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 چکیده
بر  شده استت. مجاورت آن بناشهر جدید گلبهار ، با هدف جذب سرریز جمعیتی کالن شهر مشهد در 

 از پس 1831 سال در نفر برآورد شده است . 022222طبق اهداف طرح ، افق جمعیتی گلبهار رقمی حدود 

 مرحله افق جمعیت و نفر 100222 به شهر توسعه اول مرحله افق جمعیت ، مسكن ساله 99 طرح شدن عملیاتی

پیش بینی نفر 090222 معادل جمعیتی اسكان مرحله دو این در دیگر بعبارتی .یافت افزایش نفر 102222به دوم

و گسترش سكونت گاه های تا کنون نفر  12038. اما آنچه در واقعیت با آن روبرو هستیم جذب تنها می شد،

این مقاله با این فرض که کیفیت زندگی شهری یكی از عوامل موثر در  غیر رسمی در کالنشهر مشهد می باشد.

ندگی شهری در شهر مشهد و گلبهار بر اساس زمحل سكونت است ، به مقایسه کیفیت  انتخاب مردم جهت

 شاخص های موجود در طرح های سرشماری می پردازد.

 

 : کیفیت زندگی شهری، شهر جدید گلبهار، تاکسونومی عددی، کالنشهر مشهد. واژگان کلیدی
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 مقدمه -1

سرریز جمعیت و جلوگیری از گسترش یكی از مهمترین اهداف ساخت شهر های جدید ، جذب 

ر با چنین هدفی در سكونت گاه های غیر رسمی در کالن شهر های مجاور است . طرح شهر جدید گلبها

فاز عملیاتی قرار بر اتمام داشت . در آخرین بازبینی  0تصویب شد و عملیات اجرای آن در طی  1810سال 

که با اجرای  شدمی نفر برآورد 022222 معادل 1890ل جمعیت گلبهار تا سا افق نهایی 1833طرح در سال 

. اما واقعیت موجود ، ارقامی چندین برابر کمتر از  افزایش یافتنفر  092222طرح مسكن مهر ، این رقم به 

فاز  0( جمعیت گلبهار را حتی پس از اجرای 1892افق های طرح را نشان می دهد . آخرین سرشماری )

از زیر ساخت ها ،که طبق ادعای اجرا کنندگان آن توانایی جواب گویی به عملیاتی و تكمیل بسیاری 

  این مقاله ،نفر نشان می دهد . با توجه به حجم گسترده سرمایه گذاری 12080تنها  نفر را دارد ، 002222

 را دربررسی دالیل عدم عالقه مردم به سكونت در گلبهار و ترجیح محالت فقیر نشین مشهد به گلبهار

. با توجه به اینكه می توان کیفیت زندگی در یک مكان را یكی از دالیل اصلی خود قرار می دهداولویت 

مردم برای انتخاب محل سكونت دانست ، این مقاله با استفاده از روش تاکسونومی عددی به مقایسه کیفیت 

 زندگی شهری در مشهد و گلبهار می پردازد .

 

 مبانی نظری -2

ز مكان جغرافیا یا مورد کیفیت زندگی به خصوص در رابطه با مكان است. منظور ااین پژوهش در 

ها و جوامع است.در ادبیات کیفیت زندگی ها، محلهو گروهی از افراد مانند خانوادههای فردی محیط

(Mulligan, 2004) های اطراف ، شرایط فیزیكی به عنوان رضایتی  که یک فرد از انسان را کیفیت زندگی

ها( و ها )مانند خانوادهتواند تحت تأثیر رفتار افراد، گروهو شرایطی که وابسته به مقیاس است و می

و بر این اساس این پژوهش در نظر دارد کند  ها( قرار گیرد تفسیر میشرکتواحدهای اقتصادی )مانند 

 .قرار دهدبررسی  مورد گیری و ارزیابی آن رافیت زندگی شهری و چگونگی اندازهمعنای کی

گیری و ارزیابی کیفیت زندگی، و بررسی اثرات آن در رفتار انسان مبحث بسیار مهمی در علوم اندازه

ا به خاطر تأثیر آن بر چگونگی تنهدر کیفیت زندگی شهری نه و مطالعه(Mulligan, 2004) اجتماعی است

رفتار مردم ، به خاطر تأثیر آن بر احساس رضایت از زندگی و خوشبختی نیز مهم است.کیفیت زندگی به 

 تواند:طور عام و خاص می

 (Lu, 1999)و .(Dahmann, 1985) های عمومی باشدسازتقاضا برای حرکتزمینه -
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ای از ی مجموعهها برای ساکنانش را تحت تأثیر قرار دهد و با ارائهپذیری شهربه طور مستقیم زیست -

 Marans). دهدهای خود را میریزان امكان ارزیابی اثر بخشی تالشگذاران و برنامهها ، به سیاستماتریس

