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 چکیده
مسکن یکی از مهمترین عناصر در تعیین کیفیت زندگی است. مسککن تکا ع عمامک  ر یکرایت میتمفکی مکی 

 ررسکی هکد  از ایکن وکشرهی نیک  . اید.از این رر در زمانها ر مکانهای میتمف، قیمتها متفارت می یکمند

ررش مکی  ایکد .رتبکه سکازی  ا تاکید  ر مند م 9منطقه محدرده ای از  عمام  تاثیرگذار  ر قیمت مسکن در 

تحمیمی  مده ر اطالعات ممرد نظر  ه ررش اسنادی ر کتا یانکه ای ر  -ممرد استفاده در این وشرهی تمصیفی

 ه منظمر یناسکایی عمامک  . استفاده یده استGISمیدانی جمع آرری یده ر در تملید نقشه ها از نرم اف ار 

استفاده ید .اما  که  9ی ر مصاحبه از مشاررین امالک منطقه تاثیر گذار  ر قیمت مسکن از ررش مطالعه میدان

 68منظر درک تاثیر  مندمرتبه سازی  ر قیمت مسکن ،ا طالعات قیمت خرید ر فررش مسکن در سکا  هکای 

یکد ر  که منظکمر درک ایکن  gisاز  یی نیازمندی های ررزنامه ی خراسان  ردایته ر رارد نرم اف ار  99ر 

الت قیمت مسکن ارزش  االتری دارد  ه دررنیا ی نقاط قیمت در محکدرده ورداختکه ممضمع که در کدام مح

 مندمرتبکه سکازی در آن هکا  68در نهایت نی  مشیص ید که   قیمت مسکن  در محالتی ککه در سکا  ید.

صمرت گرفته دارای رید قا   تمجهی  مده  ه گمنه ای که در محمکه هایکمیه ر در محکدرده ی  کری هکای 

اسکت  میمیکمن تممکان رسکیده 3هک ار تممکان  که  999قیمت مسکن از متری  68آرمیتاژر  اران یک در سا  

ر ا یررع عممیات  ری های آرمیتاژ گمشن ر  اران در راقع در  مکمار هفکت تیکر ریکد  99.همچنین در سا  

مکی نمسانات قیمت مسکن   ر مندمرتبه سازی  تاثیرقا   مالحضه ای در قیمت مسکن  ه رجمد آمد که  یانگر

  اید.
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 مقدمه

 

قیمت  ه عنمان اساسی ترین متغیر  یی مسکن است که رظایف تیصیص منا ع اقتصادی، اطالع رسانی ر 

ارائه عالمت های الزم  ه سرمایه گذاران را  ه عهده دارد .قیمت مسکن تا ع عمام  ر یرایت میتمفی می 

اساس مشیصات محمی،   اید. در سطح مناطق یک یهر قیمت مسکن از یک منطقه  ه منطقه دیگر،  ر

اجتماعی ر اقتصادی متفارت می  اید. در گذر زمان گسترش سریع ر تحم  در ساختارهای اجتماعی ر 

اقتصادی ر محیت فی یکی منجر  ه ظهمر نیررهای جدیدی می یمد که  اعث تغییر ساختار دررنی یهر ر 

 تغییر در قیمت مسکن می یمد.

مسکن تأثیر گذارند. این عمام  را می تمان  ه در دسته دررن زا ر  عمام  متعددی  ر عرضه، تقاضا ر قیمت

 ررن زا تقسیم کرد؛ عماممی که در  ازار مسکن ممجب تغییر در حجم ر چگمنگی عرضه ر تقاضا می یمند 

عمام  دررن زا ر عماممی که در اثر نمسانات  ازار نایی از یمکهای مثبت ر منفی نفتی، نمسانات  ازار 

یاستهای درلت ر ... در  یشهایی ج  مسکن تعیین یده ر  ر عممکرد  ازار مسکن مؤثرند عمام  سرمایه، س

 (19،  1399:.)اسدی ررن ا می  ایند

تج یه ر تحمی  نمسانات قیمت مسکن از طریق یناسایی عمام  ممثر  ر آن اهمیت زیادی دارد . ه گمنه ای 

نطقه میتمان مهمترین ر تاثیر گذارترین عام  یا عمام  که  ا یناسایی عمام  ممثر  ر قیمت مسکن در یک م

