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 ، ایران.اردبیل، یلیدانشگاه محقق اردب ،یشهر یزیرگروه برنامه اریدانش .3

 .رانیا ،اردبیل ،یلیشهری، دانشگاه محقق اردب یزیرجغرافیا و برنامه یدکتر یدانشجو .2

 ، ایران.اردبیل، اردبیل، دانشگاه شهریریزی جغرافیا و برنامهدانشجوی دکتری  .1
 

                40/48/96پذیرش:            22/40/96 دریافت:

 

 چکیده
 جادیمسکن ا متیکل شهر به لحاظ قنسبت به ییفضا دیشهر د کیمسکن در  متیق ییفضا لیتحل

 لید تحلدارن ینییپا ایباال  متیکه ق یدر سطح شهر نقاط توانیم لیتحل نی. با استفاده از چندینمایم

است.  هصورت گرفت زیمسکن در شهر تبر متیپراکنش ق یبه الگو یابیکرد. پژوهش حاضر با هدف دست

 یاست. جامعه آمار یلیتحل -یفیو روش توص تیلحاظ ماه و به یپژوهش از لحاظ هدف کاربرد نیا

الگو،  لینقاط از تحل ییفضا لیاست. جهت تحل 3194در سال  زیشهر تبر یآپارتمان یمسکون یواحدها

حاصل از  جهیاستفاده شده است. نت GIS طیکریجینگ در مح یابیها و روش دروننقشه یاخوشه لیتحل

 عیاز توز یحاک P Value 000/0و  -88/22استاندارد  ازیبا امت یگیهمسا نیترکینزد نیانگیشاخص م

و P Value، مقدار  G یآماره عموم لیبراساس تحل نیمسکن در تمام سطوح است، همچن متیق یاخوشه

شان داغ ن یهااز لکه اصلح جیبا تمرکز باالست. نتا یاخوشه یالگو کیصفر است که نشان از  انسیوار

 یهاز لکهتمرک نیشتری( در قسمت شرق شهر و بمتیق نیداغ )باالتر یهاتمرکز لکه نیشتریکه ب دهدیم

است. محاسبه مساحت و  زیشهر تبر یغربو جنوب یغرب( در قسمت شمال، شمالمتیق نیترنییسرد)پا

 یاکح نگیجیکر یابیاستفاده از روش درون بانقاط فاقد داده به کمک نقاط مجاور  یکم یهابرآورد ارزش

 60/39 ون،یلیمکیکمتر از  متیق یدارا زیدرصد از مساحت مساکن شهر تبر 33/10از آن است که 

هشت تا  متیدرصد ق 82/6 ون،یلیدرصد در رنج پنج تا هشت م 98/32 ون،یلیتا سه م کی متیدرصد ق

 تا  یو نها ونیلیم وپنجستیدرصد پانزده تا ب 14/1 ون،یلیده تا پانزده م متیدرصد ق 01/0 ون،یلیده م

 کینزد ی( در نواحونیلیم 20 ی)باال متیتمرکز ق نیشتریاست. ب ونیلیم 20 یباال متیدرصد ق 10/3

 گلشهر و پرواز است. ه،یزعفران عصر،ی( و محالت ولهیبه بازار)محالت شهناز، منصور و مقصود

   زیمسکن، شهر تبر متیق ،یابیدرون ،ییفضا لیتحل: واژگان کلیدی

                                                                                                                                                       
Nazmfar@uma.ac.ir       *:نویسنده مسئول  
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 مقدمه -1
 بینیپیش یافتند. سکونت شهرها در زمین کره جمعیت بیشترین نخستین بار برای2008 سال  در

 جهان جمعیت کل 64حدود % یعنی نفر میلیارد 9/4  به شهری جمعیت 2414 سال در شودمی

 خواهد اتفاق توسعه در حال کشورهای در شهرهای شهری جمعیت رشد این تمام تقریبا  برسد.

 دهه چند در پیشرفت روبه دیگر کشورهای مانندایران  کشور در(. 5UNFPA, 20 :307افتاد)

 تأمین ازجمله بسیاری مشکالت با را شهرها این شهرها، در جمعیت روزافزون تمرکز گذشته،

ترین و درعین حال مسکن ابتدایی (.3161:32است )مخبر،  کرده روروبه مناسب مسکن

به  (.3190:322ای در طبیعت است )قائدرحمتی و جمشیدی، ترین نیاز هر موجود زندهحیاتی

مسکن چیزی بیش از یک سرپناه صرفا  فیزیکی است و تمامی خدمات و تسهیالت عمومی عبارتی 

باید حق تصرف به نسبت کننده آن شود و استفادهالزم برای زندگی بهتر انسان را شامل می

طوالنی و مطمئنی را نسبت به آن دارا باشد. مسکن انسان صرف نظر از ابعاد فیزیکی و ضوابط 

طبیعی و اقلیمی تحت تأثیر عوامل فرهنگِی جامعه، باورها و الزامات فرامـادی زنـدگی قرار دارد 

 از . در این میان یکی(3196:90)پورطاهری و همکاران،  بخشندکه سکونت انسان را معنا می

شهرهاست  بر آن آثار و مسکونی گزینیجدایی شهری ریزیبرنامه در این مسائل ترینمهم

 آلایده کامال   نواحی در مسکن تصاحب توانایی محققان از بعضی .(20:2440، 1و تایلر 2)اندرسون

گزینی اثرات چنین جدایی .(DJONIE, 2009: 4)دانند می گزینیجدایی دلیل این ترینمهم را

های خاص تحمیل هایی را برای گروهها داشته و محدودیتمنفی بر شهرها و زندگی ساکنان آن

 مسکن بازار فضایی عملکرد و تحلیلتجزیه  رو(. از این3190:2کند )جواهری و همکاران، می

 (. بررسی2442ران، و همکا 0است )ازوس مهم بسیار شهر اقتصادی و اجتماعی بررسی رفاه جهت

 مسکن لحاظ قیمت به منطقه کلبه نسبت فضایی دید منطقه یک مسکن در قیمت فضایی توزیع

 تحلیل را دارند پایینی یا باال قیمت که نقاطی سطح منطقه در توانمی نماید، همچنینمی ایجاد

 و هادر زمان روازاین است. مختلفی شرایط و عوامل تابع (. قیمت مسکن3990، 0نمود )ماهر

 توسعه اخیر هایدهه (. در342:2442، 6زادهشوند )قلیمی متفاوت هاقیمت مختلف هایمکان
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 کرده قدرتمند تبدیل ابزار یک به را گذاریقیمت هایمدل تدریججغرافیایی به اطالعات سیستم

 واقعی ارزیابی پارامتر ترینمحل مهم که رایج عقیده (. این2440، 2و هیت 3است )براسینگ

 یکی از شود. بررسی GIS توصیفی چارچوب با کامل طور فقط به تواندمی است امالک

 مختصات براساس محلی نقشه یک موقعیت روی هایویژگی تعیین GIS مزایای ترینابتدایی

نیز جهت تعیین قیمت  پژوهش حاضربر این اساس  (.2443و همکاران،  1است )دین جغرافیایی

ز تحلیل فضایی نقاط اها در نواحی و محالت شهر تبریز با استفاده از و نحوه پراکنش آن مسکن

