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چكيده
کيفيت زندگی ميزان توانمندی محيط برای فراهم آوردن و پاسخگویی به نيازهای مادی و معنوی افراد جامعه می باشد. 
می  کشاند.  چالش  به  جهان  سراسر  در  را  دانشمندان  همچنان  شهرنشينی  فيزیكی  و  سياسی  اقتصادی،  اجتماعی،  پيامدهای 
راهبردهای برنامه ریزی صحيح شهری کليدهایی برای ایجاد یک محيط زندگی بهتر برای شهروندان است. پژوهش حاضر به 
بررسی کيفيت زندگی شهری در مناطق 1 و 2 شهر زاهدان با تلفيق داده های سنجش از  دور، تصاویرماهواره ای و داده  های 
جمعيتی حاصل از سرشماری و شبكه معابر شهری پرداخته است. روش پژوهش به کار رفته از نوع توصيفی- تحليلی و روش 
جمع  آوری داده ها و اطالعات، اسنادی و کتابخانه  ای بوده است. چهار شاخص اقتصادی، اجتماعی، زیست محيطی و دسترسی به 
خدمات به عنوان معيارهای اصلی برای مدل سازی کيفيت زندگی انتخاب شده  است. همچنين برای استخراج تصاویرماهواره  ای 
از سامانه گوگل ارث انجين و به منظور تلفيق و همپوشانی الیه ها و شاخص ها از نرم افزار ArcGIS استفاده شده است. نتایج 
نشان می دهد که شاخص دسترسی به خدمات بيشترین تأثير را در بررسی کيفيت زندگی دارد و بخش  های شرقی منطقه 2 و 
بخش های مرکزی منطقه 1 از کيفيت زندگی بيشتری برخوردار است. در ادامه نتایج، شاخص خودهمبستگی فضایی موران بر 

وجود الگوی خوشه  ای کيفيت زندگی در محدوده مورد مطالعه تأکيد دارد.
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1- مقدمه
زندگی در شهرهای امروزی در تعامل با شرایط مختلف 
و  سیاسی  امنیتی،  بهداشتی،  اقتصادی،  اجتماعی،  محیطی، 
تعامل، کیفیت زندگی  این  فرهنگی شکل می گیرد. حاصل 
و  جمعیت  حد  از  بیش  تمرکز  می دهد.  شکل  را  شهری 
نواحی شهری  تعامالت در  فعالیت  ها و  افزایش  آن  تبع  به 
مشکالت  بروز  و  شهری  محیط  بر  فشار  افزایش  به  منجر 
و  اجتماعی  طبقات  اختالف  افزایش  زیست محیطی، 
به  مختلف  اجتماعی  گروه  های  دسترسی  در  بی عدالتی 
منابع شهری شده است. این عوامل کیفیت زندگی ساکنان 
اختالف شدید  به صورت  داده و  قرار  را تحت تأثیر  شهرها 
سطح زندگی در بخش های مختلف شهرها نمایان می  شود. 
کیفیت زندگی یکی از مهم ترین ابعاد پایداری توسعه شهری 
یک  در  زندگی  کیفیت  بهبود  به  تمایل  می شود.  محسوب 
تمرکز  یک  گروه خاص  یا  فرد  یک  برای  یا  مکان خاص 
مهم برای برنامه ریزان است )کاظم زاده و همكاران، 1397، 114(. 
بحث کیفیت زندگی، به تازگی در ادبیات توسعه پایدار و 
برنامه ریزی توسعه اجتماعی و مباحث اقتصاد نوین مطرح 
سطح  در  دولت  ها  و  است  یافته  ویژه ای  جایگاه  و  شده 
نیز مؤسسات متعددی بر روی سنجش و  ملی و محلی و 
شاخص سازی آن کار می کنند. به این ترتیب که روش های 
گوناگونی برای مطالعه کیفیت زندگی در نواحی شهری به کار 
تاکنون چارچوب جامعی  این وجود،  با  گرفته شده است. 
کل- و  یکپارچه  به صورت  زندگی  کیفیت  مطالعه  برای 
 گرایانه و متکی بر شاخص های فیزیکی، مکانی و اجتماعی 
)قنبری و همكاران، 168:1392(. مفهوم کیفیت  ارائه نشده است 
عنوان  با  کتابی  در   1966 سال  در  نخستین بار  که  زندگی 
توجه  مورد  بائر«  »ریموند  توسط  اجتماعی«  »شاخص های 
به عنوان  آن  از  که  بود  مسایلی  ظهور  دنبال  به  قرارگرفت، 
»بحران  های شهری« یاد می کردند )ابراهيم زاده اسمين و کاربخش، 
که  شرایطی  به  عمومًا  زندگی  کیفیت  تعریف  در   .)8:1396

محیطی،  آلودگی  های  )همانند  می کنند  زندگی  آن  در  افراد 
دسترسی به خدمات عمومی( و همچنین ویژگی های فردی 

می توان  سالمت(  وضعیت  سواد،  درآمد،  )مانند  اشخاص 
اشاره کرد (Pacione, 2003:19). آنچه که در اغلب پژوهش های 
کیفیت زندگی بدان اشاره شده این است که کیفیت زندگی 
از دو بعد عینی و ذهنی برخوردار بوده و برای تعریف و 
سنجش کیفیت زندگی به طور جامع و کامل باید هر دوی 
 (Pacione, این ابعاد به صورت تکاملی مورد بررسی قرار گیرد
,Lee ؛Marans, 2003  ؛Campbell et al, 1976؛  Zebardast, 2009 ؛1982 

( Massam,2002؛ Kamp et al, 2003 ؛ 2008. 

با رشد سریع جمعیت شهری، شهرهای بزرگ با مشکالت 
عادی از قبیل تخریب محالت، افزایش محرومیت اجتماعی- 
نابرابری در بهداشت، رفاه و  ترافیک جاده و  اقتصادی در 
دسترسی به مراقبت  های بهداشتی (Ardeshiri, 2014: 19)، توزیع 
نامناسب خدمات شهری و آلودگی زیست محیطی )درویش و 
همكاران، 101:1394( و غیره روبه رو هستند. شهرنشینی بدون 

اجتماعی  و  بیوفیزیکی  وضعیت  بر  منفی  تأثیرات  برنامه، 
شهرها دارد. 

پوشش  کاهش  شهرنشینی  منفی  تأثیرات  مهم ترین  از 
باعث  که  است  نفوذ  غیرقابل  سطوح  افزایش  و  گیاهی 
ایجاد تغییر در چرخه هیدرولوژیکی )کاهش نفوذ و تبخیر 
منابع  بر  فشار  ایجاد  سطح،  و  هوا  دمای  تغییر  تعرق(،  و 
 .(Musse et al, 2018:95) می شود  زیرساخت  ها  انرژی،  و  آب 
نتایج مطالعات در کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که 
زندگی در شهرهای بزرگ و بسیار متراکم، ابعاد عاطفی و 
 .(Morrison,2007:74) شناختی بهزیستی ذهنی را کاهش می دهد
افزایش  طریق  از  را  زندگی  کیفیت  باال  تراکم  با  فضاهای 
به حداقل رساندن  با  و  پیاده روی  قابلیت  اجتماعی،  تعامل 
کاهش  گلخانه ای،  گازهای  انتشار  مسافرت،  و  حمل ونقل 
می دهد (Bardhan et al,2015:56). با این حال، شواهد تجربی از 
کشورهای درحال توسعه ، الگویی معکوس را نشان می دهد؛ 
در  زندگی  کیفیت  ذهنی  شاخص های  از  رضایت  میزان 
در شهرهای  میزان رضایت  از  باالتر  بزرگ شهری،  مناطق 

کوچک است. 
نتایج مطالعات چن و همکاران)2018( نشان می دهد که 
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نابرابری درآمدی به عنوان یکی از شاخص های عینی کیفیت 
شهرهای  با  مقایسه  در  چین  بزرگ  شهرهای  در  زندگی، 

