
 

 

 

 شهریبر بازار زمین و مسکن  هاابرپروژهتأثیر 

 )مطالعه موردی: شهر شاندیز(

  
   3، یوسفعلی زیاری2اکبر عنابستانیعلی، .*1زهرا عنابستانی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

 

  دهیچک
نباشد، اما هنگاامی  در شهرهای کوچک، شاید مشکل تأمین مسکن برای شهروندان، مسأله غیرقابل حلی  

توان شاهد تحاوتت  گردد، میکه پروژه کالن شهری )ابرپروژه( در مقیاس ملی بر یک سکونتگاه بارگذاری می

و  رمقاله تاال  شاد تاا تاأحیر ح او      ایندر  چشمگیر در حوزه بازار زمین و مسکن در سکونتگاه شهری بود.

مین و مسکن در ایان شاهر از دیادگاه شاهروندان     فعالیت شرکت گردشگری پدیده شاندیز بر تحوتت بازار ز

 -توصاییی مطالعاه، از نرار هادک، کااربردی و از نرار رو ،        ایان در  تحقیق. رو  گیردقرار  بررسیمورد 

 صورت به هم اطالعات تحلیل و تجزیه و رو  میدانی و ایکتابخانه  اطالعات گردآوری رو  است و تحلیلی

 گرفتاه  ای( صاورت و استنباطی )تحلیل عاملی و آزمون تای تاک نموناه    ر(معیا انحراک توصییی)میانگین، آمار

 دارای ، 1331 ساا   سرشاماری  طباق  کاه  ساکن در شهر شاندیز خانوارهای شامل تحقیق، آماری جامعه  .است

 .آماد  بدسات  خاانوار  131 تزم نموناه  تعاداد  کوکران فرمو  طبق ،باشدمی جمعیت نیر 11421 و خانوار 3103

های تحقیق عوامل اجتماعی و اقتصادی ناشای از ح اور و   دهد که، با توجه به یافتهمطالعه نشان می هاییافته

درصد بیشترین تأحیر را بر تغییرات باازار زماین و    33فعالیت شرکت گردشگری پدیده در شهر شاندیز با آمارة 

الک معناداری بین میانگین عوامال و  ای اختچنین بر پایة آزمون تی تک نمونهاند.  هممسکن در این شهر داشته

در شهر شاندیز از دیدگاه شهروندان وجود دارد که بیانگر احرگذاری قابل مالحره این عوامال در   3میانة نرری 

شامل توجاه مادیران شاهری باه تحاوتت       راهکارهایی، هایافتهتغییرات بازار زمین و مسکن است. با توجه به 

توجه به مساکن اقشاار کام درآماد و باومی، جلاوگیری از پیادایض تعار اات        بازار زمین و مسکن در آینده، 

 شده است. پیشنهادها و غیره اجتماعی، فراهم نمودن زیرساخت

  

 ، عوامل اجتماعی و اقتصادی، شهر شاندیز.های شهریابر پروژهمسکن شهری،  :یدیکل یهاواژه
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   مقدمه -1

 زین مختلف یکشورها و جوامع و است یجهان امر کی در آن، راتییتغو  مسکن مسئله حا ر حا  در

بر  دیمز زینسرپناه مناسب  نداشتن و یخانمانیب.  (Gallent et al, 2003: 28) با آن مواجهه هستند

توجه به مسکن امروزه، ، بنابراین، Milbourne & Cloke, 2006:1)) شده است مسکنامر  مشکالت

شامل  ستنیزبهتر  یبراتزم را  یعموم التیتسهخدمات و  یتمام و ستین یکیزیفتوجه به سرپناه  اًصرف

از  یمتنابعآن سهم  نیتأماست که  ییکات نیترمهمبشر و  هیاول ازین(. مسکن Knapp, 1982: 35) شودیم

به شدت توجه همگان  که یمسائلاز  یکی(. 23 ،1311 ،یاحمد) داردیمدرآمد عامه مردم را به خود مشغو  

در اسناد  که یمهم نکتهاست.  یانسانآن همگام با توسعه  داریپاتوسعه  و مسکنمعطوک داشته  را به خود

 یبرامناسب  مسکن نیتأمو  داریپا اسکاننقض  تیاهمبشر بدان توجه شده است،  اسکاناجالس  نیدوم

ها همواره ترین مسائلی است که انسانمسکن از جمله مهم (.21 ،1311 ،یچپرلمردم در روند توسعه است)

با آن دست به گریبان بوده و در تال  برای رفع این مسأله و یافتن پاسخی مناسب و معقو  برای آن 

گرفتار  طشانیشرا. مشکل مسکن مو وعی است که امروزه همه کشورها را به نوعی، متناسب با اندبوده

نامه های توسعه مسکن بر ساخته است. در کشورهای پیشرفته، مسکن بعدی از رفاه اجتماعی بوده و بر

بهبود کییی متمرکز هستند، در کشور ما نیز مسکن یک نیاز اولیه محسوب شده و تأمین آن هم ردیف با 

 (.13: 1311زاده،  تأمین غذا و پوشاک به شمار آمده است)ستار

 یعاجتماو  یاقتصادمسکن از مسائل مهم  نیتأم، تیجمع عیسر ضیافزابا توجه به  ریاخ یهادههدر 

مخصوصاً  ییروستاو  یشهر یخانوارها یهمه یبرابه مسکن مناسب  یدسترسراستا  نیابوده است. در 

 نیترمهم، از کنندیم یزندگدر روستاها  هاآناز  یعیوسجامعه، که معموتً قشر  ریپذبیآسو  فی عاقشار 