R. W., 2002) 

 (Campbell, 1976a) گیری و انتخاب محل سكونت موثر است.درایجاد انگیزه برای تصمیم -

 .زیست داردای، رشد اقتصاد منطقه و پایداری محیطای بر الگوهای مهاجرت منطقهپیامدهای گسترده -

(Kemp, 1997) 

الگوهای مهاجرت و رشد شهر در پاسخ به تفاوت در  موضوع به خوبی ثابت شده است کهدر واقع این 

های شغلی، فرصت که ممكن است متأثر از ماهیت(Liaw, 2002)آید ها بوجود میزندگی بین مكان کیفیت

ون شهری  نیز به تفاوت در های درپذیری یک شهر یا یک متروپولیس باشد.الگوهای تحرکو رقابت

های  کیفیت زندگی شهری وچگونگی های ذهنی که افراد در مورد جنبهها و ارزیابیهای عینی محلهویژگی

  (Ley, 1996) است. تفاوت آن در سراسر فضای شهری دارند، مرتبط

آن  گیری شرایطیک شهر نیاز به اندازهبه منظور درک کیفیت زندگی در یک محیط خاص،از جمله 

های ممكن است برداشت دانیم که افراد مختلف.میها داریمای از شاخصه از مجموعهمحل با استفاد

های ذهنی مختلف در از یک مفهوم  داشته باشند که از این رو این تنوع در برداشت باعث قضاوت متفاوتی

آنها ،می شود.  شهری محیط خاص ویژگیهای خالت دارد،ازجملهمورد مفاهیمی که در کیفیت زندگی آنها د

-های مدل و جمعهای کیفیت زندگی افراد ما نیاز به استفاده از چارچوببرای بررسی کافی در مورد جنبه

روش دنبال  ها عمدتا از دو مطرح کرده بررسی (Andelman, 1998)ها داریم.همانطور که آوری داده

 شده است:

معموال  -های ثانویهالف( رویكرد عینی که به طور معمول به تجزیه و تحلیل محدود و گزارش از داده

های رسمی داده های کلی در جغرافیای مختلف یا مقیاس فضایی است. که به طور عمده از مجموعه داده

های تحقیق در مورد شاخص رابطهدولتی از جمله سرشماری در دسترس است. این رویكرد اغلب در 

 شود.اجتماعی استفاده می

آوری اطالعات اولیه پراکنده و یا در سطح فردی ب( رویكرد ذهنی که به طور خاص برای جمع

های بررسی اجتماعی که در آن تمرکز بر روی سنجش رفتار مردم ، یا ارزیابی طراحی شده است که از روش

 شود.کلی و کیفیت زندگی شهری به طور خاص است استفاده می های کیفیت زندگی به طورجنبه

های عینی و ذهنی شناسایی شود که برای ارزیابی ای از شاخصبعضی مواقع ممكن است مجموعه

 1هایی که در جدول ی در یک شهر استفاده شده است مانند ویژگیکیفیت زندگی در یک شهر یا محله

 لیست شده است.
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 های عینی و ذهنیشاخص ایویژگی ه - 1 جدول
 های عینیشاخص های ذهنیشاخص های رفتاریشاخص

 اشتغال نرخ رضایت از مسكن و محله استفاده از حمل و نقل عمومی

 دستیابی به امكانات آموزش تمایل به حرکت مشارکت در ورزش

 درآمد سرانه درک از جرم و جنایت سواریروی و دوچرخهپیاده

 آمار جرم و جنایت از کیفیت مدرسه رضایت از امكانات رفاهی،فرهنگی استفاده

 خشونت خانگی از خدمات بهداشتی و درمانی رضایت های بهداشتیاز کلینیک  استفاده

 میزان مرگ و میر در موردهمسایگان رضایت هاتعداد همسایه

 های مزمنبیماری شیوع آوری زبالهدر مورد جمع رضایت هادر سازمانشرکت داوطلبانه 

 کیفیت هوا در مورد تراکم و ازدحام رضایت های محلیگیریمشارکت در تصمیم

 تراکم مسكونی در مورد دولت رضایت ساخت سازمانمشارکت در

 های خالینرخ مسكن رضایت از سالمت تحرک مسكونی

 عمومیهای حمل و نقل مجموع ایستگاه رضایت از خانواده، دوستان، کار و .. 