 .(Chen et al, 2018:42) کوچک  تر، بیشتر است
و  با،  ریچاردسون،  ) 2010(  و  جنکس1  و  دمپسی 
برای  فشرده  شهر  یک  تشکیل  از    )2000 ( باکساماس2 
می کنند.  انتقاد  توسعه  حال  در  کشورهای  در  بهتر  زندگی 
آن ها استدالل می کنند که زندگی در کشورهای پرجمعیت 
و شلوغ »با وجود پایین بودن استانداردهای زندگی« بیشتر 
 .(Bardhan et al,2015:58) جنبه اجتماعی و زیست محیطی دارد
کیفیت  با  ارتباط  در  بررسی  یک  سال  هر  مرسر،  مؤسسه 
انجام می دهد. در رده بندی کیفیت زندگی مؤسسه  زندگی 
دهمین  برای   2019 سال  در  اتریش  پایتخت  وین  مرسر، 
سال پیاپی دارای باالترین کیفیت زندگی است، زوریخ در 
سوئیس در مرتبه دوم و بغداد پایتخت عراق از پایین  ترین 
کیفیت زندگی برخوردار بوده است. در فهرست مرسر شهر 
تهران در ایران در رتبه 199 قرار دارد (Mercer, 2019). مطالعات 
بزرگ تر  شهرهای  می دهد  نشان  ایران  در  زندگی  کیفیت 
و خدمات،  امکانات  به  دسترسی  مسکن،  کیفیت  لحاظ  از 
دسترسی به مسکن و شغل دارای وضعیت بهتری در مقایسه 
بعد  بررسی  های  به  توجه  با  هستند.  با شهرهای کوچک تر 
حمل ونقل،  وضعیت  لحاظ  از  بیشتر  زندگی  کیفیت  ذهنی 
درآمد و هزینه، وضعیت اجتماعی و رضایت از زندگی در 
سطح کشور وضعیت مطلوبی ندارد. مطالعات انجام شده در 
شهر زاهدان هم نابرابری بسیار زیاد سطح کیفیت زندگی را 
ارائه خدمات، کیفیت  بین مناطق نشان می دهد و از لحاظ 
محیط شهری، ابعاد اقتصادی در وضعیت نامناسبی قرار دارد. 
و  جزئیات  تهیه  برای  دور  از  سنجش  ماهواره ای  داده های 
اطالعات به روز برای مدیریت محیط زیست و نقشه برداری 
از اراضی شهری مناسب است. همانطور که GIS در توسعه 
سیستم پایگاه داده برای اطالعات شهری کمک می کند، از 
 (Rahman et al, فرآیند تصمیم گیری پشتیبانی و حمایت می کند
(61 :2011. درسال های اخیر در جهان، در بسیاری مطالعات از 

1- Dempsey and Jenks
2- Richardson, Bae, and Baxamusa

تلفیق داده های سنجش از دور، GIS و داده های اجتماعی-
اقتصادی برای بررسی شاخص های مختلف کیفیت استفاده 
کرده اند. پژوهش های متعددی برای مطالعه نحوه استخراج 
بین  همبستگی  از  استفاده  با  زندگی  کیفیت  شاخص های 
داده های  مختلف  پارامترهای  و  دور  از  سنجش  داده های 

 .(Rao et al, 2012: 2) سرشماری انجام شده است
و  مطالعه  برای  روشی  یافتن  تحقیق  این  اصلی  هدف 
از  استفاده  با  شهری  مناطق  در  زندگی  کیفیت  بررسی 
می باشد.  مکانی  تحلیل  های  و  دور  از  سنجش  تکنولوژی 
شهر زاهدان به عنوان منطقه  ی مورد مطالعه در چند دهه  ی 
اخیر با رشد شهرنشینی در نتیجه مسائل و مشکالتی از قبیل 
مهاجرپذیری  هوا،  آلودگی  بیکاری،  ترافیک، حاشیه  نشینی، 
و  فرسودگی  نوعی  دچار  مختلف،  دوره  های  در  باال 
با  اقتصادی  و  اجتماعی  توسعه  میزان  و  حاشیه نشینی شده 
مواجه  کمبود  با  شهری  خدمات  ارائه  لحاظ  از  و  مشکل 
است. بی  توجهی به چنین مطالعاتی، سیستم شهری را تا حد 
بسیاری مختل می کند و موجب نارضایتی نسبت به زندگی 
در بین شهروندان می شود. هدف این تحقیق شناخت ابعاد 
از  زندگی  کیفیت  سطح  سنجش  و  شهری  زندگی  کیفیت 
محقق  بنابراین  بود.  زاهدان  شهر  در  عینی  رویکرد  لحاظ 
در این تحقیق به دنبال بررسی این مسئله است که کیفیت 
زندگی در شهر زاهدان در چه سطحی بوده و چه عواملی 

می تواند بر بهبود آن مؤثر واقع شود؟

2- مفاهيم، دیدگاه ها و مبانی نظری
کیفیت زندگی مفهومی چندبعدی، نسبی، متأثر از زمان 
و مکان و ارزش  های فردی و اجتماعی است که دارای ابعاد 
عینی و بیرونی، ذهنی و درونی می باشد و از این رو معانی 
آن  برخی  دارد.  افراد و گروه  های مختلف  برای  گوناگونی 
دیگر  برخی  ناحیه،  یک  زیست پذیری  قابلیت  به عنوان  را 
به عنوان  برخی  و  جذابیت  میزان  برای  اندازه  ای  به عنوان 
بهزیستی اجتماعی، شادکامی، رضایتمندی و  رفاه عمومی، 
مواردی از این دست تعبیر کرده اند )خراسانی،94:1391، زیاری و 
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 .Epley & Menon, 2008: 283) همكاران،228:1396 به نقل از

ایران  و  جهان  در  شده  انجام  مطالعات  از  برخی 
چند  یا  یک  گرفتن  نظر  در  با  ذهنی،  و  عینی  رویکرد  با 
پرداخته  اند.  شهری  محیط  های  کیفیت  ارزیابی  به  شاخص 
 (Li & Weng, در این خصوص می توان به مطالعات اقتصادی
David et al, 2015; McCrea et al, 2005 ;2007؛ اسدی  و اکبری،1399(، 

مطالعات اجتماعی Mason et al, 2010; Zenker et al, 2013)؛ متكان 
محیطی  مطالعات   ،)1399 رفيعی  مهر،  زیاری  و   1388؛  همكاران،  و 

و  اسدی    (Geelen et al, 2009; Westaway, 2006; Feneri et al, 2013;

  (Rapley, 2003;پزشکی و  بهداشتی  مطالعات   ،)1399 همكاران، 

؛Habib et al, 2009  مظلومی و همكاران، 1399( و مطالعات دسترسی 

1388؛  همكاران،  و  متكان  1398؛  اشجعی،  و  )اسماعيلی  به خدمات 
حسينی وطالعی، 1396( و انواع  دیگری از مطالعات اشاره نمود 

که توسط متخصصین علوم مختلف انجام شده  است. 
زمینه  در  زندگی  کیفیت  ت  مطالعا زاهدان  شهر  در 
دسترسی  به خدمات )حاجی نژاد و همكاران، 1395( شاخص های 
عینی و ذهنی )ضرابی و همكاران 1395(، اجتماعی، اقتصادی و 
زیست محیطی )ابراهيم زاده و کار بخش، 1396( مورد بررسی قرار 
گرفت. اکثر مطالعات با رویکرد ذهنی بوده و از تکنیک های 
آماری برای ارزیابی کیفیت زندگی استفاده کرده اند. درباره 
استفاده از فناوری سنجش ازدور و GIS به صورت رویکرد 

عینی، تحقیقات اندکی صورت گرفته است. 
شهری  زندگی  کیفیت   ،)1397( همکاران  و  کاظم زاده 
را با استفاده از سنجش از دور و GIS در جهت مدل سازی 
مکانی- زمانی در فصول سال مورد ارزیابی قرار دادند. با 
استفاده از مدل فازی گاما و روش همپوشانی ویکور فازی 

شاخص ها تلفیق شدند. 
را  زندگی شهری  کیفیت   ،)139 اشجعی)8 و  اسماعیلی 
قم  شهر  منطقه1  در  ذهنی  و  نی  عی رویکرد های  براساس 
بررسی کرده اند. شاخص بعد عینی ازطریق همپوشانی الیه  های 
دسترسی به خدمات به دست آمد و شاخص بعد ذهنی از 
طریق پرسشنامه محاسبه شد. درنهایت با استفاده از روش 

Topsis محالت براساس شاخص نهایی رتبه بندی شدند. 

اکبری و اسدی )1399(، تحلیل فضایی کیفیت زندگی 
سیستم  از  استفاده  با  شهری  ی  محیط ها در  شهروندان 
را  مشهد  شهر   2 منطقه  در   )G IS(جغرافیایی اطالعات 
اقتصادی، اجتماعی و  مورد ارزیابی قرار دادند. قلمروهای 

دسترسی به عنوان معیارهای اصلی انتخاب شد. 
از  سنجش  تکنولوژی  از  همکاران1 )2004(،  و  جنسن 
برای  معمولی  مربعات  حداقل  یون  رگرس همچنین  و   دور 
محاسبه کیفیت زندگی شهری و بررسی رابطه بین وضعیت 
 Terre Haute اجتماعی- اقتصادی و امکانات شهری در شهر

در ایندیانا2 امریکا استفاده کرده اند. 
سالین و همکاران3 )2013(، کیفیت پایداری زندگی را 
با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی )GIS( در  منطقه 
ساحل شرقی شبه جزیره مالزی مورد بررسی قرار دادند. و 
رگرسیون حداقل مربعات معمولی همبستگی مکانی و وزن 
جغرافیایی )GWR( برای بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و 

مؤلفه های مستقل به کار گرفته شد. 
میوس و همکاران4 )2018(، کیفیت محیط زیست شهری 
را با استفاده از داده های سرشماری، داده های سنجش از دور و 
روش تجزیه و تحلیل مؤلفه  های اصلی)PCA( بررسی کردند. 
در نگاره1 مدل مفهومی تحقیق ارائه شده است. کیفیت 
زندگی شهری به عنوان متغیر وابسته و شاخص های اقتصادی، 
به عنوان  خدمات  به  دسترسی  و  ی  زیست محیط اجتماعی، 
متغیرهای مستقل مهم ترین معیارهای کیفیت زندگی انتخاب 
شدند که هر کدام از این شاخص ها دارای زیر معیارهایی 

هستند که در نگاره1 ذکر شده است.