برانت  ونیکمس یینهازار  ( گ1331) تیهِوبوده و هست. به نقل از  گذراناستیسو  هادولت یهاچالض

. (,Hewitt 413 :1998) باشدیمدر حا  توسعه  یکشورها یدیکل یازهایناز  یکیکه مسکن  دهدیمنشان 

جوامع  یاجتماعو  یاقتصادتوسعه  یهابرنامهرا در  یاژهیو تیاهم، یستیز ازین کیامروزه مسکن به عنوان 

، از جمله یاجتماعو  یاقتصادتوسعه  یها رورتو  افراد جامعه یسکونت یازهاین انیمدارد و توازن 

(. بخض 13: 1311، گرانیدو  یاریز) ردیگهمواره مورد توجه قرار  دیبااست که در میهوم توسعه  یلیمسا

 عیوسبخض با ابعاد  نیاجامعه دانست.  کیتوسعه در  یهابخض نیترمهماز  یکی توانیممسکن را 

جامعه به  یمایسو  هایژگیودر ارائه  یاگستردهخود احرات  یطیمح ستیز، یفرهنگ، یاجتماع، یاقتصاد

 یهاچالضجهان سوم با  یکشورها کمیو  ستیببا آغاز قرن  ییسو(. از 32: 1313، یزیعزمیهوم عام دارد )

سرپناه  نیب نیامواجه هستند. در  داریپا ستیز طیمحچون فراهم آوردن سرپناه مناسب، اشتغا  و  یمهم



 

 

فرد در آن همچون خواب، استراحت، حیاظت در برابر  ایخانوار  هیاول یازهاینبرآورده شدنِ  لیدل مناسب به

 (. 13: 1310و زرافشان،  یاریزدارد ) ییبسزا تیاهم یجو طیشرا

در شهرهای کوچک، شاید مشکل تأمین مسکن برای شهروندان، مسأله غیرقابل حلی نباشد، اما هنگامی 

توان شاهد گردد، میابرپروژه( در مقیاس ملی بر یک سکونتگاه بارگذاری میکه پروژه بسیار بزرگ )

تحوتت چشمگیر در حوزه بازار زمین و مسکن در سکونتگاه شهری بود. مجموعه گردشگری پدیده شاندیز 

در این شهر فعالیت خود را  1313و نماد آن )شهر رویایی پدیده( به عنوان یک ابرپروژة شهری از سا   

نموده و تاکنون تأحیرات شگرفی را بر این شهر کوچک و به ویژه بازار زمین و مسکن آن بر جای  آغاز

گذارده است. بنابراین، سؤا  اصلی تحقیق این است که ح ور مجموعه گردشگری و ساخت شهر رویایی 

به سوا   با توجهپدیده شاندیز چه احراتی را بر و عیت بازار زمین و مسکن شهری در آن داشته است؟ 

 شود:تحقیق، فر یه زیر ارائه می

رسد عوامل اجتماعی و اقتصادی ناشی از ح ور و فعالیت شرکت گردشگری پدیده در شهر به نرر می»

 «شاندیز بیشترین تأحیر را بر بازار زمین و مسکن شهری در این شهر بر جای گذاشته است.

 

 چارچوب نظری و ادبیات تحقیق-2

 مسکن شهری -1-2

 ایو  قیآتچ، ییابتدا ریبادگ کی تواندیمو  دهدیم لیتشکعنصر هر سکونتگاه را  نیترکوچکن مسک

هر منطقه  ییایجغراف یها دهیپداز  یکیو  هاانسان ازین نیترمهم یدهیزائکلبه ساده باشد. مسکن 

خدمات و  هیلکاست و  یکیزیفسر پناه صرفاً  کیاز  ضیب یزیچ مسکن(. 2:  1311،گرانیدو  یریبشاست)

 یبراو مطمئن  یطوتنحق تصرک نسبتاً  دیباو  شودیمانسان را شامل  ستنیزبه یبراتزم  یعموم التیتسه

به عنوان  ای یکیزیف التیتسه. مسکن به مثابه واحد (knapp, 1982, 35)آن فراهم باشد. کنندگاناستیاده 

 هانیاو افزون بر  (Bourne, 1981, 14)دارد زین یجمع ای یاجتماعو پر دوام است که نقض  یاقتصاد ییکات

 & Cater) هست زینافراد  یاجتماع -یاقتصاد تیو عمقام و  ضینما، به عنوان یمال یازهاینمشتمل بر رفع 

Trevor, 1989, 38).  عمده و  ییکاتافراد نسبت به جهان و  یریپذجامعه  یاصلحا  عامل  نیعمسکن در

و اهداک  یاجتماع، روابط یفرد تیهو یریگف ا است که در شکل  یماعاجتکننده در سازمان  نییتع

ابعاد مختلف  یدارامسکن  نیبنابرا. (Short, 2006, 199) دارد یاکننده  نییتع اریبسافراد نقض  یجمع

 ,Cullingworth, 1997)است  یپزشکو  یشناخت، روان یمال، یاقتصاد، یکیزیفو  یکالبد، یمعمار، یمکان

فرد از سکونت در محله، مسکن و  تیر ا زانیمگذار بر  ریتأحعامل  نیترمهماز موارد  یاریسبدر . (166

و  یجسم یازهاین، هر دو وجه هیلوکوربوز دگاهیدبنا به  .(Westaway, 2006, 187)آن است یطیمح طیشرا



 

 

و مناسب  . مسکن خوب(Yagi, 1987, 18)مسکن پاسخ داده شود ییف ا یدهبا سازمان  دیباانسان  یروح

 یب، هایماریب لیقباز  یانباریز یامدهایپجامعه است و مسکن بد و نا مطلوب منجر به  یعمومنشانگر رفاه 