با هدف  GISدر محیط  کریجینگیابی ها و روش درونای نقشهتحلیل الگو، تحلیل خوشه

ر برای پژوهش حاضیابی به الگوی پراکنش قیمت مسکن در شهر تبریز صورت گرفته است. دست

 های زیر است:گویی به پرسشرپی پاسخرسیدن به این هدف د

 کند؟پراکنش قیمت مسکن در شهر تبریز از چه الگویی تبعیت می-3

 اند؟یک از نواحی شهر تبریز تمرکز یافتهبیشترین مساکن با قیمت باال و پایین در کدام  -2

های مختلفی در زمینه تحلیل قیمت مسکن در شهرها صورت گرفته است که به پژوهش

بررسی عوامل » ( پژوهشی با عنوان3192پورمحمدی و همکاران )گردد. ها اشاره میاز آن برخی

ه نتایج نشان داد ک انجام دادند.« مؤثر بر قیمت مسکن در شهر تبریز با استفاده از مدل هدانیک

در واحدهای ویالیی متغیرهایی مانند مساحت زمین، بر ساختمان، درآمد و تحصیالت، دسترسی 

به شوفاژ، عرض کوچه یا خیابان، وضعیت ترافیکی کوچه یا خیابان به صورت مثبت و متغیرهایی 

یر سند مالکیت، تأثمانند نمای ساختمان، تعداد اتاق، فاصله از مرکز شهر، قدمت یا عمر بنا، نوع 

تحلیل »( پژوهشی با عنوان 3192رهنما و همکاران )اند. داری بر قیمت داشتهمنفی و معنی

ل انجام دادند. نتایج حاص« فضایی قیمت مسکن مشهد با استفاده از رگرسیون وزنی جغرافیایی

تفکیکی هزار ریال است و  9244نشان داد که میانگین قیمت مسکن در شهر مشهد به طورکلی 

های بسیاری در نواحی هزار ریال است. تفاوت 9044هزار ریال و ویال برابر  9444قیمت آپارتمان 

مختلف شهر وجود دارد. از سوی دیگر با توجه به نتایج حاصل از کاربرد رگرسیون چندمتغیره 

ی طی اصلهای ارتبامتغیر )میانگین درآمد مردم در هریک نواحی و فاصله تا شبکه 2 تأثیر مثبت

ریزی مسکن باید در نظر قرار گیرد. )بلوار و بزرگراه( بر تعیین قیمت مؤثر است که در برنامه

تحلیل و ارزیابی عوامل مؤثر بر قیمت زمین و »( پژوهشی با عنوان 3191خاکپور و همکاران )

 همتغیرهای پایگاانجام دادند. نتایج پژوهش نشان داد که « در منطقه سه شهر مشهد مسکن
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-16/4)وسعت قطعات زمین  ( و18/4) پایگاه اجتماعی ساکنین ،(16/4) اقتصادی ساکنین با بتای

ین ا قیمت زمین و مسکن در عوامل تأثیرگذار بر تغییر ترینمهماز  شدهبررسیاز بین عوامل ( 

تحلیل توزیع فضایی »( پژوهشی با عنوان 3190. رهنما و اسدی )منطقه شهر شناخته شدند

که متوسط قیمت هر مترمربع از  دادنتایج نشان انجام دادند. « سکن در شهر مشهدقیمت م

هر مترمربع از منازل ویالیی  متوسط قیمت ،ریال 9444444واحدهای آپارتمانی در شهر مشهد 

ریال است.  9324444و قیمت متوسط هر مترمربع از واحدهای مسکونی برابر با ریال  9104444

 دهنده توزیع ناهمگونکن در شهر مشهد براساس تکنیک موران نشانتحلیل فضایی قیمت مس

توزیع » ( پژوهشی با عنوان3190. زیاری و همکاران )است ارزش مسکن در مناطق مختلف شهر

« های مکانیهای کیفیت مسکن در شهر تهران با رویکرد تحلیل اکتشافی دادهمکانی شاخص

ندگی موران وجود همبستگی مکانی محلی و همچنین نتایج حاصل از نمودار پراک انجام دادند.

های مورد مطالعه در سطح نواحی شهر تهران وجود ناپایداری مکانی محلی را براساس شاخص

های کمی و کیفی و تحلیل شاخص»( پژوهشی با عنوان 3190نشان داد. پوراحمد و همکاران )

 به رشد وضعیترو بیانگر روند ژوهشنتایج این پانجام دادند. « ریزی مسکن شهر زنجانبرنامه

و  های کمیویژه پیشرفت به نسبت مناسب شاخص در شهر زنجان به کیفی وهای کمی شاخص

 تجدید هایسیاست»( پژوهشی با عنوان 2434در سال ) 3. لیواست 3120 -3194کیفی در دهه 

بررسی توزیع فضایی انجام داد. در این پژوهش لیو به « شهری رقابت و مسکن قیمت مسکن،

و نیز بررسی تأثیر ارتباط قیمت مسکن  2446تا سال  3996 قیمت مسکن و تحلیل آن از سال

و  1پرداخته است. جنگ 2های تجدید بازار مسکن در یورکشایردر نواحی یورکشایر با برنامه

 اییوزنی جغرافی رگرسیون مدل مکانی و تحلیل تجزیه»پژوهشی با عنوان  (2433همکاران )

(GWR )این مطالعه با استفاده از رگرسیون وزنی انجام دادند. « 0شنژن در خانه قیمت براساس

ردازد. پ( به بررسی رابطه بین عوامل مختلف و توزیع فضایی قیمت مسکن میGWRجغرافیایی)

یل در زمینه تحل یشماردهد که تحقیقات انگشتشده پیشین نشان میهای انجام مطالعه پژوهش

صورت گرفته است. از  GISهای آمار فضایی در محیط یی قیمت مسکن با استفاده از روشفضا

ی اتحلیل الگو، تحلیل خوشههای رو پژوهش حاضر با رویکردی جدید و با استفاده از روشاین
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الگوی پراکنش قیمت مسکن ارائه  صدد در GISدر محیط  کریجینگیابی ها و روش دروننقشه

 است.در شهر تبریز 

 مبانی نظری -2
، نشان اندکرده( اشاره 3990) 3گونه که دیپاسکال و ویتونمروری تاریخی بر مطالعات مسکن آن

گذاری در واحدهای مسکونی جدیـد در که در طول زمان این مطالعات از بررسی سرمایه دهدمی

 ـاتش مؤسسبه سمت بررسی مسکن خودملکی و آثار قیمت مسـکن و نقـ تدریج به 3964دهه 

مطالعات جدیدی براساس تعریف  3984مالی و بازار اعتبار بر آن معطوف شده است. از اوایل دهه 

توان تر هزینه مالکیت مسکن با استفاده از نظریه دوران زندگی انجام شد که برای نمونه میصریح

بیشـتر  توجهـات  3994در دهه  د.کر( اشاره 3989) 1( و منکیو و ویل3980) 2به مطالعات پاتربا

(. مطالعات اخیر 3193 عراقی و همکاران،نقش بازار مالی در بازار مسکن معطوف شد )خلیلی بـه

 ارندد ای بر مسأله وابستگی فضایی در بخـش مسـکن در بـین منـاطق مختلـفتأکید ویژه

ر مطرح مختلفی به شرح زی هایدر خصوص قیمت مسکن دیدگاه(. 3190:16)مهرگان و تیموری، 

 است.

