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سا پنجم ،شماره او (پیاپی  ،)57صفحا  ،59-13زمستان 5931
نمايه در Civilica ،RICeST ،Ensani ،Magiran ،Noormags ،SID ،Econbiz ،EconLit ،ISC
شاپا1941-1870 :

مجاور (مطالعه موردی :بزرگراه طبقاتی صدر)
استاديار گروه شهرسازي ،دانشکده معماري و شهرسازي ،دانشگاه علم و صنعت ايران ،تهران ،ايران

رضا خیرالدین
مسعود امیدی بهرهمند
دریافت59/21/41 :

*

کارشناسیارشد شهرسازي -برنامهريزي شهري ،دانشکده معماري و شهرسازي ،دانشگاه علم و صنعت ايران ،تهران ،ايران

پذیرش59/21/12 :

چکیده :ابرپروژهها ،با هدف نوسازي و بهبود شرايط شهرها انجام میشوند .از جمله ابرپروژههايی که در زمینه حملونقل بـه
منظور حل معضل ترافیک در شهرهاي بزرگ ايجاد میشوند ،بزرگراهها هستند .بزرگراه طبقاتی صدر در کالنشهر تهران نیز
يکی از اين ابرپروژه هاي شهري است که به منظور بهبود شرايط رفتوآمد وسايل نقلیه شخصـی در کريـدور شـما شـرقی-
شما غربی شهر تهران ،در سا  5931بهرهبرداري شده است .تحقیق حاضر ،تأثیر اين ابرپـروژه بـر قیمـت مسـکن محـال
مجاور آن را بررسی کرده است .پهنههاي اطراف بزرگراه بهويژه جدارههاي نزديکتر آن ،از احداث پروژه متأثر هستند .از ايـن
رو براي سنجش اين تأثیر ،از شاخص قیمت مسکن و زمین -که جامعترين شاخص دربردارنده کیفیت و کمیت تحوال يک
بافت است -و نیز با بررسی تغییرا آن در فواصل مختلف از محور بزرگراه طبقاتی صدر ،استفاده شده است .به نظر میرسـد
قیمت زمین و مسکن در فاصله نزديک بزرگراه ،رشد کمتري نسبت به حوزه تأثیر پروژه داشته است .صحت ايـن فرضـیه در
قالب مطالعا میدانی تغییرا قیمت زمین و مسکن در حوزه نفوذ بزرگراه طبقاتی صدر ،از طريق سنجش تغییرا شاخص
قیمت زمین و مسکن بررسی شد .روش گردآوري دادهها در ايـن پـژوهش ،میـدانی و اسـتفاده از دادههـاي زمـین مرجـع و
همچنین روش تحقیق در اين پژوهش ،تحلیل همبستگی دادهها با مناطق فرادسـت اسـت .مقايسـه تـأثیر احـداث بزرگـراه
طبقاتی صدر بر ارزش امالک مسکونی مجاور ،به سه دوره زمانی قبل ،حین و بعد از احداث و به میـزان فاصـله آن از محـور
بزرگراه بستگی دارد؛ بهطوري که در فاصله  0تا  00متري ،نرخ رشد قیمت ،کمتر و در فاصله  00تا  510متـري ،نـرخ رشـد
قیمت ،بیشتر است .از فاصله  510متري تا  5000متري ،تفاو محسوسی در تغییرا قیمـت امـالک مسـکونی نسـبت بـه
مناطق باالدست مشاهده نمیشود.
واژگان کلیدی :ابرپروژه ،ارزش زمین ،حملونقل ،ترافیک ،بزرگراه طبقاتی صدر
طبقهبندی R52 ,L91 ,H54 ,H50:JEL
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مشــهودترين بازتــابهــاي اقتصــادي مداخلــه در بافــت

 -4مقدمه
شهرسازي ،ابرپروژههايی 5تهیه و اجرا شدهاند کـه طیـف

حملونقل شهري ،يکی از مهمترين و بنیاديترين مسائل

متنوعی از نمايشگاهها ،فستیوا ها ،رويـدادهاي ورزشـی،

در برنامـهريـزي و طراحـی شـهرها اسـت .يـک سیسـتم

مراکز خريد بزرگ ،بزرگراههاي شهري و  ...را شامل میشـوند.

حملونقل کامل می تواند اثرا فضايی متفاوتی بر امالک

اين پروژه ها ،پـروژههـاي سـرمايه گـااري بـزرگمقیـا

و اراضی اطراف و نحوه استفاده از اين اراضی داشته باشد.

هستند و از لحاظ ارزش ،بهعنوان پروژههـاي بـاالي يـک

ايــن تــأثیرا مــیتوانــد گــاه بــه صــور نقطــهاي در

میلیون دالر معرفی میشوند .پروژههاي بـزرگ بـه دلیـل

ايستگاههاي حملونقل ،گاه به صـور طـولی در اطـراف

تأثیرا پايدار بر جوامع ،محیطزيست و بودجـه ،موجـب

کريدورهاي حملونقلی و در مواردي به صور ترکیبی از

جلب توجه عموم شـدهانـد (.)Flyvbjerg et al., 2005

اين دو مشاهده شود ).(Perk & Catala, 2009

در دهه هاي اخیر در سطح جهـانی بـهخصـو

دلیــل اصــلی ايجــاد بزرگــراههــاي شــهري در

ابرپروژه ها بعد از جنگ جهانی و بـه دنبـا برنامـهريـزي
براي شهرهاي آسـیبديـده و بهبـود وضـعیت آنهـا ،وارد