، یمعمار، سبک یاقتصاد. عوامل (Rangwala, 1998, 62)گرددیمو فساد جوانان جوامع  یتباه، هایبندوبار

 یطراحدر توسعه و  یمحلو آداب و سنن  ایجغراف، آب و هوا، یشناختسبک  یهاضیگرامنطقه،  یبومزبان 

 .(Sendich, 2006, 185) گذارند ریتأحمختلف  یمکانهامسکن در 

 

 های شهریابرپروژه -2-2

پروژه های زیرساختی، تجارتی، خدماتی بزرگ مقیاس، با هزینه های کالن و سطح احرگذاری وسیع که 

نامید. ابر پروژه  توانیمد را ابرپروژه های شهری در سطح شهر و یا فراشهری عملکرد داشته باشن توانندیم

. شوندیمهای شهری از لحاظ ماهیت، کاربری، عملکرد و مقیاس احرگذاری در شهر طیف متنوعی را شامل 

به مراکز تجارتی و خدماتی وسیع بین المللی، پروژه های زیرساختی ارتباطی کالن مثل  توانیماز جمله 

فناوری یا تیریحی، پروژه های شاخص شهری )با سبک معماری  یهارکشهساخت مترو شهری، ساخت 

متمایز و شاخص در شهر و یا طراحی شده توسط طراحان و معماران معروک و مطرح در سطح  بین 

ابر پروژه های شهری به این دلیل  .المللی(، پروژه های بازسازی و نوسازی سطح وسیعی از شهر اشاره کرد

منجر به تغییرات وسیع، بلندمدت یا شاخصی در هویت، ساخت  توانندیمکه  شوندیمابر پروژه خوانده 

 (.Altshuler & Luberoff, 2003 :19)اقتصادی و اجتماعی، نقض و عملکرد شهر شوند 

، بحث برانگیزی، پرهزینه گی، جذابیت، غو  آساییعبارتند از:  گانه ابرپروژه ها 3خصیصه های 

متداو  شهرسازی  یهایاستراتژامروزه ابرپروژه ها، جزو  (.Flyvbjerg et al, 2003 :4) کنتر و  پیچیدگی

هستند و به دلیل بازتعریف شهر، قراردادن شهر در جایگاه جهانی و ارتقای خدمات و تسهیالت و درآمدها، 

جهان  شواهد نشان داده است که در واقع، عصر جدیدی از ابرپروژه ها در سرتاسر وسوسه برانگیز هستند.

توسعه  شهری  یهاطرحابرپروژه ها اغلب با دو رویکرد متیاوت در  (.Douglass, 2005)ظهور کرده است 

در مقیاس عریم ساخت و اهمیت زیاد نمادین )مثل ساخت موزه ای  ییهاطرح: از یکسو به شوندیموارد 

مختلط، تسهیالت حمل  با مو وعات پیچیده )مجتمع مسکونی یتربزرگ یهاطرحخاص( و از سوی دیگر 

 .(Orueta &Fainstein, 2008: 762)و نقل و ...( 

 ها بر مسکن شهریآثار ابرپروژه -3-2

 است: یبررس قابل ریز مختلف یها دگاهید از یمسکون طیمح عنوان به مسکن



 

 

 و است خانواده لیتشک او ضیآسا یازهاین از یکی که یاجتماع است یموجود : انسانیاجتماع دگاهید -1

 هر خانه دارد، مناسب مسکنبه  ازین ،یخانوادگ چهارچوب شدن مشخص و خانواده انیک از حیاظت یبرا

 .باشدیم خانواده یفرهنگ و یاجتماع گاهیپا گر خانواده نشان

 یزندگ ومشکالت مسائل با فرد ییارویورو مبارزه وصحنه زا استرس یطیمح : جامعهیروان دگاهید -2

 نیا لذا ،ستین یعاطی ومشکالت جاناتیه و یروان یرفتارها از یخال رامونیپ طیحم با فرد ارتباط و است

 مناسب مسکن کی که شودیم یمتعدد ومشکالت یفکر یخستگ فرد، ییکارآ سطح آمدن نییپا باعث فشارها

 .کند ندهیآ تیفعال آماده یروان لحاظ از را انسان ،کندکهفراهم  یفکر آرامض با یطیمح تواندیم

 و یدور ،یشغل یهافرصت بوده و یاقتصادمیهوم  با یگذار هیسرما ینوع مسکن: یاقتصاد دگاهید -3

 یفقههستند) مسکن امر بر رگذاریتأح یاقتصاد یاساس عوامل از آمد و رفت نهیهز ،کار محل به مسکن یکینزد

 (.112،1311فرهمند، 

 ,Jia et al)شهری از جمله  نرریه پردازان مختلف در حوزه سیاست گذاری شهری و برنامه ریزی

2011, Orueta & Fainstein, 2008, Storey & Hamilton, 2004, Ponzini, 2011)  به بررسی احرات مثبت

احرات منیی این پروژه ها را در . اندپرداختهشهر و شهروندان و منیی اجتماعی کالن پروژه های شهری برای 

یجاد ناعدالتی اجتماعی، مهاجرت جمعیت ساکن، از بین رفتن ا توانیمجمع بندی بحث این نرریه پردازان 

هویت و شخصیت بافت شهری، انزوای اجتماعی برخی گروه ها، منیعت اقتصادی معدودی سرمایه گذار، 

دانست.  عدم پاسخگویی به نیاز مسکن و اشتغا  گروه های کم درآمد، مقاومت و اعترا ات عمومی و غیره