براساس این دیدگاه قیمت مسکن شامل هزینه خرید زمین، هزینه توسعه، دیدگاه هزینه:  -الف

ر های مسکن بعنوان جزئی از هزینه رو قیمت زمین بهاین هزینه بازاریابی و سود توسعه است. از

زایش قیمت اند که افمدعی بوده( 2440) 0و باوو (2441) 0گذارد. یانگقیمت مسکن تأثیر می

افزایش قیمت مسکن  سببمسکن به دلیل کمبود عرضه زمین بوده و افزایش قیمت زمین 

 .شودمی

مدل  (3988) 8و مانینق (3920) 2، ویت(3923) 6ماسدیدگاه تقاضای مشتق شده:  -ب

دهد زمین تقاضای مشتق اند که نشان میتئوری تقاضای مشتق شده بازار زمین را مطرح کرده

 در واقع اینشود. وسیله قیمت مسکن تعیین میه شده از خدمات مسکن بوده و قیمت زمین ب

 شود.های باالتر زمین میقیمت سببهای باالتر مسکن قیمت دیدگاه معتقد است که
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براساا ا اید دیده ه یا اباط ع ی د درفر ب ب د م  م مساا د ر دیدگاه علیت متقابل:  -ج

کب ا زایش م  م مساا د از دیده ه اض  اا  منهر بب ا زایش  فوبی م  م زم د رجود دابد. بب

  اسااامم  م زم د شاااده ر از دیده ه یر اااب ن ز م  م زم د ی می ا زایش م  م مسااا د 

 .(39-1931:31مح دزاده ر ه   بان، )

سااب دیده ه ی دشااده دا ی اناا د نوساا ن س م  م مساا د، زم د، ی  اباط ع ب د اید در ی می 

ب ال دا ی انااا د نوسااا ن س م  بد دب برند از نوا د با  ه یدیده هاز  کدامه چ ، ام  دانندمد

کب چرا ک طود زم د ی  ا زایش اض  ااا  برای مسااا د دب برند نوا د اا     کنندن داوج ب 

. بربسد چن د ی  د دب چ بچوب ائوبی امبص د شهر ر جغرا   ی امبص دی م بی اوج ب  بدامد

ه  با برای اط  د س نب ب  ض ید شهر ه یدمدلشهر ر جغرا   ی امبص دی  ائوبی امبص داسم. 

ب . بسااامه بنگ هاوساااا ن نوابه  ر  ی بدم  نه ی دب  ض ضم مدل ه مدلدهند. اید ابائب مد

سم کب ن نوابه  م  نآنکب دب  فوبی سد اید ا س  س وند نود با به   رض ا ای هونببه ی م

اس ا ن نوابه  ب   بر ه  د داکثر هردد.  ش نانبظ بیکاااب دب آن مو وب ااام  کنندمدانبخ ب 

رند ه مدفوبی اص  م  آمد ر ب م ه یهزینبن نب ر  دببا به انادازه ارج ح اش ناوجب بب نوع 

سم ن نوابهاااا ی آن  نب هب دب کب دب نزدی د مراکز اه بی بزبگ ر ی  دب  ثررا ندارم  د ا

 ع م ادبیج جب ا  ب هرددمدبن براید یا چن د  رآینده ید موجب  شوند؛ واشد شهر س کد 

نه یم اید جذاب م ب شبر من فق  اااو   ب شبری از ا راد دب یا منوضب از شهر جذب شوند. دب

بد ر امبص دی ن ز بب دا ی برنوبدابی از دسبرسد من سب بب ننع ه ی ع ا ما   شودمدب یث 

ا ب ن نوابهاا   بر ه  داید من فق  رکم کنند.  ویب زاب بب س اس ا اید برابا مبض بی ب د ب ب

ا  اوزیع مشااخصااد از ج ع م ر  شااودمده ی اوا دی ر ندم اد اساام کب موجب بنگ ه ر

ا ی ب ه ی ع ا م ا ا امبص دی دب ب د من فق مخب ف ش اخص براس اع مش اد اوزی ارد. ای گ 

خ دهد، ر به ی  ض ید دب اض   ی مس د ن ز ا  ا  رس شودمدپراکندهد  ض ید ب یث  دبجاب

، 1س)کسر ه ی م  بد مس د دب ب د من فق مخب ف ش ی نواهد هر ااااما  رس دبپد آن ن ز

م  م مس د دب نوا د مخب ف شهر دب باسب ی ایه د  ه ین برابریب ع  کبج ید از آن(. 9119

                                                                                                                                                       
3 Kosret 
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ب  ه اجب  ید ر امبص دی امر  رربی اسم، پژرهش کنوند ب  اسب  ده از ائوبی امبص د شهر ر 

 جغرا   ی امبص دی بب اح  ی  ض ید م  م مس د دب نوا د مخب ف شهر پردانبب اسم.

د مسبضی ن سبند ر بب نوید رابسبگ شویم کبه ید مواجب مده ی مح ود اغ ب ب  دادهدب بربسد

ه  دب  ضاا ی موبد بربسااد ی  زم ن مشاا هده ه  ن شااد از مومع م ر م  ن مراب هر بد دادهآن

سم. اح  ی ایدآن ش هداس کب دادهه  ض ید ن م ده مدهونب م سبگد ه ی   شوند بب دا ی ه ط

ض ید ب د آن سه  ب  برش  سم بب نحوی ه ی مع ول آم ب از دمم الزم برنوبداب ن  م، الزم ا

سبگد داده ض ید ه  دب اح  ی آم بی دادهس نب ب ه ط سخد دیگر اح  ی   شود. بب  ه  اح ظ 

ه سم ه  بر سوح زم د ر کشف موان د  ض ید   کم بر نظم آنمو اعب اوزیع پراکندهد پدیده

ب سب هر بفوب ک د ااگوه ی پراکنش  ض ید براس ا مو اع س انه م بب  (.1931:99)درا وا، 

 (.1(، )جدرل 1 :1931برشبد ر ه   بان، ای، پراکنده ر اص د د دابد )ا دنژاد  ام نوشب
 

 انواع ااگوی پراکنش  ض ید 6 جدول

نوع 

 الگو
 1ایخوشه

 3تصادفی 2پراکنده یا یکنواخت

ف
ری

تع
 

ای روی یک یا ترکیبات نقطه

تعدادی ناحیه متمرکز شده و 

 دهند.ها را تشکیل میخوشه

نقاط با فواصلی نسبتا  منظم و 

بزرگ نسبت به هم قرار گرفته 

 دهند.و این الگو را شکل می

ه گیرد کاین الگو زمانی شکل می

یک از ها هیچتوزیع پدیده

ای و یا پراکنده را الگوهای خوشه

 نداشته باشد.