 ند تحمالت قیمت مسکن را در آینده  راساس آن ویی  ینی کرد.را یناسایی ر رر
 

 بیان مسأله: 

امررزه مسکن  ه عنمان یک نیاز اساسی  رای خانمارها محسمب می یمد ر  ه آن  ه عنمان یک کاالی 

می یمد. مسکن یکی از مهمترین عناصر در تعیین کیفیت زندگی است. قیمت  ه عنمان اقتصادی نگریسته 

اساسی ترین متغیر  یی مسکن است که رظایف تیصیص منا ع اقتصادی، اطالع رسانی ر ارائه عالمت 

(. قیمت مسکن تا ع عمام  ر یرایت  39: 1368های الزم  ه سرمایه گذاران را  ه عهده دارد )قمی زاده،

مفی می  اید.از این رر در زمانها ر مکانهای میتمف، قیمتها متفارت می یمند)فصمنامه اقتصاد میت

(. در سطح مناطق یک یهر قیمت مسکن از یک منطقه  ه منطقه دیگر،  ر اساس 191: 1368مسکن،

مشیصات محمی، اجتماعی ر اقتصادی متفارت می  اید. در گذر زمان گسترش سریع ر تحم  در 



 

 

 

 

 

ی اجتماعی ر اقتصادی ر محیت فی یکی منجر  ه ظهمر نیررهای جدیدی می یمد که  اعث تغییر ساختارها

 (.Ozus & et al,2007: 1ساختار دررنی یهر ر تغییر در قیمت مسکن می یمد)

درراقع زمین ر مسکن  ه صمرت یک دارایی یا در  رخی ممارد  ه عنمان کاالی سرمایه ای  ه یدت تحت 

اقتصادی یهر می  اید راثرات عمام  میتمف تاثیر گذار  ر اقتصاد یهر درقیمت زمین ر تاثیر خصمصیات 

 مسکن متاثر خماهد ید.
 

 اهداف تحقیق

  ررسی عماممی که  ر نمسانات قیمت مسکن در محدرده ی ممرد مطالعه تاثیر گذارند ؟ -الف

 ثر  ر این  رترییناسایی محالت  ا  االترین قیمت مسکن ر عمام  مم -ب

 فرضیات تحقیق

 می  اید. 9قیمت های مسکن در منطقه  ن ه نظر میرسد محدرده ی ممرد مطالعه دارای  االتری

یکی از مهمترین عمام  تاثیر گذار  رقیمت مسکن در محدرده ی ممرد مطالعه  مند مرتبه  ه نظر میرسد 

 د.ن ایها

 روش تحقیق 

تحمیمی میباید که  رای این منظمر از  –کار ردی راز نمع تمصیفی –ررش تحقیق در این وشرهی عممی 

طریق میدانی ر کتا یانه ای اقدام  ه جمع آرری آمار راطالعات الزم میگردد در ررش کتا یانه ای  ه کمیه 

اطالعات الزم ی کتب ازقبی  :مقاالت ،وایان نامه ها،دستمرالعم  ها ر دیگر مدارک قا   دسترسی مراجعه ر 

آرری می یمد.ردر ررش میدانی از طریق مشاهده ،ویمایی ر مصاحبه ر...اطالعات ممرد نظر جمع ع جم

در مرحمه تج یه ر تحمی ، قیمت  .آرری ر آنگاه  ا دسته  ندی نسبت  ه تج یه ر تحمی  اقدام می یمد

مثر )محالت کمشهد ممرد  ررسی قرار گرفت 9مسکن آوارتمانی در چندین محمه از محالت منطقه 

ر سعی یده که وراکنی مناسبی از قیمت مسکن در این محالت   ه دست  ،هایمیه،هنرستان ر هفت تیر(

در داقع دلی  انتیاب محالت مذکمر  اال  مدن قیمت مسکن در این محالت نسبت  ه سایر  یی های  آید

یعنی سا  هایی  99ر  68 رآن سا   . رای ارزیا ی قیمت مسکن رتاثیر  مندمرتبه سازی .می  اید.  9منطقه 

که  مندمرتبه سازی در محدرده ی ممرد مطالعه رید ویدا کرده را انتیاب نممده ر قیمت مسکن را در این 

 ه منظمر درک  االترین ر وایین ترین قیمت سا  ها ازنیازمندی های ررزنامه خراسان  ردایت کرده ر 

 استفاده کردیم. gisر )دررنیا ی( دIDWمسکن در محدرده از دستمر 



 

 

 

 

 

 چارچوب نظری تحقیق

 مفاهیم و مبانی نظری

 مسکن:

امررزه مسکن تنها مفهمم یک سروناه را ندارد  مکه یک کاالی اقتصادی ر سیاسی نی  محسمب می گردد. 