 فاصله تا ایستگاه حمل و نقل عمومی رضایت از زندگی و شادی  

 خدمات خرده فروشیدر دسترس بودن   

 (Marans R. W., 2002)منبع: 

 

 های مسکونیکیفیت زندگی و محیط -3

کردند که مورد بحث میها، دانشمندان در علوم اجتماعی و طراحی  محیط زیست در این در طی سال

هر چیزی دارای یک بعد ذهنی است که ادراک می شودو همچنین یک واقعیت عینی است . تاکید « کیفیت»

 فرهنگی تقسیم شود. -محیط زندگی ممكن است به ابعاد ساخته شده ، طبیعتی و اجتماعی  اصلی برمفهوم

(Marans R. W., 2002) ژگی های مختلف زیست محیطی همراه با مشخصات خاصی با توجه به و وی

های ی آن ابعاد است و یافتهکنند شامل همهآن ابعاد داشته باشد. اما مكانی که مردم  درآن زندگی می

محققان به روشنی هر سه بعدمهم کیفیت زندگی یا رفاه ذهنی زندگی افراد در یک مكان خاص را نشان داده 

توان از آن تعریف دقیقی ارائه داد. یک مفهوم چند بعدی است که نمی "زندگی شهری قطعااست.کیفیت 

 اغلب دشوار است که بین مفاهیم کیفیت زندگی، رفاه، رضایت و شادی تفاوتی قائل شد.

ریزی است این است که ی بسیاری از رویكردهای برنامهین ترتیب یک فرض اصلی که زیر بنابه ا

 .ا می توان برای افزایش سطح رضایت از زندگی ساکنان طراحی کردر های شهریمحیط
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 نگاهی به چگونگی بررسی کیفیت زندگی شهری -4

در بررسی کیفیت زندگی شهری دو رویكرد متوسط محققان استفاده شده است بخصوص در زمینه 

)کیفیت  QOL/QOUl1اولین رویكرد که شامل نظارت بر :شهرها کالنزندگی مردم در شهرها و 

آوری در طول زمان از جمع"ها که معموالای از شاخصزندگی/کیفیت زندگی شهری( از طریق مجموعه

شود مربوط به آید که گفته میکنند بدست میکه منابع رسمی )مانند سرشماری( استفاده می های مكانیداده

-جنایت و آلودگی هوا، هزینه از کیفیت زندگی است.)به عنوان مثال سطح درآمد خانوار نرخ جرم و درک

 های مسكن و غیره(

های ارزیابی ذهنی مردم از های محیط شهری و معیارسازی روابط بین ویِژگیدومین رویكرد شامل مدل

است. این رویكرد  های خاص و زندگی به عنوان یک کلابعاد کیفیت زندگی، از جمله رضایت آنها از پدیده

های تحقیق و بررسی و تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از که از طریق روششامل اطالعاتی است  "معموال

 بدست آمده است. 0های معادله ساختاریهایی مانند تحلیل رگرسیون و یا مدلروش

به عنوان مرجع (Campbell, 1976a)رسد که اغلب در ادبیات مطالعات کیفیت زندگی به نظر می

توانید طیف وسیی ارائه چارچوب مدلی فرگیر برای بررسی کیفیت زندگی استناد شده است که به آسانی می

د .با توجه به رضایت قتصادی و زیست محیطی را ترکیب کنروابط جمعیت، شناختی، اجتماعی، اجتماعی، ا

 :ل زیر تعریف شده ن مدل در چهار اصی( ا1در سطوح مختلف زندگی یا ابعادزندگی)نگاه کنید به شكل 

 الف( تجربه افراد از تعامالت خود با محیط اطراف به دست آمده است.

 های ذهنی افراد از محیط زیست عینی مختلف استب( تجربه

 ج( مردم به تجارب خود با محیط اطراف خودواکنش می دهند.

 شودد(  سطح رضایت از ابعادمختلف زندگی باعث تجربه کلی کیفیت زندگی می

عینی از هر یک از  های مختلفای از ارتباطات بین ویژگیاصل ، این مدل خاص ، مجموعه در

تواند تحت تاثیر طیف وسیعی از ابعادزندگی و رضایت از معیارهای این ابعاداست که در نوبه خود می

 ,Campbell) روش پیشنهاد شده توسط ای باشد.های فردی و استانداردهای فردی از مقایسهویژگی

1976a) تجزیه و تحلیل  در نظر گرفته تواند در سطوح مختلفی از دهد رضایت از زندگی مینشان می

 شود.

 

 

 

                                                           
1 quality of life/quality of urban life 

2structural equation model 
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 مدل نمایش روابط بین ابعاد رضایت و رضایت از زندگی -1شکل 

 
(Marans, 1975) 

 

 هامراحل تدوین شاخص -5

ها را رود، مراحل تدوین شاخصی به کار میبندرتبهبه طور کلی صرف نظر از نوع روشی که در 

 ی کلی به سه مرحله تقسیم کرد:بندطبقهتوان در یک می
 هاانتخاب شاخص -5-1

های مختلف در سطوح متفاوت منوط یی در زمینهایجغرافهای تر از وضعیت مكانقشناخت بهتر و دقی

های موردنظر است. برای نیل به این مهم، از داشتن اطالعات کامل و پردازش شده از مكانبه در دسترس 

شود. این های ترکیبی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و غیره استفاده مییک سری شاخص