ل
شک

 

   
 )1931:191 : مح دی ر آم ج ند،عمنط (

و  توان بر چگونگی نظمای، پراکنده و تصادفی میفضایی خواه خوشهبندی الگوهای در طبقه

ای متمرکز شد. مشابهت یا عدم مشابهت هر جفت از واحدهای ترتیب قرارگیری واحدهای ناحیه

ها برای الگوهای که این مشابهت و عدم مشابهتتوان اندازه گرفت. وقتی ای مجاور را میناحیه
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3 Random 
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 گیرد. خودهمبستگی فضایی به مفهوم اینتگی فضایی شکل میفضایی خالصه شوند، خودهمبس

ها قابل اسناد به نظم بسته هستند و همبستگی آنهمهای مطالعه شده خوداست که ارزش صفت

(. خودهمبستگی فضایی قوی به این مفهوم است 129:3986، 3هاست )کالرکجغرافیایی پدیده

وی با یکدیگر رابطه دارند )خواه قوی یا ضعیف(. های جغرافیایی به طور قکه ارزش صفات پدیده

ها جغرافیایی مجاور ارتباط و نظم ظاهری مشخصی نداشته باشند گفته اگر ضرایب ویژگی پدیده

. (3194:38)رهنمایی و ذبیحی، شود دارای ارتباط فضایی ضعیف و یا الگوی تصادفی هستند می

 هشود. امروزماری تحلیل فضایی استفاده میهای آاز روش گیری همبستگی فضاییبرای اندازه

 از گیریبرای بهره را متنوعی و آسان کاربرد زمینه آماریزمین افزارهاینرم توسعه و رشد

های فضایی (. تحلیل3189 و هاشمی، آقاجانی(است  کرده فراهم کاربران برای فضایی هایتحلیل

 شامل پراکنش قیمت مسکن در شهر تبریزالگوی به کار گرفته شده در این پژوهش جهت تعیین 

ها ، تحلیل خوشه نقشه(Gترین همسایگی و آماره عمومی )شاخص میانگین نزدیکتحلیل الگو 

 ضرورت به بنا و اختصار به که GISدر محیط  2کریجینگیابی های داغ و سرد( و روش درون)لکه

 .است ارائه شده زیر در هریک از مختصری شرح پژوهش
 

 (ANNI) ترین فاصله همسایگیشاخص میانگین نزدیک -2-1

ترین تا نزدیک هانقطه تکتکگیری فاصله بر اندازهمبتنی 1ترین همسایهشاخص میانگین نزدیک

همید توان فرود. با این آنالیز میهاست و در تعیین همگرایی و واگرایی انواع به کار میهمسایه آن

ابزار میانگین  خیر؟ همچنین نوع الگوی پراکنش چگونه است؟ که آیا توزیع نقاط تصادفی است یا

ابتدا فاصله بین نقطه مرکزی هر عارضه را با نقطه مرکزی  ،ترین فاصله همسایگینزدیک

محاسبه  ها راترین همسایگیگیری کرده، سپس میانگین نزدیکاش اندازهترین همسایگینزدیک

گاه ز میانگین توزیع تصادفی فرضی کمتر باشد، آنشده اکند. اگر میانگین فاصله محاسبهمی

گین ای است. اگر میانصورت خوشه توان نتیجه گرفت که توزیع پدیده مورد بررسی در فضا بهمی

جه گرفت توان نتیگاه میتر از میانگین توزیع تصادفی فرضی باشد، آنشده بزرگ فاصله محاسبه

 (.03، 04: 3194)عسگری، اندع شدهصورت پراکنده در فضا توزی که عوارض به
 

 4G یآماره عموم -2-1
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عمومی اگر واحدهای  Gعمومی است. در آماره  Gشاخص دیگر خودهمبستگی فضایی آماره 

ها داللت بر یک گاه آمارههای مشابهی داشته باشند، آنای همسایگی در طول ناحیه ارزشناحیه

های خیلی نامشابهی ای همسایگی ارزشخودهمبستگی فضایی قوی دارند. اگر واحدهای ناحیه

و  دهند )رهنماییها یک خودهمبستگی فضایی منفی خیلی قوی را نشان میداشته باشند، آماره

 (.3194:38ذبیحی، 

 
 

 1یابیدرون -2-1

ای تعداد نقاط فاقد داده به کمک نقاط مجاور و معلوم که های کمی بربه فرایند برآورد ارزش

گویند )عساکره، یابی مییابی یا درون، میاناندبه نام پیمونگاه، نمونه و یا مشاهده موسوم

ای و ضرورت تدوین نقشه از کل یک های نقطه. این فرایند به دلیل محدودیت داده(3182:20

یابی (. روش درون3191:93، بلیانی و همکارانگیرد )می منظور تهیه هم ارزش انجامپهنه به 

یابی ترین روش درونترین و گستردهکه روش کریجینگ از مهمانواع مختلفی دارد. با توجه به این

روش کریجینگ یک ( در این پژوهش از این مدل استفاده شده است. 330آماری است )همان، 

مبنای این روش بر  .هاستها براساس واریانس فضایی آندادهیابی آماری برای درونروش زمین

مدل ریاضی که  (.3186:08)متکان و همکاران،  آن است که واریانس فضایی تابعی از فاصله است

 ( است.3به صورت رابطه )شود یابی استفاده میبرای این نوع درون

(1) 
𝑧(𝑠0) =∑ (𝑖)𝑥𝑧𝑠𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝑧𝑠𝑖 شده )مقدار معلوم( در موقعیت گیریاندازه مقدار-j ،امi قدار وزن نقاط معلوم درم 

 موقعیت مجهول( 𝑠0نقاط معلوم، ) تعداد  Nتخمین مقادیر مجهول و منظوربه ام j- موقعیت

 (.3188:212سنجری، ) است
 

 

 روش تحقیق -3
جامعه تحلیلی است.  -ژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفیپ

است. در مجموع اطالعات قیمت  3194آماری واحدهای مسکونی آپارتمانی شهر تبریز در سال 

نقطه مسکونی در سیستم اطالعات جغرافیایی وارده شده، سپس جهت تحلیل  208 مربوط به
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، تحلیل (Gترین همسایگی و آماره عمومی )شاخص میانگین نزدیکفضایی نقاط از تحلیل الگو 

گیری توزیع جغرافیایی )مرکز میانگین، فاصله های داغ و سرد( و اندازها )لکههخوشه نقشه