عالره  ر اینکه مسکن مهمترین دارایی خانمار  ه حساب می آیدکه دارندگان آن  ه دلی  عدم وذیرش 

تر در سایر  ازارهای مالی  ه نگه داری از آن مبادرت می ررزند، کاالیی اساسی ر  درن ریسکهای  اال

جانشین است، رلذا  ررسی  ازار آن  سیار حائ  اهمیت است. اما این  یی طی دهه های اخیر  ا درره های 

 (. 1: 1366رکمد ر ررنق تمرمی ر اف ایی  ی رریه قیمتها مماجه  مده است. )عباسی نشاد ، یاری،

( که در استانبم   رگ ار ید مسکن مناسب چنین تعریف یده است 1988در درمین اجالس اسکان  شر )

))سروناه مناسب تنها  ه معنای رجمد یک سقف  االی سر هر ییص نیست ،سروناه مناسب یعنی آسایی 

ای ،ررینایی، تهمیه  مناسب ،دسترسی فی یکی ،زیر ساخت های ارلیه ،امنیت مالکیت ،وایداری ر درام سازه

ر سیستم گرمایی مناسب ،زیر ساخت ارلیه مناسب از قبی  آ رسانی ،دفع ز اله ، کیفیت مناسب زیست 

محیطی مکان مناسب ر قا   دسترسی از نظر کار ر تسهیالت ارلیه است که همه ی این ممارد  ا تمجه  ه 

 (    3، 1361استطاعت مردم تعیین میشمد .)ومرمحمدی :

مسکن در فرهنگ ایرانی تنها یک سروناه نیست مسکن مامن خانمار ،محمی  رای گذران ارقات فراغت 

 (19، 1362اقتصادی ،وس اندازی  رای ایام ویری ر  یماری است.)رفیعی : –،تامین کننده ی امنیت اجتماعی 

 قیمت مسکن:

سکن مناسب ر مقررن  ه صرفه قیمت مسکن دارای اهمیت عمده اقتصادی ر اجتماعی می  اید. همچنین م

در عام  در قیمت مسکن تأثیر زیادی (. Maher,1994یک عنصر  سیار مهم در تعیین کیفیت زندگی می  اید)

 خصمصیات محمه. -2ریشگی های ساختاری مسکن  -1دارند: 

 ریشگی های ساختاری مسکن همچمن : سطح زیر نا، سن مسکن، دایتن وارکینگ، یممینه، استیر، تهمیه

مطبمع مرک ی ر ... می  ایند. عالره  ر ریشگی های ساختاری مسکن  سیاری از ریشگی های محمه ممکن 

 (.Brasington, 2005 )است  ر ارزش مسکن تأثیر  گذارند

در سا  های اخیر ممی اف ایی سریع قیمت مسکن در  سیاری از کشمرها  ه طمر هم مان اتفاق افتاده است 

ه عمام  جهانی نسبت داد  که از تغییر همگانی در نرخ  هره ،فعالیت اقتصادی ر دیگر این تقارن را میتمان  



 

 

 

 

 

متغیرهای اقتصاد کالن نایی می یمد . یی مسکن طی سا  های اخیر درایران نی   ه عنمان یک کشمر در 

ی حا  تمسعه نمسانات زیادی دایته ر تاثیرات منفی گسترده ای  ر خانمارها ر عممکرد سایر  یی ها

اقتصادی ر حتی نظام  انکی  رجا گذایته است . اتمجه  ه اهمیت  یی مسکن در کشمر ،تاثیر سیاست 

وملی  ر عممکرد  ازار مسکن مهم ترین نگرانی سیاست گذاران را تشکی  می دهد ر نیاز  ه سیاست گذاری 

 (.11: 1361ر راکنی مناسب مقامات وملی ر مالی ضررری  ه نظر می رسد. )قمی زاده ر کمیاب،

 ریشگی 3 ایاره می کنیم. این  ازار این ساختاری ر عمده ریشگی 3  ه است الزم مسکن  ازار تحمی   رای