های اجتماعی زیادی را تحت تاحیر که گروه ی دامنه احر وسیعی داشته به طوریهمچنین ابرپروژه های شهر

های جمعیتی در سطح شهر به دلیل خریداری یا اخراج برخی از جاییها و جابه. مهاجرتدهدیمقرار 

ساکنین و شاغلین بافت و استقرار گروه های جدید بومی و غیر بومی در بافت، تغییر هویت و شخصیت 

افت، ایجاد محیط فیزیکی بیگانه برای ساکنین و شاغلین، احر گذاری بر نوع و کیییت اشتغا  محدوده سابق ب

تغا  و اش یهافرصتاجتماعی و افزایض  یهابحرانو یا وعده های دروغین اصالحات اجتماعی، حل 

ه مثبت این مسکن ارزان قیمت از طریق اجرای ابرپروژه های شهری از جمله احرات اجتماعی منیی و گا

 پروژه ها است. 

 قیتحقروش شناسی  -3

 معرفی منطقه مورد مطالعه:  -3-1

 ارتیاع و دقیقه 11درجه و  03 یائیجغراف طو  و دقیقه 23درجه و  33 یائیجغراف عرض با شاندیز شهر

 غرب یلومتریک 10 فاصله در و نالودیب و مسجد هزار یهاکوه نیب در دشت ایدر سطح از متر 1411 متوسط

 آب از یبرخوردار و نالودیب ارتیاعات یشمال یها دامنه در قرارگرفتن علت به .است گرفته قرار مشهد شهر

 اوقات گذاران عمده کانون عنوان به یدنید یعیطب مناظر و عیوس یباغها و فراوان آب معتد ، یوهوا



 

 

 یدارا 1331 سا  در شهر نیا (.1333)استانداری خراسان ر وی، باشدیم جهان و رانیا سرتاسر از فراغت

 در شاندیز بخض مرکز  ،کشور یاسیس ماتیتقس لحاظ است. از بوده نیر 11421 بر کینزد یتیجمع

)مرکر  شودیم اداره شهرداری لةیوس به اکنون هم زین یتیریمد لحاظ به و رودیم شمار به بینالود شهرستان

 (. 1331آمار ایران، 

 
 د مطالعهمور یمنطقه تیموقع( 1شکل 
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شروع و بنابر اعالم مسوؤلین این مجموعه  1313فرایند ساخت شهر رویایی پدیده در شاندیز از سا  

 به اتمام برسد. این مجموعه در حا  حا ر شامل: 1333قرار است که در سا  

 هزار متر مربع؛ 03پارک آبی به مساحت  -

 هزار متر مربع؛ 21ه به مساحت مجتمع فرهنگی و عناصر وابست -

 هزار مترمربع؛201هتل پنج ستاره به مساحت زیربنای  -

 هزار مترمربع؛ 41باغ گل به مساحت  -

 هزار مترمربع؛ 031مرکز بزرگ خرید و سرگرمی پدیده به مساحت  -

 هزار متر مربع؛ 32مجتمع اداری شهر رویایی پدیده به مساحت  -

 هزار متر مربع؛ 113سرویس آپارتمان اقامتی به مساحت  -

شرکت توسعه باین المللای صانعت گردشاگری پدیاده      هزار متر مربع ) 31شهربازی سرپوشیده به مساحت  -

 (.1333، شاندیز

 



 

 

 
 سازی شده مجموعه شهر رویایی پدید در شاندیز( نمای شبیه2شکل 
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 های تحقیقتکنیک -3-2

 - یییتوصاز آن  یبخشو در  یتجربرر هدک کاربردی و از نرر رو  مطالعه از ن نیادر  قیتحقرو  

 یبخشو با ابزار پرسشنامه و مصاحبه و  یدانیممطالعات  قیطراز  قیتحق یهادادهاز  یبخشاست،  یلیتحل

از  هایسرشمارپژوهض، اسناد و مدارک و  یمیهوما  ینررمانند چارچوب  ازینمورد  یهادادهاز  گرید

ساکن در شهر شاندیز  یخانوارها تحقیق، شامل یآمار بدست آمده است. جامعه یابخانهکتارو   قیطر

 طبق ،باشدیم جمعیت نیر 11421 و خانوار 3103 یدارا 1331 سا  یسرشمار شهر طبق  این ،باشدیم

 صورت به شهر،  سطح در خانوارها انتخاب .بدست آمد خانوار 131تزم  نمونه تعداد کوکران فرمو 

 به و اساس براین .باشد شده رعایت خانوارها انتخاب منرور برابر به فرصت اصل تا ،باشدیم ساده دفیتصا

بررسی آحار فعالیت و ح ور شرکت گردشگری پدیده  جهت یا مطلوب، پرسشنامه نتایج به دستیابی منرور

معرک  12 ن شهری درشاندیز در احر احداث شهر رویایی پدیده در این شهر بر و عیت بازار زمین و مسک

 بیانگر که آمد بدست 311/1کرونباخ  یآلیا رو  از استیاده تحقیق با پرسشنامه پایایی سطح تدوین گردید.