 2-1 شاخص اقتصادی و اجتماعی 
نشان دهنده  اجتماعی در واقع  اقتصادی و  شاخص های 
سطح رفاه و جایگاه اجتماعی افراد در جامعه می باشد. از این 
شاخص ها، می توان به بهره مندی از شرایط معیشتی مناسب، 

1- Jensen et al

2- Indiana

3-Salihin et al

4- Musse et al



فصلنامه علمی - پژوهشي اطالعات جغرافيايي )           (  
بررسی کیفیت زندگی شهری با استفاده از سنجش از دور و   ... / 97 

سطح سواد، فراهم بودن امکانات آموزشی، خدماتی، رفاهی 
و رشد استعداد افراد و امنیت اشاره کرد، که برای شکوفایی 
شخصیت فردی و اجتماعی افراد از ضروریات یک جامعه 

سالم و با کیفیت زندگی مطلوب می باشد. 
جامعه  تحرک  و  پویایی  از  نشانه  ای  اشتغال  نرخ  شاغالن: 
در  به زندگی  امید  و  افزایش سرزندگی  به  منجر  است که 

میان شهروندان خواهد شد. 
نرخ مشارکت اقتصادی: از مهم ترین شاخص های ارزیابی 
آن  میزان  می آید.  به شمار  کشور  یک  اقتصاد  و  کار  بازار 
سطح  در  کشور  هر  اقتصادی  جایگاه  بیانگر  می تواند 
و  اشتغال  سیاست  های  تدوین  برای  و  باشد  بین المللی 

برنامه ریزی  ها از آن بهره می گیرند.  
بار تكفل عمومی: بار تکفل بیانگر وابستگی فرد یا افرادی 
به جامعه است، زیرا برای تداوم زیست خود از جامعه کمک 

می گیرند بدون آنکه به جای آن کاال یا خدمتی ارائه کنند. 
مالكيت بنا: شاخص نحوه تصرف واحد مسکونی بر حسب 
مالکیت و یا اجاره  ای، از جمله شاخص های پایه در شناخت 

بخش مسکن از ابعاد اقتصادی و اجتماعی است.
وضعيت سواد و تحصيالت: شاخص سواد  به  عنوان یکی 
از شاخص های سنجش میزان توسعه یافتگی، بر متغیرهایی 
همچون اشتغال، کسب درآمد و رشد جمعیت تأثیر می گذارد. 
نهادي  وضعيت طالق و تجرد: طالق را می توان شیوه  اي 

نگاره1: مدل مفهومی تحقيق
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پایان  راه  در  اجتماعی،  سازمان هاي  نظارت  تحت  و  شده 
دادن به پیوند زناشویی دانست. شاخص تجرد بیانگر وضع 

افرادی است که هرگز ازدواج نکرده اند.  
وضعيت مسكن: مسکن یک مقوله ذهنی و عینی و فعالیتی 
در فضا و زمان است که با یک هدف اجتماعی، اقتصادی، 
و  بوده  همراه  شناختی  زیبا  و  اخالقی  زیست محیطی، 
تقویت کننده زندگی روزمره مردم است و از آنجا که اصل 
استوار  اختیار مردم و ساکنان خانه  آزادی و  بر  در مسکن 

است؛ از این رو تقویت کننده احساس سرزندگی می باشد.
اندازه  یا  یا حجم  بعد  از  منظور  مهاجرت:  و  خانوار  بعد 
یا وسعت خانوار، تعداد افرادی است که جزء یک خانوار 
محسوب می شوند. همچنین، واژه مهاجرت عبارت است از 
اقامت  تغییر محل  با  انسان  ها  یا جمعی  انفرادی  نقل مکان 

به طور دایم یا برای مدتی طوالنی )بیش از یک سال(. 
به  محدوده  یک  در  تراکم جمعیت  میزان  جمعيت:  تراکم 
طورمستقیم بر میزان و سهم دسترسی افراد به تسهیالت و 

امکانات تأثیر می  گذارد.

2-2 شاخص زیست محيطی
 شاخص  زیست محیطی نشان دهنده کیفیت محیط زیست 
در  را  زیست پذیری  وضعیت  شاخص    این  است.  شهری 
پاک،  ایمن،  مکانی  گویای  و  می کند  تعیین  شهری  نواحی 
زیبا، به لحاظ اقتصادی سرزنده، دارای حس اجتماع محلی 

و پارک های وسیع است. 
در ادامه، اهمیت و تأثیر شاخص های زیست محیطی مختلف 

بر کیفیت زندگی نواحی شهری شرح داده شده است. 
از  بخشی  سبز  فضای   :)NDVI( گياهی  پوشش  شاخص 
محیط شهر و ساختار شهری آن است. عملکرد اکولوژیکی 
توسط درختان و گیاهان از طریق فرآیندهای فیزیولوژیکی 
مثبت  تأثیر  شهر  هوای  و  آب  بر  و  می شود  تأمین  آن ها 
ریز  ذرات  جذب  درختان،  قابلیت های  میان  در  می گذارد. 
مانند ذرات هوابرد است که غلظت آن ها را در هوا کاهش 
نام  به  شاخصی  اساس  این  بر   .(Kladivo, 2012:51) می دهد 

که  تعریف شده   )NDVI( گیاهی  پوشش  نرمالیزه  شاخص 
وضعیت سالمت و سبزینگی گیاه را بیان می کند:

 
رابطه)1(                              

که در آن NIR باند مادون قرمز نزدیک و R باند قرمز است. 
اعمال  آن  بر   NDVI شاخص  که  تصویری  پیکسلی  عدد 
می شود، بین 1- تا 1+  خواهد بود. هر چه پوشش گیاهی 
منطقه متراکم  تر باشد این میزان به 1+ نزدیک تر است )حسينی 

و طالعی،46:1396(. 

متغیر  یک  زمین  سطح  دمای   :)LST( زمين  سطح  دمای 
انرژی سطح، رطوبت  بیالن  و مدل سازی  آنالیز  در  کلیدی 
سطحی و تبخیر و تعرق و مطالعات تغییر اقلیم در مقیاس 
های گوناگون است  )اصغری و امامی،196: 1398(. دمای 
سطح زمین پارامتری مهم در مطالعات محیطی و دینامیک 

حرارتی شهری است.
آلودگی هوا: یکی از مهم ترین شاخص های زیست محیطی، 
انسان  بر  مستقیم  تأثیر  با  اساس محیط  و  پایه  کیفیت هوا، 
است، که با نیاز فیزیولوژیکی ارتباط دارد. به دلیل فعالیت های 
ساکنین شهرهای  بالقوه،  منابع  دیگر  و  صنعتی، حمل ونقل 
آالینده های هوا  از حد  بیش  بزرگ در معرض غلظت های 
قرار دارند. بنابراین پایش آلودگی هوا و مطالعه باید مناطق 
 .(Kladivo, 2012:51) اولویت دار برای شهرها و شهرداری ها باشد
آلودگی صوتی: یکی از عوامل زیان  آور در جوامع امروزي، 
بیش  اخیر  دهه  سه  در  آلودگی  این  است.  آلودگی صوتی 
از  از گذشته توجه جهانیان را به خود جلب نموده است. 
آلودگی صوتی می شود، شبکه  باعث  که  عواملی  مهم ترین 
معابر درون شهر است که به دلیل سیستم حمل و نقل شهري 
مانند ماشین، موتور سیکلت، اتوبوس و... بخش اعظمی از 
آلودگی را به خود اختصاص می دهد. شدت صوت باالی 80 
دسیبل، محدوده  اي است که باعث آسیب رسیدن به گوش و 
سالمت انسان می شود. شدت صوت معابر شهري از جمله 
بزرگراه  میدان{ و  تقاطع و  خیابان فرعی، }خیابان اصلی، 
به ترتیب )80-75(، )85-80( و )90-85( دسیبل می باشد 
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)اسماعيلی و اشجعی، 103:1398(. برای تهیه نقشه آلودگی صوتی، 

از الیه های خیابان  های اصلی، فرعی، آزادراه  ها، تندروها و 
تقاطع و میدان  ها استفاده شد. 