براساس یی را ایجغرافهای توانند سطحی از آسایش و رفاه و رشد و توسعه مكانهای ترکیبی میشاخص

ای است و ترین قدم در مطالعات توسعه ناحیهها، مهممعیارهای انتخاب شده نشان دهند. تعیین این شاخص

. برای بیان (111-112, ص. 1832)کالنتری،خلیل, های موجود در ناحیه است در واقع بیان آماری پدیده

ها ضروری است تا مفاهیم مربوط به متغیر و توسعه و نقش آن در بیان آماری پدیدههای اهمیت شاخص

 تر روشن شود. شاخص به طور عمیق

یی را در معیارهای انتخاب شده ایجغرافتوانند سطح توسعه مكان متغیرها ارقام خامی هستند که نمی

را که باال بودن پزشكان و شاغالن و نشان دهد. مثل تعداد پزشكان، تعداد شاغالن بخش صنعت و غیره. زی

تواند باشد: چون امكان دارد مكانی جمعیت بیشتری داشته های مورد نظر نمیغیره دلیل بر توسعه مكان

های باشد، طبیعی است که تعداد پزشكان و یا متغیرهای دیگر نیز باال خواهد شد. در حالی که شاخص

«. روندهای عوامل متغیر در طول زمان به کار مینوسان ی و سنجشریگاندازهارقامی هستند که برای 

توان های مختلف، درصدها و غیره میها، نسبت. به عبارت دیگر با تبدیل متغیرها به سرانه(1810)آسایش،, 

سازی، متغیرها اقدام کرد. مثل تعداد پزشكان در ده هزار نفر جمعیت، درصد شاغالن بخش به شاخص
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هاست. ها مربوط به مفاهیم آنصنعت نسبت به کل شاغالن، مسأله بعدی در ارتباط با متغیرها و شاخص

سازی یی است. بنابراین در موقع شاخصایجغرافهای منفی بیانگر عدم توسعه یک مكان بعضی از شاخص

ها را معكوس و از مقادیر ثابتی کم نظر کرد، یا این که این شاخصها صرفبایستی یا از انتخاب این شاخص

توان با تقسیم کردن جمعیت را می A. مثالً نرخ بیكاری ناحیه (110-111, ص. 1832)کالنتری،خلیل, کرد 

 به تعداد بیكاران همان ناحیه معكوس کرد. Aفعال ناحیه 
 هارفع اختالف مقیاس بین شاخص -5-2

رفع »ها تبدیل شدند، باید در مرحله بعدی به ، بعد از اینكه متغیرها به شاخصدر مطالعات توسعه

گردد ها مبادرت کرد. این مشكل در یک تحلیل چند متغیری زمانی آشكار میبین شاخص« اختالف مقیاس

های گوناگون به سطح توسعه دست یابد. بنابراین بایستی که با استفاده از چندین شاخص در مكان

ا را به واحد یكسانی تبدیل کرد تا امكان جمع کردن آنها فراهم گردد. برای انجام این کار هشاخص

کردن، تقسیم بر انحراف معیار،  استانداردای، روش توان به روش رتبههای متفاوتی وجود دارد که میروش

  کرد.روش ضریب محرومیت، روش تقسیم بر میانگین و روش تقسیم بر مقادیر عدد ثابت اشاره 

 .(103-108, ص. 1832)کالنتری،خلیل, 
 هاقابل مقایسه کردن داده -5-3

آنها را به  و انحراف معیار  ابتدا میانگین  -رودکه بیشتر به کار می -هاداده استاندارددر روش 

 شود.می استانداردها دست آورده و از رابطه زیر داده

                                                                                                   

_x
z

i

i


 
 دارای خواص زیر است:گیرند . روش فوق قرار می -8و  -8ها بین در این روش با اطمینان باال داده

ها در دامنه خاص قرار دارند های به دست آمده بدون مقیاس بوده؛ پس واحد هستند. ثانیاً دادهاوالً، داده

کند، های مربوط به هر شاخص را حفظ میاند. این روش عالوه بر این که تفاوت بین دادهو قابل مقایسه

 (183, ص. 1832)کالنتری،خلیل,  کندها را به یک واحد تبدیل میهمه شاخص

 

 3عددیروش تاکسونومی  -6

در این روش برای تعیین . یافتگی مناطق استهای سنجش درجه توسعهروش تاکسونومی یكی از روش

واریانس و واحد یا انواع موضوعات همگن در یک فضای برداری سه بعدی و بدون استفاده از رگرسیون، 

های کم و بیش همگن تقسیم کند. بدین آنالیز همبستگی قادر خواهد بود یک مجموعه را به زیر مجموعه

                                                           
8 Numerical Taxonomy Analysis 
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تواند به عنوان معیار مناسبی برای شناخت ابعاد رشد اجتماعی و اقتصادی محدوده مورد لحاظ این روش می

