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 چکیده

 تیفیک ٍضعیت یتزرسٍّذف اغلی آى اًدام  ایي تحقیق تا استفادُ اس رٍش تَغیفی ٍتحلیلی 

سًذگی در دٍ  کیفیت ّایضْزًٍذاى هٌاطق یک ٍ چْار ضْز رضت،تحلیل ٍ هقایسِ ضاخع  یسًذگ

یک ٍ  ّای کیفیت سًذگی در هٌاطقخْت کاّص تفاٍت یٍارائِ راّکارّا ٍ پیطٌْادّای هٌطقِ

ضْز رضت تا تَخِ تِ هزکشیت استاى ٍ افشایص خوعیت درسالْای اخیز تَسعِ  . کالىتاضذ هیچْار

 یا هتَسط تِ هحالت حاضیِ ضْز رفتِ ٍ درآهذ اقطار تا اکثز ف ضْزافشایص دادُ ٍا تِ اطزاخَد ر

 ساخت آپارتواًْا ًِ چٌذاى اغَلی تافت ٍ تا تزج ساساى تِ ایي هحالت ّدَم تزدُ ٍ تزخی اس

هٌطقِ ٍ تخػَظ هٌطقِ چْار  دٍ ِ ّایهحلاًذ. تزخی اس را تْن ریختِ قذیویسیوای ایي هحالت 

ایي هٌطقِ اقطار هتفاٍتی سًذگی  ِ ّایتسیار رضذ چطوگیزی داضتِ ٍاگزچِ در هحلدرسالْای اخیز 

کٌٌذ ٍلی تاتَخِ تِ ًَع ضغل ٍ درآهذ ساکٌاى ٍهطکالت هَخَددرایي هحلِ کیفیت سًذگی  هی

آى دارای رفاء  هحلِ ّایکِ اکثز  یکضاخػْای سًذگی درآى ًسثت تِ هٌطقِ  تسیارپاییي تَدُ ٍ

تاضذ.هطالعات  هتفاٍت هی ،اختواعی هٌاسة ٍ ساکٌاى آى ًیش دارای هطاغل خَب ٍ پزدرآهذ تَدُ

هختلف ًطاى هی دّذ کِ ًَع ضغل ٍ درآهذ  هحلِ ّایهیذاًی ًگارًذُ ٍ هػاحثِ تا تزخی ساکٌاى 

ْوتزیي عَاهل ضْزی ایي هٌاطق داضتِ ٍه هحلِ ّای تاثیزتسیارسیادی درتفاٍت کیفیت سًذگی در

عذم ارائِ خذهات ، ایي هٌاطق ٍ تخػَظ هٌطقِ چْار هحلِ ّادرتاثیزگذاردرکاّص کیفیت سًذگی 

 ّای سًذگی در ضاخعهٌطقِ چْار تَدُ ٍاس هٌاسة است.درهدوَع ضزایط سًذگی درهٌطقِ یک تْتز

 هحلِ ّایٍ  هٌطقِ یک هحلِ ّایاکثز در هدوَع هی تَاى گفت دارد.  هتفاٍتیهٌطقِ ًقص تسیار  دٍ

سًذگی هطلَتتزی ًسثت تِ  ّای کیفیت هٌطقِ چْاردارای ضاخعضْزک قذس ٍ الکتزیک اس ،هٌظزیِ

ًتایح حاغل اس ًظز سٌدی ًیش ًطاى هی دّذ کِ کیفیت سًذگی در هٌطقِ یک ی تاضٌذ.هحلِ ّا هسایز

 هی تاضذ.تْتز اس هٌطقِ چْار تَدُ ٍ ارائِ خذهات عوَهی ًیش تسیار تیطتز اس هٌطقِ چْار 

 

  ضْز رضت ، ٍ چْار کی هٌاطق ،ضْز ی، سًذگ تیفیک ٍاصگاى کلیذی:

 

 

 

  