 استفاده شده است. GISدر محیط  3کریجینگیابی استاندارد و بیضوی انحراف( و روش درون

 

 
 

 

 محدوده مورد مطالعه -4
در  شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی و در شمال غرب ایران واقع شده است. این شهر

و وسعت کیلومترمربع  39/2362 باشهر تبریز . گستره منطقه آذربایجان موقعیت چهارراهی دارد

دقیق طول شرقی  21درجه و  16و دقیقه عرض شمالی  30درجه و  18موقعیت جغرافیایی شهر 

اهر، از طرف  راهیسهمحدوده طرح جامع تبریز از سمت شرق تا . النهار گرینویچ استاز نصف

از سمت شمال غرب به محدوده  ،ه دامنه ارتفاعات سهند، از غرب به روستای مایانجنوب ب

لی )زا گرددو کوی صیاد شیرازی و از طرف شمال به ارتفاعات عون بن علی منتهی می راهپلیس

 نفر است 3090998جمعیت شهر تبریز ( 3194طبق آخرین سرشماری )(. 3191:22و همکاران، 

 (.3194 )مرکز آمار ایران،
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 (منطع: نگ بنده ن) نضشب محدرده موبد مو اعب 6 شکل

 

 قیتحق یهاافتهی -5
 لگواز تحلیل ایابی به الگوی پراکنش قیمت مسکن در شهر تبریز در پژوهش حاضر برای دست

های داغ ها )لکه، تحلیل خوشه نقشه(Gترین همسایگی و آماره عمومی )شاخص میانگین نزدیک

 ها باو تحلیل دادهاستفاده شده است. در ادامه به تجزیه  کریجینگیابی و سرد( و روش درون

 شود.های عنوان شده پرداخته میاستفاده روش

 
 (ANNI) یگیفاصله همسا نیترکینزد نیانگیشاخص م -5-1

برای تعیین نوع الگوی پراکنش قیمت مسکن در شهر  ترین همسایهشاخص میانگین نزدیکاز 

های از مدل یکی نتایج این مدل که تبریز و تصادفی بودن یا نبودن توزیع این نکات استفاده شد.

(، 08/2‹تا  z-score 60/3) توزیع پراکنده مناسب برای نمایش توزیع فضایی است در سه سطح

-08/2›تا  -z-score60/3) ایتوزیع خوشه( و 60/3تا  -z-score60/3) توزیع رندمی یا تصادفی

نتیجه مدل برای توزیع قیمت مسکن در شهر تبریز آورده شده است  2شود. در شکل ارائه می (

 (.2)شکل 
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 ارید ه س یبم  نگ د نزدیا 2 شکل

 ترین همسایهنتایج تحلیل میانگین نزدیک 2 جدول
 664943/238 شدهمیانگین فاصله مشاهده

 983202/162 میانگین فاصله مورد انتظار

 090238/4 ترین همسایهنسبت نزدیک

 -880331/22 امتیاز استاندارد

P Value 444444/4 

 3190های تحقیق، منبع: یافته

 

 وشراستفاده از با  شهر تبریزدر  قیمت مسکنالگوی پراکنش تحلیل  2 نتایج حاصل از شکل

 3ایوشهخ صورتبه قیمت مسکنالگوی پراکنش  دهد کهرا نشان می ترین همسایهنزدیک متوسط

فاصله  و مقدار میانگین 664943/238است. میانگین فاصله مشاهده شده براساس نتایج عددی 

 ترین همسایه برابر بابه دست آمده است؛ بنابراین نسبت نزدیک 983202/162مورد انتظار برابر 

. امتیاز است مورد مطالعهدر محدوده ای خوشهیانگر توزیع گیری شده که باندازه 090238/4

است که حاکی از معناداری توزیع  444444/4آن  P Valueو  -880331/22استاندارد برابر با 

 ای در تمامی سطوح است.خوشه

 

 G (High/low Clustering) یآماره عموم -5-2
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عمومی محلی  Gعمومی است. آماره  Gشاخص محلی دیگر خودهمبستگی فضایی آماره 

شود و بر این داللت دارد که چگونه ارزش واحد ناحیه مورد ای محاسبه میبرای هر واحد ناحیه

( تعریف شده d) ای مجاور از طریق آستانه مسافتهای واحدهای ناحیهمطالعه مرتبط به ارزش

 ( است.2(. آماره مزبور به صورت رابطه )1است )شکل 

 

 (3188:2منبع: رهنما و آقاجانی، )(  9بابوب  )

                              
 

 متوسط روشاز  شهر تبریز با توجه به نتیجه حاصلدر  قیمت مسکنالگوی پراکنش 

ای بودن از چه نوعی که معلوم شود خوشهبرای ایناست. ای خوشه صورت ترین همسایه بهنزدیک

دهد نشان می 1و جدول  1استفاده شده است. نتایج حاصل از شکل  G است از مدل آماره عمومی

است که در دنباله  96/3تر از میانگین و این مقدار بزرگ 464864/6که امتیاز استاندارد برابر 

 P دهد که مقدارتوزیع در ناحیه قرمز رنگ واقع شده است. همچنین نتایج حاصل نشان می

Value  ای با تمرکز باال داردیک الگوی خوشهو واریانس برابر با صفر است که حاکی از. 

 

 
 (منبع: نگارندگان) Gآماره عمومی  3 شکل
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 Gنتایج تحلیل آماره عمومی 1 جدول

 444244/4 شدهمیانگین فاصله مشاهده

 444320/4 میانگین فاصله مورد انتظار

 444444/4 واریانس

 464864/6 امتیاز استاندارد

P Value 444444/4 

 (3190های تحقیق، )منبع: یافته

 

 

 1هاخوشه نقشه لیتحل -5-3

ای با نحوه توزیع قیمت مسکن در بخش تحلیل الگو بررسی شد که نشان از الگوی توزیع خوشه

صورت شکل و جدول ارائه شده است. در این تمرکز باال دارد. خروجی حاصل از تحلیل الگو به 

ا استفاده هبرای نشان دادن توزیع فضایی عوارض جغرافیایی بر نقشه از تحلیل خوشه نقشهبخش 

ها شامل آماره موران محلی انسلین و لکه داغ و سرد است که در این شود. تحلیل خوشه نقشهمی

 های داغ و سرد بهره گرفته شده است.پژوهش جهت نشان دادن توزیع قیمت از لکه
 

 2های داغلکه تحلیل لیتحل -5-4

ها مقادیر دهد که در کجای ناحیه مورد مطالعه یا دادهشده نشان میمحاسبه Zامتیاز یا آماره 

اند. این ابزار در واقع به هر عارضه در های داغ یا سرد تجمع یافتهصورت خوشه زیاد یا کم به

لکه داغ یا سرد با  اش قرار دارد. ممکن است یککند که در همسایگیچارچوب عوارضی نگاه می

ای با مقدار باال یا کم باشد، اما به تنهایی ممکن است یک ها دارای عارضهمقادیر باال یا پایین داده

