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 1، شماره3، دوره1399 تابستانجغرافیا و روابط انسانی، 

شهر تبریز با استفاده  2ترین محالت برای خرید/اجاره در منطقه مناسب تعیین

 GISو  AHPاز 

 2هدیه دشتستانی، *1ادریس قادری

 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهر دانشگاه بابلسر-1

 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهر دانشگاه بابلسر-2

 30/04/1399تاریخ پذیرش:                                                                                     22/04/1399تاریخ دریافت:

 چکیده:

تواند در زندگی تجربه کند، این خرید یا اجاره مسکن یکی از بزرگترین تصمیماتی است که هر فرد می

گیری فضایی برای میزان حساسیت برای خرید مسکن بسیار بیشتر از اجاره مسکن است. در خصوص تصمیم

گیری چندمعیاره بسیاری که توسعه داده شده است به توان از مدلهای تصمیمخرید/اجاره مسکن امروزه می

همراه سیستم اطالعات جغرافیایی بهره گرفت. در این تحقیق برای یافتن محله مناسب جهت خرید/اجاره 

های سیستم اطالعات جغرافیایی اسفاده شد. معیارهای مورد مراتبی و قابلیتمسکن از روش تحلیل سلسله

فاصله از مدرسه، تراکم جمعیت، تراکم استفاده شامل فاصله از ادارات، کیفیت مسکن، قیمت مسکن، 

انجام شد،  AHPبزهکاری، سرانه فضای سبز و فاصله تا مرکز خدمات بود. پس از این که مراحل روش 

 GISهای مورد استفاده در مهمترین معیار است، سپس الیه %17.55 مشخص گردید که کیفیت مسکن با

براساس  2زمین و ساری 2پرست، میرداماد تهیه و ترکیب گردید، نتایج نشان دهند این بود محالت الهی

 معیارهای مورد استفاده مناسبترین محالت برای خرید و اجاره مسکن هستند.

      GISپرست، محله الهیکلیدواژگان: مستاجران، مسکن، تبریز، 
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 قدمه:م

با رشد فزاینده شهرنشینی کشور  در چنددهه گذشته، نیاز به مسکن به یکی ازمهمترین نیازهای جمعیت 

(. یکی از رویکردهای رایج برای پاسخگویی به این نیاز، 1393شهری تبدیل شده است)ایزدی و همکاران، 

ریزی و طراحی شهری است)عزیزی و کافی به معیارهای برنامههای مسکونی بدون توجه ساخت مجتمع

ای از جمعیت شهری بعنوان مستاجر هرساله به دنبال یافت منزل (. بخش گسترده1386ملک محمدنژاد، 

دنبال مکانهایی برای بر این خریدار منزل نیز بهغالبا در بین محالت مختلف سرگردان هستند، عالوهمناسب 

 که از هرنظر بازدهی باالیی داشته باشد. خرید منزل هستند

و  ( Kang et al, 2014) کندمتی یـک مفهوم جامع از کیفیت زنـدگـی را توصیف میالدر عصر حاضر س

باشد. مسکن سالم براساس معیارهای سازمان بهداشت جهانی، متی، مسکن سالم میالسیکی ازابعاد مهم 

اجتماعی، فیزیکی کافی و عملکردی را بــرای ایمنی، متی ذهـنـی، المسکنی است که شرایطی از س

خلخال و همکاران، بنهو کریمی WHO, 2004)بیندبهداشت، رفـاه و خلوت ساکنان خـود تـدارك می

در طول چند دهه گذشته اندازه گیری کیفیت درك شده از محیطهای مسکونی، به یکـی از حوزه . (1397

های چندگانه اجتماعی، ختلف تبدیل شده است و دارای مولفههـای مطالعـات شـهری در کشورهای م

دلیل نقش آن به عنوان ابزاری کارآمد در باشد. توجه به ایـن شـاخص در شهرها بهمحیطی و اقتصادی می

طـور کلی تعیـین میـزان قابـل زیسـت بـودن شهرها فزونی یافته ریزی شهری و بهمدیریت و برنامه

 .(1394و همکاران، پاریزی )میمندیاست

مندی سـکونتی و بـه واسـطه های سکونتی براسـاس نظریـه رضـایتتحلیل و ارزیابی شرایط کیفی محیط