 انحراک توصییی )میانگین، آمار صورت به اطالعات تحلیل و تجزیه رو  . باشدیم بات اعتماد  ریب

  .است گرفته صورت ی(ا)تحلیل عاملی و آزمون تی تک نمونه استنباطی و معیار(



 

 

 های تحقیقیافته -4

ی اطالعات آوربر جمعی تجربی بوده و مبتنی وهیشبه خصوص تحقیقاتی که به  یعلم یهاپژوهضدر 
 یآورجمع یآمار یهاداده لیتحلو  هیتجزی مصاحبه، مشاهده، به ویژه پرسشنامه باشد، لهیوسمیدانی  به 

ی جهیمرحله به نت نیادر ، که محقق. چرا شودیم یتلق قیتحقاز  یمهممرحله ، یآماری هاشده از نمونه
 لیفهم تبدو به اطالعات قابل شدهلیتحل خام یهامرحله از پژوهض، داده نیدر ا. دیرسخواهد  یینها
تحقیق حا ر نیز از این قاعده ها اظهارنرر نمود. آن نیب"ی احتمال"تا بتوان در خصوص روابط ، شوندیم

 .باشندیمبه مانند پژوهض حا ر، واجد شرایط فوق  "برد متوسط"یست، نرریات ن مستثنا
 

 فردی پاسخگویان یهایژگیو -4-1

درصد را زنان 0/2درصد مرد و  0/31نیر پاسخگو،  131از مجموع  دهدیمتوصییی نشان  یهاافتهی

درصد افراد دارای  2/31ار، اند و از نرر بعد خانودرصد آنان متأهل بوده 10چنین ،  همدهندیمتشکیل 

درصد( در  0/31) هاآندهد که بیشترین نشان می هاآنباشند. بررسی و عیت سن نیره می 4و  3خانوارهای 

سا  برای کل پاسخگویان مبین این امر است. از  1/31سا  قرار دارند و میانگین سنی  20-34گروه سنی 

درصد متوسطه و سطح  1/03درصد راهنمایی،  0/12درصد ابتدائی،  3/11لحاظ و عیت تحصیالت، 

درصد پاسخگویان فوق دیپلم و باتتر است؛ و عیت شغلی پاسخگویان بیانگر آن است  0/22تحصیالت 

کرد ماهیانه اند. بررسی انجام شده پیرامون و عیت هزینهدرصد در مشاغل آزاد فعالیت داشته 30که، 

 201/1هزار تومان تا  101ای بین درصد هزینه کرد ماهیانه 30که دهد خانوارهای شهری در شاندیز نشان می

درصد  3/33درصد افراد دارای مسکن ملکی در شهر شاندیز بوده و  0/01 چنین،هم اند.میلیون تومان داشته

 (. 1دارای مسکن استیجاری هستند)جدو 

که متوسط قیمت هر  دهدیمیج تحقیق نشان ادر نهایت در بررسی و عیت قیمت امالک  و ارا ی، نت

با هدک  1313شاندیز تا قبل از شروع به فعالیت شرکت گردشگری پدیده در سا  شهر بع از امالک مرمتر

بعد از احداث شهر رویایی پدیده به  1333هزار تومان و در سا   312ساخت شهر رویایی پدیده، برابر 

سا  از فعالیت  4جه به گذشت نزدیک به هزار تومان در هر متر مربع رسیده است. با تو 1311متوسط 

درصد را تجربه نموده است.  21شرکت در شهر شاندیز ساتنه به طور متوسط قیمت ارا ی رشدی برابر 

البته اگر در کنار نرخ رشد تورم را نیز بتوان محاسبه نمود، شاید تحوتت قیمت ارا ی در دوره ح ور 

باشد، اما باید توجه داشت که هنوز این ابر پروژه به مرحله شرکت جهت احداث شهر رویایی مبلغ زیادی ن

ها جذب بهره برداری نرسیده و در مرحله احداث است و به گیته بیشتر اهالی، در این مرحله، بیشتر سرمایه

 خرید سهام این شرکت گردیده است.
 



 

 

 توصیفی پاسخگویان یهایژگیو: 1جدول
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 درصد ادتعد ویژگی

 جنس
 0/31 103 مرد

 0/2 4 زن

 تحصیالت

 3/11 11 ابتدایی

 0/12 21 راهنمایی

 1/03 13 متوسطه

 0/22 33 و باتتر دیپلمفوق

هزینه ماهیانه خانوار 

 )هزار تومان(

 3/11 11 101کمتر از

 30 03 1201تا  101بین 

 0/11 21 1101تا  1201بین 

 21 32 2011تا  1101بین 

 3/13 23 2011بیض از 

 نوع مسکن

 0/01 32 ملکی

 3/33 02 استیجاری

 3/1 2 سازمانی

 0/1 12 دیگر

 
 عوامل موثر بر تغییرات در بازار زمین و مسکن شهری در نتیجه حضور شرکت گردشگری پدیده  -4-2

منیی فراوانی بر های کالن شهری، به نحوی آحار مثبت و همان طور که اشاره گردید، اجرای پروژه

نصیب نخواهد جامعه شهری برجای خواهد گذاشت و بازار زمین و مسکن شهری نیز از این رهگذر بی

ماند، در این بخض عوامل مؤحر بر تغییرات بازار زمین و مسکن شهری در نتیجة ح ور و فعالیت شرکت 

ار شاغل در شرکت،  تأحیر شاخص نیاز به مسکن برای نیروی ک 12گردشگری پدیده در شهر شاندیز با 

ارتقاء زیر ساختهای شهری با کمک شرکت، کاهض مهاجرت شهروندان، ایجاد فرصتهای اشتغا  از سوی 

گذاری  و مسکن، افزایض قیمت شرکت، نقض شرکت گردشگری پدیده در ایجاد بسترهای جدید سرمایه

ه عنوان نمادی مناسب برای شهر کاذب )رانت( مسکن،  افزایض تعلق مکانی، اعتقاد به شرکت پدیده ب

شاندیز  و غیره از سوی شهروندان ساکن شهر شاندیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحقیق پس از 

دهد که در مجموع شاخص اعتقاد به شرکت پدیده به عنوان ها نشان میها  و تحلیل آنتکمیل پرسشنامه