که یک سلول یا عارضه یک لکه داغ یا لکه داغ یا سرد را از نظر آماری تشکیل ندهد. برای این

اش قرار دارد داغ یا سرد ایگیدار تلقی شود باید هم خود و هم عوارضی که در همسسرد معنی

های داغ نقشه قیمت مسکن شهر تبریز براساس لکه 0دار باشد. شکل باشد تا از نظر آماری معنی

 دهد.و سرد را نشان می

 

                                                                                                                                                       
1 Mapping Clusters 
2 Hot Spot Analysis 
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 های داغ قیمت مسکن شهر تبریزتحلیل لکه 4 شکل

 منبع: نگارندگان

است. مقادیر مثبت  z شده نوعی امتیازها محاسبهکه برای هریک از نقطه Gi آماره 0در شکل 

های داغ را های با لکهدار بوده و به رنگ قرمز است و خوشهاز نظر آماری معنی 96/3که باال 

های داغ )باالترین قیمت( در قسمت جنوب شرقی شهر یعنی اند. بیشترین تمرکز لکهتشکیل داده

 96/3است. در نواحی که مقادیر به دامنه  0غربی ناحیه های شمالسمتو ق 2، 3در نواحی 

شوند که بیشتر در قسمت مرکز شهر دار تلقی میرسیده نواحی به رنگ زرد است و غیرمعنی

اند. قسمت مرکزی شهری به دلیل تنوع قیمت و ( قرار گرفته6و جنوب ناحیه  8، 0، 1)نواحی 

 -96/3است. همچنین در نواحی که این مقدار منفی و بیشتر از دار تشکیل ندادن خوشه غیرمعنی

( در ترین قیمتهای سرد )پاییندهند. بیشترین تمرکز لکههای سرد را تشکیل میباشد لکه

 است. 0و قسمت شمال شرقی ناحیه  34، 2، 6قسمت شمالی شهر تبریز یعنی نواحی 

 

 1درونیابی -5-5

نقطه مسکونی درسطح  208 بررسی در این پژوهش مربوط قیمت بهکه دادهای مورد باتوجه با این

بینی قیمت مسکن در واحدهای مسکونی مابین این نقاط از روش شهر تبریز بود جهت پیش

ای ههای نقطاین فرایند به دلیل محدودیت دادهیابی گریجینگ استفاده شده است. در واقع درون

                                                                                                                                                       
1 Interpolation 
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 یرد.گارزش انجام میمنظور تهیه نقاط هم تبریز بهو ضرورت تدوین نقشه از کل یک پهنه شهر 

در این پژوهش از  که های مختلفی وجود داردبرای برآورد مقادیر براساس کریجینگ روش

 .(0)شکل  استفاده شده است 3معمولی های کریجینگروش

، تحلیل قیمت مسکن در پهنه شهر تبریز براساس روش گریجینگ را 0نتایج حاصل از شکل 

 9و  2، 6، 0ویژه در نواحی  دهد که بیشترین مساکن با قیمت پایین در حاشیه شهر بهن مینشا

اند. استقرار یافته 34و  8، 0، 1های مسکونی با قیمت متوسط بیشتر در نواحی قرار دارند. پهنه

 قرار دارند، 2و قسمت شمالی ناحیه  3در مقابل بیشترین مساکن با قیمت باال در مرکز ناحیه 

های دیگر شهر دارد؛ در واقع در این بخش از شهر از نظر قیمت مسکن تفاوت آشکاری با قسمت

 (.6میلیون است )شکل  20این محدوده از شهر قیمت مسکن باال 

 

 
 یابی به روش کریجینگدرون 5 شکل

 منبع: نگارندگان

 

                                                                                                                                                       
1 Ordinary kriging 



 6931 زمستان، 4، شماره دورة بیست و یکم ________________________________ ریزي و آمایش فضابرنامه

  399 

 

 
 میلیون 20نقشه قیمت زمین باالی  6 شکل

 منبع: نگارندگان

 

میلیون( در نواحی نزدیک به بازار  20بیشترین تمرکز قیمت )باالی  6نتایج شکل  باتوجه به

 شهر و پرواز است.عصر، زعفرانیه، گل)محالت شهناز، منصور و مقصودیه( و محالت ولی

دب اید مس م برای اع  د م  م مس د دب نض ع   مد داده ر مح سطب مس  م هر کدام دب پهنب 

مس  م م  م مس د دب فطض س  3ی بد هریه نگ اسب  ده شد. ش ی شهر اطریز از برش دبرن

 دهد.م  بد مخب ف با نش ن مد
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 نقشه قیمت مسکن شهر تبریز 2 شکل

 منبع: نگارندگان

 
 ارائه شده است. 0در جدول  2نتایج حاصل از شکل 

میلیون، درصد از مساحت شهر تبریز دارای قیمت کمتر از یک  33/10، 0با توجه به جدول 

درصد  82/6درصد قیمت پنج تا هشت میلیون،  98/32درصد قیمت یک تا سه میلیون،  60/39

درصد پانزده تا بیست  14/1درصد قیمت ده تا پانزده میلیون،  01/0قیمت هشت تا ده میلیون، 

 میلیون است. 20درصد قیمت باالی  10/3و پنج میلیون و در نهایت 

 

 
 

 مسکن در شهر تبریزوضعیت قیمت  4 جدول
 درصد مساحت)مترمربع( درصد تعداد قیمت

 11/91 333191/19911319 73/1 11 م   ونک بر از یا

 91/13 .19993/91311931 91/1 11 یا ا  سب م   ون

 91/19 .111399/13139137 31/11 111 سب ا  پنج م   ون

 37/13 .713793/97111191 93/93 913 پنج ا  هشم م   ون
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 73/9 371793/11391333. 13/99 199 هشم ا  ده م   ون

 19/1 993131/3133133. 13/11 113 ده ا  پ نزده م   ون

 91/9 .13919/1111391 93/7 91 رپنج م   ونپ نزده ا  ب سم

 91/1 999393/9111731. 31/1 93 رپنج م   ونب الار از ب سم

 111 171799/119931193 111 317 کی

 )3190های تحقیق، یافته: عمنب (

 

ا ر نواحی مختلف شهر تبریزهای این پژوهش نابرابری فاحش در قیمت مسکن در بین یافته

دهد که در برخی از نواحی شهر قیمت مسکن از یک الگوی کند، همچنین نشان میتأیید می

ی بین نواحکند. این امر حکایت از شکاف قیمتی مسکن در ای با تمرکز باال پیروی میخوشه

های این پژوهش مبنی وجود شکاف قیمتی مسکن در بین نواحی مختلف شهر تبریز دارد. یافته

راهنمایی و همکاران  هایشود. یافتهمختلف یک شهر با توجه به اسناد باالدست نیز تأیید می

 ( مبنی بر تحلیل فضایی قیمت مسکن مشهد با استفاده از رگرسیون وزنی جغرافیایی،3192)