سطوح نفوذناپذیر)ISA(1: به هر سطحی که توانایی تصفیه 
و قابلیت نفوذ آب را در خود ندارد، سطح نفوذناپذیر گفته 
به دو دسته حمل ونقل و ساختمان  ها  این سطوح  می شود. 
تقسیم می شوند که از مواد رسوخ  ناپذیر مانند آسفالت، بتن، 
همچنین   .(Lu et al, 2011:299) شده  اند  ساخته  سنگ  و  آجر 
نفوذناپذیر  سطوح  ساختار  در  آسفالت  و  بتن  از  استفاده 
سبب افزایش جذب نور خورشید می شود. این امر موجب 
محیط  با  مقایسه  در  بشر  دست  ساز  مناطق  در  دما  افزایش 
به  را  در شهرها  پدیده جزیرة حرارتی  و  اطرافش می شود 
سطوح  گسترش  مطالعات،  از  بسیاری  در  می  آورد.  وجود 
مناطق  گسترش  از  نشانه  ای  شهری،  مناطق  در  نفوذناپذیر 
ساخت انسان، افزایش جمعیت و افزایش شهرنشینی درنظر 

.(Brabec et al, 2002) گرفته می شود

 2-3 شاخص دسترسی به خدمات عمومی
 دسترسی از لحاظ جغرافیایی به فاصله فیزیکی یا زمان 
تعریف  استفاده کننده  تا  خدمات  ارائه  مرکز  از  مسافرت 
فرد  که  نیازهای عمومی هستند  می شود. خدمات عمومی، 
به  عمومی  نیست. خدمات  آن  برآوردن  به  قادر  تنهایی  به 
اساسی  نیاز  به عنوان  آن  از  گاهی  که  است  مهم  اندازه  ای 
مدارس  مهدکودک،  شامل:  آموزشی  خدمات  می کنند.  یاد 
و  عالی  آموزشی  دبیرستان، مؤسسات  راهنمایی و  دبستان، 
دانشگاه  ها می باشد.خدمات اورژانسی شامل: نقشه نیروهای 
نظامی و انتظامی و ایستگاه  های آتش نشانی می باشد. خدمات 
بهداشتی و درمانی شامل: نقشه مراکز بهداشتی، درمانگاه ها و 
بیمارستان  ها می باشد.خدمات تفریحی، ورزشی شامل: نقشه 
پارک  ها، فضای سبز، مراکز توریستی و تفریحی می باشند.
خدمات فرهنگی شامل: نقشه مساجد و کاربری های فرهنگی 

می باشد. 

1- Impervious Surface Area

3- کاربرد سنجش از دور )RS(2 و سيستم اطالعات 
3)GIS( جغرافيایی

در کیفیت زندگی شهری برای مطالعه محیطی که بستر 
به درک  علمی  رشته  های  تمامی  به کارگیری  است،  زندگی 
یکی  می کند.  کمک  آن  تغییرات  بر  مؤثر  عوامل  و  محیط 
از ابزارهای مؤثر در زمینه مطالعات محیط زیست و علوم 
زمین، استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و سنجش از 
دور و بهره  گیری از داده های ماهواره ای است. این اطالعات 
نه فقط در یک زمان، بلکه در دوره  ها و زمان  های مختلف 
تولید و جمع  آوری می شود که از آن  ها برای کشف و مطالعه 
پدیده  ها می توان استفاده نمود. یک جنبه مهم GIS آن است 
که اطالعات مورد استفاده را مختصر و جهان واقعی را ساده -
سازی می  نماید. امروزه GIS به طور مؤثری داده های مکانی 
براساس اهداف کاربران، نگهداری،  و توصیفی مختلف را 
فوق العاده سریع  پیشرفت  های  کاربردی می کند.  و  بازیابی، 
که جایگزین  موجب شده  اخیر  سال  های  در   GIS فناوری 
برخی روش  های سنتی و معمول شود )خياط و ابراهيم عفيفی، 
و   )RS( دور  از  سنجش  فناوری  پیشرفت های   .)61:1395

سیستم  اطالعات جغرافیایی )GIS( تحقیقات کیفیت زندگی 
را امکان پذیر می سازد؛ که براساس تصاویر سنجش از دور 
دیجیتال و تلفیق تصاویر ماهواره ای با داده های سرشماری 
سرشماری  داده های  و  دور  راه  از  تصاویر  می شود.  انجام 
دو منبع داده ضروری برای تجزیه و تحلیل شهری هستند. 
داده های سنجش از دور به طور مؤثری خصوصیات فیزیکی 
محیط را ثبت می کنند، مقدار زیادی اطالعات مکانی به موقع 
و دقیق را ارائه می  دهند و به طور گسترده  ای در نقشه برداری 
و نظارت بر تغییرات پوشش زمین و کاربری زمین استفاده 
می  شوند. داده های سرشماری طیف گسترده  ای از اطالعات 
جمعیت شناختی و اقتصادی- اجتماعی را ارائه می دهند و 
استفاده  مورد  شهری  مدیریت  و  برنامه  ریزی  تحقیقات  در 
مؤثر  محیط  یک   GIS فناوری  در  پیشرفت  می گیرند.  قرار 
برای تجزیه و تحلیل فضایی داده های سنجش از دور و سایر 
2- Remote Sensing
3- Geographic Information System
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منابع داده های مکانی فراهم می کند. ادغام تصاویر سنجش 
از دور و اطالعات GIS )از جمله سرشماری( در سال  های 
.(Li & Weng, 2007: 251) اخیر مورد توجه گسترده قرار گرفته است

4- محدوده مورد مطالعه
در  بلوچستان  و  سیستان  استان  مرکز  زاهدان  شهر 
کشورهای  با  ایران  مرز  نزدیکی  در  و  ایران  جنوب شرق 
مرکز  مهم ترین  شهر  این  دارد.  قرار  پاکستان  و  افغانستان 
مرزی  به دلیل  و  می شود  محسوب  استان  سیاسی  اداري، 
نظامی  تجاری،  جغرافیایی،  استراتژیک  موقعیت  از  بودن، 
موقعیت  نگاره2  در  است.  برخوردار  خاص  شرایط  و 
محدوده  شده  است.  داده  نشان  زاهدان  شهر  جغرافیایی 
زاهدان  شهر   2 و   1 مناطق  پژوهش  این  در  مطالعه  مورد 
می باشد. در واقع کیفیت زندگی شهری در سطح بلوک  های 

ارزیابی قرار گرفته است. طبق  این مناطق مورد  آماری در 
آخرین سرشماري عمومی نفوس و مسکن1395، جمعیت 
فضایی  تقسیمات  در  می  باشد.  نفر   587730 زاهدان  شهر 
جدید، شهر زاهدان شامل5 منطقه، 55 ناحیه و 110 محله 
است )ابراهيم زاده و نيری، 1397(. الزم به ذکر است علت اصلی 
انتخاب این مناطق، دسترسی به داده ها و اطالعات در سطح 
بلوک های آماری بوده است. جمعیت ساکن در مناطق 1 و 

2 به ترتیب 96535 و 112926 نفر بوده است.

5- مواد و روش  ها
استفاده  تحلیلی  توصیفی-  روش  از  پژوهش  این  در 
آلفای  روش  از  پرسشنامه  پایایی  تعیین  برای  است.  شده 
کرونباخ در نرم افزار SPSS استفاده شد و ضریب 0/723 در 
نشان دهنده  که  گردید  حاصل  زندگی  کیفیت  شاخص های 

نگاره2: محدوده مورد مطالعه
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پایایی باالی ابزار بوده است. برای تعیین روایی پرسشنامه 
شده  استفاده  متخصص  کارشناسان  و  استادان  نظر  از  نیز 
است. تعداد افرادی که به پرسشنامه مقایسات زوجی پاسخ 
برفی  گلوله  یا  و  هدفمند  نمونه  گیری  اساس  بر  می  دهند 
انتخاب می  شوند. بنابراین تعداد آن ها صرفًا به دلیل خبرگی 
کفایت  برآورد  برای  بودن سنجیده می شود.  و در دسترس 
از 0/1 در وزن  دهی  نمونه  گیری و ضریب سازگاری کمتر 
متغیرها و شاخص ها در روش ANP  تعداد 11 پرسشنامه 

بین کارشناسان و خبرگان با تجربه توزیع شد. 
در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 
SPSS به منظور انجام تحلیل عاملی برای متغیرهای اقتصادی 

و اجتماعی از نرم افزار سوپر دسیژن برای وزن  دهی معیارها، 
از  و  الیه ها  مدل سازی  و  تلفیق  برای   ArcGIS نرم افزار  از 
سامانه گوگل ارث انجین1 برای استخراج تصاویرماهواره ای 
استفاده شده است. منابع داده مورد استفاده در این تحقیق، 
 1395 سال  مسکن  و  نفوس  عمومی  سرشماری  داده های 
شهر زاهدان که از مرکز آمار ایران تهیه شدند، برای ارزیابی 
شاخص های اجتماعی و اقتصادی این پژوهش استفاده شد. 
از تصاویر ماهواره لندست 8 دارای توان تفکیک مکانی 30 
متر به منظور ارزیابی شاخص زیست محیطی)پوشش گیاهی، 
دمای سطح زمین و سطوح نفوذناپذیر( کیفیت زندگی در 
  2