مقیــا

عرصــه شهرســازي شــدند .در دهــه  ،5300اغلــب ايــن

نقلیــه شخصــی اســت امــا ايجــاد ايــن ابرپــروژههــاي

پروژهها شامل :احداث ساختمانهاي بزرگ ،بزرگـراههـا و

شــهري داراي مســائل زيــادي؛ از جملــه نحــوه تــأمین

بلوارهاي بزرگ و پاکسازي مناطق مسکونی غیراستاندارد

منــابع مــالی و تــأثیرا زيســتمحیطــی ،اجتمــاعی و

بودند (.)Orueta & Fainstein, 2008

اقتصــادي مــیباشــد .در کــالنشــهر تهــران ،گســترش

همواره شناسايی و اجراي شـیوه هـاي حـل تـراکم

بزرگــراههــاي شــهري در مقیــا

بــزرگ ،لــزوم بررســی

ترافیک ،دشوار اسـت .راهحـلهـايی کـه مسـتلزم صـرف

تــأثیرا بزرگــراه بــر محــال مجــاور و شــهر تهــران را

هزينه هاي اولیه زيادي هستند مانند :توسـعه ررفیـت از

ضــروري مــیســازد .بنــابراين ،بررســی میــدانی تــأثیر

طريق ساخت راه هاي جديـد ،اگرچـه در برخـی شـرايط

بزرگراهها بر محیط مسکونی مجـاور مـی توانـد عـالوهبـر

مطلوب و مناسب هستند اما متضمن هزينههاي سنگینی

ارائــه نتــايی بــديع و نوآورانــه ،تحلیــل مناســبی از تــأثیر

هستند و اغلب ،تأثیرا منفی بر محیطزيست و کیفیـت

احداث بزرگـراههـاي شـهري بـر شـاخص تغییـر قیمـت

زندگی میگاارند (.)Berechman et al., 2006

زمــین امــالک مســکونی مجــاور ارائــه دهــد .از طرفــی،

قیمــت زمــین و مســکن ،تــابع عوامــل و شــرايط

نتــايی ايــن پــژوهش مــیتواننــد راهنمــاي مناســبی

مختلفی است؛ از اين رو در زمانها و مکانهاي مختلـف،

جهـــت مـــديريت و برنامـــهريـــزي ســـاخت و توســـعه

قیمتها ،متفاو هستند (قلـیزاده .)5987 ،بـه عبـار

بزرگــراههــا شــهري در کشــور باشــند .لــاا پــژوهش

ديگر ،در سطح يک شهر ،قیمت زمـین و مسـکن از يـک

حاضــر ،بــا هــدف شــناخت و آگــاهی از میــزان و نحــوه

مشخصـا محلـی و

تأثیرگـــااري احـــداث بزرگـــراه طبقـــاتی صـــدر بـــر

اجتماعی -اقتصـادي ،متفـاو اسـت .گسـترش سـريع و

تغییــرا قیمــت امــالک مســکونی در محــیط مجــاور،

تحو در ساختار اجتماعی -اقتصادي و محـیط فیزيکـی،

به دنبا پاسخگويی به سؤا زير است:

منطقه به منطقه ديگـر ،بـر اسـا

منجر به رهور نیروهاي جديدي میشود که باعث تغییـر

ارتباط بین احداث بزرگراه طبقاتی صدر و تغییرا

ساختار درونی شهر و تغییـر در قیمـت زمـین و مسـکن

قیمت زمین و مسـکن در محـال مجـاور ايـن بزرگـراه

میگردد ( .)Ozus et al., 2007تغییر در قیمت ،يکی از

چگونه است؟

1- Mega-Project
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کالبدي شهرها است (اردشـیري و زحمتکشـان.)5981 ،
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 -1پیشینه تحقیق

دسترســی و تــأثیرا منفــی ناشــی از افــزايش شــلوغی

الف) پژوهشهای خارجی

( )Smersh & Smith, 2000میباشند.

تاکنون پژوهش هاي متعددي در سراسر جهان ،بـه

ب) پژوهشهای داخلی

قیمت امالک پرداختهاند .اغلب اين مطالعا در زمینه حملونقل

شاخص هاي مسکن شهري در ايران تحـت تـأثیر عوامـل

عمومی به ويژه حملونقل ريلی و ايستگاههاي مترو بـوده

بیرونی و درونی هستند .عوامل بیرونی مـؤثر بـر مسـکن

است .اين مطالعا شامل :ارتباط بـین فاصـله از ايسـتگاه

نظیر :عوامل جمعیتـی ،اقتصـادي و اجتمـاعی ،موجبـا

مترو و قیمت امالک (،)McMillen & McDonald, 2004

رونق و رکـود مسـکن را فـراهم کـردهانـد و برنامـههـاي

تأثیر مثبت ايستگاه متـرو بـر قیمـت امـالک تجـاري در

مســکن ،کمتــر در وضــعیت کلــی مســکن و بهبــود

فاصله نزديک و تـأثیر مثبـت بـراي امـالک مسـکونی در

شاخصهاي آن مؤثر بودهاند .عوامل درونـی مسـکن کـه


فاصله دورتـر ( )Debrezion et al., 2007و نیـز تـأثیر

عمدتاً تحت تأثیر چگونگی و فرايند برنامهريـزي مسـکن

مثبت ايستگاه مترو در محال ثروتمند نسبت بـه ديگـر

قرار دارند نیز در ابعاد خـا  ،وضـعیت مسـکن را شـکل

میباشد.
محال ( )Bowes & Ihlanfeldt, 2001

میدهند.

يانکايا )1004( 5در تحقیقی به بررسی تـأثیر متـرو

رحیمــی کاکــهجــوب و همکــارانش ( )5931در

ازمیر در ترکیه بر ارزش امـالک مسـکونی بـا اسـتفاده از

مطالعه اي تحت عنوان «بررسی عوامـل مـؤثر بـر قیمـت

مد قیمت هـدانیک پرداخـت .نتـايی نشـان دادنـد کـه

مسکن شهري با استفاده از مد هدانیک قیمـت (نمونـه

نزديکی به ايستگاه متـرو باعـث افـزايش قیمـت امـالک

موردي :منطقه دو شهر سنندج)» به ايـن نتیجـه دسـت

مسکونی شده است.

يافتند کـه عوامـل فیزيکـی مسـکن در منطقـه دو شـهر

بررسیها نشان می دهند مطالعا در زمینـه تـأثیر
زيرساختهاي اتومبیلمحور بر قیمت امـالک نسـبت بـه

سنندج ،تأثیر بیشـتري نسـبت بـه عوامـل دسترسـی در
قیمت مسکن در اين منطقه دارند.

