری به شناخت تفاوت های مکانی کيفيت - 
زندگی در محيط های پيچيده شهری کمک می نمايد.

به -  زمان،  به  وابسته  محيطی  شرايط  تغيير  تأثير  تحت  زندگی،  کيفيت  تغييرات  بررسی  و  پويايی  مدل سازی 
پايش کيفيت زندگی شهری و شناخت رفتار پيچيده اين ويژگی مکانی در مقياس های زمانی مختلف کمک 
می نمايد. شناخت تغييرات زمانی و تفاوت های مکانی کيفيت زندگی در محيط های شهری به عنوان اطالعات 
مورد  زندگی شهروندان  شرايط  بهبود  برنامه ريزی های شهری جهت  و  استراتژی ها  تدوين  در  می تواند  پايه 

استفاده قرار گيرد.
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ارزيابی قابليت اعتماد نتايج مدل سازی از طريق تحليل حساسيت نتايج به دست آمده، امکان مقايسه مدل های - 
مختلف و تعيين مدل مناسب را فراهم می کند.

محدودیت ها:

يکی از محدوديت های پژوهش های علمی، فقدان و يا عدم دسترسی به داده ها و اطالعات کامل و مطلوب  - 
نظر محقق می باشد. اين پژوهش نيز از اين قاعده مستثنی نبوده و در مواردی مانند عدم تطابق زمانی کامل 
ابعاد ديگر کيفيت زندگی همچون  داده های مختلف و همچنين محدوديت دسترسی به داده های مربوط به 

سالمت و امنيت در زمان مناسب، با مشکالتی مواجه بوده است.

عالوه براين محدوديت در دسترسی به منابع داده الزم و افزايش چند برابری حجم کار )با توجه به محدوديت - 
زمانی( مانع از مدل سازی کيفيت زندگی در مقياس های زمانی کوتاه تر همچون ماه، روز و ساعت می شود.

فقدان داده های واقعی از وضعيت کيفيت زندگی با توجه به ماهيت موضوع، ارزيابی صحت نتايج مدل سازی را - 
با مشکل مواجه می کند. اين امر در انتخاب مدل مورد استفاده نيز محدوديت هايی ايجاد می کند. به عنوان مثال 

نمی توان از مدل هايی که به داده های آموزشی نياز دارند جهت تلفيق شاخص ها استفاده نمود.

5-6- پیشنهادات برای پژوهش های آتی

کيفيت زندگی، ابعاد و زوايای مختلفی را دربرمی گيرد و تحت تأثير مسائل فراوانی قرار دارد. بنابراين در نظر - 
گرفتن ابعاد و شاخص های ديگر مانند وضعيت سالمت، اميد به زندگی، امنيت و غيره می تواند ديدی جامع تر 

از کيفيت زندگی فراهم نمايد. 

از آنجا که در پژوهش حاضر، تنها دو روش )فازی گاما و ويکور- فازی( جهت تلفيق و مدل سازی مکانی کيفيت - 
زندگی مورد استفاده قرار گرفته است، به کارگيری ساير مدل های موجود همانند مدل های مختلف تصميم گيری 
چند معياره، تحليل مؤلفه های اصلی، الگوريتم درخت تصميم و سيستم های استنتاج فازی جهت مقايسه نتايج 

آن ها با روش   های استفاده شده در اين مطالعه پيشنهاد می شود.

تغييرات برخی از شاخص ها )نظير آلودگی هوا، آلودگی صدا و حجم ترافيک( بسيار پيچيده  است؛ به طوری که - 
در مقياس های زمانی مختلف تغيير می کنند. از آنجا که مدل سازی تغييرات فصلی براساس رويکرد نمايش 
لحظه ای قادر به مدل سازی رفتار اين پديده ها نيست، استفاده از رويکردهای زمانی پيچيده تر نظير خط سير 

شیء و يا رويکرد رويدادها و فرايندها جهت مدل سازی کيفيت زندگی شهری پيشنهاد می گردد.
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