این تحقیق استفاده شده  است. از تصاویر ماهواره سنتینل5و
ارزیابی  منظور  به  کیلومتر   5 مکانی  تفکیک  قدرت  با 
شاخص زیست محیطی کیفیت زندگی داده های آلودگی هوا 
)منوکسید کربن( در سامانه گوگل ارث انجین استفاده شده  
است. گوگل ارث انجین یک پلتفرم علمی سنجش از دور 
ماهواره ای  تصاویر  بصری  سازی  و  تحلیل  پردازش،  برای 
گسترده  پشتیبانی  با  مجازی  سامانه  این  امروزه  است. 
پردازش  امکان  رایگان،  ماهواره ای  تصاویر  و  داده ها  از 
تصاویر ماهواره ای با سرعت بسیار باال برای محققین حوزه 
انتخاب  است.  آورده  فراهم  را  دور  از  سنجش  کسب  وکار 
تحت  پردازش  ها  تمامی  و  الگوریتم  ها  پیاده  سازی  داده ها، 
1- Google Erthe Engine 
2- Copernicus Sentinel-5 

محیط وب انجام شده و پس از تولید تصویر نهایی، نتیجه را 
 .(Gorelick et al,2017:1) در قالب یک تصویر رستری دانلود کرد
نقشه  های  معابر  داده های  از  بهره  گیری  با  حاضر  تحقیق 
شبکه  ساخت  در  داده ها  این  قابلیت   )OSM( باز  شهری 
مسیرهای   GIS شبکه  ای  تحلیل  های  با  همچنین  و  بررسی 
بهینه دسترسی به مراکز خدماتی را مدنظر قرار داده است. 
الیه ها و نقشه های دسترسی به خدمات با استفاده از طرح 
تفصیلی زاهدان به صورت شیپ فایل نقطه  ای تهیه و سپس 
با استفاده از تحلیل و آنالیز شبکه در محیط ArcGIS که بر 
اساس الگوریتم دایجسترا کوتاه  ترین فاصله بین نقاط مبدأ 
نتیجه آن  و مقصد محاسبه می  شود، استفاده شده  است که 
به  صورت شبکه  ای خواهد بود. شعاع معمول حرکت برای 
اغلب مردم به صورت پیاده محدود به 400 تا 500 متر است. 
در این تحقیق، فاصله 500 متری از خدمات به عنوان فاصله 

مطلوب در نظر گرفته شده  است.

 6- یافته  های تحقيق 
اینجا به منظور بررسی نابرابری  های بعد اقتصادی-  در 
سرشماری  داده های  به  توجه  با  زندگی،  کیفیت  اجتماعی 
وضعیت  اقتصادی-  ارزیابی  برای  پارامتر   16 دسترس  در 
آنجا  از  شده  اند.  انتخاب  مطالعه  مورد  منطقه  در  اجتماعی 
با یکدیگر همبستگی داشته و  که تعدادی از این پارامترها 
می توانند بیانگر یک شاخص واحد باشند، با استفاده از روش 
تحلیل عاملی با یکدیگر تلفیق شدند. قبل از انجام تحلیل 
مؤلفه  ها برای بررسی مناسب بودن داده ها از آزمون KMO و 
بارتلت استفاده شد، مقدار ارزش KMO برابر 0/734 و سطح 
نشان دهنده  ی  این  که  است  صفر  بارتلت  آزمون  معنا داری 
مناسب بودن داده ها برای انجام تحلیل عاملی می باشد. در 
واقع پارامترهایی که بیشترین همبستگی را با یکدیگر دارند 
با   ArcGIS محیط  در  سپس  و  گرفتند  قرار  عامل  یک  در 
به عنوان شاخص  مؤلفه  ادغام وترکیب شده و در یک  هم 
انجام شد  نامگذاری  عامل  هر  برای  و  ارائه شده  اند  نهایی 
)جدول1(. به منظور آماده سازی شاخص های استخراج شده 
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برای مرحله مدل سازی، این شاخص ها باید نرمال سازی و هم 
 Smallو ،Large جهت شوند. در اینجا از توابع عضویت فازی
سپس  شد.  استفاده  شاخص ها  نرمال  سازی  برای   Liner و 
تک تک معیارهای شاخص ها با وزن های به دست آمده از 
روش ANP ضرب، و با دستور فازی GAMMA با یکدیگر 

تلفیق شدند. در اینجا ابتدا وضعیت بلوک های شهری از نظر 
شاخص های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و دسترسی 
به خدمات، جداگانه مورد بررسی قرار گرفتند. سپس نتیجه 
نهایی کیفیت زندگی از ادغام این چهار شاخص به صورت 

یکپارچه در سطح بلوک  های شهری ارائه شده است.

نگاره3: مراحل فلوچارت تحقيق
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جدول1:  نتایج تحليل مؤلفه  های اصلی برای متغيرهای اجتماعی و اقتصادی کيفيت زندگی

متغيرها
عامل

12345
0/737درصد فارغ التحصیالن عالی

0/913درصد افراد خانه  دار
0/663واحدهای مسکونی کمتر از 80 متر مربع

0/693واحدهای مسکونی بیشتر از 150 متر مربع
0/718درصد افراد درآمد بدون کار

0/923درصد مستأجرین
0/873درصد افراد هرگز ازدواج نکرده

0/777نرخ طالق
0/807درصد افراد زیر 14 سال

0/662درصد افراد باالی 65 سال
0/884بعد خانوار

0/832درصد مهاجرین
0/758نرخ باسوادی

0/823درصد محصلین
0/724درصد شاغلین
0/523-درصد بیکاران

3/7572/5561/6031/3991/158مقدار ویژه
23/48115/97610/0218/7447/239واریانس)%(

65/460مجموع واریانس تعیین شده)%(

جدول2: وزن شاخص ها و زیرمعيارهای کيفيت زندگی حاصل از فرآیند تحليل شبكه  ای
شاخص دسترسی به خدماتشاخص زیست محيطیشاخص اجتماعیشاخص اقتصادی

0/26150/10260/09790/5378
وزنمعیاروزنمعیاروزنمعیاروزنمعیار

0/2381شاغلین
بعد خانوار و 

مهاجرت
0/2492مراکز آموزشی0/1007دمای سطح زمین0/0910

0/0815پارک ها و مراکز تفریحی0/3078پوشش گیاهی0/2992تحصیالت و سواد0/6069مشارکت اقتصادی

0/2819مراکز اورژانسی و انتظامی0/1431آلودگی صوتی0/0353طالق و تجرد0/0672بار تکفل عمومی

0/4151آلودگی هوا0/4809مسکن0/0877مالکیت بنا
مراکز بهداشتی و 

درمانی
0/3403

0/0468مراکز فرهنگی و مذهبی0/0331سطوح نفوذناپذیر0/0933تراکم جمعیت

0/060/050/040/06ضریب ناسازگاری
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6-1 شاخص های اقتصادی 
در این پژوهش برای سنجش شاخص اقتصادی از چهار 
اقتصادی  مشارکت  نرخ  عمومی،  تکفل  بار  شاغلین،  معیار 
بلوک  های  مکانی  توزیع  استفاده  شده  است.  بنا  مالکیت  و 
شهری از نظر شاخص اقتصادی نشان می دهد این شاخص 
در بخش  های مرکزی منطقه  ی1 تا حدودی امتیازات باالتری 
از کیفیت زندگی در شاخص اقتصادی را دارا می باشند. شهر 
زاهدان یک شهر خدماتی و دانشگاهی محسوب می شود و 
بیشتر شاغالن در بخش خدمات فعالیت می کنند. به علت 
دانشگاه  ها، سطح تحصیالت  و  عالی  آموزش  مراکز  وجود 
بار  و  اقتصادی  مشارکت  نرخ  و  باالست  منطقه  این  افراد 
تکفل عمومی در وضعیت مطلوبی قرار دارد. همچنین در 
به صورت  خوب  و  متوسط  وضعیت  با  بلوک  ها   2 منطقه 
پراکنده قرار دارند. به علت مرزنشین بودن مردم بیشتر تاجر 

هستند و سطح تحصیالت کمتری دارند. 

6-2- شاخص های اجتماعی 
با توجه به اهمیت شاخص اجتماعی در مطالعات شهری 
سواد،  و  تحصیالت  مسکن،  معیارهای  از  پژوهش  این  در 
تجرد  و  طالق  و  مهاجرت  و  خانوار  بعد  جمعیت،  تراکم 
از نظر  استفاده  شده است. توزیع مکانی بلوک  های شهری 
 1 منطقه  در  این شاخص  می دهد  نشان  اجتماعی  شاخص 
وضعیت خوب و خیلی خوب دارد. به علت وجود مراکز 
دانشگاهی سطح سواد در وضعیت مناسبی قرار دارد و بیشتر 
ساکنین آن را افرادی از قشر اجتماعی متوسط و باال تشکیل 
داده و واحدهای مسکونی نوساز با استحکام باال در منطقه 

1 بیشتر است.

