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 روش از استفاده تبریز با شهرکلانتحلیل ارتباط بین سطح کیفیت محیطی و قیمت فروش مسکن در 

 اساسی هایمؤلفه تحلیل
 

 (ایران تبریز، تبریز، هنر اسلامی هدانشگا شهرسازی، و معماری ۀدانشکد استادیار) پورهاشمپریسا 
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 ۀ، نویسندایران تبریز،،تبریز دانشگاه محیطی، ریزیبرنامه و جغرافیا ۀدانشکد شهری، ریزیبرنامه و جغرافیا دکتری) عبداللهی مهدی

 مسئول(

m.abdollahi@tabrizu.ac.ir 

 

 23/66/6931تاریخ تصویب:                               61/66/6931تاریخ دریافت: 

 551-531صص 

 چکیده

 محساو  آن مختصاات شناساایی الزامات ترینمهم از مسکن دقیق تعریف نیست، همگنی کالای مسکن کهجاییآن از

 کیفیت نظیر هاییشاخص د بهبای ،این راستا در. بسیار راهگشا باشد تواندمی حوزه این در مفاهیم استانداردسازی و شودمی

ارچو  هماین هدر چ. شود توجه انسان نیازهای به مربوط کیفیت و محیطی کیفیت عملکردی، کیفیت فضایی، – کالبدی

این تحلیل در دو  .استشده  بررسی شهر تبریز در قیمت فروش مسکن و محیطی کیفیت بین سطح ارتباط مفاهیم کلیدی،

 681اصالی در  هایمؤلفاهاز  استفاده ذهنی و عینی کیفیت محیطی با هایشاخصاول  ةاست. در مرحلشده  انجاممرحله 

 نتایج ه است.شد تحلیلوتجزیه ،گیردبرمی در( شاخص شهر تبریز را ناحیةمحله ) 23تبریز که  شهرکلان سرشماری حوزۀ

کالبدی، عدم رضایت از تراکم بالا و برخی اثرات جانبی منفی ناشی از مناطق  هایمزیتاول حاکی از این است که  مرحلة

 هایشاخص سطح بین ارتباط دوم، مرحلة محیطی قرار دارند. در هایشاخصگذاری بر تأثیرنامتجانس در سطح نخست 

است.  شده استفاده دوخیین منظور از ضریب همبستگی و آزمون ه اب .تاس شده بررسی مسکن فروش قیمت و محیطی

تبریاز  شاهر در منااطق مختلاف مسکن فروش قیمت و محیطی کیفیت بین سطح قوی و خطی مثبت ةرابط بیانگرنتایج 

 محیطی وابسته است. کیفیت که متغیر قیمت فروش مسکن به سطح ایگونهبه ؛است

 شهر تبریز هایهکیفیت محیطی، محل، قیمت فروش مسکن، هاشاخصتحلیل آماری، : هاکلیدواژه
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 مقدمه. 5

 طرح مسئله. 5. 5

 6311 ةدهاتمرکز بر مطالعات کیفیت محیطی باه 

. (23-91. ص، صا6381، 6مرنس و )کانلی گرددبازمی

و  گیریاناادازهاهمیاات مطالعااات کیفیاات محیطاای از 

ت أشامتفاوت محیطای مسااکن ن هایپتانسیلمقایسة 

؛ (11-12. ص، صا2111، 2)سایو و چرتاو  گیردمی

محیطای باین  کیفیات مقایساه و گیریانادازهاین  زیرا

بلکه برای سااکنان،  ،برای محققان تنهانهمناطق مختلف 

 هااایحوزهدر  گذارانسیاساات، ماادیران و کارکنااان

، بلومکیسات)است عمومی و خصوصی حائز اهمیت 

 مطالعااات چااهاگر (.83. ، ص2116، 9برگاار و هااون

 محیطای کیفیات سانج  خصوص در تفصیلی کاملاً

 هایبرناماه در معیارهاا ایان، اسات پذیرفتاه صورت

در برخای ماوارد،  چراکاه؛ اسات نیافته بسط عملیاتی

 گیریانادازهروش ارزیابی، قلمرو جغرافیایی به لحاظ 

متعادد،  هایپژوه . نیست تعمیمقابل هاشاخصو یا 

اوتی را باارای ساانج  ی متفااهاشاااخصو  هاااروش

بارای  هایینموناهو  انادکردهکیفیت محیطی اساتفاده 

زماانی  هاایدورهنااهمگون شاهرها در  هایمحادوده

)کاماا ، لیاادلمیر،  اساات شااده آوریجماا متفاااوت 

 ،در ایاان راسااتا .(1، ص. 2119، 1و هلناادر مارساامان

 شاهرکلانطار  مباحاج جدیاد بارای  رودمیانتظار 

 پژوهشاگرانوضاو  کماک کناد. تبریز نیز به تبیین م

برای بررسی کیفیت محیطی مساکن بار ساه موضاو  

                                                           
1  . Connerly & Marans 

2  . Sive & Chertok 

3  . Blomquist, Berger & Hoehn 

4  . Kamp, Leidelmeijer, Marsman & Hollander 

 بااین ارتباااط اول، . موضااو اندشااده متمرکاازاصاالی 

رفااه و آساای   و مساکونی منااطق محیطای کیفیت

باار حااس  ،موضااو  دوم. کناادمیرا بررساای  ساااکنان

رضایت ساکنان از مسکن و محیط پیرامونی آن تمرکاز 

 یاک عنوانباهمحیطای  یاتکیف ،موضو  سومو  دارد

بار  .کنادمیرا بررسی مسکن  قیمت ساختار در عامل

این مقاله بر اساس ایان ساه  اصلیشالودۀ  ،این اساس

 است. یافته سازمانموضو  

 کیفیاات ارتقاابخ  هایمؤلفاه کااه اسات واضاح

 هام زمانهم که برخوردارند خاصی اهمیت از محیطی

 مثبات تاأثیر اجااره قیمات بار هم و مسکن قیمت بر

 قیمات تاأثیر تعیین جایبه اکتشافی، مطالعة این. دارند

 ساطح باین ارتباط به مسکن قیمت بر محیطی کیفیت

 ایان در .پاردازدمی مساکن قیمات و محیطای کیفیت

 و محیطای هایویژگی اساس بر محیطی کیفیت مقاله،

 ارتباطاات وجاود متعاقبااً و شاودمی سانج  مسکن

 قیمات و محیطای تکیفی سطح بین منطبق و هماهنگ

محادودۀ  جغرافیاایی مقیااس. شودمی ررسیب مسکن

 پوشا  تحات را شاهر تبریازمحلة  23 مطالعه مورد

 محیطای کیفیات سطح ،هاشاخص دامنة. دهدمی قرار

 عینای یهاشاخص هم که است مسکونی نواحی برای

 همچنااین، .شاودمی شاامل را ادراکاای -ذهنای هام و

 بار مساکونی ناواحی بارای را محیطای کیفیت سطح

 .کندمی بندیرتبه جغرافیایی سطو  اساس

 پژوهش و مبانی نظری ۀپیشین. 2. 5

مطالعااات مربااوط بااه کیفیاات محیطاای مناااطق 

باه دو زیرگاروه  تاوانمیمسکونی و رفااه سااکنان را 

بار  را رفااه نق  محققان اول، زیرگروه تقسیم کرد. در

بارای  .کننادمی بررسای زنادگی یهاشاخص کیفیت
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باار  (2119)6روی ویلااا، سااورینا  و ریااس ،هنموناا