( مبنی بر تحلیل توزیع فضایی قیمت مسکن در شهر مشهد و همچنین 3190)راهنمایی و اسدی 

( مبنی بر تحلیل وابستگی فضایی در تغییرات قیمت مسکن، 3190های مهرگان و تیموری )یافته

 .کندوجود تفاوت قیمتی مسکن در بین نواحی شهری یا مناطق مختلف را تأیید می

 

 یریگجهینت -6
لحاظ  به منطقه کل به نسبت فضایی دید منطقه یک مسکن در قیمت فضایی توزیع بررسی

توان می را دارند پایینی یا باال قیمت که نقاطی سطح منطقه در نماید.می ایجاد مسکن قیمت

 برای ایفزاینده طوربه  سازیمدل هایاز تکنیک استفاده های اخیردر دهه .تحلیل کرد

 آینده معامالتی بازار ایجاد یک به منجر تواندمی که است شده رایج مسکن گیری قیمتاندازه

مسکن و همچنین برنامه عمل برای مسئوالن جهت رفع نابرابرها در نواحی شهری  قیمت برای

گیری طبقات مختلف در نواحی شهری شود. از گزینی و شکلدر راستای جلوگیری از جدایی

فضایی قیمت مسکن و تعیین الگوی پراکنش آن در شهر  رو در پژوهش حاضر جهت تحلیلاین

، تحلیل خوشه (Gترین همسایگی و آماره عمومی )شاخص میانگین نزدیک از تحلیل الگوتبریز 

استفاده شده است.  GISدر محیط  کریجینگیابی های داغ و سرد( و روش درونها )لکهنقشه

 زشهر تبریدر  قیمت مسکنالگوی پراکنش دهد که تحلیل نتایج حاصل از پژوهش نشان می

میانگین فاصله مشاهده شده حاکی از آن دارد که  ترین همسایهنزدیک متوسط روشبراساس 
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ترین نسبت نزدیک و 983202/162فاصله مورد انتظار برابر  مقدار میانگین ،664943/238

. نتایج مورد مطالعه است در محدودهای خوشهکه بیانگر توزیع است  090238/4همسایه برابر با 

تر مقدار از که بزرگ 464864/6دهد که امتیاز استاندارد برابر با نشان می Gمدل آماره عمومی 

یک و واریانس برابر با صفر است که حاکی از PValue است، همچنین مقدار  96/3میانگین 

 .ای با تمرکز باال داردالگوی خوشه

برای نشان دادن توزیع فضایی های تحلیل الگو و سازی نتایج حاصل از روشبرای شفاف

های حاصل از تحلیل لکهها استفاده شد. نتایج عوارض جغرافیایی بر نقشه از تحلیل خوشه نقشه

های داغ )باالترین قیمت( در قسمت بیشترین تمرکز لکهداغ و سرد حاکی از آن دارد که 

های است. بیشترین لکه 0غربی ناحیه های شمالو قسمت 2، 3یعنی در نواحی شرقی شهر جنوب

( و بیشترین 6و جنوب ناحیه  8، 0، 1دار در قسمت مرکز شهر )نواحی زرد رنگ و غیرمعنی

و  34، 2، 6ترین قیمت( در قسمت شمالی شهر تبریز یعنی نواحی های سرد )پایینتمرکز لکه

یابی گریجینگ در قیمت دروناند. نتایج حاصل از روش ار گرفتهقر 0قسمت شمال شرقی ناحیه 

ویژه در بیشترین مساکن با قیمت پایین در حاشیه شهر به  دهد کهمسکن شهر تبریز نشان می

 2و قسمت شمالی ناحیه  3و بیشترین مساکن با قیمت باال در مرکز ناحیه  9و  2، 6، 0نواحی 

دهد سکن در طبقات قیمتی مختلف در شهر تبریز نشان میمساحت قیمت ماند. استقرار یافته

درصد قیمت  60/39میلیون، درصد از مساحت شهر تبریز دارای قیمت کمتر از یک 33/10که 

درصد قیمت هشت تا ده  82/6درصد قیمت پنج تا هشت میلیون،  98/32یک تا سه میلیون، 

و پنج میلیون و در رصد پانزده تا بیست د 14/1درصد قیمت ده تا پانزده میلیون،  01/0میلیون، 

تواند در نتایج حاصل از این پژوهش می میلیون است. 20درصد قیمت باالی  10/3نهایت 

از  توانندمی های امالکبنگاه اتحادیه چون هاییارگان های مختلف مورد استفاده قرار گیرد.جنبه

 روزرسانیبه و برای ثبت جغرافیایی عاتاطال سیستم قابلیت های تهیه شده با استفاده ازنقشه

 چون دولتی هایدر درون شهرها استفاده کنند یا ارگان امالک هایویژگی سایر و قیمت

 وضع برای قیمت مسکن فضایی توزیع هاینقشه از توانندمی امور مالیاتی ادارات و هاشهرداری

را به عمل آورند. متولیان  الزم برداریبهره طریق این از اجتماعی برقراری عدالت و مالیات و عوارض

ند از توانهای اجرایی خود در زمینه تعدیل قیمت مسکن میریزی مسکن در ارزیابی برنامهبرنامه

وجود شکاف در قیمت مسکن  های پژوهش حاضر در این زمینهآن استفاده نمایند. براساس یافته

ریزی مسکن و شان از عدم موفقیت برنامهدر نواحی و محالت مختلف شهر تبریز به روشنی ن

 نشین و فقیرنشینگیری محالت اعیانتوزیع امکانات و خدمات در این شهر دارد که موجب شکل

گیری محالت شهری با توجه با پایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد در این شهر شده است. شکل
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 گزینییمت مسکن در جداییگزینی محالت شهری را در شهر تبریز موجب شده است. قجدایی

رد، این در تری دانشین، فرهنگی و فقیرنشین شهر تبریز نقش پررنگگیری محالت اعیانو شکل

تواند در حالی است که چنین توسعه شهری مغایر یا اصول توسعه پایدار شهری است که می

ی پیشنهادهای اجراچندان دور مشکالت بسیاری را در مدیریت شهری موجب شود. ایی نهآینده

های تعدیل قیمت مسکن در موفقیت برنامهدر ارتقای  تواندهای پژوهش میزیر در راستای یافته

