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  کیدهچ  

مختلف دستخوش  يها ن بخش همواره در دورهیدهد که ا یبخش ساختمان و مسکن نشان م یزمان يبه آمار سر ینگاه

 يمناسب برا يها زمیل مستعد بودن بازار مسکن و عدم وجود مکانین به دلیهمچن. بوده است یرکود و رونق تورم يها دوره

د یش شدیشروع و با افزا یرونق تورم ي در بازار، دوره ییر عقالیجاد انتظارات غیو ا يا هیسرما يکنترل بازار، با ورود تقاضاها

مساحت زمین، تعداد  متغیرهاي ن مطالعهیا يها هافتیبر اساس . را به دنبال خواهد داشت ها هیرکود و خروج سرما ي آن دوره

بنا، نماي ساختمان، حیات خلوت، عرض خیابان، وضعیت ناامنی محله، عادت به محیط ها، قدمت ساختمان، مساحت زیر اتاق

هاي مسکن هاي مکانی، ساختمانویژگیآموزش، محل زندگی، وضعیت خیابان، دسترسی به محل کار، دسترسی به مراکز 

تغیرهاي مساحت در واحدهاي ویالیی مشهد نیز م. باشند ثر میؤبر قیمت مسکن در مشهد م واحدهاي خالی از سکنهمجاور و 

ن اند و در واحدهاي آپارتمانی بیشتری را داشتهتأثیرها به ترتیب بیشترین زمین، وضعیت ناامنی، وجود حیات خلوت و تعداد اتاق

یش نسبی قیمت زمین ، قدمت ساختمان و انتظار افزازیربنابه ترتیب به متغیرهاي قیمت هر متر مربع زمین، مساحت  تأثیر

ها و ها و خیابانوجود امکانات مختلف نظیر بزرگراه ،همچنین از عوامل مؤثر دیگر بر قیمت مسکن شهر مشهد. اختصاص دارد

با توجه به اینکه ساکنین شهر مشهد به . توان نادیده گرفترا نمی) ع(طهر امام رضا مراکز خرید و همچنین نزدیکی به حرم م

اي دارند، حتی چنین مواردي نیز منجر سراها و حتی مدارس با نام و نشان و معروف توجه ویژه ها و فرهنگامکاناتی نظیر پارك

بر قیمت مسکن در مناطق  مؤثردیگر عوامل  از. هاي شهر شده استبه افزایش قابل توجه قیمت مسکن در برخی قسمت

هاي لوکس و تزییناتی و قیمت، مغازه توان به وجود دانشگاه فردوسی و مراکز خرید شیک و گرانمختلف شهر مشهد می

  .بازارهاي تجاري و عالوه بر این بافت برخی مناطق به لحاظ شهرسازي و فرهنگی و سطح اقتصادي ساکنان آن اشاره نمود

  

  بازار مسکن، قیمت مسکن، مناطق شهري، مشهد: واژگان کلیدي
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  قدمهم

 يها هکشور همواره شاهد دور مسکنکه بخش ساختمان و  دهد ینشان مر یسال اخ 40 یت مسکن طیبه وضع ینگاه

کنترل بازار،  يمناسب برا يها زمیو عدم وجود مکان مسکنل مستعد بودن بازار ین به دلیهمچن .بوده است یرکود و رونق تورم

 ي د آن دورهیش شدیشروع و با افزا یرونق تورم ي در بازار، دوره ییر عقالیجاد انتظارات غیو ا يا هیسرما يبا ورود تقاضاها

نبود ، لهان مسیعدم دخالت دولت در اتوان در  را می که دالیل آن .را به دنبال خواهد داشت ها هیرکود و خروج سرما

ن یدر ا يگذارهیسرما و1مرتبط همچون دولت  يانب نهادهااقدامات مناسب از ج د ساخت مسکن، فقدانیجد يها يتکنولوژ

   2.جستجو نمود بخش

  مسکنبازار  يساختار یژگیسه و -

 مسکنمت یق یرشد پلکان. 1

  مسکند ید در تولیشد يوجود نوسانات ادوار. 2

   نه خانواریسهم باال در سبد هز .3

  

  مسکنمت یق یرشد پلکان -1

است  یک روند پلکانی يآن دارا یست، بلکه منحنیبرخوردار ن ینده و خطیک روند فزایبر خالف تورم از  مسکنمت یق

  .یابد میکه حول محور تورم نوسان 

  

  کننده مقایسه روند قیمت مسکن و شاخص قیمت مصرف -1نمودار

  
  يبانک مرکز: مأخذ

  

                                                        
در حالی که در اکثر کشورهاي دنیا . مهمی از اقتصاد ایران دولتی است ولی در بخش مسکن سهم و نقش دولت کم استالزم به ذکر است که بخش  -1

و ) درصد است 20تا  10مثال در آلمان مالکیت خصوصی . (درصد مسکن در دست دولت است و مالکیت خصوصی براي مسکن محدود است 70بیش از 

   .ارندد می دولت قیمت مسکن را متوازن نگه

ها باید ساخت ساز خود را افزایش دهند تا در  توان گفت زمانی که در بخش مسکن رکود وجود دارد و تقاضا کم است شرکتدر توضیح این مورد می -2

  .زمان رونق شاهد یک جهش قیمتی نباشیم
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 مسکنمت یت شاخص قیمهم آن تبع يجهینت  .دهد میتورم را نشان  يبر مبنا مسکنمت یرات قییتغ ين نمودار الگویا

به  مسکنمت یمدت شاخص تورم و شاخص قدکه در بلن ياست، به طور یمتفاوت و پلکان يک الگویبا  یاز شاخص تورم، ول

  .شوند میگر برابر یکدیبا  یبیطور تقر

  مسکند ید در تولیشد يوجود نوسانات ادوار -2

کالن  يها و عوامل آن در ساختار اقتصاد علت ،است که مسکنل بازار یار مهم در تحلیموضوع بس یمتیرات قییتغ يالگو

مؤثر خانوار اثرات مخرب  ياز آن، هم بر تقاضا یناش يها ن الگو و شوكیکه، ا است نیآنچه مهم است ا یشه دارد، ولیکشور ر