تأثیر زيرساختهاي حملونقل عمـومیمحـور ،کمتـر انجـام

خیرالــدين و همکــارانش ( )5931مقالــهاي را بــا

شــده اســت .مايکــل بنــک )1004( 1دلیــل آن را آنــالیز

بررســی میــدانی و اســتفاده از دادههــاي زمــین مرجــع و

آسانتر تأثیر زيرساختهاي ريلی بر قیمت امالک نسبت بـه

تحلیل تطبیقی اين دادهها ،بـا کمـک روشهـاي تحلیـل

ساخت راهها و تأثیر آن بر قیمت امالک مـیدانـد کـه ايـن

همبستگی آماري و رگرسیون خطی چندجملـهاي انجـام

هراههـا و تونـلهـا
مطالعا شامل :سنجش تأثیرا منفی شا 

دادند .مقايسه تأثیر ايستگاههـاي متـرو بـر ارزش امـالک

بر قیمت مسکن میباشد که بـا نزديـک شـدن بـه آنهـا

مسکونی مجاور در دو بستر متفاو شما و جنوب شهر

تأثیرا بیشـتر مـیشـود (.)Kilpatrick et al., 2009

تهران ،رشد بیشتري را بـراي منـاطق مرکـزي و جنـوبی

همچنــین برخــی از مطالعــا شــامل :مقايســه تــأثیرا

تهران نسبت به مناطق شمالی آن نشان داد.

زيرساختهاي ريلی با سرمايهگااري در جادهها بر قیمت


عبدالــه میالنــی و حــدادي ( )5935در مقالــهاي،

امالک ( ،)Mikelbank, 2004-2005سـنجش تـأثیرا

بــا اســتفاده از رويکــرد تــابع قیمــت هــدانیک و روش

مثبت احداث پـل بـر قیمـت امـالک بـه دلیـل افـزايش

اقتصادســنجی فضــايی ،بــه بــرآورد تــابع قیمــت امــالک
مســکونی شــهر تهــران پرداختنــد .متغیــر فاصــله مرکــز
محلــه از ايســتگاه متــرو کــه متغیــري تحــت تــأثیر

1- Yankaya
2- Mikelbank
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بررسی رابطه بین سرمايهگااري زيرساختهاي حملونقل و

عزيزي ( )5984در مطالعـهاي نتیجـه گرفـت کـه
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ضريب آن ،منفـی و بسـیار کوچـک و نزديـک بـه صـفر

مخــتلط اســت .رهــور ايــن اصــطال  ،در ارتبــاط بــا

اســت؛ ايــن امــر بیــانگر ايــن اســت کــه نزديکــی بــه

سرمايه گااري بخش خصوصی در زمینـه هـاي تجـاري و

ايســتگاه متــرو در ســا مــورد بررســی ( ،)5981تــأثیر

ترکیب کـاربري هـا بـراي اسـتفاده حـداکثر از زمـین در

منفــی زيــادي بــر ارزش امــالک مســکونی نگااشــته و

منـاطق تجـاري يـا مرکـز شـهرها مـیباشـد & (Lehrer

به عبارتی ،بیتأثیر بوده است.

) .Laidley, 2008مگــاپروژههــاي شــهري ،بــزرگتــرين

پیامدهاي پروژه تونـل توحیـد تهـران را بررسـی کردنـد.

داراي زيرساختهاي بزرگ؛ از جمله تسهیال حملونقـل،

نتـــايی آن ،تـــأثیرا مثبـــت اقتصـــادي ،اجتمـــاعی،

نیروگــاههــا ،ورزشــگاههــا و غیــره هســتند ( Fainstein,

زيستمحیطی و ترافیکی ،براي مناطق دورتـر و تـأثیرا


 .)2008مگاپروژههاي شهري ،يک سنجه جالـب هسـتند

منفی براي محال مجاور را نشان دادند.

که از طريق آنها می تـوان بـه بررسـی دو دلیـل اساسـی

در مطالعــهاي ،تــأثیر حضــور و فعالیــت ابرپــروژه

چرخههاي طبیعی توسعه شهرها پرداخت که عبارتنـد از:

شرکت گردشگري پديده شانديز بر تحوال بازار زمـین و

او  ،بـه دلیـل مقیـا

بـزرگ و شـهر عمـومی و دوم،

مسکن بررسی شد .در اين تحقیق از سه متغیر مديريتی،

نمی توان توسعه نـوج خاصـی از مگـاپروژههـا را در انـواج

عوامل محیطی و حضور شرکت گردشگري پديـده بـراي

مختلف شهرها ،موفقیـت کامـل دانسـت ( & Dolowitz

بررسی تغییرا بازار زمـین و مسـکن اسـتفاده شـد کـه

 .)Marsh, 2000اصطال مگـاپروژه بـهطـور سـنتی ،بـراي

حضــور شــرکت گردشــگري پديــده ،بیشــترين تــأثیر در

بزرگ با تمـرکز بر يـک

تغییرا قیمت زمـین و مسـکن را داشـته و پـ

توصیف سرمايهگااري در مقیـا

از آن،

هـدف واحـد ،به ويـژه در مـ ورد پروژه هـاي زيربنـايی

نقش مديريت شهري و عوامل محیطی ،تقريباً نزديک بـه

ماننـد :شبکـ ه هاي حمـلونقـل و تأسیســا انـرژي،

هم هستند (عنابستانی و همکاران.)5931 ،

استفـاده شــده اسـت ) .(Lehrer & Laidley, 2008در

اکثر مطالعا انجام شده در زمینه سنجش تأثیرا
ابرپروژهها و به طور خا

دهههاي اخیـر بـا وجـود بهبـود فـنآوري در سـاختوسـاز و

زيرساختهاي حمـلونقـل بـر

مديريت تکنیک ،هزينههاي مگـاپروژههـا در سراسـر جهـان

قیمت امالک مسـکونی محـال مجـاور آنهـا ،بیشـتر در

بهطـور چشـمگیري افـزايش يافتـه اسـت & (Altshuler
5

حــوزه تــأثیرا حمــلونقــل عمــومی بــر قیمــت امــالک

) .Luberoff, 2004به اعتقاد سايکز ( )5338معیارهـاي

مسکونی محال مجاور بوده و تأثیرا ساخت بزرگراههـا

زير ،هزينه پروژههـاي عـادي عمـومی و يـک ابرپـروژه را

بر محال پیرامونی ،کمتـر مـورد توجـه بـوده اسـت .بـه

مشخص میکند :اندازه (مقیا ) ،مخالفـتهـاي عمـومی

همین منظور ،اين پژوهش به دنبا يـافتن ارتبـاط بـین

در قبا پروژهها ،زمان سـاخت و اجـرا ،مکـان پـروژههـا،

تأثیر ساخت بزرگراه هاي شهري بر شاخص قیمت امالک

تأثیرا بر بازار ،خطرا منحصربهفـرد ،مشـکال مـالی،

مسکونی میباشد.