 گیرد.استفاده قرار می
 هاشاخص 4ماتریس اطالعات -6-1

 xp ،… ، x2 ، x1هایی به ترتیب به اندازه AP ،… ، A2 ، A1شاخص  pناحیه  nدر  کنیدفرض 

 j=1…p ، i=1…nام باشد که در آن iام در ناحیه jمبین اندازه صفت  xijشوند، به طوری که ی میریگاندازه

 است. در این صورت ماتریس اطالعات به صورت مقابل است.                 X ij
IN  

ها باید همسو باشند؛ یعنی مثالً هر اندازه نكته بسیار مهم در آنالیز تاکسونومی آن است که این شاخص

های منفی عكس تر باشد، نشان دهنده وضعیت بهتری است. بدیهی است که شاخصمقدار شاخص بزرگ

ام، n... و سطر های ناحیه اول، سطر دوم ناحیه دوم ومی گردد. اگر توجه شود، سطر اول اندازه شاخص

)بید  باشدهای یک صفت در کلیه نواحی میام است. هر ستون نیز نمایش اندازهnهای ناحیه اندازه شاخص

 (1830آبادی،بیژن, 
  5استانداردماتریس اطالعات  -6-2

های های این اعداد مقیاساگر توجه شود هر ستون از ماتریس اطالعات، اندازه یک صفت است. اندازه

کرد. اگر مثالً  استانداردتوان اندازه هر صفت را، مختلف و بزرگی آنها متفاوت است و به همین ترتیب می

و  jباشد، اگر این اعداد دارای میانگین می xnj ،…،x2j ، x1jام در نظر گرفته شود، مقادیر آن jستون 

 شود. می استانداردباشد از رابطه زیر این مقادیر  jانحراف معیار 

                                                                                        



j

jij

ij

x
z




 
آید. حال اگر همه عناصر در می znj ،…،z2j ، z1jام به صورت jبا این تبدیل خطی عناصر ستون 

( به صورت زیر 1شود، ماتریس اطالعات ) استانداردام از ماتریس اطالعات، pهای اول، دوم و... و ستون

  خوانند.شده می استانداردآید که آن را ماتریس اطالعات درمی

SIN =  
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22221
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   =   
 

pnijZ .                                                                   

                                                           
0 Information Matrix 

0 . Standard Information Matrix 
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ی، آباد دیببا این عمل هر صفت در هر ستون دارای میانگین صفر و انحراف معیار یک است)

33:1830.) 
 و نواحی همگن 6ماتریس فاصله -6-3

های معرفی شده و به منظور ارزیابی تعادل آنها با هم محاسبه فاصله بین نواحی براساس شاخص

دو  b ، aآید. برای این منظور اگر گیرد. این فاصله با توجه به ماتریس اطالعات به دست میصورت می

 شده زیر هستند: استانداردهای دارای شاخص b ، aناحیه باشد، نواحی 

a : ( zzz apaa
,....,,

21 )         b : ( zzz bpbb
,....,,

21 )                                                           

 Dabبه صورت  b ، aدر نظر گرفته شود، فاصله  RPبه عنوان دو نقطه در فضای  b ، aاگر نواحی 

 = Dab خواهد بود :
 




p

j
bjaj zz

1

2

                                                                                     

 ام به ترتیب از همه نواحی یعنی:iام آن فاصله ناحیه iشود که سطر حال ماتریسی تشكیل می

Di1                                                                                                                                   

     ، Di2 ،…..، Din      

است و سطر دوم فاصله ناحیه دوم از همه نواحی است. این ماتریس موسوم به  Dii=0روشن است که 

 شود:نشان داده می Dماتریس فاصله است که با 

D = 



















0....

....

....0

....0

21

221

112

DD

DD
DD

nn

n

n

                                                                                 

ام از jام برابر فاصله ناحیه jام از i، چرا که فاصله ناحیه  Dij=Djiباشد، زیرا  متقارن نیز می Dماتریس 

i ام است. پس'DD  . 

ا تعیین کرد. برای این منظور، فاصله هر بخش را از سایر توان نواحی همگن رمی Dاز ماتریس فاصله 

 باشد: SD1و انحراف معیار آنها  1Dها در سطر اول توان در نظر گرفت. اگر میانگین فاصلهها میبخش

SD1 =  
  

2

1

1
DDijn                                                              




n

j
jDn 1

1

1

  =1D 

در این صورت فاصله کلیه نواحی که بیشتر از دو انحراف معیار و یا کمتر از دو انحراف معیار دارند در 

 شود:نظر گرفته می

                                           SDD Dk 111
2



                 SDD Dk
k

111
2



 
                                                           

3 Distance Matrix 
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Dنواحی K



Dو  1 K



همگن نبوده و سایر ناحی که فاصله آنها کمتر از دو انحراف معیار نسبت به 1

, 1830آبادی،بیژن, )بید توان برای هر ناحیه نیز تعیین کرد. میانگین است، همگن هستند. این تعادل را می

 .(39ص. 