بر بازار مسکن حاکم  که ثبات ییها که در سال يبه طور. شود یمسکن مد ید در تولیشد يدارد و هم موجب نوسانات ادوار

رونق مت در دوره یش قید افزایجه تشدین کاهش، موجب کاهش عرضه و در نتیا. افته استیبه شدت کاهش  دیبوده است، تول

  .شود یمت میق

  نه خانوارینه مسکن در سبد هزیهز يسهم باال  -3

که  ییها ن شاخصیتر از مهم یکیمختلف وجود دارد که  يت مسکن در کشورهایوضع یابیدر ارز یمختلف يها شاخص

نه مسکن در سبد یسهم هز“ برخوردار است، شاخص  ییت باالیرد و از اهمیگ یمسکن قرار م ياقتصاد يها جزء شاخص

آن نسبت به  یجهان ياستانداردهان شاخص با یا ي سهیمختلف با استناد به آن و مقا ياست که کشورها” خانوار ي نهیهز

 .کنند یمناسب در بخش مسکن اقدام م يگذار استیس

% 15در حل معضل مسکن به کمتر از  پیشرفته يدر کشورها” نه خانواریبد هزنه مسکن در سیسهم هز“که  یدر حال

ن ییپا يها دهک يرقم بران یکه ا ،گزارش شده است% 53 يشهر يخانوارها ي نهین سهم در سبد هزیرسد، در کشور ما ا یم

از درآمد خانوار  یین بدان معناست که درصد باالیده است؛ ایز رسین% 100به  و بعضاً% 70ش از یدر کالن شهرها به ب يدرآمد

هاي مختلف درآمدي  به بیان سهم هزینه مسکن در دهک 1جدول . د خانه شودیا اقساط خریبها و  د صرف پرداخت اجارهیبا

  .پردازد می

  

  يآمددر يهاک دهکیدر بودجه خانوار به تفک) اجاره(نه مسکن یسهم هز - 1ول جد

سهم هزینه مسکن   ها دهک

  )درصد(

سهم هزینه مسکن   ها دهک

  )درصد(

  1/45  دهک ششم  8/63  دهک اول

  7/41  دهک هفتم  4/58  دهک دوم

  9/38  دهک هشتم  8/53  دهک سوم

  34  دهک نهم  8/49  دهک چهارم

  6/25  دهک دهم  3/48  دهک پنجم

  پژوهشکده آمار: مأخذ

  

مت مسکن به دنبال تورم یق يت الگویوجود آورده است که در نهاه ن بازار بیرا در ا یطیبازار مسکن شرا یژگین سه ویا

  . مت مسکن در آن حاکم شده استیو تورم به دنبال ق

  

  

  

  

  مت مسکنیعوامل مؤثر بر ق

  .نمود يبند طبقه یو عوامل فن يبه دو گروه عوامل اقتصاد توان میمت مسکن را یبر ق مؤثرعوامل 

 تورم به دنبال قیمت مسکن قیمت مسکن به دنبال تورم
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جاد یا رکود را در بازار مسکن اینه بروز تورم یزم یرونیب  يها هستند که به عنوان محرك یعوامل -  يعوامل اقتصاد

ن عامل یتر ران مهمیدر ا مسکنبازار  یت کنونیدارند و در وضع یو اجتماع يکالن اقتصادشه در اتفاقات ین عوامل ریا. کنند یم

 .دیآ یبروز تورم به حساب م

 یمال يهانهین هزیهمچن ،ن و بازار کاری، زمه و مصالحیت بازار مواد اولیهستند که با توجه به وضع یعوامل - یعوامل فن

  .برندیمت خانه را باال میقنه ساخت و سازشده، یش هزیساخت و ساز منجر به افزا

  .اند بخشی بودن آنها مشخص شده بخشی یا برون بر قیمت مسکن به تفکیک درون مؤثرعوامل  2در جدول 

  

  مت مسکنیبر ق مؤثرعوامل  - 2جدول 

 بخشی عوامل درون بخشی عوامل برون

 گرید يهاسه با بخشیبخش در مقا ينرخ سودآور ینگیحجم نقد

 قیمت زمین بازار طال

 قیمت بهاي مصالح هاي اقتصاديبازار فعالیت

 هزینه دستمزد و سایر تورم عمومی

 انتظارات تورمی هانرخ سودآوري سایر بخش

 عوارض و انشعابات هاسود سپرده بانک

  تحوالت بازار ارز

 

 :اند در ادامه برخی از این عوامل به اختصار توضیح داده شده

ه یبر پا. دارد یمت ساختمان اثر قابل توجهیرات قییزان تورم بر تغیها و م متیق یسطح عموم یبه طور کل - نرخ تورم

 یبررس. است ینگیبودجه دولت و رشد نقد ياز کسر یشتر ناشیب ،رانیزان تورم در اقتصاد ایکارشناسان م يها پژوهش

 یبر سطح عموم ،میسال و ن کیر شش ماه تا ینفت با تأخ متیش قیکه افزا دهد میر نشان یت اقتصاد در چند دهه اخیوضع

ن ینفت و گاز تأم يق درآمدهایکشور از طر ید ناخالص داخلیاز تول یمیچرا که بخش عظ. داشته است يادیها اثر ز متیق

  .باشدیم یتورم يدر فشارها ي، عامل جددینمایق میرا به اقتصاد تزر يدالر يکه دولت درآمدها یشود و زمانیم

. ر استیپذ امکان یالیق مخارج رین بودجه در سطح کالن از طریکالن به همراه تأم يها هپروژ يو اجرا یعمران يازهاین

ش تورم و ین مخارج به افزایرود که ا یکشور انتظار م یآن رشد بودجه عموم یمت نفت و در پیش قیب با افزاین ترتیبد

   .آورد یمت ساختمان فراهم میش قیافزا يرا برا يمساعد ينهیش حجم پول زمیو افزا ینگینقد رشد نیا .انجامدیها ب متیق