تجــارب ناکــافی و عــدممحبوبیــت عمــومی .ابرپــروژههــا
نمیتوانند بهعنوان پروژههاي معمولی مورد توجه باشـند.

اين پروژهها تأثیر اقتصـادي کوتـاهمـد و بلندمـدتی بـر

 -3مبانی نظری
سرمايهگااري ابرپروژههـا در نـوج جديـد ،از اواخـر
دهه  5380بهطور فزايندهاي در مطالعـا علمـی مطـر
شد و شامل انواج تحوال بزرگمقیـا

بـا کـاربريهـاي

شهر ،تصمیمگیـران بخـش خصوصـی و سـرمايهگـااران
دارند .همچنین ابرپروژهها ،تـأثیرا فرهنگـی بلندمـدتی
نیز بـر شـهرها دارنـد .تـأثیرا کوتـاهمـد بـه راحتـی
1- Sykes
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فاضـــلی و همکـــارانش ( )5935در مطالعـــهاي،

طر هاي توسعهاي انجـام شـده در شـهرها هسـتند کـه
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اندازهگیري میشوند؛ ولی برخی از تأثیرا بلندمـد بـه

دلیل کمبود يا نبود مطالعه نظاممند آنها به طور معمـو

فرض بر اين اسـت کـه قیمـت مسـکن ،مـنعک کننـده

با مشکل مواجه میشوند (.)Warrack, 1993

حــداکثر پــولی اســت کــه مــردم بــراي زنــدگی در

برنامهريـزي مگاپروژه ،تأثیر بر محـدودههـاي اطـراف آن

)(Geoghegan et al., 1997؛ لاا قیمت زمین و مسکن

است که باعث توسعه يا آسیب رساندن به آنهـا مـیشـود

می تواند با توجه به تغییرا کیفیت محیط ،تغییـر کنـد.

) .(Altshuler & Luberoff, 2004از ايـن رو ،سـاخت

ايناسا
بر 

پروژههاي بـزرگ شـهري ،تـأثیرا متفـاوتی بـر محـیط

میزان کیفیت يک محـیط مسـکونی ،شـاخص تغییـرا

پیرامون دارند؛ بنابراين نیاز است که ابرپروژههاي شـهري

قیمت زمین و مسکن اسـت .در واقـع شـاخص تغییـرا

قبل ،حین و بعد از اجرا ،ارزيابی شـوند و اثـرا آنهـا بـر

قیمت زمین و مسکن ،يکـی از جـامعتـرين ،گويـاترين و

محیط انسانی مجاور بررسی شود تـا بتـوان برنامـهريـزي

کاربردي ترين سنجهها ،بـراي بررسـی تغییـرا کیفیـت

الزم براي افزايش تأثیرا مثبت و کاهش اثرا منفـی را

محیط است (.)Bourdin, 2008

يکی از مهمترين شاخصهـا بـراي آگـاهی از

انجام داد .لاا ارزيابی تأثیر ساخت بزرگراه طبقـاتی صـدر

مطالعه موردی :تهران ،بزرگراه طبقااتی دادر ،ا

بر ارزش امالک مسکونی مجاور میتواند عالوهبر مشخص

تسهیل حملونقل تا تحمیل پیامدهای فضایی -کالبدی

کردن تأثیرا ساخت اين نوج ابرپـروژههـا ،بـا توجـه بـه

تهــران از دهــه  5940شمســی بــه دلیــل افــزايش

گسترش ساخت بزرگـراههـا در شـهر تهـران ،رهنمـودي

ناگهانی مهاجر و در نتیجه چند برابـر شـدن جمعیـت،

مناسب به مـديريت شـهري ارائـه دهـد و از ايـن حیـث،

دچار مشکالتی در زمینه شبکههاي ارتباطی و حملونقل

تجربه جديدي براي شهر تهران باشد.

شهري ،ترافیک ،آلودگیها و غیـره شـده اسـت .از سـوي

سنجش کیفیت محیط با شاخص تغییرات قیمت امالک

ديگر در چند سا گاشته ،مـديريت شـهري در راسـتاي

پهنههاي اطراف بزرگراه بهويژه جدارههاي نزديکتـر

بهبود شـرايط ترافیـک شـهر تهـران ،اقـدام بـه سـاخت

آن ،از احداث پروژه متأثر هستند .از اين رو براي سنجش

بزرگ کرده است .ساخت

تسهیال حمل ونقل در مقیا

بزرگ عـالوهبـر تـأثیرا مثبـت در

اين تأثیر ،از شاخص قیمت مسکن و زمین که جامعترين

بزرگراه ها در مقیا

شاخص دربردارنده کیفیت و کمیت تحـوال يـک بافـت

زمینه جابهجـايی وسـايل نقلیـه و بهبـود شـرايط سـفر،

است ،استفاده میشود ( .)Bourdin, 2008قیمت زمین

مسـائلی را بـراي محـال مجـاور آن بـهوجـود مـیآورد.