روشهای کمی و مدلهای تجربی، رویکردی است کـه امروزه بـرای شناسـایی سـطح کلـی کیفیـت محـیط 

نسبی آنهـا در میـزان کیفیـت محـیط های محیطی نـامطلوب و آسـیب پـذیر، وزن و اهمیت سکونت، مولفه

مندی از رضایتمندی ازمسکن در برگیرنده رضایت (.1389رفیعیان و همکاران، )رودسکونت به کار می

مندی از واحد همسایگی تا حدودی در برگیرنده رضایتمندی از محلـه باشد و رضایتواحد همسایگی می

 Amerigo andتشخیص نیست) بـه راحتـی قابـلاسـت زیـرا تفکیـک محلـه و واحـد همسـایگی 

Aragones,1977.) 
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امالك  ندهینما کی ییراهنماه ب یفرد یاز خانه ها یخانه به دنبال و بازرس کی انتخابدر حال حاضر روند 

خانه هنوز هم ممکن است  جستجوگران حالبا این است، ریروند وقت گ کی نیا دارد. ازیو مستغالت ن

آن نوع مسکنی که نیازهای  .( ,2005Jinه باشند)دیاودست نبرایشان رویایی است بآل خود را که دهیخانه ا

زیستی نسل کنونی را بر مبنای کارایی منابع طبیعی انرژی برآورده کند و در عین حال محالتی جذاب و 

ذاکر )است ایمن را ضمن توجه به مسایل اکولوژیکی، فرهنگی و اقتصادی ایجاد نماید، مسکن پایدار

با توجه به اینکه شناسایی و رتبه بندی مناطق شهری از نظر شاخصهای گوناگون در اجرای  (.1390حقیقی،

برنامه ها به ویژه برنامه ریزی منطقه ای و توسعه آن مناطق تاثیر قابل توجه دارد لذا الزم است تا مناطق 

اینگونه  .(1394)علوی، به بندی شوندشهری هر کالن شهر در شاخصهای تاثیر گذار درتوسعه شهری رت

تحقیقات هرچند نزدیک به تحقیقات کیفیت زندگی هستند، اما این گروه از تحقیقات قدری فرق دارند و 

برخالف تحقیقات فروانی که برای روی کیفیت زندگی شده است در این خصوص تحقیقات زیادی 

  در مسکن گزینی است. GISیکی از معدود تحقیقات با کاربرد  2005در سال  Jinصورت نگرفت و تحقیق 

 منطقه مورد مطالعه:

گانه شهر تبریز است. جمعیت این منطقه طبق آخرین محالت دهتحقیق یکی از محدوده مورد مطالعه در این 

تعداد محالت این درصد جمعیت شهر تبریز است.  8هزارنفر بوده که بیش از  180سرشماری در حدود 

( این منطقه جزء مناطق با کیفیت شهر تبریز 1393محله است و طبق تحقیقات ضرابی و همکاران) 34منطقه 

نقشه  1باشد. همچنین، از لحاط فضایی منطقه دو شهر تبریز در جنوبشرق شهر تبریز قرار دارد. شکل می

 دهد.منطقه مورد مطالعه را نشان می
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 مورد مطالعه (: نقشه منطقه1شکل)

 شناسی:روش

در این تحقیق ابتدا با رجوع به مطالعات کتابشناختی و ادبیات موضوع، اقدام به مشخص نمودن برخی 

های معیارهایی که با استفاده از دادهمعیارهای موثر در تعیین مسکن بهینه شد. سپس از بین حجمی از معیارها، 

قیمت مسکن، کیفی مسکن، فاصله  معیارهای مورد استفاده شاملدر دسترس قابل تهیه بود انتخاب گردید. 

فاصله تا خدمات عمومی ، س، تراکم بیمارستان، تراکم بزهکاریتا ادارات، سرانه فضای سبز، فاصله تا مدار

نظران حیطه موردنظر در مرحله بعدی اقدام تهیه پرسشنامه گردید و در اختیار صاحب و تراکم جمعیت بود.