از . شود ین مییبازار تع ير کاالها در اقتصاد توسط عرضه و تقاضایمانند سا ،نیمت ساختمان و زمیق -عرضه و تقاضا

انتظار  توان میزان تقاضا از سطح عرضه فراتر رود یب اگر مین ترتیبد. ن را ثابت در نظرگرفتیعرضه زم توان می ينظر تئور

د یخر يمؤثر برا يران تقاضایرسد در اقتصاد ا یبه نظر م. ابدیش یا ساختمان بر اثر مازاد تقاضا افزاین یمت زمیداشت که ق

در بخش ساختمان  يباز سفته يمت ساختمان نبوده باشد، بلکه تقاضایش قیافزا يبرا يرومندیساختمان عامل چندان ن
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بادوام  يد کاالهایز از کاهش ارزش پول به خریگر يافراد برا ،است که درزمان تورم یعین طبیا .داشته است يا ژهیو ياثرگذار

  1.آورند يرو

نه یرفتن هز باال يبرا یزمان عامل ید ساختمان در طیتول يمت نهادهایرشد ق - یها و مصالح ساختمانهمت نهادیق

به کار  کار، ابزارها و مواد يروین، نیمت زمیبه طور ساده از ق یک واحد ساختمانیمت یق. است یواحد ساختمانک یتمام شده 

 يهانهیکه هز ین قسمتیتر مهم. کندیم يرویپ) ات و عوارضیر جواز، تراکم، مالینظ( یجانب يهانهیرفته در ساختمان و هز

 دارانین باالتر رود و خریزم يزان تقاضا برایهر چه م. ن استیمت زمیدهد، قیقرار متأثیرده ساختمان را تحت تمام ش

 یدر ط. ابدیزان رشد یک واحد ساخته شده به همان میمت یتوان انتظار داشت که قیرند، میرا بپذ يباالتر يها متیق

ن را کم یزم يفشار تقاضا برا از یقسمت است، ه شهرها توانستهین در مناطق مختلف و حاشیر عرضه گسترده زمیاخ يها سال

ش عرضه به یکشش افزا دهدینشان مپنج سال گذشته  یمت مسکن در طیش متوسط قیافزا يگونه که آمارها همان. کند

ها را به دنبال داشته متیق يت روند صعودیمت بوده است و در نهایش قیبر افزا مؤثرر عوامل یسا يهامراتب کمتر از کشش

 .آن بوده است يسفته باز ين به سب تقاضایش عرضه زمیاز افزا یاست که بحش ين نکته ضروریهر چند ذکر ا. است

 يدر کشورها. بر رونق و رکود بخش مسکن اثرگذار است ،کسب و کار يها ههمگام با چرخ یعوامل مال -نرخ بهره

ساختمان به سطح  ير تقاضایدهه اخدر دو . دهد میقرار تأثیررات اندك در نرخ بهره بخش ساخت و ساز را تحت ییتغ یصنعت

 .الت مسکن واکنش نشان داده استیزان پرداخت تسهیو م یرهن يها نرخ وام

نسبت به  يل کمتریافراد تما ابد وییرشد م یمانده واقع يابد، تقاضا برایاز نگاه مردم کاهش  یهرگاه نرخ بهره واقع

در کنار  یدار شدن انتظارات تورمیانداز و پد اق به پسیکاهش اشت. کنند یدا میپ یها و مؤسسات مال در بانک يگذارسپرده

اگر نتوانند در  یطین شرایدر چن ها هیسرما. شود یسرگردان را موجب م يها ده پولیمختلف اقتصاد، پد يها کاهش رونق بخش

   .شوند میبخش مسکن  یراه ،جهت مناسب سوق داده شوند

  :از آنها عبارتند از  یدخالت دارند که برخ مسکنمت یش قیدر افزاعالوه بر آنچه که گفته شد  يگریعوامل د

 مت مسکن باال رفت پس از برطرف شدن یق یاگر به علت یعنیمت مسکن به صورت دو طرفه، یعدم شناور بودن ق

 .دیآ ین نمییمت باال رفته پایعلت، ق

از  يو انتقال درصد مسکن ي توسط سازندهن یا زمیا دستمزدها یمت مصالح یق یاز تورم ناگهان يعدم تحمل درصد

   .داریآن به خر

 آن يگذار متیو در ق مسکند یدر تول یعدم وجود ساختار رقابت: 

در صورت مشاهده گران شدن مسکن  ،ن که گران نخرندیا ياست که اغلب به جا يا دها به گونهیدر خر یفرهنگ عموم

ل که ین دلیبه ا. ندیاقدام نما مسکند یل نسبت به خریفروش طالجات و اتومبانداز و  کنند با استفاده از وام و پس یم یسع

   .شود یاستقبال م یاز گران یشود به عبارت یت مید و تثبیتشد ین گرانیبنابرا ؛ن کار نشوندینده موفق به ایممکن است در آ

یآن گران ي جهینت ،شود مسکنپنهان که اگر وارد بازار  يها ها و دست استیا همان سی مسکنن و یرانت در امر زم 

 .هاست متیق یا رکود و سپس گرانیو  یجهش

 شتر یبزرگ و باال رفتن هر چه ب يبه شهرها یکوچک، باعث مهاجرت اهال يدر شهرها يکاریا بیو  يرکود اقتصاد

   .شود یمت آن میق یو ترق مسکن يتقاضا

با ( ارائه شده يها متیدار و عدم برخورد کارشناسانه با قیل اطالعات خریو تکم يت و روشنگریبه علت عدم نقش هدا

نقل و  ي کاذب از چرخه يها متیجهت خروج ق ییها زمیو عدم اعمال مکان) ساخت یتوجه به منطقه، مصالح و چگونگ

                                                        

 .نمایندو در واقع نقش اوراق قرضه را ایفا می شود گذاري در نظر گرفته می در کشور ایران به طور سنتی طال و مسکن جهت سرمایه 1-
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را فراهم  یواقعریغ يها متیبعضا موجبات جا افتادن ق ،دار داشتهیخر یها و گمراه يگذار متیدر ق یانتقاالت، نقش انفعال