توان نواحی غیر همگن را کنار گذاشت و دوباره ماتریس اطالعات جدید را تشكیل داده و به حال می

 pناحیه همگن وجود داشته باشد.  mجدید را نیز تشكیل داد.با فرض اینكه  استانداردکمک آن ماتریس 

ی شد، مقدار ریگاندازه xijی شده و ریگاندازه xp ،… ، x2 ، x1های به اندازه AP ،… ، A2 ، A1شاخص 

 ام است. ماتریس اطالعات نواحی همگن به صورت زیر است:iام در ناحیه jصفت 

 INH= 
 

pmijx .                                                                                                            
 شود :می استانداردماتریس اطالعات همگن مجدداً 

SINH= 
 

pmijZ .                                                                                                         
شده است  استانداردبنابراین عناصر هر ستون از ماتریس اطالعات نواحی همگن، مقدار یک صفت که 

ترین مقدار این صفت در نظر گرفته و این عمل برای هر ستون تكرار شود، دهد. اگر بزرگرا نشان می

باشد. اگر شاخصی منفی باشد آن را عكس کرد ها میآید که هر عنصر آن ماکزیمم صفتسطری به دست می

تبدیل به ماتریس جدید زیر با یک  SINHتر نمایش زبان کمتر است. لذا ماتریس و در نتیجه عدد بزرگ

 سطر جدید خواهد شد.

SINHO =   



















zzz
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mpmm

p

p
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21

11211

21

    =  
 

pmijZ )1(                                                    

ه قابل محاسب آلدهیاباشد. حال فاصله هر ناحیه از ناحیه  آلدهیاهای ناحیه اگر سطر اول معرف صفت

تر است. فاصله نزدیک آلدهیاخواهد بود، بدیهی است که هر اندازه این فاصله کمتر باشد، ناحیه به ناحیه 

 آید.از رابطه زیر به دست می آلدهیاام از ناحیه iناحیه 

Dio = 
 




p

j
jij zz

1

2

                                                                                               
باشد،  C1ها اهمیت یكسانی دارد. اگر ضریب اهمیت هر شاخص در اینجا فرض شده همه شاخص

 رابطه به صورت زیر خواهد بود:

CDio = 
 




p

j
jijj zzC

1

2
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 Dioتوان براساس به ترتیب صعودی مرتب شود، در این صورت می CDioیا  Dioاگر نواحی براساس 

های اصلی، ابتدا با کلیه نواحی را به چند گروه تقسیم کرد. در روش تاکسونومی با استفاده از مؤلفه CDioیا 

مک روش تاکسونومی این های اصلی را محاسبه کرده، سپس به کمؤلفههای به دست آمده، توجه به شاخص

 .(18, ص. 1830)بید آبادی،بیژن,  شودی انجام میبندطبقهها را در نظر گرفته و سپس مؤلفه

 

 شناخت محدوده مورد مطالعه -7

 به شهر این .است کشور کالنشهر دومین هكتار 82222 وسعت و نفر 0001222 جمعیت با مشهد شهر

 منطقة جمعیت از و درصد 13 ناحیه، جمعیت از رضوی خراسان استان مرکز و مشهد ناحیة مرکز عنوان

 تمرکز ،الگوی 1810 سال مصوب مشهد طرح جامع در.است داده اختصاص خود به را درصد 80خراسان 

 ایجاد هفت ، ای شبكه و متوازن الگوی سمت به کنونی متمرکز الگوی از گذر ، مشهد کالنشهر از زدائی

 دو آن در که حوزه چناران .است کرده مطرح مشهد کالنشهر از زدائی تمرکز منظور به را بخش تعادل حوزه

 در .است.  شده معرفی بخشی حوزه تعادل هفت از یكی بعنوان دارد، وجود گلبهار جدید شهر و چناران شهر

 طرح 8 گزینه اساس )بر یافت خواهند مشهد سكونت کالنشهر از خارج نفر 1292222 حدود 1020 سال

 . بود( خواهد نفر 8322222   برابر 1020 سال در کالنشهر مشهد جمعیت ، شهر تهیه دست در در جامع

 1020 سال در مشهد شهر جمعیت اضافه درصد 02 حدود مشهد، مجموعه شهر طرح اساس بر ترتیب بدین

 .شد خواهند گلبهار ساکن جدید شهر در

 1810سال  در مشهد شهر کیلومتری 80 فاصله در هكتار 0332 مساحت به اراضی در گلبهار شهر

 دوم و اول مرحله سازی آماده و تفصیلی های طرح که آنجایی است.از گرفته قرار تصویب ومورد طراحی

 شده است  ، اجرا مرحله دو این سازی آماده های طرح از درصد 32 از بیشتر و .است شده تهیه شهر اراضی