سنج  کیفیت زندگی افراد در نواحی با مقیاس خارد 

بابیاات، گاارین،  . در تحقیقاای دیگااراندشااده متمرکااز

نقاااط ضااعف و قااوت  ،(2111)2کاناادورا و مورگااان

 را رفااه و آساای پایة ی کیفیت زندگی بر هاشاخص

 اساسای ةنکتا ایان بار مطالعاات این .اندکردهبررسی 

 کیفیات اصالی در تعیاین متغیر رفاه، که کنندمی تأکید

 .است زندگی یهاشاخص

 منااطق محیطای کیفیات بین ارتباط دوم زیرگروه

، مثااال عنوانبااه .کناادمی بررساای را رفاااه و مسااکونی

اهمیت کیفیت واحدهای همساایگی (، 2119) 9مارنس

 هماین . باهکنادمیتبیاین  هاخانوادهرا در رفاه افراد و 

افاازای  کیفیاات (، 2119) 1پاساای یونااهب، ترتیاا

 افاراد رفااه افازای  معنای باه را مسکونی هایمحیط

 (،2112) 1سارجی وکرناول در تحقیقی دیگر، .داندمی

 تأکیااد و کاارده ارزیااابی را مفهااومی ماادل سااه نتااایج

 مساکونی محایط از رضاایت قادرههرچا که کنندمی

 بیشاتر زنادگی از رضاایت و رفاه کل در باشد، بیشتر

 شادتبهشرایط بهداشاتی ارتقای  ،درواق  .شد خواهد

در ارتباط با افزای  رضایت کیفیات محیطای مسااکن 

یاک مادل تبیینای از  (،6386) 1گالستر و هسار .است

خصاایص عینای پایاة رضایت واحدهای مسکونی بر 

مساااکن، ساااکنان و واحاادهای همسااایگی را بسااط 

 کاه ددهامی نشاان مطالعاات ایان همة . نتایجاندداده

                                                           
1  . Royuela, Surinach, & Reyes 

2  . Bobbit, Green, Candura & Morgan 

3  . Marans 

4  . Pacione 

5  . Sirgy & Cornwell 

6  . Galster & Hesser 

 و مساکونی منااطق محیطای کیفیت بین قوی یارتباط

 .دارد وجود ساکنین رفاه

 و جغرافیاایی مقیااس همانناد محیطای هایمؤلفه

 حاس بار مبتنای مطالعات برخی در اجتماعی ساختار

اسات.  برخاوردار خاصای اهمیت ساکنان از رضایت

 کیفیت محایط تأثیر ،(6986) رادریدیق ،نمونه عنوانبه

 – مساکونی کیفیات محایط و( عاام طورباه) زندگی

 روحیاة دررا ( طور خااصبه) - مسکونی ایهمجتم 

بررسای کارده  سااکنین جمعای روحیة سپس و افراد

 بااه ،(6932) اطمینااانی و ساالطانی ،همچنااین. اساات

 و خاادمات ،کالباادی خصوصاایات تااأثیر ارزیااابی

 مساکونی واحادهای در شادهارائه عماومی تسهیلات

 رضاایتمندی بار ماؤثر درونای صایاتخصو عنوانبه

 مهار مساکن پروژۀ دو در ساکن خانوار 71 در نساکنا

لای و  ،در مقیاس جغرافیاایی کلاان .اندپرداخته صدرا

منااطق  اساتاندارد ازنمونة  11 میان از (،6389)7قست

 برخی از ، چرایی کثرت رضایت درشهریکلانآماری 

 یانا باه و نادکر بررسایرا  شاهریکلان هایجمعیت

 سااکنان رضایت برای شهری مقیاس که رسیدند نتیجه

اسات.  اهمیات حاائز همساایگی واحدهای کیفیت از

تحلیاال رضااایت ساااکنان مبتناای باار ماادل ادراکاای 

 (،6381)مارنس  و کاانلی توسط واحدهای همسایگی

باار نقاا  تعاملااات اجتماااعی در افاازای  میاازان 

 ساکنان در ساطح واحادهای همساایگی رضایتمندی

گرینبار  و کارس  دیگار، اینموناه. در کندیم تأکید

 هایمشخصاهکیفای و درجاة ارتباط بین ( 2117)8نی

                                                           
7  . Lee & Guest 

8  . Greenberg & Crossney 
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کردند و به این نتیجاه  واحدهای همسایگی را بررسی

 در همسااایگی واحااد کیفیاات رساایدند کااه حااس

 .است تعدیل قابل مختلف جغرافیایی هایمقیاس

از سااوی دیگاار، در برخاای از مطالعااات حااس 

ناشاای  هاااآن پااذیریتحر از  ساااکنان رضااایتمندی

باه بررسای ارتبااط  در آن که (2111، 6)فنگ شودمی

در سطح منااطق  پذیریتحر و  مندیرضایتمتقابل 

(، 6331)2اشاانایدر و گرینباار . پااردازدمیمسااکونی 

ساااکنان در سااطح واحاادهای  رضااایتمندیحااس 

و به ایان نتیجاه  کردند سنج همسایگی نامطلو  را 

کااه در واحاادهای همسااایگی کااه افاارادی ند رسااید

 واحادهاینسابت باه  ،دارناد پذیریتحر نامطلو  

بیشتری دارناد.  مندیرضایتهمسایگی مطلو  حس 

 (2111) راوی و رباون، تروسی  جغرافیایی مقیاس در

باین  هاایمهاجرتاهمیت کیفیت زندگی را در سطح 

( 6332) 9کیساتوملبرگار و بایالتی ارزیاابی کردناد. 

 منظورباه گیریتصامیمیطای بارای اهمیت کیفیت مح

 خاطرنشانپذیری درون و بین مناطق شهری را تحر 

 1چاروبر و هسالی دیان، بنادر، ،باراینعلاوه ؛ندنکمی

 عنوانباه را سااکنان محیطای حس بر تمرکز (،2111)

مطالعاات مبتنای بار  .کننادمی بررسی محیطی اولویت

ساااکنان چااه در تمرکااز باار  رضااایتمندیحااس 

سااکنان  پاذیریتحر محیطی و چاه در  هایویژگی

کیفیاات بالااای محیطاای در حااس  کااه دهاادمینشااان 

نسابت باه کیفیات  تریمهمساکنان عامل  مندیرضای

                                                           
1  . Fang 

2  . Greenberg & Schneider 

3  . Berger & Blomquist 

4  . Bender, Din, Hoesli & Brocher 

افاراد  ،علاوهباه ؛شاودمینامطلو  محیطی محساو  

ی با شارایط نسابی هایمحیطهمیشه تمایل دارند که از 

ی باا شارایط مطلاو  هاایمحیطنامطلو  به سامت 

 .حرکت کنند

 هاایویژگی تاأثیرمطالعات متعددی درخصاوص 

هماة  تقریباًاست.  شده انجاممحیطی بر قیمت مسکن 

کیفیات  تأثیراکتشافی بوده و بر  مطالعات در این زمینه

، روزیارز محیطی بر قیمات مساکن متمرکاز هساتند.