  :از عبارتند

 مسکن قیمت ومکانی رید 

 مسکن درتملید یدید ادراری نمسانات رجمد 

 خانمار ه ینه سبد در  اال سهم 

 ررند یک دارای آن  مکه منحنی نیست،  رخمردار خطی ر ف اینده ررند یک از تمرم خال   ر مسکن قیمت

 (.99: 1361یا د )نصیری،  می نمسان تمرم محمر حم  که است ومکانی

فعالیت های             جریان جمعیت          رید یهرها          امکان تحصی   یشتر         تیصص      حقمق  االتر

 اقصادی

 متمرک  در یهرها

   

 ایجاد یغ     نیاز  ه مسکن                  

 

  اف ایی ساخت مسکن قیمت  االتر مسکن     نیاز  یشتر ه درآمد

 

 اف ایی ه ینه زمین                                                  

 (4، 1991فرآیند شکل گیری قیمت مسکن)عسگری و الماسی:  _1نمودار



 

 

 

 

 

 شهرها: در مسکن بازار بر مؤثر عوامل

 عرضه سمت عمام  ر سمت تقاضا عمام   یی در  ه  ازارها سایر مانند مسکن  ازار  ر مؤثر عمام  کمی طمر  ه

 عمام  یهری مسکن  ازار در  ایند. می تقاضا سمت مسکن عمام   ازار در متفارت ممضمع رلی یمند. می تقسیم

 :یمند می تقسیم در دسته  ه خمد تقاضا سمت

 خانمار( نیاز از نایی )تقاضای مسکن راقعی تقاضای

 دارایی(. ارزش حفظ  رای مسکن سرمایه ای )تقاضای تقاضای

 الگمی گرفتن یک  ممجب کند ر می متفارت اقتصادی های  یی سایر تحمالت از را مسکن  ازار تحمالت آنچه

  ه گذیته دهه سه طی ریشه  ه ایران یهرهای در .مسکن است ای سرمایه تقاضای یمد می قیمت تغییر متفارت

  ازار این نمسانات تشدید ممجب همماره یهرها مسکن ای سرمایه نقدینگی، خصمت حد از  یی اف ایی عمت

(. عالره  راین درره های متنارب از تمرم ر رکمد در رید اقتصادی ممجب تقاضا 99: 1361است) نصیری، یده

مشا هی را در کشمرهای در حا  تمسعه ر  رخی از کشمرهای  رای امالک ر مستغالت می یمد. که این رضعیت 

 (.Maher,1994)تمسعه یافته ایجاد کرده است

 عوامل مؤثر بر بازار مسکن به دو دسته ماکرو و میکرو تقسیم می شوند:

عمام  ماکرر یام : قدرت خرید مصر  کننده، ه ینه محصم ، تعداد مؤسسات، یرایت سرمایه گذاری، سیاست 

 مالی.های 

عمام  میکرر یام : جهت گیری ونجره ها، مساحت طبقات آوارتمان، ریشگیهای زیست محیطی مسکن از قبی  

 ,Head )...چشم انداز، قرار گرفتن در معرض سرر صدای ترافیک، ن دیکی  ه جنگ ، ن دیکی  ه وهنه های آ ی ر 

2004: 925) 

 معرفی محدوده ی مورد مطالعه :

  ه منظمر ارزیا ی می ان تاثیرگذاری  مند مرتبه سازی  ر نمسانات قیمت زمین ر مسکن ، محدرده 

انتیاب ید که  ه می ان زیادی  مند مرتبه سازی در آن تمسعه ویدا کرده است . ه این ترتیب که  9از منطقه 

ممرد مطالعه رجمد دارد   ری در حا  ساخت تنها در محدرده ی 8 ری  هره  رداری یده ر تعداد  9تعداد 

 متمای  یمد. 9که سبب یده این محدرده از سایر  یی های منطقه 

محدرده ی ممرد مطالعه از ضمع یمالی  ه   ممار رکی  آ اد ،ضمع جنم ی  ه  ممار ویررزی ، ضمع یرقی  ه 

  ممار  اهنر ر ضمع غر ی  ه یرق  ممار هفت تیر محدرد می یمد.
 