و مسکن بهعنوان يک کاالي مرکب و چندبعدي ،میتواند

بزرگراه طبقاتی صـدر بـا هزينـه زيـاد و مقیـا

بـزرگ

متأثر از عوامل مختلفی مانند :کیفیت ساختاري مسـکن،

بهعنوان ابرپروژه شهري در محدوده شمالی شهر تهـران،

قابلیت دسترسـی بـه مراکـز تجـاري و خـدما شـهري،

در مناطق  5و  9و قسمتی از منطقه  4شهرداري تهـران،

تسهیال رفاهی و محیطی مربوط به ملک و به طور کلی

ساخته شده اسـت (نقشـه  .)5ايـن ابرپـروژه در راسـتاي

کیفیـــت محـــیط دربرگیرنـــده آن ،متغیـــر باشــــد

بهبود شرايط رفتوآمد وسايل نقلیه شخصـی در کريـدور

)(Tyrvainen, 1997؛ بنابراين با بررسی تغییرا قیمت

شما شرقی -شما غربی در سا  5930شروج به ساخت

زمین و مسکن در حوزه تـأثیر يـک پـروژه در بـازههـاي

و در سا  ،5931به طو  0/3کیلومتر افتتا شـد .ايـن

زمــانی قبــل و بعــد از احــداث آن ،مــیتــوان بــه درک

بزرگراه از غرب به بزرگراه مدر

(ورودي تونل نیايش) و

مشخصی از تأثیرا پروژه بـر بافـتهـاي اطـراف دسـت

از شرق به بزرگراه امام علی (ج) ختم میشود.
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يکـــی از عوامـــل مهـــم تصـــمیمگیـ ــري بـــراي

محیطی با کیفیت بهتـر و امکانـا بیشـتر مـیپردازنـد

يافت (.)Kheyroddin et al., 2014
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منبع( :یافتههای تحقیق)

 -1روش تحقیق

اطمینان  31درصد 900 ،پرسشنامه براي مطالعـه مـورد

در پژوهش حاضر به منظور ارزيـابی تـأثیر احـداث

نیاز است .براي جمعآوري دادهها ،از روش تصادفی سـاده

بزرگراه طبقاتی صدر بر کیفیت محیط مسـکونی مجـاور،

استفاده شد .روش مورد نظر در اين پژوهش ،اسـتفاده از

شــاخص تغییــرا قیمــت زمــین و مســکن بــراي بیــان

داده هاي زمین مرجع و تحلیـل ايـن دادههـا بـه صـور

تغییرا کیفیت محیط انتخاب شده است .در اين تحقیق

تطبیقی است .بدين صـور کـه ابتـدا بـا بهـرهگیـري از

ابتدا به روش اسنادي و کتابخانهاي ،به مطالعه مبانی نظـري

اطالعا مرکـز آمـار ايـران ،مصـاحبه شخصـی عمیـق و

براي مطالعه نمونـه

مصاحبه با مراجع مختلف مانند :افراد سـاکن در محـل و

موردي با بهرهگیري از روش کمی از نوج توصیفی -تحلیلـی

آژان ها و بنگاههاي معامال امالک ،جهـت همگرايـی و

(تبیینی) ،ضمن توصیف و سنجش چگـونگی پیامـدهاي

واقعیتر شدن قیمتهاي به دست آمده ،دادههـاي مـورد

فضايی ابرپروژه هاي شهري ،به بررسی و تحلیل تحـوال

نیاز در يک دوره هفتساله ،جمعآوري شـدند .سـپ

فضايی پرداخته شده است.

استفاده از روشهاي کمی و کیفی تحلیلی ،رابطه بـین قیمـت

و ادبیا تجربی پرداخته شده ،سپ
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بـا

جامعه آماري اين تحقیـق ،مسـاکن محـال مـورد

امالک و سا برازش و به کمک آن ،روند تغییـرا ارزش

مطالعه در منطقه يک و سه شهرداري تهران است .طبـق

امالک مسکونی در حـوزه نفـوذ بزرگـراه طبقـاتی صـدر،

آخرين سرشماري در محال منطقه يک 54000 ،واحـد

مقايسه شده است .مقايسه و تحلیل اين دادهها در فاصله

مسکونی و  51198واحد مسکونی در محال منطقه سه

و دوره هاي زمانی مختلف براي محـال اطـراف بزرگـراه

وجود دارد .بنابراين با استفاده از فرمو کوکران با ضريب

طبقاتی صدر ،عالوه بر مشخص کردن وجود ارتباط بـین
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نقشه  -4مختصات محدوده مورد مطالعه
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هم چنین عمق تأثیر ساخت بزرگراه بر حوزه نفـوذ ،مـا را

جنوبی در منطقه سـه پرداختـه شـده اسـت (نقشـه .)1

در پاسخگويی به سؤا اصلی اين پژوهش کمک میکند.

تغییرا قیمت امالک در سه بـازه قبـل ،حـین و بعـد از

در اين پژوهش براي سنجش تأثیر احداث بزرگـراه

احداث بزرگراه طبقاتی صدر ،گردآوري شدند .با اسـتفاده

طبقاتی صدر بر محال مجاور آن ،به تحقیـق و مطالعـه

از تحلیل همبسـتگی ارزش امـالک در دورههـاي زمـانی

میدانی محال دستور شمالی ،قیطريه شمالی ،فرمانیـه و

مختلف ،میتـوان تـأثیر احـداث ابرپـروژه طبقـاتی صـدر را

پاسداران در منطقـه يـک و هـم چنـین محـال دسـتور

ارزيابی کرد.

نقشه  -1محالت مورد مطالعه
منبع( :یافتههای تحقیق)

 -9یافتههای تحقیق

مختلف براي حصو به قیمتهـاي واقعـی ماننـد :افـراد

بررسی روند تغییرات قیمت اماالک مساکونی در

ساکن در محل و آژان ها و بنگاههاي معـامال امـالک،

محالت مجاور بزرگراه طبقاتی ددر
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متوسط قیمت هر مترمربـع مسـکونی از سـا  5988تـا

همانطور که بیان شد در اين پـژوهش بـه منظـور

سا  ،5934جمعآوري شـده اسـت .بـه منظـور مسـتند

آگاهی از تأثیر احداث بزرگراه بر کیفیت محیط مسـکونی

کردن و تأيید صحت دادههاي میدانی جمعآوري شـده و

محال انتخاب شده ،از شاخص تغییـرا قیمـت امـالک

همچنین پیدا کردن عمق تأثیر بزرگراه طبقاتی صـدر بـر

مسکونی به عنوان دادههاي زمـین مرجـع اسـتفاده شـده

ارزش امالک ،آمارهـاي رسـمی ارائـه شـده در رابطـه بـا

است؛ لاا با استفاده از اسناد فرادستی ،مصاحبه با منـابع

قیمت هر مترمربع مسکونی براي مناطق يک و سـه نیـز
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ســاخت بزرگــراه و تغییــرا قیمــت زمــین و مســکن و