بیشترین و شاخص ح ور کارگرماهر و نیمه ماهر  11/4نمادی مناسب برای شهر شاندیز  با میانگین 

کمترین تأحیر را بر جای گذاشته است. بنابراین، در  23/3ساختمانی در احر فعالیت شرکت پدیده  با  ریب 



 

 

مجموع ح ور  فعالیت شرکت گردشگری پدیده توانسته است بر تحوتت بازار زمین و مسکن در شهر 

 (.2شاندیز احرگذار باشد )جدو  
: عوامل موثر بر تغییرات در بازار زمین و مسکن شهری در نتیجه حضور شرکت گردشگری پدیده در 2جدول 

 شاندیز
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 2 111/1 13/3 3/31 1/33 3/21 11 1/3 نیاز به مسکن برای نیروی کار شاغل در شرکت گردشگری پدیده

 3 101/1 01/3 20 3/23 0/21 0/11 1/3 تأحیر ارتقاء زیر ساختهای شهری با کمک شرکت گردشگری پدیده

 11 311/1 40/3 0/21 1/21 21 1/1 10 کاهض مهاجرت شهروندان با ح ور شرکت گردشگری پدیده

 1 131/1 03/3 31 0/22 1/21 1/13 0 ایجاد فرصتهای اشتغا  از سوی شرکت گردشگری پدیده

 3 313/1 14/3 0/31 3/31 0/12 0 1/13 گذاری  و مسکننقض شرکت گردشگری پدیده در ایجاد بسترهای جدید سرمایه

 4 203/1 33/3 1/33 3/23 1/23 0/1 1/1 افزایض قیمت کاذب )رانت( مسکن در نتیجه شرکت گردشگری پدیده

 3 111/1 30/3 0/21 0/32 20 0/1 0/1 ور شرکت پدیده در شهر شاندیزافزایض تعلق مکانی در نتیجه ح 

 1 221/1 11/4 40 0/32 11 1/3 1/1 اعتقاد به شرکت پدیده به عنوان نمادی مناسب برای شهر شاندیز

 11 222/1 41/3 0/22 1/21 30 3/1 0/12 تغییر نوع مصالح ساختمانی در مساکن شهر با ح ور پدیده

 12 301/1 23/3 21 1/21 21 3/13 10 ر و نیمه ماهر ساختمانی در احر فعالیت شرکت پدیدهح ور کارگرماه

شاندیز و افزایض تمایل  به سکونت در  –ارتقاء کیییت خطوط حمل نقل مشهد 

 شاندیز و کار در مشهد
0/1 1/3 3/31 0/21 31 33/3 130/1 0 

 1 344/1 33/3 3/31 1/33 1/13 1/1 0/12 بات بردن سطح درآمدی مردم و رونق ساخت وساز موحر

 - 111/1 32/3 - - - - - جمع
 

 تحلیل اثرگذاری عوامل موثر بر تغییرات در بازار زمین و مسکن شهری  -4-3

 یاصل یهامؤلیهاز رو   یعامل لیتحل یبراوارد آزمون شدند.  ریمتغ 12عوامل مؤحر،  ییشناسابرای 

 یهافرضضیپبراساس  هاعاملتعداد   نییتعاستیاده شد.  ماکسیواربا استیاده از چرخض متعامد و نوع 

( با یعملو  یعلم اتیتجربمحقق )براساس  صیتشخ یبرمبنا، نیهمچن( و 1 یبات ژةیوآزمون )مقدار 

 یدارا( و 0/1 از کمتر یعامل بار یدارا یرهایمتغناکارآمد ) یرهایمتغمد  و حذک  نیبهتر ییشناساهدک 

، تیدرنهاشد.  لیوتحلهیتجزو  یبررسعامل در مراحل متعدد  کیهمسو با  یرهایمتغ ریسا با زیناچ ارتباط

 یبرا هاداده بودنمناسب نییتعاست. برای  ریمتغ 12 رندةیدربرگکه  دیگردعامل استخراج  3مد  با  نیبهتر

( نشان 3در جدو  ) شدهانجام یهامحاسبه .دیگرداستیاده  2و بارتلت 1KMO یهاآزموناز  یعامل لیتحل

                                           
1 - Kaiser- Meyer- Olkin 

2- Bartlett  



 

 

( و =101/1KMOمناسب است ) یعامل لیتحل کیتکناز  یریگبهره یبرا هاداده یدرون، انسجام دهدیم

 دارد. یعامل لیتحلو تناسب  دییتأکه دتلت بر  باشدیممعنادار  %1آمارة بارتلت در سطح 

 

 و بارتلت KMO: مقدار آمارة 3 دولج
 1333پژوهض،  هاییافتهمأخذ: 

 KMO Bartlett’s عاملی تحلیل

Test 
 121/313 101/1 عوامل مؤحر در بازار زمین و مسکن

 111/1 سطح معناداری

مرتبط با تغییر بازار زمین و مسکن در شهر شاندیز بر احر ح ور و فعالیت شرکت گردشگری  یرهایمتغ

 انسیوار کلم هر عامل از سه انگریب ژهیوشدند. مقدار  یبندطبقهعامل،  3در  ژهیوپدیده، براساس مقدار 

 نیاکه  یطوربهآن عامل است؛  شتریب ریتأحو  تیاهم دهندةنشانباشد،  شتریباست و هرچه مقدار آن  رهایمتغ

 نییتبکل تغییرات بازار زمین و مسکن در شهر شاندیز را  انسیواراز  %141/12عوامل توانستند درمجموع 