بندی ( اقدام به اولویتAHPمراتبی)با استفاده از روش تحلیل سلسله پرسشنامه، پس از تکمیل قرار گرفت.

اینکار پس از برای محاسبه گردید.  EXCELروش تحلیل سلسله مراتبی در نرم افزار های معیارها شد. وزن

و براساس  1ماتریس مقایسه زوجی: در این مرحله طبق جدول . 1گیرد تعیین معیارها مراحل زیر انجام می

ها: در این مرحله، اعداد داخل هر نرمال کردن سلول. 2شود. هم تعیین اولویت مینظر کارشناسان نسبت به

وزن نهایی: میانگین هر سطر، بیانگر وزن نهایی هر عامل . 3 شود.سلول به مجموع آن ستون تقسیم می

 .(Maleki et al, 2014: 2شود)می
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 (Maleki et al, 2014)منبع مراتبی(: مقیاس زوجی در فرایند تحلیل سلسله1جدول)

 ارزش عددی میزان اهمیت معیار نسبت به معیار دیگر

 1 اهمیت برابر

 3 ترکمی مهم

 5 ترمهم

 7 ترمهمخیلی

 9 ترکامال مهم

 2.4.6.8 های بینابینارزش

 

برای  جو تکمیل گردید،و  ها قیمت مسکن از روش مشاهده مستقیم و پرستهیه الیهدر مرحله بعدی برای 

های های فاصله)ادارات، مدارس و خدمات( از روش فاصله اقلیدوسی استفاده شد، برای تهیه الیهتهیه الیه

سرانه فضای  تراکم)بزهکاری و بیمارستان و جمعیت( از تابع تراکم استفاد گردید و در نهایت برای تهیه الیه

سپس ها به رستر تبدیل شدند و سبز از تقسیم فضای سبز بر جمعیت استفاده شد. در مرحله بعد تمام الیه

های خود ضرب شده و ترکیب گشتند تا نقشه ها در وزندر مرحله آخر الیه شدند. 1گذاری مجددارزش

 مناطق مناسب تولید گردد.

 نتایج:

شود. معیارها می قابل بررسی است. مورد اول مربوط به تعیین و مشخص نمودننتایج این مقاله در سه بخش   

 2ردد. جدول مراتبی بدست آمده است ارائه میگدر این بخش وزن نسبی معیارها که از روش تحلیل سلسله

 دهد.وزن محاسبه شده برای هر یک از معیارها را نشان می

 (: وزن معیارها موثر در انتخاب مسکن2جدول)

 %وزن معیار %وزن معیار %وزن معیار

 6.88 سرانه فضای سبز 11.14 تراکم بیمارستان 16.49 قیمت مسکن

 10.29 تراکم بزهکاری 10.37 فاصله تا مدارس 17.52 کیفیت مسکن

 9.75 فاصله تا خدمات 7.94 تراکم جمعیت 9.59 فاصله تا ادارات

                                                           
1 Reclassify  
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مراتبی مهمترین معیار در انتخاب مسکن کیفیت سلسلهبراساس نظر کارشناس و روش تحلیل  2طبق جدول 

؛ سرانه فضای سبز و تراکم جمعیت ترین معیارهااهمیتکم ،و سپس قیمت مسکن است. در سمت مقابل

 بودند.

دهد که به ترتیب)از باال به پایین و از راست به را نشان میمعیارهای مورد استفاده های نقشه 2در شکل 

مسکن، کیفیت مسکن، فاصله تا ادارات، تراکم بیمارستان، فاصله تا مدارس، تراکم چپ( شامل قیمت 

 جمعیت، سرانه فضای سبز، تراکم بزهکاری و فاصله تا خدمات ارائه گردیده است.