 کیفیت محیطای (2117) 1تریووت، کستنس و ویل ناو

 همساایگی ایواحاده هاایویژگییکی از  عنوانبهرا 

 قیماات باار را هامؤلفااه ایاان تااأثیر و کنناادمی تعریااف

 همااة کااه دریافتنااد هاااآن .اناادکرده ارزیااابی مسااکن

 و است اهمیت حائز همسایگی واحدهای هایویژگی

 کیااراش، پالماا، .دگذارمی مثبت تأثیر مسکن قیمت بر

 هاینابرابریدر تحلیل توزی   (2117) واددل و پیکارد

منطقااة و کیفیاات محیطاای در  فضااایی دسترساای

 تساهیلاتعمادۀ  هایگذاریسرمایهمتروپلیتن پاریس، 

 .کننادمیمساکن را تصادیق  باازار در محلای رفاهی

انجاام بررسای  باا (2111) 1چائو، یونگ، لئونگ و لاو

 هاایویژگی اهمیات ن،اسااکن محیطای حاس بارۀدر

مطالعاه  را مساکن قیمات باا مارتبط محیطی مختلف

باه ایان نتیجاه  (6331) 7پوتاه پان ،ینهمچن .اندکرده

 رفااهی امکاناات باه مساکن فاروش قیمت رسید که

 بساتگی همسایگی واحدهای مسکونی ناحیة با مرتبط

 هایهزینااه رغمعلای شااهرها باه مهااجرت و در دارد

 .شااودمی برگزیااده مرفااه نااواحی مسااکن، بالااای

                                                           
5  . Rosiers,Theriault, Kestens & Villeneuve 

6  . Chau, Yung, Leung & Law 

7  . Potepan 
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 جاذ  تاأثیر ترکلیدید  یک در (6333) 6روجرسون

 در را محیطای کیفیات بار ساطح یادجد هایسرمایه

 بررسی کرده است. شهری توسعة الگوهای

 پژوهش شناسیروش. 2

 روش پژوهش. 5. 2

 تحقیقاات نو  از هدف به توجه با حاضر پژوه 

 ناو  از روش و ماهیات نظر از و ایتوسعه-یکاربرد

 ایان نموناة حجم .است پیمایشی و تحلیلی توصیفی،

 آمااری بلو  8196 در ساکن خانوار 111283 تحقیق

 آوریجما . (6931)مرکز آمار ایران،  است تبریز شهر

 و میاادانی مطالعااات براساااس اطلاعاااتی مناااب  سااایر

 باوده واحد اطلاعاتی بانک در هاداده تجمی  و اسنادی

 ایان تحقیاق دو مرحلاه را در بار شناسیروش .است

. در گااام نخسااات، چگااونگی سااانج  گیااردمی

 ة. در مرحلااشاادبیااین ت محیطیزیسااتی هاشاااخص

و قیمات فاروش  هاشااخصبعدی ارتباط بین سطح 

 اولمرحلاة در  ،یان منظاوره ابا .ارزیابی شادمسکن 

محیطاای بااا  کیفیاات یهاشاااخصجهاات انطبااا  

 هایمؤلفااه تحلیاال روش از موضااوعات پااژوه 

 طراحای تجربی تکنیک یک عنوانبه( PCA2) اساسی

 .شاد اساتفاده محیطای کیفیت یهاشاخص ساخت و

 باین کوواریاانس از کاه است تکنیکی PCA ،درواق 

 از جدیاد مجموعاة ایجاد برای متغیرها از ایمجموعه

 ترکیاب هااآن از هریاک کاه کنادمی استفاده متغیرها

 ساایر باا وجود این با ،است اصلی متغیرهای از خطی

 ایان کااربرد دلایال. است بستهغیرهم جدید متغیرهای

                                                           
1  . Rogerson 

2  . Principal Component Analysis 

 بااین وابسااتة ختارسااا حااذف: از اناادعبارت تکنیااک

 تغییرپاذیری بر تأثیرگذار ابعاد مجزای نمای  متغیرها،

 ساطح در اختلااف عاددی تعیین ،هاداده مجموعة در

 ابعااد تعیین و دهیوزن طریق از مناطق محیطی کیفیت

 امکاان تکنیاک ایان ،همچنین. محیطی کیفیت مستقل

 .سازدمی فراهم را هامؤلفه تفکیک

 قیمات و محیطای کیفیات نبی دوم، ارتباط در گام

 ایخوشاه هایدادهگردآوری واسطة بهمسکن  فروش

 فاروش قیمات تصاادفی صاورتبه و ایمرحله یک

 612املااا  ) معاملااات هااایمسااکن از طریااق آژانس

 از یاک هار املاا  معاملااتی ارزش مورد( و متوسط

-6939 هایساالتبریاز باین  شهرداریگانة ده مناطق

 ارزش جدیاد دفترچاة ساایتو ) فراهم شاد 6931

. (6931آباان مااه  22، حوماه و تبریاز املا  معاملاتی

 محیطای کیفیات بین بررسی ارتباط منظوربه ،همچنین

انطباقی ضاریب  هایآزمون از مسکن فروش قیمت و

آزماون  از اسات. شاده اساتفاده دوخایهمبستگی و 

رابطاة وجود و شدت  برای بررسیضریب همبستگی 

 گرفتاهمساکن بهاره  فاروش قیمت و محیطی کیفیت

بارای متغیرهاای مساتقل  دوخایاست و آزمون  شده

باین نسابت  دارمعنایجهت بررسای تفااوت آمااری 

شاده  اساتفادهمساکن  فروش قیمت و محیطی کیفیت

 است.

 ی پژوهشهاشاخص. متغیرها و 2. 2

 .شاودمی بررسیدر این تحقیق ش  محور اصلی 

 قبیاالاز  ؛( ساااختار اجتماااعی و جمعیتاای خانوارهااا6

( ساااختار 2زناادگی. چرخااة  خااانوار، اناادازۀساان، 

درآماد، تعاداد  قبیالاز  ؛اقتصادی خانوارها -اجتماعی

سااکنان  هاایویژگی( 9افراد شاغل، مالکیت خودرو. 
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اتاا ، مسااحت خاناه، تعاداد  تعاداد قبیلاز  ؛واحدها

باه منااطق مساکونی  پاذیریتحر ( گرای  1حمام. 

 قبیاالاز  ؛حاایط مسااکونیاز م رضااایتمندی( 1دیگاار. 