 

 

 

 

 

 
 ی مورد مطالعه )نگارندگان( معرفی محدوده -1شکل 

 وضعیت کاربری در محدوده ی مورد مطالعه

کار ری  362کار ری مسکمنی ،  1992قطعه ممجمد در محدرده ی ممرد مطالعه ،تعداد  8121از مجممع 

مسکمنی در محدرده رجمد دارد ر  قیه هم  ه سایر کار ری ها  –کار ری تجاری  929خدماتی ر  -تجاری

 اختصاص دارد



 

 

 

 

 

 
 

 

 عه )نگارندگان(کاربری های محدوده مورد مطال -2شکل 

 

  یافته ها  

یکی از دالی  انتیاب محدرده ی ممرد نظر  اال  مدن قیمت مسکن در این محدرده  راساس سایرمطاالت 

 راساس مطالعات مهندسین مشارر نقی  9است  ه عنمان نممنه در ررسی قیمت زمین ر مسکن در منطقه 

بیشترین قیمت خرید و فروش زمین مسکونی در همان سال مربوط به کوی دانشگاه  66 ویرارش در سا  

میمیمن  2.3میمیمن تممان ر وس از آن مر مط  ه کمی سامانیه ر کمثررهایمیه  ه مبمغ  3.9 ه مبمغ  )باهنر(

 میمیمن تممان است. 2.9تممان ر کنار محمر رکی  آ اد  ه مبمغ 

 

 



 

 

 

 

 

 
 (44، 88)مهندسین مشاور نقش پیراوش :88در سال قیمت خرید و فروش زمین مسکونی  – 9شکل    

 : بررسی عوامل تاثیرگذار در محدوده مورد مطالعه

عمام  تاثیرگذار  رقیمت مسکن در محدرده ی ممرد مطالعه  ه دردسته ی عمام  کالبدی ر عمام  اقتصادی 

 تقسیم می یمند:

 عمام  کالبدی:

: مانند خیا ان گمشن ر معا ر فرعی آن که دارای قطعات در یت  دریت دانه  مدن قطعاتعرض معا ر ر  -

ر عرض معبر زیاد می  ایند ر قیمت مسکن در این محدرده از سایر محالت هفت تیر  االتر میباید.)دررن 

 ( 68یا ی قیمت در سا  

 2ر در هنرستان 9ر2ردر هفت تیر  9ر  2مسکن در هایمیه : قیمت قرارگیری مسی  یا کا  در محدرده  -

  ه دلی  قرار گیری در مجاررت مسی  کمتر از سایر محالت دیگر می  اید.

  مندمرتبه سازی -

دلی  تاکید  ر  مندمرتبه سازی  ه عنمان مهمترین عام  تاثیر گذار  ر قیمت مسکن در محدرده ی ممرد 

 ری ساخته یده ر 2میباید . ه گمنه ای که تعداد مطالعه ،ررند رر ه اف ایی  مند مرتبه سازی در محدرده 

 (9 ری در حا  ساخت در محدرده رجمد دارد.)یک  یماره ی 1

 عمام  اقتصادی :



 

 

 

 

 

: راحدهای مسکمنی قرار گرفته در اطرا  کارخانه کمکا کمال راقع در  ممار کمثر قیمت های  دسترسی -

میمیمن می  اید ر وس از  3.1مثر قیمت مسکن متری کمتری دارند  ه گمنه ای که تا  ممار صارمی ر میدان ک

 متغیر است. 2299میمیمن تا  3آن یعنی در مجاررت کارخانه کمکا کمال  ین متری 

 

 
 بلندمرتبه ها در محدوده مورد مطالعه )نگارندگان( -4شکل 

 

گذاری های کالن اما نکته ی قا   تام  این است که قیمت  االی مسکن در محدرده زمینه ی جذب سرمایه 

 ه دنبا   عمممی را فراهم کرده است چرا که سرمایه داران کالن چه در  یی خصمصی ر چه در  یی

زیرا ازین  در مکان هایی هستند که ارزش زمین در آنجا از سایر مکان های دیگر  االتر  اید یسرمایه گذار

 شتری عاید آن ها خماهد ید.طریق هم  ازگشت سرمایه ی آن ها سریع تر خماهد  مد رهم سمد  ی

اما  راساس اطالعات اخذ یده از مشاررین امالک ر مطالعه ی میدانی ، رجمد ساختمان های  مندمرتبه در 

 میمیمن منجر  ه اف ایی قیمت مسکن می یمد. 3تا 1.1یک محدرده یا محمه 

 



 

 

 

 

 