جنــوبی ،قیطريــه جنــوبی ،ديبــاجی جنــوبی و اختیاريــه
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میدانی جمـعآوري شـده و آمارهـاي رسـمی ارائـه شـده

دهــد .از ايــن رو بــا مقايســه انــواج گونــاگون مــد هــاي

توسط سازمانهاي ذيربط که بـه نـوعی کـالیبره کـردن

رگرسیون خطی ساده در رابطه بـا نشـان دادن تغییـرا

دادههــا اســت ،نشــاندهنــده صــحت فراينــد مشــاهده و

شیب منحنی در يک بازه زمانی ،الگوي رگرسیون خطـی

جمعآوري دادهها است .براي تحلیل دادههاي فـوق ،نیـاز

چندجملهاي با مرتبه  1به عنوان ابزار تحلیـل دادههـا در


به الگويی از رگرسیون خطی (با توجـه بـه خطـی بـودن

اين پژوهش ،مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت .بـا تحلیـل

رابطه متغیر مستقل و وابسته) اسـت کـه بتوانـد تحلیـل

تطبیقــی نمودارهــاي بــه دســت آمــده از روش مــاکور،

مناسب و جامعی از تأثیرا فزاينـده يـا کاهنـده احـداث

میتوان ارزيابی مناسبی از تأثیر احداث بزگـراه صـدر بـر


بزرگراه طبقاتی صدر بر شیب تغییرا قیمـت امـالک در

روند تغییرا ارزش امالک مسکونی مجاور ارائه کرد.

جدول  -4میانگین قیمت (میلیون ریال) هر مترمربع واحد مسکونی نوسا در عمقهای مختلف محالت مجاور بزرگراه
ددر در سه دوره مانی قبل ،حین و بعد ا اجرای بزرگراه طبقاتی ددر
سا
منطقه 5
فاصله 5000-510
510-00
دستور شمالی
00-0
510-00
قیطريه شمالی
00-0
510-00
ديباجی شمالی
00-0
510-00
پاسداران
00-0
منطقه 9
فاصله 5000-510
510-00
دستور جنوبی
00-0
510-00
قیطريه جنوبی
00-0
510-00
ديباجی جنوبی
00-0
510-00
اختیاريه جنوبی
00-0

قبل ا اجرا
5983
5988
90
18/8
95
13
14
58
14
58
18/1
15
18/1
15
93
15
93
15
41
90
41
90
13/1
14/5
18
19/1
11/1
50/8
11/1
50/8
18/1
15
18/1
15
17
58
17
58
17
14
17
14

5930
93/5
98/1
90
15
99
19/5
41
95/1
41
13/11
97/1
98
17/3
10/31
99
19/5
99
14/71
99
19/5

حین اجرا
5935
78/0
73
41
95/1
15
91/7
84
09
71
48/71
04/1
01
41
99/71
15
91/7
48
90
41
13/4

5931
73/1
73
11/1
90/71
09
44/5
554
81/1
33
04/91
07
00/1
11/1
93/97
00
41
18/8
44/5
43/1
94/01

بعد ا اجرا
5934
5939
84/8
80/1
81
80
07/1
00
47/11
40/1
03
07/1
48/9
47/11
545
545
501/71
501/71
510
554
85/3
74/5
79/0
77/5
79
77
00
00
41
41
03
07/1
48/9
47/11
03
07/1
15/71
10/01
14
14
97/8
97/8

منبع (یافتههای تحقیق و اطالعات مرکز آمار ایران)
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همان طور که در جـدو  5مشـاهده مـیشـود ،بـا

حاکی از آن بودند که در فاصـله  510تـا 5000متـري از

مقايسه آمارهاي رسمی عالوه بر تأيیـد صـحت دادههـاي

بزرگراه ،تغییرا قیمت امالک مسکونی روند مشابهی بـا

میــدانی ،عمــق تــأثیر بزرگــراه صــدر بــر قیمــت امــالک

مناطق فرادست خود دارند؛ اما صحت اين عمـق از تـأثیر

مسکونی 5000 ،متر تعیـین شـده اسـت .بـراي بررسـی

نیازمند آزمون فرضیهاي اسـت تـا میـزان و عمـق تـأثیر

تأثیراث بزرگـراه بـر بافـتهـاي اطـراف ،مشـاهدا  ،او

معنــادار در اطــراف پــروژه را مشــخص کن ـد؛ در نتیجــه،
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بیان شده است (جـدو  .)5بررسـی و مقايسـه آمارهـاي

سه بازه زمانی قبل ،حین و بعد از احداث بزرگـراه ،انجـام
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بزرگــراه صــدر انتخــاب شــد .در مشــاهدا میــدانی30 ،

اليه او همچنان نسبت به اليههاي بعدي ،رشد کمتـري

درصد افکار عمومی حاکم بـر بنگـاههـاي ملکـی منطقـه

داشته ،ولی اليه دوم ،افزايش قیمت رشد بیشتري نسبت

مع تقد بودنـد کـه تـأثیر احـداث بزرگـراه بـر بافـتهـاي

به محدوده فراگیر خـود داشـته اسـت .در واقـع احـداث

مسکونی اطراف ،از عمق  510متـري فاصـله تـا بزرگـراه

بزرگراه طبقاتی صـدر ،بـر روي تغییـرا قیمـت و ارزش

تجاوز نمیکند؛ ولی اوالً صحت اين ادعا نیازمنـد بررسـی

امالک در محـیط مسـکونی مجـاور تـا عمـق  00متـري

بود و ثانیاً کیفیت تغییـرا ايـن تـأثیر در ايـن محـدوده

تأثیرا منفی داشته؛ ولی در اليه بعدي (00 -510متـر)

مورد سؤا بـود؛ لـاا از بـین بنگـاههـاي امـالک در ايـن

تأثیرا مثبتی داشته است .نمـودار  ،4مقايسـه تطبیقـی

محدوده 95 ،بنگاه معامال ملکی به طور نمونه ،مصاحبه

قیمت امالک مسـکونی در سـه اليـه مختلـف از بزرگـراه

شدند که  18مورد آنها طبق مدارک و معامال خـود در

طبقاتی صدر را نشان میدهد.