6-3- شاخص های زیست محيطی
معیارهای؛  از  زیست محیطی  شاخص  سنجش  به منظور 
دمای سطح زمین، پوشش گیاهی، آلودگی صوتی، آلودگی 
که  همانطور  است.  شده  استفاده  نفوذناپذیر  سطوح  و  هوا 
نقشه  شاخص زیست محیطی نشان می دهد منطقه 2 وضعیت 

مطلوب تری نسبت به منطقه 1 دارد. وجود آلودگی هوا در 
بلوار دانشگاه و تردد  به دلیل  بخش  های شمالی منطقه 1  
وسایل نقلیه، وجود دانشگاه  ها و تراکم فشرده سا ختمان   ها و 
قسمت  های حاشیه   ای منطقه  ی1 و 2 از لحاظ آلودگی صوتی 
به دلیل آزادراه زاهدان- خاش، پوشش گیاهی کم و دمای 

بیشتر سطح زمین در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. 

6-4- شاخص های دسترسی به خدمات 
تأثیرگذار  مهم  از عوامل  به خدمات  شاخص دسترسی 
عدم  که  به طوری  می باشد،  شهروندان  زندگی  کیفیت  بر 
دسترسی به موقع باعث زوال یکپارچگی محالت شده و عدم 
ثبات جمعیت را در پی دارد. در این پژوهش برای سنجش 
شاخص دسترسی از معیارهای خدمات آموزشی، خدمات 
تفریحی، خدمات فرهنگی و خدمات درمانی استفاده  شده 
است. نقشه شاخص دسترسی به خدمات نشان می دهد به 
علت وجود مراکز کلینیکی و درمانی، وجود مراکز مذهبی 
چون بزرگ ترین مسجد مکی شهر زاهدان و مراکز تفریحی 
بیشتر منطقه 2 وضعیت مطلوبی را نشان می دهد )نگاره5(. 

با  زندگی  کیفیت  اصلی  شاخص های  این  بنابراین 
استفاده از فرآیند تحلیل شبکه  ای )ANP( وزن دهی شده  اند. 
مربوط   0/5378 وزن  بیشترین  که  است  پیدا  جدول2  از 
مربوط   0/2615 وزن  خدمات،  به  دسترسی  شاخص  به 
شاخص  به  مربوط   0/1026 وزن  اقتصادی،  شاخص  به 
شاخص  به  مربوط   0/0989 وزن  کمترین  و  اجتماعی 
زیست محیطی می باشد. پس از اعمال اوزان به دست آمده به 
هر یک از شاخص ها و ادغام شاخص ها نتایج توزیع مکانی 
شاخص نهایی کیفیت زندگی به دست آمد. همانطور که در 
نگاره6، نشان داده  شده است، بخش عمده بلوک  های واقع 
در بخش های شرقی منطقه2 و  بخش مرکزی منطقه1 در 
طبقات خیلی خوب و خوب امتیازات باالتر کیفیت زندگی 
تأثیرگذار  شاخص های  مهم ترین  بنابراین  می باشند.  دارا  را 
در کیفیت زندگی، نرخ مشارکت اقتصادی، وضعیت مسکن، 
آلودگی هوا و مراکز درمانی و بهداشتی بیشترین تأثیر را در 
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کیفیت زندگی داشتند. برای بررسی الگوی فضایی شاخص 
نهایی کیفیت زندگی شهری از شاخص خودهمبستگی مکانی 
متغیر  تا 1 -   بازه 1  )این شاخص در  استفاده شد  موران 
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(. در این مطالعه آزمون شاخص موران برابر با  
0/23 و شاخص Z-Score )نمره استاندارد( 110/01 و مقدار 
صفر  با  برابر  مشاهدات(  بودن  تصادفی  )احتمال   P-Value

نگاره4: شاخص های اقتصادی: الف( شاغلين، ب( نرخ مشارکت اقتصادی، پ( بارتكفل عمومی، ت( مالكيت بنا. 
شاخص های اجتماعی: ث( بعد خانوار و مهاجرت، ج( سواد و تحصيالت، ح(وضعيت مسكن، چ( طالق و تجرد، خ( تراکم 
جمعيت. شاخص های زیست محيطی: د( دمای سطح زمين، ذ( پوشش گياهی، ر( آلودگی صوتی، ز( آلودگی هوا)مونوکسيد 
کربن(، ژ( سطوح نفوذناپذیر. شاخص های دسترسی به خدمات: س( مراکز آموزشی، ش( مراکز تفریحی و پارک ها، ص( 

مراکز اورژانسی، ض( مراکز درمانی، ط( مراکز فرهنگی و مذهبی
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می باشد، بنابراین می توان نتیجه گرفت که الگوی خوشه  ای 
کیفیت زندگی در منطقه 1و2 شهر زاهدان تصادفی نیست 
خودهمبستگی  دارای  مکانی  نظر  از  مجاور  بلوک  های  و 
می باشند. به منظور شناسایی محدوده و موقعیت خوشه های 
 Gi* مکانی با ارزش باال یا پایین از شاخص آماره عمومی
نهایی   شاخص  مورد  در  تحلیل  این  نتایج  شد.  استفاده 
کیفیت زندگی نشان می دهد که در سطح معناداری95 درصد 
نواحی دارای ارزش باالتر از میانگین )نواحی مطلوب( در 
مرکزی  بخش های  و   2 منطقه  مرکزی  و  بخش  های شرقی 
منطقه 1 قرار دارد و نواحی دارای ارزش پایین  تر از میانگین 
)نواحی نامطلوب( در بخش های غربی منطقه2 و جنوبی و 

غربی منطقه 1 قرار گرفته اند )نگاره7(.
 نگاره6: شاخص  نهایی کيفيت زندگی شهری  

نگاره5: شاخص  اقتصادی، شاخص اجتماعی، شاخص زیست محيطی، دسترسی به خدمات
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نگاره 7: شاخص خودهمبستگی مكانی 

7- نتيجه  گيری
از چهار  استفاده  با  زندگی  کیفیت  پژوهش حاضر  در   
شاخص اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و دسترسی به 
خدمات مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایجی 
وزن  با  خدمات  به  دسترسی  شاخص  آمد  به دست  که 
0/5378 بیشترین تأثیر را در کیفیت زندگی دارد. شاخص 
منطقه  در  بیشتر  زیست محیطی   و  خدمات  به  دسترسی 
1 وضعیت  منطقه  در  اجتماعی  و  اقتصادی   و شاخص   2
و  تجزیه  از  که  نهایی  نتیجه  اساس  بر  دارند.  مطلوب تری 
تحلیل داده ها به دست آمده است، به طور کلی منطقه 2 از 
به  نسبت  باالتری  رتبه  زندگی  کیفیت  شاخص های  لحاظ 
منطقه 1 دارد. بنابراین می  توان نتیجه گرفت؛ از نظر اقتصادی 
و اجتماعی این شهر با امکانات و محدودیت  های مختلفی 
روبه رو است، از یک سو موقعیت مرزی این شهر امکان رشد 
تجارت رسمی و غیر رسمی را برای شهر و در نتیجه کشش 
نیروی کار را فراهم کرده است، دالیل اصلی  برای جذب 
مهاجرت، خشکسالی های اخیر، دانشگاه  ها و مراکزآموزش 
عالی، هم مرز بودن با کشورهای همسایه و مهاجرت زیاد 

افغان به این شهر می باشد و این مهاجرپذیری سبب  افراد 
تنوع فرهنگی و قومی شده است. از سوی دیگر این شهر 
به عنوان مرکز اداری- سیاسی استان در افزایش جمعیت و 
رشد شهر تأثیرگذار است. شهر زاهدان به علت آب وهوای 
با کاهش پوشش گیاهی مواجه است و در  گرم و خشک 
این   که  می باشد  بسیار ضعیف  و صنعت  کشاورزی  بخش 
به  دانشگاهی  و  خدماتی  نقش  بیشتر  شهر  شده  باعث  امر 

خود بگیرد. 
وجود آزادراه زاهدان- خاش در غرب محدوده و توسعه 
تراکم  و  ساخت  وسازها  افزایش  و  غرب  سمت  به  شهر 
دانشگاهی  مراکز  به  نزدیکی  به علت  فشرده  ساختمان  های 
و تردد زیاد وسایل نقلیه باعث ایجاد آالینده  های هوا شده 
عامل  مهم ترین  که  عمومی  خدمات  مراکز  همچنین  است. 
تأثیرگذار در کیفیت زندگی می باشد در تمام سطوح به طور 
مهم ترین  جمله  از  موارد  این  است.  نشده  توزیع  یکسانی 
مطالعه  مورد  محدوده  در  زندگی  کیفیت  پایین  علل سطح 
به شمار می  رود. این موارد باید در اولویت برنامه  ریزی  های 
مدیریت شهری قرار بگیرند. استفاده از داده های سرشماری 
و تصاویر ماهواره ای با کیفیت باال و در نهایت استفاده از 
 GIS تکنیک آماری تحلیل عاملی و ترکیب الیه ها در محیط