کفایاات فضاااهای عمااومی، فضااای ساابز، دسترساای 

( معضلات عینای در 1و  عمومی ونقلحملمطلو  به 

، ایمنای سروصادا قبیلاز  ؛پیرامونی مساکن هایمحیط

امکااان  هاام و امنیاات. براساااس ایاان مااوارد تحقیااق،

 -جمعیتاای، اجتماااعی و طراحاای عیناای )اجتماااعی

م ذهنای )حاس و و ها (ساکنان و خصایص اقتصادی

، پااذیریتحر تقااویم شاارایط هماننااد گاارای  بااه 

 بااا را از وضااعیت( مندیترضااایرضااایت و یااا عاادم 

 سازدمیفراهم  یی محیطهاشاخصتوسعة  هدف

باااا توجاااه باااه مفااااهیم کلااای و موضاااوعات 

، هاشااخصهمانند مقیااس جغرافیاایی  شناختیروش

توساعة بارای  هاشااخص، شناساایی هاشاخص ةدامن

، ص. 2119، 6یوناه )پاسای ضاروری اسات هاامؤلفه

پایاا، معتبار و دقیاق  دبایا هاشاخصبراین، علاوه ؛(21

 را هامؤلفاهلازم برای تفکیک زمینة باشند. این موضو  

 دبایاا هاشاااخصهاادف  ،. همچنااینسااازدمیفااراهم 

و متخصصاان  گذارانسیاساتروشن باشاد تاا بارای 

، 2مورگاان و کانادورا گارین، )بابیت، مفید فایده باشد

 (.29، ص. 2111

 قلمرو جغرافیایی پژوهش .3. 2

شاهر تبریاز، یکای از  ،موردی این تحقیاقمطالعة 

 واحادهای . آماراستشمال غر  ایران  شهرهایکلان

 تبریازشهر محلة  23 هایمحدوده با هاشاخص مکانی

                                                           
1  . Pacione 

2  . Bobbit, Green, Candura & Morgan 

 681 دارای تبریاز شهردر حال حاضر . شد داده تطبیق

 ناحیاة هار متوساطورط به که است سرشماری حوزۀ

 ،درمجماو . اسات شاده تشاکیل بلو  61 از آماری

 و اسات آمااری بلاو  8196 از متشاکل تبریاز شهر

 هار. دارد جمعیات نفار 631 بلو  هر متوسط طوربه

 و نفار 7 حاداقل تراکمای ساطح دارای آمااری بلو 

 است. جمعیت نفر 1731 حداکثر

 پژوهش هاییافته. 3

یییت محیطییی ی کیفهاشییاخصطراحییی  .5. 3

 مساکن

 را هاشاااخص گسااترۀ محیطاای، کیفیاات سااطح

تبریااز،  شااهرکلانی هاشاااخص .کناادمی مشااخص

 اسات زمان طول در چندبعدی هایدادهاز  ایمجموعه

مساکونی را  هاایمحیطعینی و ذهنی  هایویژگیکه 

 شاااخص کیفیاات 28مقالااه،  ایاان در .گیااردمیدر بر

وه در شا  گار هاشااخصمحیطی انتخا  شد. این 

ی هاشاااخص( 6اساات  شااده بناادیطبقهاصاالی 

ی هاشااخص( 9ی اقتصادی، هاشاخص( 2اجتماعی، 

( 1از محایط مسااکن،  ادراکای( مشکلات 1دسترسی، 

 هااایویژگی( 1مندی از محاایط مساااکن و رضااایت

 هار در ی اجتمااعی تعاداد افارادهاشااخصمساکن. 

خانواده، سطح آموزشی و همچنین افزای  جمعیت و 

و جنایت در منااطق مساکونی را توصایف  نرخ جرم

رونااق کلاای  تنهانااهی اقتصااادی هاشاااخص. کنناادمی

و مالکیات  ن، درآمادامناطق مسکونی در شمار شااغل

نیز باه نماای   را زمین فروش بلکه در قیمت ؛خودرو

و فاصاله تاا کاار و مراکاز  . فاصله تا مدرسهگذاردمی

 ادراکای. مشاکلات استی دسترسی هاشاخصخرید 
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فنای  هایزیرسااخت کفایت عدمز محیط مساکن در ا

، سروصاادافضااای ساابز،  کفایاات عاادمو عمراناای، 

 عادمآلودگی، تراکم ترافیکی، ازدحام، ایمنی و امنیت، 

 شاده گنجانادهعماومی  ونقلحملو  پارکینگ کفایت

محایط مسااکن از  مندیرضاایتی هاشاخصاست. 

خدمات شهرداری و تسهیلات عمومی همانند کیفیات 

دارس، امکانااات فرهنگاای و امکانااات بهداشااتی را ماا

مساااحت طبقااه و تعااداد اتااا ،  .شااودمیشااامل 

 .کندمیمساکن را ارائه  هایویژگیی هاشاخص

تبریاز باا  شهرکلانبرای  شدهانتخا ی هاشاخص

دیان،  بنادر،) ،(6371 ،6ولیا) مطالعات و مناب  مارتبط

 سالیه دین، ، )بندر،(6337، 2فاواجر، هسلی و لاکسو

، (2112 ،1وکرناااول سااارجی، )(6333، 9لاکساااو و

، (2116، 1کااالمیر، اشاانایدر، گریااز و بااراون فهرناادر)

، (2111، 7، )کلکسی و برکاوز(2111، 1چین و فونگ)

(، 2117 ،8ناااو ویاال و کسااتنس تریااووت، )روزیاارز،

 (،2117 ،3واددل و پیکاااااارد کیاااااراش، )پالمااااا،

ی اهشاااخصدارد. برخاای از محققااان  هاییمشااابهت

یکسانی را برای سنج  کیفیات محیطای واحادهای 

در مسااکن  مندیرضاایتهمسایگی و یا تعیین میزان 

یی کاه هاشااخص. اندبردهکار ه و یا در مناطق اداری ب

 ، تعادادهاوا و آ ی همانناد هایویژگیکنندۀ منعکس

                                                           
1  . Liu 

2  . Bender, Din, Favarger, Hoesli & Laakso 

3  . Bender, Din, Hoesli & Laakso 

4  . Sirgy & Cornwell 

5  . Kahlmeier, Schindler, Grize & Braun-

Fahrlander 

6  . Chin & Fong 

7  . Kellekci & Berköz 

8  . Rosiers,Theriault, Kestens & Villeneuve 

9  . Palma,Kiarash, Picard & Waddell 

در اساات، غیااره  و توپااوگرافی آفتااابی، روزهااای

گنجاناده ی کیفیات محیطای ایان مطالعاه هاشاخص

در جاادول  شاادهمطالعهی هاشاااخصنشااده اساات. 