 این .باشد می فراهم  گلبهار شهر در جمعیت نفر هزار002 حداقل استقرار برای الزم های ساخت زیر لذا

 مشهد شهری مجموعه طرح گلبهار در جدید شهر برای که است جمعیتی کل از بیشتر بمراتب جمعیت تعداد

 جدید شهر توسعه چهارم و سوم اراضی مرحله اینكه به توجه با و است شده بینی پیش 1020 سال برای

 شهر لذا دهد، جای خود در را مشهد شهری دیگرمجموعه جمعیت نفر هزار 022از بیشتر تواند می نیز گلبهار

 در جمعیت ساماندهی در موثری نقش تواند می ، نفر هزار082حدود  پذیری جمعیت ظرفیت با گلبهار

 اعضای از نفر هزار 122حداقل اسكان برای ریزی برنامه دیگر طرف از داشته باشد، مشهد شهری مجموعه

 شهر در ساکن اجتماعی اقشار ترکیب روی بر گلبهار جدید شهر در ساله 99طرح  در مسكن مهر های تعاونی

است  1833در سال  12038این در حالی است که جمعیت شهر جدید گلبهار حدود   .گذاشت تاثیر خواهد
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در این مقاله به منظور بررسی کیفیت زندگی شهری در  که به مراتب کمتر از پیش بینی اولیه طرح است

 (1839)مهرازان,  شهر جدید گلبهار مقایسه شده است. گلبهار شش حوزه برنامه ریزی شهر مشهد با

 

 تحلیل کیفیت زندگی شهری به روش تاکسونومی -8

 1× 11ماتریس اطالعات شاخص ها برای شهر جدید گلبهار و حوزه های شهر مشهد ، ماتریسی 

تشكیل داد که سطرها شامل گلبهار و شش حوزه شهر مشهد و ستون ها، حاوی اطالعات هر شاخص در 

باشد. یعنی در همه این مكان ها است. نكته بسیار مهم در تشكیل این ماتریس، همسوبودن شاخص ها می

ها، اندازه بزرگتر شاخص، نمایانگر وضعیت بهتر محدوده مورد نظر در آن شاخص باشد. به این شاخص

جهت دو ماتریس در این مرحله تشكیل شد. ماتریس اول که شاخص ها به صورت خام آورده شد و 

که  ماتریس دوم تمامی شاخص ها همسو شدند به این مفهم که مثالً در مورد شاخص نرخ بیكاری جمعیت

جایگزین شد. در مورد شاخص هایی چون  122شاخص منفی است، حاصل تفریق این نرخ از عدد ثابت 

بار تكفل که به صورت درصدی بیان نشده از معكوس بار تكفل استفاده و حاصل تقسیم عدد ثابت یک بر 

 بار تكفل جای بار تكفل خام را گرفت. 

 
 ماتریس اطالعات شاخص های همسو -2جدول 

 مناطق

درصد 

تعداد 

ساختمان 

های با 

کیفیت 

 مناسب 

میانگین 

تعداد 

خانوار 

 در

واحد 

 مسكونی

بار 

 تكفل

نرخ با 

 سوادی

سرانه 

کاربری 

 مسكونی

سرانه 

کاربری 

 آموزشی

سرانه 

کاربری 

 مذهبی

نرخ 

 فعالیت

نرخ 

 بیكاری

سرانه 

کاربری 

 درمانی 

سرانه 

کاربری 

 فرهنگی

سرانه 

کاربری 

 تجاری

سرانه 

 کاربری

تجهیزات 

 شهری

سرانه 

کاربری 

فضای 

 سبز

سرانه 

کاربری 

 ورزشی

سرانه 

کاربری 

اداری 

 انتظامی

سرانه 

کاربری 

حمل و 

نقل و 

 انبار

 10,10 2,10 2,03 2,13 2,20 2,12 2,22 2,20 19,82 2,00 2,20 2,02 1,82 90,82 2,01 2,03 33,01 گلبهار

 00,03 2,11 1,11 0,29 1,12 0,02 2,11 1,81 91,22 2,89 2,13 8,10 09,22 90,32 2,09 2,29 01,02 شمالغربی

 80,00 0,12 2,00 3,22 2,23 0,90 2,11 2,00 91,22 2,02 2,12 12,80 80,10 90,31 2,00 2,23 30,02 جنوبغربی

 10,12 2,12 2,02 1,12 2,02 1,02 2,22 2,12 98,22 2,02 2,02 2,32 19,12 30,90 2,03 2,19 00,92 شمالشرقی

 00,93 2,91 2,81 0,02 2,03 0,08 2,11 2,82 98,22 2,89 2,03 1,82 00,91 33,03 2,09 2,08 02,12 میانیشرقی

 08,81 1,03 2,30 0,20 2,23 0,00 2,23 2,39 90,22 2,89 2,10 1,31 82,90 90,80 2,03 2,23 02,22 میانیغربی