شاخص نهایی کیفیت زندگی به  دست می  آید. 
ادغام  که  دارند  اعتقاد  هم  مارانز1  و  استیمسون  ونگ، 
تصاویر ماهواره ای با داده های سرشماری، بهترین راه برای 
گسترش استفاده از تصاویر ماهواره ای در تحلیل شهری، به 
محیط  اجتماعی  اقتصادی-  ویژگی های  استخراج  در  ویژه 
شهری است. مطالعات انجام شده در زمینه کیفیت زندگی، 
قابلیت داده های سنجش از دور و روش  ها و الگوریتم های 
موجود در سامانه  اطالعات جغرافیایی را در مرحله استخراج 
زندگی کیفیت   کالبدی  و  زیست محیطی   شاخص های 

اثبات می کند. 
این شاخص ها،  ترکیب  با  معتقدند  مارانز  و  استیمسون 
داده های  از  مستخرج  اجتماعی  و  اقتصادی  شاخص های 

1- Weng, Stimson and Marans
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و  سواد  تحصیالت،  امنیت،  سالمت،  وضعیت  سرشماری، 
سایر ابعاد و پارامترهای مرتبط با کیفیت زندگی در سامانه 
اطالعات جغرافیایی، امکان مطالعه و ارزیابی کیفیت زندگی 
پایان  در  است.  شده  فراهم  جامع  و  یکپارچه  به صورت 

پیشنهادات زیر ارائه می  شوند: 
بین  در  که  شد  مشخص  پژوهش  نتایج  اساس  بر   -
اجتماعی  و  اقتصادی  شاخص  بررسی،  مورد  شاخص های 
به  دسترسی  و  زیست محیطی  شاخص های  و  منطقه2  در 
با  می باشد.  نامناسبی  دارای وضعیت   1 منطقه  در  خدمات 
مدیران  و  مسئولین  که  دارد  ضرورت  موارد  این  با  توجه 

شهری تأکید بیشتری در بهبود شاخص ها داشته باشند. 
اقتصادی  - جهت  گیری برنامه  های توسعه به سمت تحول 
و اجتماعی رفع مشکالت بیکاری و ارتقاء کیفیت زندگی 
از لحاظ سواد، مالکیت مسکن، و امنیت شغلی برای ارتقاء 

وضع موجود و کیفیت زندگی؛
- ایجاد فضا های سبز بیشتر برای کاهش دمای سطح زمین 
و بهبود کیفیت هوا؛ همچنین آلودگی صوتی به علت آزادراه 

و تندروها در غرب محدوده مورد مطالعه؛
دسترسی  میزان  و  خدمات  امکانات،  عادالنه  توزیع   -
و  شهری  مناطق  و  ناحیه  ها  محله  ها،  سطح  در  شهروندان 
اورژانسی،  مراکز  خدمات،  به  دسترسی  شاخص  به  توجه 

درمانگاه  ها و امکانات بهداشت و سالمت در منطقه 1؛
شاخص های  اندازه  گیری  و  تدوین  برای  نهادی  تأسیس   -
کیفیت زندگی شهری و شاخص کلی کیفیت زندگی شهری 

در شهرداری. 
یافته  های این مطالعه برای توسعه شهر در جامعه دارای 
ابزاری  به عنوان   GIS و  دور  از  سنجش  می باشد.  اهمیت 
توانمند می تواند فرآیند مطالعه و شناخت وضعیت کیفیت 
زندگی را در ابعاد مکان و زمان تسهیل نماید و با کاهش 
تدوین  در  برنامه  ریزان  و  محققان  به  مطالعه  زمان  و  هزینه 
زندگی  کیفیت  بهبود  برای  برنامه  ریزی  و  استراتژی  ها 

شهروندان کمک نماید. 

منابع و مآخذ
 .)1396( کاربخش؛ حسین، حسن  اسمین،  ابراهیم زاده   -1
ارزیابی وضعیت کیفیت زندگی شهری در منطقۀ یک شهر 
 .)3(7 ای(.  منطقه  برنامه ریزی   ( جغرافیا  فصلنامه  زاهدان. 

صفحات 20-7.
و  سنجش  ناصر)1397(.  عیسی،  نیری؛  ابراهیم  زاده،   -2
موردي:  مطالعه  ارزیابی وضعیت شاخص هاي شهر خالق 
 .5 شمارة  توسعه.  و  زاهدان. جغرافیا  شهر  پنج گانه  مناطق 

صفحات 22-1.
فضایی  تحلیل  ابراهیم)1399(.  احمد،  اکبری؛  اسدی،   -3
استفاده  با  شهری  محیط های  در  شهروندان  زندگی  کیفیت 
موردی:  مطالعه   )GIS( جغرافیایی  اطالعات  سیستم  از 
علوم  کاربردی  تحقیقات  نشریه  مشهد.  شهر  منطقه2 

جغرافیایی.20)58(. صفحات 52-35.
محمدرضا،  یاسمن،  عزی مند؛  جلوخانی نیارکی،  اسدی،   -4
کیوان)1399(. بررسی کیفیت محیط زیست زندگی شهری با 
استفاده از تحلیل چندمعیاره مکانی)مطالعه موردی: منطقه6 
صفحات   .)1(52 انسانی.  جغرافیای  پژوهش های  تهران(. 

.383-367
بومی  مدلی  حمید)1398(.  علی،  اشجعی؛  اسماعیلی،   -5
جهت سنجش کیفیت زندگی شهری مبتنی بر رویکردهای 
عینی و ذهنی )مطالعه موردی منطقه یک شهر قم(. نشریه 
علمی علوم و فنون نقشه برداری. 9)3(. صفحات 111-97.

6- اصغری سراسکانرود، امامی؛ صیاد، هادی)1398(. پایش 
دما  با  اراضی  کاربری  رابطه  بررسی  و  زمین  سطح  دمای 
سطح با استفاده از تصاویر سنجنده OLI و+ ETM مطالعه 
موردی: )شهرستان اردبیل(. نشریه تحقیقات کاربردی علوم 

جغرافیایی. 19)53(. صفحات 215-195.
علی،  جوان؛  سرگلزایی  نسب،  رخشانی  حاجی نژاد،   -7
شاخص های  ارتباط  بررسی   .)1395( طیبه  حمیدرضا، 
عینی و ذهنی کیفیت زندگی با کیفیت دسترسی به خدمات 
شهری )مطالعۀ موردی: نواحی بافت فرسودة شهر زاهدان(. 
پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری. 4)3(. صفحات 

.494-473



فصلنامه علمی - پژوهشي اطالعات جغرافيايي )           (  
بررسی کیفیت زندگی شهری با استفاده از سنجش از دور و   ... / 109 

»سپهر«.  جغرافیایی  اطالعات  پژوهشی  علمی-  فصلنامه 
27)107(. صفحات 132-113. 

16- متکان، پوراحمد، منصوریان، میرباقری، حسینی اصل؛ 
علی اکبر، احمد، حسین، بابک، امین )1388(. سنجش کیفیت 
مکان  های شهری با استفاده از روش ارزیابی چندمعیاره در 
 GIS و  دور  از  سنجش  تهران(.  شهر  مطالعه:  )مورد   GIS

ایران. 1)4(. صفحات 20-1.
17- مظلومی، شاهواروقی، احرام پوش، نماینده؛ سید سعید، 
محمد مهدی، محمد حسن، سیده مهدیه )1399(. بررسی 
ارتباط بین سالمت عمومی شهروندان منطقه پردیسان شهر 
قم و رضایت از مؤلفه های اکولوژیک کیفیت زندگی شهری. 

طلوع بهداشت. 19 )1(. 18-1.
18- وظیفه  دوست، امینی؛ حسین، مهدی )1388(. بررسی 
تهران؛  شهری  زندگی  کیفیت  شاخص های  اهمیت  میزان 
فصلنامه  شهری.  مدیریت  متخصصان  و  مدیران  ازدیدگاه 

مطالعات مدیریت شهری. 1)3(. صفحات 26-9.
19. Abdullah, W., Salihin, W., & Loganathan, N. 
(2013). Quality Of life sustainability using geographic 
information system (GIS): A case study from East-Coast 
of Peninsular Malaysia. Australian Journal of Basic & 
Applied Sciences, 7(8), 308.
20. Ardeshiri, A. (2014). Evaluating urban services using 
economic valuation techniques: towards better urban 
environmental quality and promotion of sustainable 
development (Doctoral dissertation, Newcastle University). 
21. Bardhan, R., Kurisu, K., & Hanaki, K. (2015). Does 
compact urban forms relate to good quality of life in high 
density cities of India? Case of Kolkata. Cities, 48, 55-65. 
22. Brabec, E., Schulte, S., & Richards, P. L. (2002). 
Impervious surfaces and water quality: a review of 
current literature and its implications for watershed 
planning. Journal of planning literature, 16(4), 499-514. 
23. Campbell, A, Converse, P & Rodgers, W (1976).  
The Quality of American Life: Perceptions, evaluations 
and satisfactions, Russell Sage Foundation, NewYork.
24. Chen, B., Liu, D., & Lu, M. (2018). City size, 
migration and urban inequality in China. China Economic 
Review, 51, 42-58. 
25. Epley, R. Donald & menon, mohan. (2008). A 
Method of Assembling Crosssectional Indicators into a 
Community Quality of Life, social Indicators research, 

محمد)1396(.  محمد،  طالعی؛  حسینی  عباس  آبادی،   -8
و  آماری  داده های  بر  مبتنی  زندگی شهری  کیفیت  ارزیابی 
نقشه  برداری.  وفنون  علوم  پژوهشی  علمی-  نشریه  مکانی. 