 (.4)جدو   ندینما
 چرخش از بعد هاآن انسیوار یتجمع درصد و انسیوار درصد ،ژهیو مقدار با همراه شدهاستخراج عوامل :4 دولج

 1333پژوهض،  هاییافتهمأخذ: 

 نام عامل عامل
مقدار 

 ویژه

درصد 

 واریانس

 تجمعیدرصد 

 واریانس

 144/33 144/33 320/4 عوامل اقتصادی و اجتماعی اول

 111/32 121/23 213/3 کیییت زندگی دوم

 141/12 133/3 111/1 ایض قیمت کاذباقز سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 افتهیدوران سیماتر از آمدهدستبه بیضرا زانیم ،هاعامل از کیهر به مربوط یرهایمتغ: 5 دولج
 یعاملبار  یرهامتغ هاعامل

عوامل اجتماعی و 

 اقتصادی

 321/1 تأحیر ارتقاء زیر ساختهای شهری با کمک شرکت گردشگری پدیده 

 101/1 جرت شهروندان با ح ور شرکت گردشگری پدیده کاهض مها

 330/1 ایجاد فرصتهای اشتغا  از سوی شرکت گردشگری پدیده
 141/1 مسکنیجاد بسترهای جدید سرمایه گذاری نقض شرکت گردشگری پدیده در ا

 131/1 افزایض تعلق مکانی در نتیجه ح ور شرکت پدیده در شهر شاندیز

 002/1 دیده به عنوان نمادی مناسب برای شهر شاندیز اعتقاد به شرکت پ

 311/1 ح ور کارگرماهر و نیمه ماهر ساختمانی در احر فعالیت شرکت پدیده 

 131/1 بات بردن سطح درآمدی مردم و رونق ساخت وساز موحر 

 کیفیت زندگی

 130/1 نیاز به مسکن برای نیروی کار شاغل در شرکت گردشگری پدیده 

 311/1 یر نوع مصالح ساختمانی در مساکن شهر با ح ور پدیدهتغی

شاندیز و افزایض تمایل  به  –ارتقاء کیییت خطوط حمل نقل مشهد 

 سکونت در شاندیز و کار در مشهد 
130/1 

افزایش قیمت 

 کاذب

شرکت گردشگری ح ورافزایض قیمت کاذب )رانت( مسکن در نتیجه 

 پدیده

312/1 

 1333ژوهض، پ هاییافتهمأخذ: 

بازار زمین و مسکن در احر ح ور و فعالیت شرکت گردشگری  راتییتغمؤحر در  یهامؤلیه نیترمهم

از  %144/33، ریمتغعامل با دربرگرفتن هشت  نیاول(  نشان داده شده است. 0پدیده شاندیز، در جدو  )

 -عوامل اقتصادی»عامل  نیا، عامل نیابارشده بر  یرهایمتغ. با توجه به کندیم نیتببرا  کل انسیوار

، عامل ریمتغبا دربرگرفتن سه  زیننام گرفت. عامل دوم « اجتماعی احرگذار در احر ح ور شرکت پدیده

. عامل سوم با دربرگرفتن کندیم نیتببرا  کل انسیواراز  %121/23عامل  نیا کهنام گرفت « کیییت زندگی»

 انسیواردرصد از  12حدود  نییتبسه عامل، با  نیاشد.  یگذارنام« افزایض قیمت کاذب»، عامل ریمتغیک 

 دهند. را تبین نموده و احرگذاری خود را بر تغییرات بازار زمین و مسکن شهری نشان می کل

 
 ( اثرگذاری عوامل مؤثر بر تغییرات زمین و مسکن در شهر شاندیز3شکل 

 1333پژوهض،  هاییافتهمأخذ: 

افزایش قیمت 

 کاذب

71/9  
 

اجتماعی و 

 اقتصادی

40/63  
 

تغییرات بازار 

 زمین و مسکن
 

 کیفیت زندگی

36/63  



 

 

 

ای عوامل موثر بر تغییرات در بازار زمین و مسکن شهری در نتیجه حضور شرکت تحلیل مقایسه -4-4

 گردشگری پدیده 

باشد، فر یه برابری  10/1آزمون تی به دست آمده، در مواردی که کمتر از  داریمعنبه سطح  با توجه

به دست آید، فرض برابری  10/1از  آزمون تی بیشتر داریمعنو اگر سطح  شودیمرد  3میانگین با عدد 

گیری در مورد اهمیت شاخص به این صورت در نرر شود. در نهایت تصمیمپذیرفته می 3میانگین با عدد 

باشد، شاخص را بااهمیت در نرر گرفته و در  3گرفته شد که اگر میانگین شاخص بیشتر یا مساوی عدد 

کنیم. در این بخض، اهمیت تلقی میباشد، آن را بی 3از صورتی که میانگین شاخص به طور معناداری کمتر 

عوامل احرگذار بر تغییرات بازار زمین و مسکن در نتیجه ح ور و فعالیت شرکت گردشگری پدیده استخراج 

شده از مد  تحلیل عاملی، از سوی شهروندان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این قسمت با استیاده از 

دهد که در مجموع، عوامل نشان می  3ای در مقایسه میانگین متغیرها با میانه نرری تک نمونه Tآزمون 

(  Sig<0/05 =) 10/1گانه احرگذار بر تغییرات بازار زمین و مسکن شهری، در سطح معناداری کمتر سه

 . اختالک معناداری بین نمونه مورد مطالعه و میانه نرری در شهر شاندیز داشته است

 
 ای :  ضریب اهمیت شرکت پدیده بر اساس آزمون تی تک نمونه5جدول

 1333پژوهض،  هاییافتهمأخذ: 

مقدار  میانگین اثرات

t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری
Sig. (2-tailed) 