محدوده در بازهمانی قبل و بعـد از اجـراي پـروژه مؤيـد
گزاره ماکور بودند .براي بررسی صحت اين ادعا با اعتماد

تغییرا قیمت مسکن در محدوده مورد مطالعـه را
میتوان به دو قسمت ،تقسیم کرد:

 31درصد و آستانه معناداري  ،0/01عمومیت آن بررسی
شد .با توجه به تبعیت نمونههاي تصادفی از توزيع نرمـا

الف) تغییرا قیمت بر اثر تغییرا قیمـت مسـکن
در کل شهر تهران و محدوده مورد مطالعه

و حجم آنها ،صحت گزاره ماکور با  1درصد خطـا ،تأيیـد
شد؛ لاا تأثیر معنادار احداث پروژه بر مسـاکن اطـراف تـا

صدر.

عمق  510متري معلوم شده و در مراحل بعد ،کیفیـت و

براي محاسـبه تغییـرا مـاکور ،تغییـرا قیمـت

کمیت نحـوه تغییـرا قیمـت در داخـل محـدوده 510

مسکن مناطق يک و سه در ادوار مختلف بهعنوان مرجـع

متري از طرفین بزرگراه ،پیمايش گرديد.

تغییرا يا همان تغییرا قیمت مسـکن کـه رونـد بـازار

ار یابی تأثیر احداث بزرگراه طبقااتی دادر بار
نواحی پیرامون

منطقه  :4با بررسی توابع رگرسیون به دست آمـده

زمین و مسکن تعیینکننده آن است ،محاسبه شـد .ايـن
تغییر قیمت ،ناشی از اختالف قیمت مسکن در سا هـاي
مختلف میباشد .بـراي محاسـبه تـأثیر سـاخت بزرگـراه

و هــمچنــین چگــونگی شــیب در نمودارهــاي  1 ،5و 9

طبقاتی صدر بر تغییرا قیمـت مسـکن ،ابتـدا تغییـرا

(بــهترتیــب فاصــلههــاي  00-510 ،0-00و 510-5000

قیمت مسکن از سا ( 5930سـا مبـدأ تـأثیر سـاخت

متري از بزرگراه طبقـاتی صـدر) ،شـیب افـزايش قیمـت

بزرگراه صدر بر روند تغییرا قیمت زمـین و مسـکن) از

امالک مسکونی در سه اليه تعريف شده ،تا قبل از احداث

حاصل اخـتالف قیمـت در سـا هـاي متـوالی ،محاسـبه

بزرگراه (5988و  )5983به صور يکسان بوده ،در حین

گرديد .سپ

میزان اختالف آن با تغییرا بازار زمـین و

ساخت بزرگراه ( ،)5930-5931افـزايش قیمـت امـالک

مسکن ،بهعنوان درصد تـأثیر سـاخت بزرگـراه صـدر بـر

مسکونی در اليه  0-00متري ،رشـد کمتـري نسـبت بـه

تغییرا قیمت زمین و مسکن در نظر گرفته شده اسـت.

اليههاي بعدي داشته ،در اليـه بعـدي ( 00-510متـري)

همانطور که در نمـودار  1مشـاهده مـیشـود ،میـانگین

افزايش قیمت امالک مسکونی نسبت به محدوده فراگیـر،

تأثیر احداث ابرپروژه صدر بر قیمت امالک در فاصله510

رشد کمتري داشته ،ولی نسبت به اليـه او ( 0-00متـري)

متري ،درصد بااليی را نسبت به شرايط بـازار مسـکن بـه

رشد بیشتري داشته است .بعد از بهرهبـرداري از بزرگـراه
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ب) تغییرا قیمت به دلیل ساخت بزرگراه طبقاتی

خود اختصا

داده است.
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محــدوده مــورد مطالعــه ،فاصــله  5000متــري در طــو

طبقاتی صـدر ( ،)5931-5934رونـد افـزايش قیمـت در
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نمودار  -4روند تغییرات قیمت امالک مسکونی در حو ه منطقه  4در

نمودار  -1روند تغییرات قیمت امالک مسکونی در حو ه منطقه  4در

فادله  2-12متر

فادله  12-412متر
منبع( :یافتههای تحقیق)

منبع( :یافتههای تحقیق)
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قیمت هر متر مربع مسکونی (میلیون ريا )

y = -1.2079x2 + 21.125x + 0.6587
R² = 0.8774
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قیمت هر متر مربع مسکونی (میلیون ريا )
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نمودار  -3روند تغییرات قیمت امالک مسکونی در حو ه منطقه  4در

نمودار  -1مقایسه تطبیقی روند تغییرات قیمت امالک مسکونی در

فادله  412-4222متر

حو ه منطقه  4در فادلههای مختلف ا بزرگراه
منبع( :یافتههای تحقیق)

منبع( :یافتههای تحقیق)
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نمودار  -9دردد تأثیر احداث بزرگراه ددر و شرایط با ار مسکن در تغییرات قیمت امالک
منبع( :یافتههای تحقیق)
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قیمت هر متر مربع مسکونی (میلیون ریال)

y = 0.5165x2 + 4.5022x + 18.107
R² = 0.9234
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قیمت هر متر مربع مسکونی (میلیون ریال)

120

y = 0.125x2 + 13.384x + 6.6429
R² = 0.9636

120

Archive of SID
 11ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه اقتصاد و مديريت شهري /شماره هفدهم ،زمستان 5931