  .آورند یم

در آن  مسکنن و یمت زمیق یباعث رشد منطقه و گران ياطقهو من یبه طور محل یا صنعتی ي، تجاریعمران يهاطرح

 .شودیمنطقه م

 متیا شهر تهران، قیران یا یشود، مانند سواحل شمال ادیخاص اگر ز ياا تب جامعه نسبت به منطقهیجامعه هجوم -

  .دهدیش مین و مسکن را در آن منطقه افزایزم يها

  

 
  در بازار مسکن يهلند يماریب

است که صادرات  ییر کشورهایگ بانیشتر گریکه ب شود یگفته م يخاص از تحوالت اقتصاد شرایطیبه  يهلند يماریب

ر موجب باال یگر در چند دهه اخید یعیش صادرات منابع طبیافزامت نفت و یش قیران، افزایدر اقتصاد ا .ه دارندیعمده مواد اول

بعد از جنگ در  ین اجتماعیرفاه و تأم يها هو برنام یعمران يها طرح ياجرا. کشور شده است ير ارزیو ذخا یرفتن درآمد مل

ش حجم یشد و باعث افزا ر به سمت بازاریافتن ارز از ذخایان ی، منجر به جريگذار هیش مخارج دولت و رشد سرمایقالب افزا

ل کاهش نرخ ارز و یبه دل یطین شرایدر چن. در کشور شد یموجب تورم دو رقم یگنیش نقدیافزا. در دست مردم شد ینگینقد

جاد ین موجب ایبنابرا .مت نخواهند داشتیش قیکه امکان واردات از خارج دارند، افزا يتجار يکاالها رونق واردات، معموالً

ان شده، یدر بازار مسکن نما”  يهلند يماریب“ از تحقق  يا ن نشانهیبنابرا .شود یمنقول مریو غ يتجارریغ يتورم در کاالها

د شده یکه تول یید کاالیخر يبرا یعنیل شده است، یتبد يا هیسودآور و سرما يبه کاال مسکن یمصرف ين معنا که کاالیبد

رسد که در  یم يا مت قابل مالحظهیش قیدست به دست شدن به افزا ک کاال با چند بارید پرداخت و یرا با يشتریب ینگینقد

   .بر بازار فوق حاکم شده است یو دالل يط سوداگرین شرایا

مت یش قید افزاین معنا که مالکان به امیبد. است یخال يها هخان ي دهی، وجود پدمسکنشدن  يا هیاز عوارض سرما

 . فروشند یاز در بازار نمیخود را به رغم ن يها هه، خانیش نرخ بازگشت سرمای، و به تبع آن افزامسکن

  مسکن بخشدر  مروري بر مطالعات انجام شده

  :شود میختصار به چند مورد اشاره مطالعات زیادي در زمینه مسکن صورت گرفته است که به ا

وري نیروي کار بر هزینه  بهره تأثیر ، با عنوان ارتباط بین قیمت مسکن و ادوار تجاري يا مطالعهدر  ،)1385(اسکندري 

 ،که دهد مینشان  ن مطالعهیانتایج . ساخت بنا و هزینه ساخت بنا بر قیمت مسکن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است

وري  هاي صنعت و خدمات و موجودي سرمایه سرانه رابطه مستقیم و با بهره وري نیروي کار در بخش هزینه ساخت بنا با بهره

همچنین قیمت مسکن با هزینه ساخت رابطه مستقیم و با موجودي مسکن . در بخش ساختمان رابطه معکوس دارد نیروي کار

  .رابطه عکس دارد

هاي  هاي آن در بین استان به بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن و نوسان يادر مطالعه ،)1386(چگنی و عسکري 

مدت شاخص قیمت بازار اوراق  دهد که در کوتاهن پژوهش نشان مییج اینتا .اندپرداخته 1385تا  1370کشور طی دوره زمانی 

گذاري بخش  ه ساخت،  قیمت نفت، مقدار سرمایهها در دوره قبل، قیمت زمین، هزینسطح عمومی قیمت ،)بورس(بهادار 

قیمت  زین ر بلندمدتد ،هاي بانکی در تعیین نوسانات قیمت مسکن مؤثر هستند ی، کل مخارج خانوار، نرخ سود وامخصوص

تعداد خانوار، شاخص بازار بورس، قیمت طال ) به دلیل وجود پدیده تار عنکبوتی( قیمت مسکن در دوره قبلتأثیرمسکن تحت 

ها در دوره قبل و نرخ سود وام  کور، قیمت زمین و سطح عمومی قیمتاز بین عوامل مذ. یردگقرار میمین و مخارج خانوار و ز

  .درا دارنتأثیر بیشترین قیمت نفت بانکی و
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ي ها ههزینه ساخت یک متر مربع را بر قیمت یک متر مربع مسکن با استفاده از دادتأثیر ،)1387(مهرگان و زرینی 

وري نیروي کار در بخش مسکن بر بهره ،که دهد مین مطالعه نشان یانتایج حاصل از . اند بررسی کرده 1385-1376فصلی 

  . و بیشترین نوسانات ادوار قیمت مسکن ناشی از هزینه ساخت بنا است. اثر عکس دارد  زیربناهزینه یک متر 

عنوان اثر اقتصادي  االت متحده بایشهر در ا منطقه کالن 127 يهاداده یاي به بررسدر مقاله ،)2005(گ میلر و پن

  .تولید واقعی اقتصاد است 1که تغییرات قیمت مسکن علت دهدیمنشان ن مطالعه یج اینتا اندپرداخته قیمت مسکن

براي کل کشور، نواحی شهري و روستایی آزمون  کننده قیمت مسکن در ترکیه اي عوامل تعیین در مقاله ،)2008( سلیم

ترین عوامل مؤثر  هاي محلی و نوع ساختمان مهم ها، اندازه خانه،  ویژگی نوع خانه و تعداد اتاق ،نشان داد که جینتا. کرده است

   .هستنده یدر ترکبر قیمت مسکن 

  ایران در گزارش بانک جهانی يدر مناطق شهر وضعیت مسکن

ي در کشور به این بخش گذار درصد سرمایه 40هاي مهم اقتصادي است که حدود بخش مسکن در ایران یکی از بخش