اختالف 

 میانگین

95% Confidence 

Interval 

 حدباال حد پایین

عوامل اقتصادی و 

 اجتماعی
6/3 21/5 151 000/0 600/0 422/0 718/0 

 721/0 380/0 650/0 000/0 151 147/6 65/3 کیییت زندگی

اقزایض قیمت 

 کاذب
61/3 775/4 151 000/0 678/0 431/0 760/0 

 718/0 422/0 620/0 000/0 151 248/6 62/3 جمع

 
 
 
 
 



 

 

 گیری و ارائه پیشنهاداتنتیجه -5

 هیاول یازهاین سرپناه نیا در. دیآیم حساب به وارخان یاساس و هیاول ازین سرپناه، عنوان به مسکن

 عنوان به ، مسکننیبنابرا. شودیم نیتأم یجو طیشرا برابر در و حیاظت استراحت، ،خوراک: مانند خانواده،

 جادیا در یادیز ای، سهم هیسرماارز   و یبعد چند ناهمگن، ،ی رور منقو ، ریغ بادوام، یکات کی

 رشد به کمک ،یخانوادگ رفاه و ضیآسا آن تیییک و مسکن تیمالک .دارد اخانواره بودجه و اشتغا 

 ،یاجتماع یهایناهنجار و هابیآس کاهض ،یاجتماع و منزلت تشخص خانوارها، حروت ضیافزا ،یاقتصاد

دارد. از این رو، مطالعه تغییر و تحوتت بازار زمین و مسکن  همراه به را یگیهمسا حبات و یمدن مشارکت

های کالن شهری این گردد و صد البته با اجرای پروژههای جدی محسوب میها یکی از چالضدر شهر

 گیرد.تغییرات روند تشدیدی به خود می

برای پاسخ به این سؤا  که ح ور مجموعه گردشگری و  دهدیمهای پژوهض نشان در پایان یافته

ر زمین و مسکن شهری در آن داشته است؟ ساخت شهر رویایی پدیده شاندیز چه احراتی را بر و عیت بازا

از شهروندان شاندیزی، از بین عوامل احرگذار بر تغییرات بازار زمین و  ینررسنجی حاصل از هادادهبر پایة 

درصد به عوامل  33مسکن در نتیجه ح ور شرکت گردشگری پدیده شاندیز، باتترین  ریب تأحیر با آمارة 

درصد و در نهایت به افزایض قیمت کاذب آمارة  1/23زندگی با آمارة  اجتماعی و اقتصادی و سپس کیییت

ای اختالک معناداری بین میانگین عوامل چنین بر پایة آزمون تی تک نمونه، همابدییمدرصد اختصاص  2/3

ل در شهر شاندیز از دیدگاه شهروندان وجود دارد که بیانگر احرگذاری قابل مالحره این عوام 3و میانة نرری 

های تحقیق عوامل اجتماعی و اقتصادی در تغییرات بازار زمین و مسکن است. بنابراین، با توجه به یافته

ناشی از ح ور و فعالیت شرکت گردشگری پدیده در شهر شاندیز بیشترین تأحیر را بر تغییرات بازار زمین و 

 گیرد. ار میاند و در نتیجه، فر یة تحقیق مورد تأیید قرمسکن در این شهر داشته

های انجام شده در طی روند پژوهض و نتایج به دست آمده، پیشنهادات زیر ارایه با توجه به بررسی

 شود:می

      بارداری نرسایده اسات، باا     با توجه به این که هنوز پروژه بزرگ شهر رویاایی پدیاده باه مرحلاه بهاره

زمین و مسکن این شهر کوچک ییالقای   ای نزدیک، تحوتت شگرفی در بازار برداری از آن در آیندهبهره

واقع در حاشیه کالن شهر مشهد اتیاق خواهد افتاد، بنابراین، باید مادیران شاهری تهمیادات تزم بارای     

 کنتر  بازار زمین و مسکن را در این دورة گذار اتخاذ نمایند.

     نماود  و بافات    با توجه به گرانی زمین و مسکن در آینده، بافت جمعیتی شاهر شااندیز تغییار خواهاد

، به طوری که ساکنان بومی شهر در اقلیت قرار خواهند گرفت آوردمیای را به وجود اجتماعی چندگانه

ساز تعار ات اجتماعی در منطقه خواهد بود. بنابراین در راستای سناریوی عادالت اجتمااعی و   و زمینه

 ت.توسعة پایدار، باید توجه بیشتری به ساکنان اصلی شهر معطوک داش



 

 

   توجه به شهر شاندیز به عنوان محیطی آرام و دارای امنیت اجتماعی  و اقتصادی تحت عنوان برند شاهر

 آرامض، با این هدک که زمینه جذب گردشگر بیشتر به این منطقه را فراهم نماید.

 های شهر شاندیز برای سکونت سااکنان فعلای آن طراحای شاده اسات، و      با توجه به این که زیرساخت

باشاد، بناابراین، بایاد    ای عرایم در حاد شارکت گردشاگری پدیاده نمای      وی بارگاذاری پاروژه  جوابگ

های شهری با مشارکت بخض خصوصی )شرکت پدیده( و مدیریت شاهری در کوتااه مادت    زیرساخت

 فراهم شود.

        در بعد اقتصادی، چنانچه رویکرد شرکت گردشگری پدیده بر جاذب نیاروی کاار باومی قارار گیارد و

ی از فعالیت این شرکت و واحدهای تابعه به نیع مدیریت و عماران شاهری هزیناه گاردد،     عوارض ناش

 آیندة اقتصادی شهر امیدواری بیشتری داشت. بهتوان می
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