 تحلیال کاربسات از اسات. قبال شاده ارائه 6شمارۀ 

 واحادهای باا هاشااخص ،(PCA) اصالی هایمؤلفه

 تحلیال در. شادند استانداردسازی گیریاندازه متفاوت

 23) 28×23 اسااتاندارد هااایداده ماااتریس از آماااری،

 .شد استفاده( شاخص 28 و محله

 از 1 واریاانس کاه شودمی مشاهده جدول ینا در

 ساتا معنا ه آنب این. است 6 از بیشتر اصلی مؤلفة 28

 بارای 6 از تاربزر  واریاانس باا اصالی مؤلفاة 1 که

 مهمای اطلاعات و ستا کافی هاداده اصلی ابعاد تعیین

 %21/81 مؤلفااه 1 ،مثااال عنوانبااه ؛شااودمی شااامل را

 از %91 اول مؤلفاة کاه دهدمی توضیح را کل واریانس

 کاهحاالیدر ،دهادمی توضایح را اصالی شاخص 28

 ترکیاب دوم، مؤلفاة. است مثبت هامؤلفه همة ظرفیت

 مقادار تارینبزر  کاه اسات اصالی هایگیریاندازه

 ایان از یاک هار .دهدمی توضیح را باقیمانده واریانس

 کاه ستا هامؤلفه سایر از مستقل خطی طوربه هامؤلفه

 .گذاردمی اختیار در را متفاوتی اطلاعات عهمطال برای
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 ی محیطی مساکنهاشاخصو  هاویژگی .5جدول 
 انحراف معیار میانگین هامؤلفه کد هاشاخص

 اجتماعی یهاشاخص

S1 167/1 391/9 (خانواده هر در نفر) خانوار اندازۀ 

S2 111/1 211/1 تحصیلات سطح 

S3  183/96 719/23 )درصد( سال هر در جمعیت افزای 

S4 971/21 821/23 جنایت )درصد( و جرم نرخ 

 اقتصادی یهاشاخص

E1 111/1 969/1 خانواده هر در شاغل افراد تعداد 

E2 112/231 216/6111 خانوار )ریال( درآمد سطح 

E3 683/1 112/6 (خانواده هر به متعلق هایاتومبیل تعداد) خودرو مالکیت 

E4 221/1 611/617 (لگاریتمی ریال،) زمین فروش قیمت 

 دسترسی یهاشاخص
A1 186/1 831/21 (دقیقه) مدرسه/ کار به سفر زمان میانگین 

A2 211/1 292/68 (دقیقه) خرید مراکز به سفر زمان میانگین 

محیط  ادراکیمشکلات 

 مساکن*

P1 217/1 672/2 نارسایی زیرساختی 

P2 116/1 192/2 نارسایی فضای سبز 

P3 912/1 388/6 سروصدا 

P4 979/1 291/2 آلودگی 

P5 961/1 816/6 ایمنی 

P6 167/1 196/2 ترافیک 

P7 971/1 119/2 پارکینگ کفایتعدم 

P8 917/1 689/2 ازدحام 

P9  321/1 113/9 عمومی ونقلحملنارسایی 

از محیط  مندیرضایت

 *مساکن*

W1 116/1 271/1 شهرداری خدمات از رضایت 

W2 128/1 161/1 مدرسه/ کار به دسترسی از رضایت 

W3 761/1 911/1 مدرسه سطح کیفی از رضایت 

W4 181/1 138/1 بهداشتی تسهیلات از رضایت 

W5 727/1 232/9 فرهنگی تسهیلات از رضایت 

W6 891/1 911/9 سبز فضای از رضایت 

W7 817/1 621/9 ایمنی و امنیت از رضایت 

 مساکن هایویژگی
C1 طبقه مساحت (2m) 118/31 181/8 

C2 961/1 967/9 اتا  تعداد 

کاملااً ناراضای  -6گیری لیکرت: مقیاس اندازه ** خیلی کم -1تا حدودی  -9فاقد نظر  -2خیلی زیاد  -6: لیکرت گیریاندازهمقیاس  *

 کاملاً راضی -7

 6931، : نگارندگانمأخذ
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. شاوندمی ارزیابی متیازا به نسبت اصلی هایمؤلفه

 اصالی بعد یک دارای فقط هاشاخص مجموعه معمولاً

 اجازا بقیاة و دهدمی نشان را واریانس بیشتر که است

 اصالی، بعاد ایان. دارناد کمتاری اهمیت تحلیل برای

 ارتبااط اصالی بخا  و شودمی نامیده تصادفی عامل

 باا تحلیال نتیجاة. کنادمی مانعکس را هاشاخص بین

 عنوانباه را اول اصالی مؤلفاة کثارت امتیااز، به توجه

 تحقیاق این در شاخص کیفیت محیطی تصادفی عامل

 وزن کاه دهادمی نشاان تحلیال نتیجة .کندمی معرفی

 محایط از مندیترضاای و مساکن هایویژگی شاخص

 یهاشاااخص کااهحااالیدر ،اساات مثباات مساااکن

 عامال بارای دسترسای قابلیات و اجتماعی اقتصادی،

 شهرکلانمحلات  سطح در محیطی کیفیت که تصادفی

(. 2 جاادول) اسات منفای ،دهاادمی توضایح تبریاز را

 رو کیفیات باه محیطای کیفیت افزای  میزان ،درنتیجه

 محایط از رضایتمندی و مساکن هایویژگی افزای  به

 .دارد بستگی مساکن

 هامؤلفهماتریس ضریب امتیاز . 2جدول 

 کد
 هامؤلفه

5 2 3 4 1 6 

E4 1761/1- 1311/1 1938/1- 1716/1 6961/1 2612/1 

S1 1119/1- 6261/1- 6921/1 1117/1 1117/1 1231/1 

S2 1619/1- 2198/1 1111/1- 1131/1- 6717/1- 6219/1- 

E1 1181/1- 6112/1 1611/1 1666/1 1166/1- 1337/1- 

E2 1191/1- 6829/1 1397/1 6281/1- 1211/1 1312/1- 

E3 1216/1 1111/1 6931/1 6311/1- 6119/1 1179/1- 

C1 1271/1 1916/1- 2918/1 1113/1 6726/1- 1172/1 

C2 1118/1 1111/1- 6362/1 1177/1- 6917/1- 6661/1 

A1 1111/1- 1321/1 6111/1 1131/1- 1961/1 2111/1- 

A2 1621/1- 1917/1 1193/1 2231/1- 6181/1 1131/1 

P9 1971/1 6219/1 1121/1 1899/1 9639/1 6176/1 

P1 1691/1 1238/1 1862/1 2716/1 1711/1- 2393/1- 

P2 1362/1 1991/1 1911/1 1763/1- 1212/1- 6169/1- 

P3 1832/1 1219/1- 1671/1 1833/1- 1278/1 2971/1- 

P4 1871/1 1668/1- 1179/1- 1817/1- 1223/1 2117/1- 

P5 1362/1 1171/1 1118/1- 1621/1- 6966/1- 1698/1 

P6 1771/1 6126/1- 1119/1- 1971/1- 6321/1 6678/1- 

P7 1711/1 1861/1- 1898/1- 1927/1- 1116/1 6616/1 

P8 1863/1 1891/1- 1186/1- 1261/1- 1821/1 6697/1- 

W1 1111/1 1776/1 1211/1 2263/1 6937/1 6983/1 

W2 1117/1 1111/1- 1371/1 1717/1 9161/1 1187/1 

W3 1731/1 1192/1 1619/1- 6911/1 1817/1 6916/1 
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 2ادامه جدول 