درصد  12و در عین حال  شود میدرصد تولید ناخالص داخلی ایران را شامل  8در بخش مسکن ای سرمایه. ابدیاختصاص  می

بانک . درصد شاغالن کشور در بخش مسکن فعالیت دارند 3/11 بنابراین گزارش. دهد میارزش افزوده را نیز به خود اختصاص 

یکاري را مهمترین مشکالت اقتصادي ایران در جهانی نرخ باالي تورم، قدرت خرید پایین و بهره وري اندك و نرخ باالي ب

افزایش قابل توجه جمعیت در ایران و جوان بودن ساختار جمعیت کشور،  نیاز شدید . مواجهه با توسعه بخش مسکن می داند

د واح 100درصد است یعنی در هر  12/1ش تراکم خانوار در واحد مسکونی بر طبق این گزار. توسعه مسکن را الزامی می سازد

جامع فراگیر  نظامایران فاقد . خانوار زندگی می کنند که از نظر استانداردهاي بین المللی در سطح پایینی است 112مسکونی 

  .و شفاف در ارائه تسهیالت به بخش مسکن است

  

  ي مختلف شهري ها هومقایسه عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در گر

هاي التهاب قیمتی در بازار مسکن تهیه کرده است که با کنترل آنها  را با هدف شناسایی ریشه يامطالعهزارت مسکن و

در این تحقیق شهرهاي کشور با توجه به اثر متفاوت متغیرهاي اقتصادي  .می توان، مانع از نوسان مجدد قیمت مسکن شد

و شهرهاي کوچک  )مانند مشهد( اي بزرگبر قیمت مسکن در نقاط مختلف، به لحاظ جمعیت به سه گروه تهران، شهره

بیشتري بر قیمت مسکن نسبت به تأثیرنقدینگی و درآمد خانوار   در تهران متغیرهایی همچون حجم. اند بندي شده تقسیم

صورت درآمد واقعی خانوار، ه شهرهاي دیگر دارند  این در حالی است که در شهرهاي بزرگی مثل مشهد ترتیب این عوامل ب

  .بیان شده است 3نتایج این مطالعه به اختصار در جدول  .زمین و حجم نقدینگی و هزینه ساخت می باشدقیمت 

  

  کشور يدر شهرها) مت مسکنیگذار برقتأثیرعوامل ( ياقتصاد يرهایر مطلق کشش متغیمقاد -3جدول 

  کوچک يشهرها  بزرگ يشهرها  تهران  کشش

  3928/0  3388/0  4090/0  نیمت زمیق

  0880/0  0234/0  0122/0  مت مسکنینرخ رشد ق

  3098/0  3101/0  2107/0  نه ساختیهز

  4603/0  4713/0  6988/0  حانوار یدرآمد واقع

  2494/0  3165/0  8639/0  ینکیحجم نثد

  0640/0  0220/0  1222/0  نرخ ارز

  0022/0  0065/0  0135/0  ینرخ بهره واقع

  مطالعه وزارت مسکن ياقتصاد يالگو :ماخذ

                                                        
گرنجريعلت 

 
-

1
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 1386در سال . هاي شهري مثبت است و نقش آن نیز یکسان است زمین بر قیمت مسکن در تمامی گروهاثر قیمت 

اي که شاخص قیمت زمین در کل مناطق شهري قیمت زمین در مناطق شهري از رشد قابل توجهی برخوردار بوده به گونه

-غ گردید و در کالندرصد بال 3/57ن رشد شاخص مزبور به در شهر تهرا .درصد رشد داشته است 53.3نسبت به سال قبل 

 .درصد بوده است 8/40برابر با  86در سال  نیبع زمرک متر میمت یدر مشهد رشد ق .باشددرصد می 5/52این رقم شهرها 

  .دهد مینشان  منتخب ين را در شهرهایک متر مربع زمینرخ رشد  6جدول 

  

  مناطق شهريشاخص قیمت زمین بر حسب  -4 جدول

هاي شهريگروه  
 درصد تغییر  سال

1384  1385 1386   1385 1386 

1/109 تهران   6/127  7/200    17 3/57  

3/111 شهرهاي بزرگ   9/120  4/184    6/8  5/52  

1/115 سایر مناطق شهري   2/129  9/190    3/12  8/47  

5/111 کل مناطق شهري   8/125  8/192    8/12  3/53  

  

  منتخب ين در شهرهایک مترمربع زمیمت و نرخ رشد یمتوسط ق  - 5 ولجد

  شهر
  متوسط قیمت در نیمه اول

  )هزار ریال(

  )درصد(نسبت به  86نرخ رشد نیمه اول 

  85نیمه دوم   85نیمه اول 

  6/76  8/122  16408  تهران

  8/40  9/99  4812  مشهد

  4/25  34  4973  اصفهان

  - 9/2  9/21  2838  زیتبر

  -9/22  2/3426  1848  رازیش

 ، فصلنامه اقتصاد مسکن)1386(عزتی :ماخذ

  

طوري که کشش هزینه ساخت در  هاي شهري مثبت است، بههاي ساخت بر قیمت مسکن در تمامی گروه اثر هزینه

تري در  شهرهایی مثل مشهد نقش مهمهاي ساخت در کالن هزینه از این رو احتماالً. شهرهاستکالنشهر تهران کوچکتر از 

  .تعیین قیمت مسکن دارد

  

  و بازار مسکن ینگینقد

 یو حت ياقتصاد يهار بخشیتواند از آثار مخرب آن در سایبه بازار مسکن م ینگی، ورود نقدياز بعد کالن اقتصاد

مت و ید قیش شدیمسکن هم به لحاظ افزا ،اما از نقطه نظر بازار. بکاهد) به جز مسکن( یشاخص کاالها و خدمات مصرف

. گذاردیم یرا باق یقابل جبرانریغ یبید مسکن آثار تخرید در تولیجاد نوسانات شدیمؤثر و هم به لحاظ ا يکاهش تقاضا