   

   

   
 (: نقشه معیارهای مورد استفاده2شکل)

دهد. طبق نقش شش محله بسیار نامناسب)در بین محالت نقشه تناسب محالت مسکونی را نشان می 3شکل 

 9منطقه( و پنج محله بسیار مناسب قرار دارد. بیشترین تناسب محالت مربوط به محالت مناسب است که  

 هستند.محله دارای طیف مناسب  34محله از 
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 (: نقشه تناسب محالت3شکل)

تناسب جهت اجاره یا خرید بودند و پنج محله را که پنج محله که دارای باالترین ، 3در جدول شماره 

 ارائه شده است. ترین تناسب بودندارای پایین

 بندی بهترین و بدترین محالت: رتبه3جدول 

 محله رتبه محله رتبه

 فردوس 30 پرستالهی 1

 2آباد شمس 31 2میرداماد  2

 2زمین ساری 32 2زمین ساری 3

 1آبادشمس  33 2رجایی شهر  4

 ولیعصر جنوبی 34 4زعفرانیه  5
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 گیری:نتیجه

چرا که هر انسان باید برای خود  ترین مسائل استبحث و بررسی در مورد محل سکونت یکی از اساسی

گیری در خصوص محل سکونتی داشته باشد که در آن احساس آرامش، رفاه، تعالی و رشد کند. تصمیم

بزرگ برای جویندگان بوده است. در این خصوص استفاده از  انتخاب مسکن بهینه همواره یک چالش

یار کمک بسیار بزرگی به جوامع جوینده مسکن بعنوان تصمیم GISهای گیری و قابلیتهای تصمیمسیستم

زمین و ساری 2پرست، میرداماد داشته باشند. در این مطالعه مشخص که بهترین محالت برای این کار الهی

بودند. در بین عوامل موثر،  2زمین و ساری 1آباد ن کیفیت را ولیعصرجنوبی، شمسبودند و کمتری 2

نزدیکی به مراکز درمانی بودند در پایان باید مهمترین عوامل، سه عامل مهم کیفیت مسکن، قیمت مسکن و 

معیارها برای  معیار مورد استفاده بوده است و باتوجه به این که 9اضافه نمود که نتایج این مطالعه بر اساس 

گونه از تحقیقات بسیار زیاد هستند، با افزودن و یا تغییر دادن معیارها نتایج نیز به احتمال زیاد تغییر این

 خواهد کرد.

 منابع:    

، دومین همایش معماری پایدار بررسی ابعاد مختلف دستیابی به مسکن پایدار، (1390 )کیانوش ،ذاکرحقیقی

 .همدان

( سنجش ارزشهای محیطی 1393پور، خلیل)برزگر، سپیده.، پاکشیر، عبدالرضا.، حاجیایزدی، حسن.، 

آباد شیراز، جغرافیا وآمایش سرزمین، اثرگذار بر رضایتمندی از محل سکونت موردشناسی: محدوده معالی

 .66-49، صص 11شماره 

رزیابی وضعیت مسکن ( 1397زاده، اسماعیل)مهرآبادی، مریم.، آقاییخلخال، هادی.، جعفریبنهکریمی

 .111-99، فصلنامه مطالعات شهری، صص مطالعه موردی: شهر اردبیل سالم در شهرها

سنجش و مقایسه کیفیت سکونت در  (1394و مهدوی، افسون)کیومرث  ،حبیبی .،صدیقه ،میمندی پاریزی

 آمایش جغرافیایی فضا،مجله ، نمونه موردی: بافت قدیم و جدید شهر کرمان ،هریبافتهای قدیم و جدید ش

 .103-88، صص شماره مسلسل هجدهم ،سال پنجم
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های مسکونی، ( بررسی تطبیقی دو الگوی مجتمع1386محمدنژاد، صارم)عزیزی، محمدمهدی.، ملک

 .32های مسکونی نور و اسکان تهران، نشریه هنرهای زیبا، شماره مطالعه موردی: مجتمع

( ارزیابی سطح 1394فر، محمدجواد.، احمدیان)رنجبرنیا، بهزاد.، کاملیزاده، جابری.، ضرابی، اصغر.، علی

گانه کالنشهر تبریز(، جغرافیا و رضایت شهروندان از کیفیت محیط شهری)نمونه موردی: مناطق شهری ده

 .219-193، صص 1394، بهار 19ریزی، سال برنامه

هفتمین  شاخصهای مسکن و خانوار، رتبه بندی مناطق شهرداری مشهد براساس (1394 )سیدتقی ،علوی

، مشهد، شورای اسالمی  ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر راهبردهای توسعه شهریکنفرانس ملی برنامه

 شهر مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، شهرداری مشهد،
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