 کد
 هامؤلفه

5 2 3 4 1 6 

W4 1111/1 1363/1 1112/1 6171/1 1173/1- 1926/1- 

W5 1191/1 6112/1 1111/1- 1226/1 2132/1- 2173/1 

W6 1731/1 1312/1 1198/1- 1218/1 6922/1- 6111/1 

W7 1812/1 1619/1 1713/1- 1131/1- 6922/1- 6111/1 

S3 1191/1- 6211/1- 6188/1 1827/1 6367/1- 2611/1 

S4 1183/1- 1112/1- 6313/1- 1619/1 1191/1 2111/1- 

 6931، : نگارندگانمأخذ
 

 در شااخص کیفیات محیطای آوردندستبه برای

 اول اصالی مؤلفاة در هاشااخص وزن ،هاهمحل سطح

( شاد پذیرفتاه تصادفی عامل عنوانبه تحقیق، این در)

( 23×28) اساتاندارد هایداده ماتریس به و شد جاجابه

شااخص کیفیات  میازان حاصال، مقاادیر. شد ضر 

. اسات تبریاز شاهرکلان هایهساطح محلا در محیطی

 شااخص تاأثیر تحات تنهاناه نتاایج کاه است واضح

 (6) شاکل. پذیردمی تأثیر نیز روش این از بلکه ؛است

 بارای کیفیات محیطایشاخص  شدۀبندیرتبه سطو 

 .دهدمی نشان را تبریز شهرکلان محلة 23
 

 
 هاهسطوح شاخص کیفیت محیطی در سطح محل .5شکل 

 6931، : نگارندگانمأخذ
 

 مشخص گروه سه محیطی، کیفیت شاخص میزان

 1 در. کنادمی معرفای تبریاز شهرکلان هایهمحل در را

 محیطای کیفیات شااخص میازان محلاه، 23 از محله

 61 شااخص مقادیر دیگر، طیف در و است 6 از شتربی

 23 از محلاه 66 در ،همچناین. اسات صافر زیر محله

 .است 1-6 بین محیطی کیفیت شاخص میزان محله،

 2محیطای  کیفیات شااخص میازان اول، گروه در

 نااواحی ایاان. اساات 2 از بیشااتر محلااه 1 از محلااه

 کلاان حوماة در که است گلیائل و ولیعصر ،ترتیببه

 گلیائال و ولیعصار(. 2 شاکل) دارند تبریز قرار رشه

نوبنیاااد شااهر تبریااز محسااو   هایهمحلاا از دو هاار

. اندگرفتهشاکلشاهر توساعة باا  گاامهمکه  شوندمی
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محیطای  کیفیات شااخص میازان بار طبیعای مزایای

 زعفرانیه و رشدیه دیگر محلة دو. بوده است تأثیرگذار

 2 و 6 باین هاآن محیطی کیفیت شاخص میزان ،است

 طبیعای هاایمزیت از محلاه دو ایان همچنین،. است

 عادم و پاایین تاراکم ،بدیلبی اندازچشم. برخوردارند

 داده افازای  را رشادیه رقاابتی سطح ترافیک، وجود

 هااایبافت بااا ولیعصاار هماننااد نیااز زعفرانیااه. اساات

 چنادوجهی هایپتانسیلاز  گیریبهره و با شدهطراحی

 .گذاردمی أثیرت شاخص سطح بر خود

 

 
 شاخص کیفیت محیطی 1<بالاترین میزان شاخص کیفیت محیطی در سطح مناطق ). 2شکل 

 6931، : نگارندگانمأخذ
 

 در محیطای کیفیات شااخص میزان که هاییهمحل

 اندشاده واق  مرکزی نواحی در یا است 1-6 بین هاآن

 نشاان (9) شاکل. هساتند مرکزی نواحی همسایة یا و

مناااطق  مرکاازی بخاا  در هاااآن بیشااتر هکاا دهاادمی

نسابت  مرکازی بخا . دارناد قارار تبریاز شهرکلان

 تفریحای پتانسیل پرجمعیت بوده و ایحومه هایهمحل

 مشااکلات و پیرامااونی اساات هایهمحلاا کمتاار از آن

 هایهمحلاا از بیشااتر مسااکونی نااواحی در محیطاای

 هااویژگی ایان هماة کاه است بدیهی. است پیرامونی

 (.9 شکل) بگذارد تأثیر هاشاخصبرآیند  بر دتوانمی
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 >0شاخص کیفیت محیطی  1>حد متوسط میزان شاخص کیفیت محیطی در سطح مناطق ). 3شکل 

 6931، : نگارندگانمأخذ
 

 محیطی کیفیت شاخص میزان ،(6) شکل براساس

در نیماة  هاهمحل این اکثر. است صفر از کمتر ناحیه 61

مارزداران و ناحیاة و تنهاا دو  اندشده واق  غربی شهر

 هایمجموعاه یابیشکلخاوران که در مراحل آغازین 

. الیه شرقی شهر قارار دارنادیدر منته قرار دارند،خود 

. اندشاده واقا  غرباینیماة  در بقیه ناحیه، دو از غیربه

 تبریاز شاهرکلانمناطق  قدیمی مسکونی نواحی برخی

 بیشاتر حیناوا ایان در صنعتی نواحی نسبت و هستند

 مساکونی ناواحی صانعتی، نواحی با ارتباط در. است

 نااواحی ایاان مرزهااای داخاال در اینشاادهریزیبرنامه

 ناواحی هام و متاراکم صنعتی نواحی هم. دارد وجود

 شااخص میزان بر دتوانمی نشده ریزیبرنامه مسکونی

 عادد باه تبادیل آن را و گذاشاته تأثیر محیطی کیفیت

 را ناواحی ایان فضاایی یا توز (1) شاکل. کند منفی

 .دهدمی نمای 
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 شاخص کیفیت محیطی> 0میزان شاخص کیفیت محیطی در سطح مناطق ) ترینپایین. 4شکل 