- ین آثار تورم مسکن محسوب میبارترانیدرآمد و متوسط جامعه از زکم يهاگروه يژه برایمؤثر خانوارها به و يکاهش تقاضا

 ينه مشکالت ساختاریاز ضرر اقشار کم درآمد به عنوان هز یجبران بخش يط دخالت و کمک دولت براین شرایتحت ا. شود

   .است يکشور ضرور ياقتصاد

هاي  اثر متغیر حجم پول در تمامی گروه ،دهد که نشان می ینگیمت مسکن و نقدیق یزمان يسر يهاداده یبررس

  .)6جدول ( یابد شهري مثبت است؛ به این مفهوم که با افزایش حجم نقدینگی در کشور قیمت مسکن نیز افزایش می
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  مت مسکنیو نرخ رشد ق ینگیان نرخ رشد نقدیم یهمبستگ يرابطه یبررس -6 جدول

  آماره پیرسون  میانگین  متغیر

  44/26  نرخ رشد قیمت مسکن
654/0  

  31/29  نرخ رشد نقدینگی

  >01/0  سطح معنی داري

 پژوهش يهاافتهی: ماخذ

 

 99 يداریمت مسکن در سطح معنیو نرخ رشد ق ینگیشود که نرخ رشد نقدیمشاهده م 6 ج جدولیبر اساس نتا

گر یبه عبارت د). د شده استییأز تین مطالعه وزارت مسکن ياقتصادج توسط مدل ینتا(م دارد یگر ارتباط مستقیکدیدرصد با 

مت مسکن یبه دنبال آن نرخ رشد ق ،شتر باشدیدر اقتصاد ب ینگین گونه استباط نمود که هر چه نرخ رشد نقدیتوان ایم

  .نیز به وضوح قابل مشاهده است 2افت که این مساله در نمودار یش خواهد یافزا

  

  قیمت مسکن و نرخ رشد نقدینگیبررسی رابطه متقابل میان نرخ رشد  -2نمودار

  
 

  مت مسکن در مشهدیبر ق مؤثرعوامل 

چهار  ،ه استددر شهر مشهد انجام داکن بر قیمت مس مؤثردر مورد بررسی عوامل ) 1383(رضوي  که يادر مطالعه

مساحت : شامل( هاي فیزیکی و ساختاريویژگی: اند که عبارتند ازدانسته شده مؤثرمت مسکن یبر ق یاصل يهایژگیدسته و

عرض خیابان، : شامل( محیطی یژگیو، )، نماي ساختمان، حیات خلوتزیربناها، قدمت ساختمان، مساحت زمین، تعداد اتاق

دسترسی به محل کار، : شامل( دسترسی یوبژگ، )وضعیت ناامنی محله، عادت به محیط محل زندگی و وضعیت خیابان

  ).مجاور يهامسکن یو ساختمان یمکان يهایژگیو( فضاییمتغیر و  )دسترسی به مراکز آموزش و دسترسی به حرم مطهر

مساحت زمین، وضعیت ناامنی، وجود حیات خلوت و تعداد  يرهاین مطالعه در واحدهاي ویالیی متغیج ایبر اساس نتا

به ترتیب به متغیرهاي قیمت هر متر  تأثیراند و در واحدهاي آپارتمانی بیشترین را داشتهتأثیرن یشتر ایب بیها به ترتاتاق

  .  ، قدمت ساختمان و انتظار افزایش نسبی قیمت زمین اختصاص داردزیربنامربع زمین، مساحت 

یمت مسکن در هاي یکسان اقتصادي براي کنترل ق کند که اجراي سیاست اثبات می پژوهشنتایج حاصل از این 

نظیر  – هایی در جهت کنترل متغیرهاي کالن اقتصادي  ، اجراي سیاستن اساسیبر ا. باشد مؤثرتواند  شهرهاي مختلف نمی

 مانند بر قیمت مسکن تهران اثر داشته و در مقابل براي کنترل نوسانات قیمت مسکن در شهرهاي دیگر – حجم نقدینگی
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این در حالی است که قیمت زمین اثر قابل . هاي ساخت استفاده شود بهتر است از متغیرهاي خرد اقتصادي مانند هزینه مشهد،

، )مهر مانند مسکن(ف شود هایی که در آن قیمت زمین حذ سیاستتوجه و تقریبا یکسانی بر سایر شهرها دارد و از این رو 

  .داشته باشدتأثیرتواند در قیمت مسکن  می

  عرضه مسکن در مشهدوضعیت 

ت عرضه مسکن در نظر یان وضعیب يبرا يریها به عنوان متغيصادر شده توسط شهردار یساختمان يها هاگر تعداد پروان

نمودار زیرتعداد . ان استیر قابل بین متغیرات اییله تغیبه وس یمورد بررس يهاگرفته شود، وجود رکود بازار مسکن در سال

. دهد مینشان  1387تا  1382 يهاسال یها در شهر مشهد را طيصادر شده توسط شهردار یساختمان يها هپروان) فقره(

 9/14به  1384ن رشد در سال یا. درصد بوده است 38-برابر با  1383صادره در سال  یساختمان يها هگفت رشد پروان توان می

 ،گفت توان میلذا  .نرخ رشد منفی بوده است 87در سال  که هاي بعد روند کاهش داشته به طورير کرده است و در سالییتغ

جه کاهش عرضه مسکن یو در نت 1387تا  1383 يها،سال یط) یساختمان يها هصدور پروان(د مسکن یتول يکاهش تقاضا برا

  .باشد،مذکور می يها،سال یدر بخش مسکن ط یده رکود تورمیدهنده بروز پد،ها نشان،طی این سال

  

  زمان در مشهد یصادر شده در ط یساختمان يها هپروانتعداد  -3نمودار

  
  مارنامه شهر مشهدآ :ماخذ          

  

  مشهددر مناطق مختلف شهري مسکن  يالت بر تقاضایامکانات و تسهتأثیر

کسب و  يل باالیزیارتی و مذهبی بودن مشهد، وجود امکاناتی نظیر مراکز عمده خرید، پتانس همچون يمتعدد عوامل