 مؤثر واقع شوند:نواحی و محالت شهر تبریز 

امکانات زیرساختی در محالت و نواحی به لحاظ  زدایییتمحروم هاییاتخاذ استراتژ -

 تبریز؛شهر  9و  2، 6، 0ویژه در نواحی فقیرنشین به

طور مداوم و سالیانه جهت  سنجش قیمت مسکن در نواحی و محالت شهر تبریز به -

 شده؛های انجامتشخیص سطح کارآیی برنامه

های تشویقی در مورد سازندگان مسکن در محالت و نواحی محروم شهر اتخاذ سیاست -

 در راستای ارتقا کیفیت محیطی و تعدیل قیمت مسکن در سطح شهر؛

 بهااجاره هزینه پرداخت و اقساطی فروش و تملیک شرطبه اجاره سازیخانه برنامه توسعه -

 ؛6و  0ای ویژه در نواحی حاشیهنیازمند به  هایخانواده به

 رساندن حداقل به منظوربه شهر حاشیه مناطق در سازیاعطای مجوز بلندمرتبه -

 مسکن؛ کیفیت هایشاخص ارتقا آن درپی و نشینیآلونک نشینی وحاشیه

 ریژه دب ه ی کوچا دب نوا د  ض رنش د ببایه د مس د ابزان م  م دب م اب شهرک -

ر ایو ی آن بب ک بمندان ر  رهنگ  ن دب باسب ی اباض  ک   م مح ود  3ر  3، 9، 1نوا د 

 ر اعدیی م  م مس د دب اید نوا د.
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تحلیل توزیع فضایی محل اسکان مجرمین در شهر (. 3190محمدی، جمال؛ آقاجانی، حسین )

، 1(34، )نتظامینامه جغرافیای اپژوهشنشین، حاشیه هایمحدوده مشهد با تأکید بر

 .333-316 صص

 .91نیمه دوم اطالعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور (، 3191مرکز آمار ایران )

 مسکن؛ متیق راتییتغ در ییفضا یوابستگ لیتحل(. 3190مهرگان، نادر؛ تیموری، یونس )

 .11-09، صص 02، ش مسکن اقتصاد یعلم نامهفصلران، یا اقتصاد در یاستان نیب مطالعه

 

 .، تهران: مرکز آمار ایراناستان آذربایجان شرقینامه آماری سال(. 3194) رکز آمار ایرانم

 و بودجه.، تهران: سازمان برنامه ابعاد اجتماعی مسکن(. 3161مخبر، عباس )

یابی های مختلف درونارزیابی روش .(3186اکبر؛ شکیبا، علیرضا؛ یزدانی، آزاده )متکان، علی

، جغرافیای سرزمین، منظور تخمین بارندگی روزانه مطالعه موردی: استان فارسبه

 .00-68 ، صص0(31)

(. 3193حاتمی، افشار ) اقدم، هادی وجوادزاده قلیچی، محمد؛ موالیی احدنژادروشتی، محسن؛

 تفادهاس با آن کالبدی مناسب ساماندهی و آموزشی مراکز فضایی پراکنش الگوی تحلیل

 .38-3 صص ،1(8، )ریزی شهریبرنامه، (تبریز 8 منطقه: موردی مطالعه) GIS از

 Arcدر  شبکه بر فضایی تحلیل و شبکه تحلیل(. 3189سادات ) هاشمی، حسین؛ آقاجانی،

GIS.انتشارات ایران آزاد ، 

های اصول و مبانی پردازش داده (.3191)دوست، یاسر؛ علیجانی، بهلول، بلیانی، یداله؛ حکیم
 یما.نشر آزادپهای تحلیل فضایی، مکانی )فضایی( با استفاده از روش

 
تحلیل (. 3190اله؛ یوسفی، رشید و حاجیلو، مهدی )احمد؛ زیاری، کرامتپوراحمد، 

 صص ،11(9) ،آمایش محیط ،ریزی مسکن شهر زنجانهای کمی و کیفی و برنامهشاخص

21-3. 

 فضایی (. تحلیل3196الدین افتخاری، عبدالرضا، )پورطاهری، مهدی؛ فضلعلی، زینب و رکن

 و ریزیبرنامه، (مازندران استان روستاهای: موردی مطالعه) روستایی پایدار مسکن الگوی
 .90-313صص ،(1)21 ،فضا آمایش
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(. بررسی عوامل مؤثر بر قیمت 3192اکبر )پور، علیپورمحمدی، محمدرضا؛ قربانی، رسول و تقی

، 1(9، )مجله آمایش جغرافیایی فضامسکن در شهر تبریز با استفاده از مدل هدانیک، 

  .81-340 صص

گزینی (. جدایی3190اله و پوراحمد، احمد )نژاد، حسین؛ زیاری، کرامتجواهری، حسن؛ حاتمی

یا جغرافهای ناهمسانی و انزواگرایی فضایی، اجتماعی شهر کامیاران، تحلیلی بر شاخص
 .38-3، صص 0(36، )ایمنطقه -و آمایش شهری

 ارزیابی عوامل مؤثر بر قیمت زمین و مسکنتحلیل و  .(3191رضا ) ،خاکپور، براتعلی؛ صمدی

 .23-18 ، صص0(31)، ایمنطقه –جغرافیا و آمایش شهری، در منطقه سه شهر مشهد

 متیبرق مؤثر عوامل یبررس (.3193رضا )یعل ،یمیعظ محسن؛ مهرآرا، منصور؛ ،یعراق یلیخل

های استیس و هاپژوهش نامهفصل ،یبیترک هایداده از استفاده با رانیا در مسکن
  .11-04، صص 24(61) ،اقتصادی

، لیل توزیع فضایی قیمت مسکن در شهر مشهدتح(. 3190رهنما، محمدرحیم؛ اسدی، امیر )

 .12-02 ، صص3(1)یی، نامه تحقیقات جغرافیافصل

 .، ترجمه سیروس سهامی، نشرنیکا، چاپ اولفضای جغرافیایی(. 3120دولفوس، اولیویه )

های عمومی در تحلیل توزیع فضایی کتابخانه(. 3188آقاجانی، حسین ) محمدرحیم؛ رهنما،

 .2 – 28 ، صص32(2، )رسانی اطالع و کتابداری، شهر مشهد

تحلیل توزیع تسهیالت عمومی شهری در راستای  .(3194رهنما، محمدرحیم؛ ذبیحی، جواد )

-0، صص 21، ش جغرافیا و توسعهعدالت فضایی با مدل یکپارچه دسترسی در مشهد، 

26. 

 شهرکالن پذیرییتتحلیلی بر توان جمع(. 3191) رضا یدسزالی، نادر؛ علیلو، مهدی؛ آزاده، 

 ،0(39) ،ریزی شهریمجله پژوهش و برنامه، تبریز با تأکید بر الگوهای نوین توسعه شهری

  .21-94صص 

های (. توزیع مکانی شاخص3190اله؛ منصوریان، حسین و ستاری، محمدحسین )زیاری، کرامت

ریزی برنامههای مکانی، کیفیت مسکن در شهر تهران با رویکرد تحلیل اکتشافی داده
 .20-92 ، صص0(2، )فضایی )جغرافیا(

 عابد. نشر، چاپ چهارم، تهران: ARC GIS 9.2 راهنمای کاربردی(. 3188سنجری، سارا )

 ش ،جغرافیا و توسعهیابی بارش، کاربرد روش کریجینگ در میان. (3182)عساکره، حسین 

 .02-20 صص، 32
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انتشارات شرکت پردازش و  ، ARC GISهای آمار فضایی باتحلیل (.3194) عسگری، علی

 .ریزی شهریبرنامه
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