 6931، : نگارندگانمأخذ
 

 کیفیات شااخص میازان کاه دهادمی نشان نتایج

 سااختار تاأثیر تحات عمدتاً هاهمحل سطح در محیطی

 مزایاای کاه ستا بدیهی. است تبریز شهرکلان فضایی

 عوامال برخای و بالاا تراکم بر مبتنی نارضایتی طبیعی،

زمیناة پی  بار نامتجاانس نواحی از گرفته تأنش منفی

 تااأثیر مسااکونی هااایمحیط دربااارۀ ناساااکن ذهناای

 .گذاردمی

ارتباط بین کیفیت محیطی و قیمت فروش  .2. 3

 مسکن

 کیفیات شااخص میازان بین ارتباط بخ ، این در

 .شااودمی بررسای مساکن فاروش ماتقی و محیطای

 و همبساتگی ضاریب آزماون روش تحقیاق، عنوانبه

 در مساکن فاروش قیمت. شد انجام ترتیب به دوخی

 فاروش میانگین قیمت کنندۀمنعکس آماری هایآزمون

 .است ناحیه هر در مسکن

 باین انطبا  ابتدا آماری، تحلیل دو این انجام از قبل

 مساکن فروش متقی و محیطی کیفیت شاخص میزان

 کاه اساتنباط کارد تاوانمی (1) شاکل از شد. بررسی

 برخاای در محیطاای کیفیاات شاااخص میاازان اگرچااه

 قادرآن مسکن فروش میانگین قیمت ست،ا بالا نواحی

 ؛باشاد سازگار برعکس یا و هاآن رتبة با که نیست بالا

 شااخص میزان لحاظ به که رشدیه حتی ،مثال عنوانبه

 میاانگین قیمت دارد، قرار سوم ةرتب در محیطی کیفیت

 میازان باا ناواحی سایر با مقایسه در آن مسکن فروش

 ساوی از. اسات کم کاملاً بالا، محیطی کیفیت شاخص

 شااخص منفای میازان دارای ارم کهاین باوجود دیگر،
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 .دارد قرار چهارم رتبة در مسکن فاروش میاانگین قیماتاز نظر  است، محیطی کیفیت
 

 
 مسکن فروش قیمت با محیطی کیفیت شاخص سطح ۀرتب ۀ. مقایس1 شکل

 6931، : نگارندگانمأخذ
 

 آماااری نمودارهااای( 8 و 7 ،1) هایشااکل همااة

 ایجااد زماین مرجا  هاایداده از استفاده با که هستند

 انطباا  نحوۀ پراکن ، نمودارها و هانقشه این. اندشده

 مساکن فروش قیمت و شاخص کیفیت محیطی میزان

 هانقشااه همااة. ناادنکمی را بررساای واحیناا سااطح در

 باا و دنادهمی نمای  را نواحی مسکن فروش قیمت

. اندشاده ترسایم میاانگین از معیاار انحاراف به توجه

 باا هاشاکل راسات سامت در پراکنادگی نمودارهای

 و عماودی محور در( مسکن فروش قیمت) اول متغیر

 افقای محاور در( شاخص کیفیت محیطای) دوم متغیر

 بارای تاوانمی را پراکنادگی نمودار. شوندمی همحاسب

 خطشایب کاهطاوریباه ؛داد نمای  استاندارد مقادیر

 .کناادمی مطابقاات همبسااتگی ضااریب بااا برگشااتی

 و) بالاا مقادیر هاآن در که هاییمکان شناسایی بنابراین،

 ،کنادمی مطابقات متغیار دو هار در میانگین( پایین یا

 مااورد در اماار نایاا ،همچنااین. بااود خواهااد آسااان

( پاایین یاا و) بالاا مقاادیر که کندمی صد  هاییمکان

 متغیار در میانگین پایین مقادیر با متغیر یک در میانگین

 .است مطابق دیگر

 محیطای کیفیت شاخص بالای میزان بین سازگاری

 شادهبررسی 1 شاکل در مسکن فروش بالای قیمت و

 عفرانیاهزگلی و  ائل ناحیة دو که است ذکر قابل. است

 بیشاترین از ،دارند را مسکن فروش قیمت بالاترین که

. برخوردارنااد نیااز محیطاای کیفیاات شاااخص میاازان

 هار در میاانگین بالاای مقادیر ناحیه دو آن در بنابراین،

 کاه ولیعصار ،حاالاین باا. کنادمی مطابقات متغیر دو

 رشادیه و اسات متوساط مسکن فروش قیمت دارای

 بیشترین ردۀ در ،دارد کمتری مسکن فروش قیمت که

 سارانجام. دارناد قارار محیطای کیفیت شاخص میزان

 پاایین مقاادیر باا بالاا میاانگین با ناحیه دو این ،کهاین

 .است مطابق مسکن فروش قیمت در میانگین
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 بالاترین قیمت فروش مسکن در مناطق بالاترین سطح شاخص کیفیت محیطی مناطق با. 6شکل 

 1331، ندگان: نگارمأخذ
 

شااخ   متوسا  باین نرخ سااگگار  (7) شکل

 را مساکن فاروش متوسا  قیمات کیفیت محیطی و

 کاه ناواحی اکثار کاه شاودمی ملاحظه. دهدمی نشان

 متوسا  ةرتبا در هااآنشاخ  کیفیت محیطی  میزان

ه با ایان و دارند متوسطی مسکن فروش قیمت است،

 دو رها در میاانگین متوسا  مقاادیر که ستا معنا آن

 اگرچاه ،است منظریه آخر ناحیه. کندمی مطابقت متغیر

 متوسا  ناحیاه ایان شاخ  کیفیت محیطی در میزان

 ساوم رتباة در مساکن فاروش قیمت لحاظ به است،

 و آبرسااان کااهدرحااالی دیگاار، طاار  اگ. دارد قاارار

 قارار مساکن فاروش قیمات پاایین ردة در ششگلان

 رتباة اگ محیطای کیفیت شاخ  میزان لحاظ به دارند،

 منظریاه، مقاادیر گارو،، این در. برخوردارند متوسطی

 مطابقات متغیرهاا ساایر مقاادیر با ششگلان و آبرسان

 .کندمین

 

 
 متوسط فروش مسکن در مناطق قیمت باسطح متوسط شاخص کیفیت محیطی مناطق . 7شکل 

 : نگارندگانمأخذ
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 میازان لحااظ به که را نواحی ،(8) شکل بالاخره و

 در مساکن فاروش قیمات و محیطی کیفیت شاخص

 کاه اسات واضح. دهدمی نشان دارند، قرار نازلی رتبة

 دارناد، کمتاری مساکن فروش قیمت که نواحی اکثر

 ،اسات پاایین نیاز هاآنشاخص کیفیت محیطی  میزان

 باازار و لالاه ارم،. دارد وجاود اساتثنا ساه رده این در

. دارناد ارقار متوساط و بالا قیمت هایرده در ترتیببه

 باه متعلاق محیطی کیفیت شاخص لحاظ به ،حالاینبا

 مقاادیر ناحیاه، سه این در. هستند پایین رتبة با نواحی

 هاایقیمت شاخص کیفیت محیطای در میانگین بالای

 .کندمین مطابقت پایین مقادیر با مسکن فروش

 