 

 تحلیل یافته ها

مانی در یک ماه راحدهای آوارتقیمت ، ت مسکن مند مرتبه سازی  ه عنمان عام  تاثیرگذار  ر قیمرای درک  

رارد ید   gisر ه صمرت الیه ی نقطه ای در نرم اف ار  از ررزنامه ی خراسان  ردایته 99ر68از سا  های 

 )دررنیا ی( استفاده ید . IDWر وس از آن  ه منظمر مشیص یده محالت  ا  االترین قیمت از دستمر 

دقیقا زمانی است که  68 ه این خاطر است که سا   99ر  68انتیاب سا  نکته ی قا   ذکر این که دلی  

 999از متری  19عممیات اجرایی در  ری آرمیتاژ ر  اران یک آغاز یده ر قیمت در محدرده یعنی هایمیه 

 میمیمن تممان اف ایی دایته است.3ه ار تممان  ه 

شن ر  اران در راقع در خیا ان گمشن هفت هم سالی است که عممیات اجرایی در  ری آرمیتاژ گم 99سا  

 تیر آغاز ید ر نمساناتی در قیمت محمه  ه رجمد آررد.

قیمت  را نشان میدهد. راساس نقشه 68آوارتمانی در سا   نقشه یماره دررن یا ی قیمت راحد ها ی

ی  اید.مناطقی میمیمن تممان م 9ه ار تممان یررع رتا متری  199از متری  68راحدهای آوارتمانی در سا  

هم که دارای  االترین قیمت هستند  ا رنگ های قرم  ر نارنجی ر مناطق  ا کمترین قیمت  ا رنگ های سب  

که  االترین دامنه ی قیمت مسکن را در محدرده ی هایمیه ر در وررنگ ر کمرنگ مشیص یده اند.

امنه ی گسترده قیمت در محدرده ی درراقع دلی  این دمحدرده در  ری آرمیتاژر  اران یک مشاهده میکنیم.

ممرد مطالعه ،آغاز ررند  ری سازی در  محدرده می  اید چراکه همانطمر که مطرح ید رجمد ساختمان 

منجر  ه اف ایی قیمت مسکن میباید. ه گمنه ای که زمینه ی  تممان میمیمن 3الی  1.1های  مند در یک محمه 

راهم میکند مانند آنچه که در محمه ی هایمیه رخ داده است جذب سرمایه های  یشتری را  ه این محالت ف

ر در ن دیکی در  ری مذکمر ر ری المان در  19.ر در  ری دیگر  ا نام های  ری همیشه سب  در هایمیه 

 آغاز  ه کارکرده اند. 93در سا   11هایمیه 



 

 

 

 

 

 
 )نگارندگان( 88درونیابی قیمت مسکن در سال  – 4شکل 

 

غیر از در  ری مذکمر  ری دیگری در محدرده ساخته نشده است  ه همین  68نکته قا   ذکر اینکه در سا  

دلی  است که در محدرده ی خیا ان گمشن راقع در  ممار هفت تیر  ا قیمت  االیی رر رر نیستیم ردامنه ی 

 99میباید اما در سا   تممانه ار  199میمیمن ر 1الی  ه ار تممان999میمیمن ر1قیمت در این محمه متری 

میمیمن نی  میرسد  3یعنی سا  آغاز  ه کار  ری های آرمیتاژ گمشن ر  اران در قیمت در این محدرده  ه متری 

مانند   مده اند 68در سا    ه ارتممان 199 ا متری  این در حالی است که محالتی که دارای کمترین قیمت

ه ار تممان رسیده اند. اما  699اف ایی چندانی ویدا نکرده ر  ه متری  99حاییه  ممار ویررزی ر ... در سا  

در محمه گمشن ر معا ر فرعی آن  ا یررع عممیات  ری سازی ما یاهد اف ایی قا   تمجه قیمت مسکن در 

 ه متری  ه ار 199میمیمن ر 1از متری  68این محدرده هستیم  ه گمنه ای که قیمت در محمه گمشن در سا  

 تقریبا در را ر می یمد. 68ر در آغاز عممیات می رسد ر نسبت  ه سا   99من در  سا  میمی 3

را نشان میدهد که کمترین قیمت از متری  99دررنیا ی قیمت راحد های آوارتمانی در سا  8نقشه یماره 