 08,01 8,30 2,81 2,91 2,23 0,00 2,03 0,19 98,22 2,81 2,90 0,31 89,91 33,00 2,00 2,19 12,22 مرکزی

 منبع: محاسبات نگارنده

 

گیرند، انحراف معیار از میانگین قرار میبراساس تست نرمال بودن، کلیه محدوده هایی که در فاصله دو 

و  در رده محدوده های همگن خواهند بود. در ماتریس فواصل همه محدوده های مورد مطالعه همگن بوده

در فاصله نرمال قرار داشتند.در مرحله رتبه بندی برای محدوده های همگن، از ماتریس استاندارد استفاده می 

شود. عناصر هر ستون ماتریس استاندارد شده ، مقدار یک شاخص را نشان می دهد. اگر بزرگترین مقدار هر 
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ه دست می آید، که هر عنصر آن شاخص را درنظر گرفته و این عمل برای هر ستون تكرار شود، سطری ب

های محدوده ایده آل فرض و ها می باشد. در این مرحله، سطر جدید را معرف شاخصماکزیمم شاخص

 فاصله هر محدوده از محدوده فرضی ایده آل، به دست می آید.

 

Dio = 
 




p

j
jij zz

1

2

                                                                                               

 

بدیهی است که هر اندازه این فاصله کمتر باشد، محدوده به وضعیت ایده آل نزدیكتر است. در مورد 

آل، برخوردارترین محدوده های مورد بررسی، حوزه شمال غربی با کمترین فاصله از شاخص های ایده 

 محدوده و شهر جدید گلبهار در رتبه آخر قرار گرفت.

 
 ماتریس فاصله و شهرستانهای همگن 3جدول 

 مرکزی میانیغربی میانیشرقی شمالشرقی جنوبغربی شمالغربی گلبهار مناطق

 9,33 3,19 3,82 3,01 3,11 3,01 2,22 گلبهار

 1,01 0,00 0,03 3,20 0,00 2,22 3,01 شمالغربی

 1,02 0,02 0,93 3,31 2,22 0,00 3,11 جنوبغربی

 3,08 8,11 1,39 2,22 3,31 3,20 3,01 شمالشرقی

 0,03 8,89 2,22 1,39 0,93 0,03 3,82 میانیشرقی

 3,21 2,22 8,89 8,11 0,02 0,00 3,19 میانیغربی

 2,22 3,21 0,03 3,08 1,02 1,01 9,33 مرکزی

 منبع: محاسبات نگارنده
 

 همچنین جهت تعیین درجه کیفیت زندگی از رابطه زیر استفاده می شود:

                                                                                                        2
 i

i

D
F

  
درجه کیفیت زندگی حاصل پس از رتبه بندی محدوده های مورد بررسی، با فرض نرمال بودن توزیع 

های به کارگرفته شده روش تاکسونومی این محدوده ها، میانگین و انحراف معیار ضریب از شاخص

 تاکسونومی حاصل، محاسبه و جایگاه کدام به شرح زیر تعیین می شود: 

دسته  درجه کیفیت زندگی باشد، با استفاده از این روابط کلیه محدوده ها ، به شرح زیر به سه Fاگر 

 برخوردار، نسبتاً برخوردار و محروم تقسیم می شوند. 
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محدوده برخوردار                                                                                 F 

  محدوده نسبتاً برخوردار                                                              F 

محدوده محروم                                                                                    F 

محاسبه شده و براساس  2,10و  2,13که میانگین و انحراف معیار درجه کیفیت زندگی به ترتیب برابر 

جدیدگلبهار محروم، حوزه شمال غربی برخوردار و سایر حوزه های مشهد ،در جایگاه این محاسبات شهر 

 گیرند.نسبتاً برخوردار قرار می

 

 نتیجه گیری  -9

مقایسه شاخص های کیفیت زندگی در شش حوزه شهر مشهد و شهر جدید گلبهار با استفاده از روش 

تاکسنومی نشان می دهد که کیفیت زندگی شهری در گلبهار از محروم ترین محالت شهر مشهد نیز پایین تر 

اشد برای است . باال بردن سطح شاخص های کیفیت زندگی در  شهر جدید گلبهار می تواند راهكاری ب

جلو گیری از گسترش سكونت گاه های  ورسیدن به اهداف اصلی اجرای این طرح و جذب جمعیت بیشتر،

 غیر رسمی در مشهد .

 
 رتبه بندی برای همگن - 0جدول 

 
 کیفیت زندگی هایشاخص  فاصله تا سرمشق توسعه

 2,93 0,1 گلبهار

 2,03 1,3 شمالغربی

 2,31 1,9 جنوبغربی

 2,33 0,0 شمالشرقی

 2,11 0,1 میانیشرقی

 2,10 0,1 میانیغربی

 2,31 1,3 مرکزی

 منبع: محاسبات نگارنده
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