مؤثر هستند در شهر مشهد  یزندگ ياد برایز يبر تقاضا و تحوالت جمعیتی یو شمال یخراسان جنوب يهاکار نسبت به استان

 1385تا  1335هاي جدول ذیل تحوالت جمعیتی شهر مشهد را در بین سال .کندیجذب مرا به این شهر  يادیت زیجمع که

درصد کل جمعیت شهرستان را به خود اختصاص داده است که این امر گواه بر  50شهر مشهد همواره باالي . دهدنشان می

بنابراین طبیعی است تقاضا براي مسکن . باشدکانون تمرکز بودن شهر مشهد در شهرستان و همچنین کل استان خراسان می

  .در این شهر نیز باال باشد
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  1385- 1335 تغییرات جمعیتی شهر مشهد  - 9جدول

  )درصد( رشد جمعیتنرخ   )هزار نفر( جمعیت  سال
درصد به کل جمعیت 

  شهرستان

1335  242  -  -  

1345  409  38/5  8/57  

1355  667  16/5  79/60  

1365  1463  01/8  31/72  

1375  1887  57/2  95/83  

1385  2428  54/2  62/84  

  

 )یمانند بزرگراه امام عل(ها بزرگراه نظیر وجود امکانات مختلف بر قیمت مسکن شهر مشهد گریمؤثر د عواملن از یهمچن

ن یکه ساکننیبا توجه به ا. ده گرفتیتوان نادیرا نم) ع( ر امام رضانزدیکی به حرم مطه نیهمچنها و مراکز خرید و و خیابان

ن یچن یحت ،اي دارندتوجه ویژه و معروف سراها و حتی مدارس با نام و نشانها و فرهنگبه امکاناتی نظیر پاركشهر مشهد 

مت یبر ق مؤثرگر عوامل یاز د .شهر شده است يهاقسمت یمت مسکن در برخیش قابل توجه قیمنجر به افزانیز  يموارد

لوکس  يهامت، مغازهیک و گران قیشخرید و مراکز  یتوان به وجود دانشگاه فردوسیمسکن در مناطق مختلف شهر مشهد م

ساکنان آن  يو سطح اقتصاد یو فرهنگ يمناطق به لحاظ شهرساز ین بافت برخیو عالوه بر ا يتجار يو بازارها یناتییو تز

  .اشاره نمود

توان ین مسئله را میل ایدل. است در سطح شهر بازار مسکن مشهد واحدهاي خالی از سکنه مؤثر بر يپارامترهاکی از ی

ن موضوع به یا يبرا .ان کردین و مسکن در شهر مشهد بید زمیدر خر يگذارهیسرما يبراکشور  يشهرهار یساعالقه ساکنان 

  : توان اشاره کردیل میدو دل

  .گذاري مطرح بوده استفرصت مطمئن سرمایه گذشته همواره مسکن، به عنوان یک هايدر طول سال )1

-یدا میل به سکونت موقت در شهر مشهد پیح تمایارت و تفریاطراف به منظور ز يساکنان شهرهااینکه  )2

   .کنند

-سط سرمایهساخت وساز تو ،مشهد نشینعلت افزایش قیمت مسکن در مناطق باالي شهر و گران از دیدگاه کارشناسی

ها را هم خودشان تعیین داران انجام گرفته قیمتکه ساخت وساز به وسیله سرمایه در هر مکانی. داران بخش مسکن است

آنجا را . کنند می اي سرمایهابتدا در محلی . دهندپیش تعیین شده را انجام میواقع یک ساخت و ساز با قیمت از  در. اندکرده

شمیه و خیابان کوثر به موازات هم ها  هبه طور مثال دو منطق. کنندها را هم خودشان تعیین می دهند و سپس نرخ رونق می

شمیه و به طبع ها  همنطق مثالً .ها وجود داردان آنیم یمت قابل توجهیابان اختالف قیدو خ یکیبا وجود نزد. اندقرار گرفته

ت اشاره یدر نها. برد اما تنها قسمت کمی از خیابان کوثر از رشد صعودي سود می. سامانیه از رشد قیمت باالیی برخوردار است

هاي مسکونی بزرگ در مناطق مختلف سازهاي زیاد در بخش مسکن و مجتمع با همه ساخت و است که ين نکته ضروریبه ا

  .است مانده به قوت خود باقیهمچنان مشکل مسکن در این شهر هاي جدید مسکونی، اما و ایجاد شهرك شهر

 اتپیشنهاد و گیرينتیجه

و بدون  يضرور ییمسکن، کاالگفت  توان میران، یا يمسکن در جوامع شهر يها یژگین با در نظر گرفتن ویبنابرا

 يد برایبا ،است که يا هیسرما یینکه کاالیضمن ا. رود یاز خانوارها بعد از غذا و پوشاك به شمار مین نیتر بوده که مهمن یجانش

ده و یشیباال اند ییبا قدرت اجرا یمناسب و منطق يریربط تداب يافراد به مسکن، از طرف مسئوالن ذ یت و تداوم دسترسیفیک

  .دیآن، به اجرا درآ يساز ادهیها، پ رساختیاهم آوردن زپس از فر
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 عوامل فیزیکی بیش از عوامل  ،در کلیه واحدهاي مسکونی شهر مشهدن مطالعه یبا توجه به نتایج ا

- یم نه ساختیهز یکیزیاز عوامل ف یکیکه  ؛دهد میقرار تأثیرقیمت واحدهاي مسکونی را تحت  ،محیطی و دسترسی

 ي، ضرورياقتصاد يها يگذار استیاز اهداف س یکیک متر مربع بنا به عنوان ینه ساخت یکاهش هز ين برایبنابرا .باشد

کار فراهم  يروین يوربهره يه در بخش صنعت و ارتقاه سرانیش سرمایاز جهت افزایمورد ن يهانهیط و زمیاست شرا

 يرویمهارت ن يارتقا يها ه، برنامید بر آموزش فنیکأدر بخش مسکن ت یانسان يروین يور ش بهرهیافزا يبرا. شود