 
 ن در مناطقپایین فروش مسک قیمت باسطح نازل شاخص کیفیت محیطی مناطق . 8شکل 

 6931، : نگارندگانمأخذ
 

 میازان باین ساازگاری اساتثناها، برخای رغمعلی

 در مساکن فاروش قیمات شاخص کیفیت محیطی و

 ایان. اسات توجه قابل تبریز شهرکلان در ناحیه سطح

 و مثبات ارتبااط از شاواهدی پراکنادگی، نماودار سه

. گااذاردمی اختیااار در را( 6112/1 =شاایب ) خطاای

آزماون  بارای. اسات اکتشاافی تحلیال این ،حالاینبا

 میازان و مسکن فروش قیمت بین خطی ارتباط شدت

 همبساتگی ضاریب آزماون شاخص کیفیت محیطی،

 ارتبااط یاک کاه کنادمی اثباات این آزمون .شد انجام

 شااخص کیفیات محیطای و میازان بین قوی و مثبت

همبساتگی  ضاریب) دارد وجود مسکن فروش قیمت

 دارمعناای 1916 سااطح در و اساات 19131 پیرسااون

 افازای  باه رو میازان که است معنی نه آب این است(

 قیمت افزای  به رو قیمت شاخص کیفیت محیطی به

 .دارد اشاره عکسرب و مسکن

 مثبات و خطای ارتبااط همبستگی ضریب اگرچه

 را هااآن باین وابساتگی ،کندمی یدأیت را متغیر دو بین

 باین وابساتگی وجاود آزماون برای. کندمین منعکس

 فااروش قیماات شاااخص کیفیاات محیطاای و میاازان

 صافرفرضایة . شاد استفاده6خی دو آزمون از مسکن،

                                                           
1  . chi-square 
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 که متغیری و هستند مستقل متغیر دو این که است این

 اسات. وابساته ،شودمی آزمون متغیر دو این مقابل در

 بااه متغیاار دو ایاان کااه کناادمی ثباااتا آزمااون نتااایج

 ,chi-square=19,432) هساتند وابساته دیگاریاک

sig=0,008). میاازان در تغییاار هرگونااه ،درنتیجااه 

 هماان در تغییار معناای شاخص کیفیت محیطای باه

 مقادار ،علاوهباه. اسات مساکن فاروش قیمت جهت

 وابساتگی میازان که است نزدیک 6 به احتمال ضریب

 .کندمی یدأیت متغیر را دو بین بالا

 قاوی خطی ارتباط -6: از اندعبارت پژوه  نتایج

 قیمات و محیطای کیفیات شاخص میزان بین مثبت و

 وجاود تبریاز شهرکلان ناحیة سطح در مسکن فروش

 قیماات شاااخص کیفیاات محیطاای و میاازان -2 دارد

 .هستند وابسته متغیرهای مسکن فروش میانگین

 و پیشنهادها گیرینتیجه. 4

 و محیطای کیفیت سطح بین ارتباط مطالعه، این در

 .شاد بررسای تبریز شهرکلان در مسکن فروش قیمت

 اول، ةمرحلاا در. شااد انجااام مرحلااه دو در هابررساای

 مؤلفاه تحلیال از اساتفاده باا محیطی کیفیت شاخص

 بااین ارتباااط دوم، مرحلااة در. یافاات توسااعه اصاالی

 مسااکن فااروش قیماات شاااخص کیفیاات محیطاای و

 ضاریب هاایآزمون جهت ینه اب. شد بررسی نواحی

 دهادمی نشاان نتایج د.ش استفاده دوخی و همبستگی

شااخص کیفیات  باین مثبات و قوی خطی ارتباط که

در  ناحیاه ساطح در مساکن فاروش قیمت محیطی و

شاخص کیفیت محیطای  و دارد وجود تبریز شهرکلان

 نتایج .هستند وابسته متغیرهای مسکن فروش قیمت و

 فهم نتایج، است. اهمیت حائز دلیل چند به مطالعه این

 ارزیاااابی و ناسااااکن یمحیطااا حاااس از در  و

 را مساکونی محایط باا مارتبط محیطای هایمشخصه

 گیرندگانتصامیم طریاق از دتوانمی و دهدمی افزای 

 ازجملاااه خصوصااای و عماااومی هاااایبخ در 

 دهادمی امکان هاآن به شود و گرفته کار به ریزانبرنامه

 ساطح در شاخص کیفیات محیطای را جام ، دید باتا 

 دهادمی نشاان نتاایج همچنین،. آورند دست به ناحیه

 از بخشای تواندمی مسکونی نواحی محیطی کیفیت که

 میازان هرچقادر زیرا ؛باشد شهر کلان ةناحی در رقابت

 باشاد، بیشاتر ناحیاه یاک شاخص کیفیت محیطی در

 .باود خواهاد بیشتر ناحیه آن در مسکن فروش قیمت

 سری هایداده فقدان مطالعه، این محدودیت ترینمهم

 محادود هاداده مبنای بر تحلیل ،رو این از .است یزمان

 را ایدوره نظااارت و کنتاارل فرصاات کااه اساات

شااخص کیفیات  بهباود بناابراین، .کندمین پذیرامکان

 خاانواده، افراد تعداد قبیل از معیارهایی طبق محیطی بر

د توانامی ساکونت زمانمدت و زندگی چرخه مرحلة

براسااس  نجامسارا .متعاقاب باشاد مطالعات موضو 

پژوهشی حاضر پیشنهادهای ذیال ارائاه فرآیند نتایج و 

 .شودمی

کیفیات ناواحی  هایمؤلفاهمفااهیم و  بازتعریف .6

 هایدسااتورالعمل ةمسااکونی در شااهرها و ارائاا

 .عملیاتی بالادستی

در  کیفایی هاشااخصارتقای رقابتی  الگوگزینی .2

 .مولد گذاریسرمایهجهت بازاریابی و جذ  

ارتقااای  راسااتایو احیااا در  ترمیمساایکلانتقااال  .9

 .مسکونی نواحی محیطی کیفیت



  شمارۀ دوم                                           مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری                                                          691

توسعة  هایپروژهاجرایی  هایاولویت بندیسطح .1

ی هاشاااخص سااازیمتوازنشااهری در جهاات 

 .کیفیت محیطی نواحی شهری

 نامهکتاب

 در ینسااکن رضاایتمندی بار ماؤثر مساکونی محیط درونی خصوصیات ارزیابی .(6932)   سلطانی، و ر اطمینانی، .6

 کنفارانس مقالاات مجموعاه فشارده لاو  قالاب در شاده منتشار ،صدرا مهر مسکن موردی نمونه عمومی مساکن

 شارکت: تبریز ،(61-6 صص) تبریز، واحد اسلامی آزاد دانشگاه شهری، پایدار توسعه و معماری عمران، المللیبین

 .آتاو 

 ناماة کارشناسایپایان .ننیاکسا یعجم ةروحی تویقت رب کیدتأ اب ونیکسم  جتمطراحی م (.6986)   راد،ریدیق .2

 ایران. د،هی. مشلاماس آزاد اهگدانش یدسنهم و ینف دهکشدان ارشد

انتشارات  تهران:شهر تبریز.  6931سال  مسکن و نفوس عمومی نتایج تفصیلی سرشماری(. 6931مرکز آمار ایران. ) .9

 مرکز آمار ایران.

. حوماه و تبریاز املاا  معاملااتی ارزش دفترچاة جدیاد(. 6939تبریاز. ) شاهرداری درآماد کال سایت ادارۀو  .1
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