6)4(. صفحات 55-41.
کتاب  محمد)1395(.  میالد،  عفیفی؛  ابراهیم  خیاط،   -9
و  دور  از  سنجش  از  استفاده  با  شهری  توسعه  مدل سازی 

GIS. انتشارات ماهواره. چاپ اول.

رحیم،  بهروز،  شیبانی  مقدم؛  سرور،  درویش،   -10
فرشته)1394(. تحلیل ساختاری و سنجش الگوی فضایی و 
سطح  بندی ساخت  و سازهای مناطق شهری بر اساس میزان 
بهره  مندی از خدمات شهری)مطالعه موردی: مناطق پنج گانه 
شهر زاهدان(. فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد و مدیریت 

شهری. 3)12(. صفحات 118-99.
11- زیاری، رفیعی مهر، زارعی؛ کرامت  اهلل، حسین، جواد 
)1399(. سنجش کیفیت زندگی از دیدگاه عدالت اجتماعی 
)مطالعه موردی: مناطق 2 و 16 شهری تهران(. پژوهش های 

جغرافیای انسانی. 52)1(. صفحات 15-1.
بختیار  خلیل،  سعید،  فیضی زاده؛  ولی زاده،  سلمانی،   -12
)1397(. طراحی شبکه هوشمند معابر شهری با استفاده از 
داده های OSM جهت امدادرسانی در مواقع وقوع بحران در 
تبریز(.  مترو  آبرسان  ایستگاه  موردی:  )مطالعه   GIS محیط 
فصلنامه مهندسی حمل ونقل. 10)39(. صفحات 243-233.

حمیدرضا،  سرگلزایی جوان؛  رخشانی نسب،  ضرابی،   -13
کیفیت  شاخص های  فضایی  تحلیل  طیبه)1395(.  اصغر، 
زندگی در محله  های پیرامونی شهر زاهدان با استفاده از مدل 
علمی-پژوهشی  فصلنامه  ویکور.  چندمعیاره  تصمیم  گیری 

برنامه ریزی فضایی)جغرافیا(. 6)4(. پیاپی23.
مهدی  اکبر،  ابوالفضل،  صدیق؛  سلطان زاده،  قنبری،   -14
)1392(. بررسی تطبیقی کیفیت زندگی شهری در روستاهای 
ادغام شده با هسته  های طراحی شده )مورد مطالعه شهر تبریز(. 

مطالعات جامعه شناختی شهری، 3)7(. صفحات 192-167.
بلورانی،تومانیان،  نیسانی سامانی، درویشی  15- کاظم زاده، 
ارزیابی  احمد)1397(.  آرا،  علی،  نجمه،  علی،  پوراحمد؛ 
 .GIS کیفیت زندگی شهری با استفاده از سنجش از دور و



فصلنامه علمی - پژوهشي اطالعات جغرافيايي ) ( دوره31، شماره 121، بهار 1401
 Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) Vo.31,No.121, Spring 2022 / 110  

88(2), 281-296. 
26. Farid, M. (2015). Assessment of Life Quality 
Using GIS and Remote Sensing Techniques: A Case 
Study on Assuit City, Egypt. Bulletin Of The Egyptian 
Geographical Society, 208.
27. Feneri, A. M., Vagiona, D., & Karanikolas, N. (2013). 
Measuring quality of life (QoL) in urban environment: 
An integrated approach. In Proceedings of the 13th 
International Conference on Environmental Science and 
Technology. 
28. Geelen, L. M., Huijbregts, M. A., den Hollander, H., 
Ragas, A. M., van Jaarsveld, H. A., & de Zwart, D. (2009). 
Confronting environmental pressure, environmental 
quality and human health impact indicators of priority air 
emissions. Atmospheric Environment, 43(9), 1613-1621. 
29. Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, 
S., Thau, D., & Moore, R. (2017). Google Earth Engine: 
Planetary-scale geospatial analysis for everyone. Remote 
sensing of Environment, 202, 18-27. 
30. Habib, R. R., Mahfoud, Z., Fawaz, M., Basma, S. 
H., & Yeretzian, J. S(2009). Housing quality and ill 
health in a disadvantaged urban community. Public 
health, 123(2),174-181. 
31. Jensen, R., Gatrell, J., Boulton, J., & Harper, B. 
(2004). Using remote sensing and geographic information 
systems to study urban quality of life and urban forest 
amenities. Ecology and Society, 9(5). 
32. Kladivo, P., & Halás, M. (2012). Quality of life in 
an urban environment: A typology of urban units of 
Olomouc. Quaestiones Geographicae, 31(2), 49-60. 
33. Lee, Y. J. (2008). Subjective quality of life measurement 
in Taipei. Building and Environment, 43(7), 1205-1215. 
34. Li, G., & Weng, Q. (2007). Measuring the quality 
of life in city of Indianapolis by integration of remote 
sensing and census data. International Journal of Remote 
Sensing, 28(2), 249-267. 
35. Lo, C. P. (1997). Application of Landsat TM data for 
quality of life assessment in an urban environment. Computers, 
Environment and Urban Systems, 21(3-4), 259-276. 
36. Lu, D., Moran, E., & Hetrick, S. (2011). Detection of 
impervious surface change with multitemporal Landsat 
images in an urban–rural frontier. ISPRS Journal of 
Photogrammetry and Remote Sensing, 66(3), 298-306. 
37. Mason, M. J., Valente, T. W., Coatsworth, J. 
D., Mennis, J., Lawrence, F., & Zelenak, P. (2010). 
Place-based social network quality and correlates of 

substance use among urban adolescents. Journal of 
adolescence, 33(3), 419-427. 
38. Marans, R, W (2003). Understanding environmental 
quality through quality of life studies: The 2001 DAS and 
its use of subjective and objective indicators, Landscape 
and Urban Planning. Vol 65, pp 73-83.
39. Massam, B,H (2002). Quality of life: Public planning 
and private living, Progress Planning, Vol 58, pp 141-227.
40. Mccrea, R., Stimson, R., & Western, J. (2005). Testing 
a moderated model of satisfaction with urban living using 
data for Brisbane-South East Queensland, Australia. Social 
indicators research, 72(2), 121-152. 
41. Mercer Human Resource Consulting (2019). Quality 
Of Living Survey 2019.
42. Morrison, P. S. (2007). Subjective wellbeing and the 
city. Social Policy Journal of New Zealand, 31, pp. 74-103. 
43. Musse, M. A., Barona, D. A., & Rodriguez, L. M. S. 
(2018). Urban environmental quality assessment using 
remote sensing and census data. International journal of 
applied earth observation and geoinformation, 71, 95-108. 
44. Pacione M. (2003). Urban Environmental Quality And 
Human Wellbeing—A Social Geographical Perspective. 
Landscape And Urban Planning, 65(1-2), 19-30.
45. Pacione, M (1982). The use of objective and subjective 
measures of life quality in human geography, Progress in 
Human Geography, Vol 6, pp 493-514.
46. Rahman, A., Kumar, Y., Fazal, S., & Bhaskaran, S. 
(2011). Urbanization and quality of urban environment 
using remote sensing and GIS techniques in East Delhi-
India. Journal of Geographic Information System, 3(01), 62. 
47. Rao, K. R. M., Kant, Y., Gahlaut, N., & Roy, P. S. (2012). 
Assessment of quality of life in Uttarakhand, India using 
geospatial techniques. Geocarto International, 27(4),315-328. 
48. Rapley, M. (2003). Quality of life research: A critical 
introduction. Sage. 
49. Van Kamp, I., Leidelmeijer, K., Marsman, G., & De 
Hollander, A. (2003). Urban environmental quality and 
human well-being: Towards a conceptual framework and 
demarcation of concepts; a literature study. Landscape 
and urban planning, 65(1-2), 5-18. 
50. Westaway, M. S. (2006). A longitudinal investigation 
of satisfaction with personal and environmental quality 
of life in an informal South African housing settlement, 
Doornkop, Soweto. Habitat International, 30(1), 175-189. 
51. Zenker, S., Petersen, S., & Aholt, A. (2013). The 
Citizen Satisfaction Index (CSI): Evidence for a four basic 
factor model in a German sample. Cities, 31, 156-164.