ش سهم یشاغل در بخش ساختمان و مسکن، افزا یانسان يور ش بهرهیالزم در جهت افزا يو صدور مجوزها یانسان

د یتول يها هنیکاهش هز و )R&D( هق و توسعیتحق يجاد گسترش واحدهاین بخش مسکن، ایمتخصص از کل شاغل

 .شود میشنهاد یپ

  عداد تبرد،  بازار مسکن مشهد در رکود به سر میکه  یهنگامن مطالعه یا يها هافتیبر اساس با وجود اینکه

رکود با  ي در دوره مسکن باید اي سرمایه يها شرکت ،یابد میکاهش  درصد 50نیز به ي ساختمانی صادر شده  ها هپروان

د نمایند یدادن آن به سمت تولسوق  و ینگینقد يآور ه اقدام به جمعیق بازار ثانوینه پول از طریارزان بودن هزتوجه به 

ها کمک خواهد  متیل قین دوره به تعدیش عرضه در ایافزا. و با آماده شدن واحدها، در دوره رونق اقدام به عرضه کنند

 .کرد

  وجود واحدهاي خالی از سکنه یکی از عوامل مهم در بازار  ،ان شدین گزارش بیبر اساس آنچه در ا

 ينه نگهداریم، هزیو بدون مداخله مستق یاستیس يمقابله با این امر باید با استفاده از ابزارها يبرا. باشد مسکن می

ن یاز مؤثرتر یکی. موجود وارد بازار مسکن شوند يها هخان ،ش داد کهیافزا يا مالکان را به گونه يبرا یخال يها هخان

خود را به بازار عرضه کرده  يها هن روش، مالکان خانیاز ابا استفاده . است یخال يها هن بر خانیات سنگیها، اخذ مال روش

  .مت آن خواهد شدیش عرضه مسکن و کاهش قیت منجر به افزایکه در نها

  براي جلوگیري از مهاجرت به شهر مشهد از مناطق و شهرهاي اطراف، ضروري است به تقاضاي موجود

 .شهرها حمایت شوددر شهرهاي کوچک و روستاها توجه شده و از تولید در این 

 20با توجه به اینکه بیشترین جمعیت مشهد در گروه سنی :  اي ساخت و عرضه واحدهاي مسکونی اجاره 

شتراست یمسن ب ينسبت به خانوارها يا ل به مسکن اجارهیو از آنجا که در این گروه سنی تما 1سال هستند 30تا 

که در استطاعت  يا ت شده با مبالغ اجاره اندك به گونهیحما بصورت يا اجاره یمسکون يد انبوه واحدهاین تولیبنابرا

 .  شود میشنهاد یپ ،ن گونه خانوارها باشدیا یتوان مال

 ها و تحلیل هزینه و فایده اجراي سیاست يسازي مسکن براوسعه شهري و انبوههاي تریزان طرحبرنامه

 .اطالع دقیق کسب کنندهاي مسکن هاي ویژگیبندي خانوارها در سبد رجحانباید نسبت به اولویت

 ي مسکن هابندي متقاضیان براي ویژگیبراي اینکه عملکرد سازندگان واحدهاي مسکونی مطابق اولویت

 .هاي تشویقی استفاده کنندتدر این زمینه از سیاس شود میپیشنهاد  ،باشد

  در  نوسانات بخش مسکنراهکارهاي هدایت نقدینگی به سمت تولید وساخت و ساز مسکن و تعدیل

 مشهد

  کوتاه مدت يراهکارها) الف

 يا ن اجارهیعرضه زم( نیزم از يبردار حق بهره يواگذار:(  

                                                        
1
  1387آمارنامه شهر مشهد سال   
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 نه ینه مسکن در سبد هزیمدن شاخص سهم هزن آییهدف پا اب نیساله زم 99 ياست واگذاریس

 کوچک یمسکون يساخت و عرضه واحدها1خانوار

 نینو يها يد مسکن با فناوریت از تولیحما  

 ن شهرها با هدف توسعه ید در ایت از تولیکوچک و روستاها و حما يموجود در شهرها يتوجه به تقاضا

  بزرگ ياز مهاجرت به شهرها يریمتوازن و جلوگ

 زا زودبازده اشتغال يها الت بنگاهیمانند تسه( متیالت ارزان قیاختصاص تسه(  

  مدت انیم يراهکارها) ب

 1 .سازت ساخت و یریاصالح نظام مد  

 2 .ه بخش مسکنیجاد بازار سرمایا 

 ه اقدام به یق بازار ثانوینه پول از طریرکود با توجه به ارزان بودن هز ي در دوره اي سرمایه يها شرکت

کنند و با آماده شدن واحدها، در دوره رونق اقدام به عرضه  ید میوسوق دادن آن به سمت تول ینگینقد يآور جمع

 یسینو رهیق پذیژه از طریها به و ن شرکتیا. ها کمک خواهد کرد متیل قین دوره به تعدیاش عرضه در یافزا. کنند یم

در جذب  يار مؤثریتوانند نقش بس یم ،ه و مانند آنیجاد بازار ثانویل به مسکن، ایانتشار اوراق مشارکت قابل تبد

  . فا کنندید انبوه مسکن ایت آنها به سمت تولیسرگردان و هدا يها هیسرما

 ر قابل تحقق استیز يه در بخش مسکن با راهکارهایبازار سرما: 

  انتشار اوراق مشارکت 

 سپرده یانتشار گواه  

 هیجاد بازار رهن ثانویا  

 ورود به بازار سهام  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
1
به ( هاي دولتی یعنی دولت به جاي فروش زمین. ولین بار در کشور انگلستان اجرا شد و توسط کشورهاي دیگر الگو برداري شده استا ساله زمین 99سیاست واگذاري   

ها را به مردم واگذار کند و ساالنه اجاره بهاي آن را دریافت  برداري از این زمین و وارد شدن در عرصه سوداگري مسکن، صرفا حق بهره) مالکیت آنهامعنی واگذاري حق 

  .شود این طرح در صورت عملی شدن، منجر به پایین آمدن شاخص سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار می. کند
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