میمیمن تممان ادامه دارد . ه طمر کمی محمه گمشن ر معا ر فرعی آن از  3ه ارتممان یررع ر تا متری  699



 

 

 

 

 

ر ر دریت دلی  آن هم عرض معب  مده اندگذیته دارای  االترین قیمت نسبت  ه سایر محالت هفت تیر 

،عممیات اجرایی در  ری  99(.در سا  9دانه  مدن قطعات در این محدرده میباید)مشاررین امالک منطقه 

در خیا ان گمشن آغاز ید همانطمر که در نقشه هم مشاهده میشمد در محدرده ی  آرمیتاژگمشن ر  اران در

از آن جا که عممیات .ه نشان میدهداین در  ری قیمت مسکن مقدار  االتری را نسبت  ه سایر محالت محدرد

ساخت این  ری ها هنمز  ه اتمام نرسیده همچنان ما  ا ررند رر  ه اف ایی قیمت مسکن در این محمه رر ه 

 میمیمن 1.1الی  میمیمن 9 ین  متری آن رر هستیم  ه گمنه ای که قیمت در محمه گمشن ر معا ر منتهی  ه

 این اف ایی قیمت یده است.  همتغیر می  اید.در راقع رجمد  مندمر تبه سازی منجر 

.
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 نتیجه گیری

 نا  ه فرضیه ار  تحقیق میتمان نتیجه گرفت که  راساس مطالعه مهندسین مشارر نقی ویرارش ر نقشه 

 ه عنمان در  ه گمنه ای که ه دارای  یشترین ارزش قیمت مسکن می  اید محدرده ی ممرد مطالع 3یماره 

  یشترین قیمت خرید ر فررش زمین مسکمنی در همان سا  مر مط  ه کمی دانشگاه ) اهنر(  ه 66سا   

میمیمن تممان ر کنار  2.3ر وس از آن مر مط  ه کمی سامانیه ر کمثررهایمیه  ه مبمغ  میمیمن تممان 3.9مبمغ 

 ری ساخته یده ر در حا  ساخت  9.از سمی دیگر رجمد میمیمن تممان است. 2.9محمر رکی  آ اد  ه مبمغ 

اری های محدرده ممرد مطالعه وتانسی  جذب سرمایه گذدر محدرده ممرد مطالعه  یانگر این نکته است که 

کالن را دایته زیرا همانطمر که ذکر ید ارزش زمین در این محدرده  اال مده در نتیجه  ازگشت سرمایه ر 

 نا راین ررند رر  ه اف ایی  مندمرتبه سازی در محدرده فرضیه ار  سمد نی  در کمتاه مدت میسرخماهد ید. 

 ایید میکند.ما یعنی  اال  مدن قیمت مسکن را در محدرده ی ممرد مطالعه ت

همچنین  راساس یافته های تحقیق فرضیه درم مبنی  ر تاثیر  مندمرتبه سازی  ر اف ایی قیمت تایید می یمد 

 ری های ه ار تممان در محدرده  999 ا آغاز عممیات  ری سازی قیمت مسکن از متری  68زیرا در سا  

رتقریبا سه  را ر یده  یمن نی  میرسدمیم 3 ه متری  19 اران یک ر آرمیتاژ هایمیه راقع در هایمیه 

گمشن از رید چشمگیری در خیا ان  99هم چنین تا قب  از سا   (.9)اطالعات مشاررین امالک منطقه است.

میمیمن 1قیمت در خیا ان مذکمر  ین  متری 68لحاظ قیمت مسکن مشاهده نمی یمد  ه گمنه ای که در سا  

میمیمن 3تقریبا در را ر یده ر  ه متری  99غیر  مده اما در سا  مت ه ار تممان 199میمیمن ر 1الی  999ر 

 ه طمرکمی  اید  ه رسیده است این در حالی است که در سایر محالت ما  ا چنین اف ایشی رر رر نیستیم .

این نکته تمجه کرد که  یشترین  تاثیر  مندمرتبه سازی  ر قیمت مسکن در محدرده ی ممرد مطالعه  در محمه 

میه رخ داده درحالیکه در محمه ی هفت تیر)گمشن( این تاثیرگذاری کمتر  مده که دلی  آن هم سا قه ی های

کیفیت محمه)گمشن(  از لحاظ عرض معبر ر دریت دانه  مدن قطعات از گذیته تا کنمن  مده ی مرغم یت ر 

 است.
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