و هــمچنــین چگــونگی شــیب در نمودارهــاي  7 ،0و 8

داشــته ،هــمچنــین در اليــه دوم ،افــزايش قیمــت ،رشــد

(بــهترتیــب فاصــلههــاي  00-510 ،0-00و 510-5000

بیشتري نسبت به اليـه او و رشـد کمتـري نسـبت بـه

متري از بزرگراه طبقـاتی صـدر) ،شـیب افـزايش قیمـت

محدوده فراگیر داشـته اسـت .در واقـع احـداث بزرگـراه

امالک مسکونی در سه اليه تعريف شده ،تا قبل از احداث

طبقاتی صدر ،بر روي تغییرا قیمت و ارزش امـالک در

بزرگـراه ( 5988و  )5983بـه صـور يکسـان بـوده ،در

محیط مسـکونی مجـاور تـا عمـق  510متـري ،تـأثیرا

حـین سـاخت بزرگـراه ( ،)5930-5931افـزايش قیمـت

منفی داشته اسـت .نمـودار  ،3مقايسـه تطبیقـی قیمـت

امالک مسکونی در اليه 0-00متري ،رشد کمتري نسبت

امالک مسکونی در سه اليه مختلـف از بزرگـراه طبقـاتی

به اليههاي بعدي دارد ،در اليه بعـدي ( 00-510متـري)

صدر را نشـان مـیدهـد .همـانطـور کـه در نمـودار 50

افزايش قیمت امالک مسکونی نسبت به محدوده فراگیـر

مشاهده میشود ،میانگین تأثیر احداث ابرپروژه صـدر بـر

رشـد کمتري داشته ،ولی نسبـت به اليــه او ( 0-0متـري)،

قیمت امالک در فاصله  0-510متـري ،درصـد بـااليی را

رشد بیشتري داشته است .بعد از بهرهبـرداري از بزرگـراه

نسبت به شرايط بـازار مسـکن بـه خـود اختصـا

داده

طبقاتی صـدر ( ،)5931-5934رونـد افـزايش قیمـت در

است.

y = 0.0531x2 + 4.2424x + 15.474
R² = 0.9179
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نمودار  -1روند تغییرات قیمت امالک مسکونی در حو ه منطقه 3در

نمودار  -1روند تغییرات قیمت امالک مسکونی در حو ه منطقه 3در

فادله  2-12متر

فادله  12-412متر
منبع( :یافتههای تحقیق)
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فادله  412-4222متر

حو ه منطقه 3در فادلههای مختلف ا بزرگراه
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منطقه  :3با بررسی توابع رگرسیون به دست آمده

اليه او همچنان نسبت به اليه هاي بعدي رشد کمتـري
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نمودار  -42دردد تأثیر احداث بزرگراه ددر و شرایط با ار مسکن در تغییرات قیمت امالک
منبع( :یافتههای تحقیق)
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بــه ايــنکــه شــاخص تغییــرا قیمــت زمــین و مســکن
بــراي بیــان تغییــرا کیفیــت محــیط انتخــاب شــده،

با اسـتفاده از داده هـاي زمـین مرجـع جمـع آوري

تأثیرا منفی سـاخت بزرگـراه طبقـاتی صـدر تـا عمـق

شـــده و مطالعـــه آمارهـــاي رســـمی اعـــالم شـــده،

 00متـــري زيـــاد بـــوده ،در اليـــه دوم ( 00تـــا 510

نقشه هاي قیمت امالک مسـکونی ،بـه دسـت آمدنـد .بـا

طــوريکــه در

متــري) تــأثیرا متفــاوتی داشــته؛ بــه

بررســی رونــد تغییــرا قیمــت امــالک در دورههــاي

حـوزه منطقـه يـک ،ايـن تـأثیرا مثبـت بـوده و باعــث

زمــانی مختلــف ،مشــاهده مــیشــود تــا قبــل از شــروج

افــزايش قیمــت امــالک در مقايســه بــا حــوزه فراگیــر

ابرپــروژه صــدر ،قیمــت امــالک در محــال مجــاور در

شده است؛ اما در منطقـه سـه ،تـأثیر ابرپـروژه صـدر بـر

مقايســه بــا منــاطق فراگیرشــان ،تغییراتــی يکنواخــت

قیمــت امــالک مســکونی در عمــق  00تــا  510متــري

داشته؛ ولـی بـا شـروج سـاخت بزرگـراه طبقـاتی صـدر،

کمتــر بــوده؛ بــه طــوريکــه بــا شــروج ســاخت صــدر،

قیمـت امــالک در محــال مجـاور کــاهش يافتــه اســت؛

شاهد کاهش شديد قیمـت امـالک هسـتیم ،امـا بعـد از

البتــه میــزان ايــن تغییــرا در فاصــلههــاي مختلــف از

ســاخت ابرپــروژه صــدر ،تــأثیر منفــی در ايــن عمــق

صــدر يکســان نبــوده اســت .بــا افــزايش فاصــله ،میــزان

کمتــر شــده و قیمــت امــالک نســبت بــه اليــه او از

تأثیرا منفی بر قیمت امـالک کـم مـیشـود .بـا توجـه

صدر ،افزايش يافته است.
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همانطور که در نقشههاي  4 ،9و ( 1به ترتیـب در

آن شده است .چنین مسائلی ناشی از نگـاه فـنگرايانـه و

دوره هاي قبـل ،حـین و بعـد از سـاخت ابرپـروژه صـدر)

نیز توجه بیش از حد به حملونقل شخصی در مقايسه با

مشاهده میشود قیمت امالک در محال مجاور ابرپـروژه

حملونقل عمومی میباشد.

طبقاتی قبل از شروج به ساخت ،قیمتی نزديک به قیمت
روند رشد افزايش قیمت در مناطق فراگیر بوده است؛ امـا

ســاخت بزرگــراههــاي شــهري مــیتوانــد تــأثیرا

در حین ساخت و بعـد از بهـرهبـرداري از بزرگـراه صـدر،

مختلفی بر شهر و محال مجاور آن داشته باشد .سـاخت

قیمت امالک در محال مجاور آن تغییراتـی داشـته؛ بـه

بزرگراه طبقاتی صـدر در شـهر تهـران ،يکـی از اقـداما

طوريکه می توان يکی از داليـل کـاهش قیمـت امـالک

شهرسازانه به منظور توسعه حملونقل شخصی است کـه

مســکونی در اليــه او ( 0-00متــري) را بــرهم خــوردن

بیش ترين بهره را نصیب استفاده کنندگان از اين بزرگـراه

آرامش و سکون در محال دانست؛ در حـالیکـه تمايـل

می کند ،اما تأثیرا منفی براي محال مجاور دارد .نتايی

افــراد ،بــه ســکونت در منــاطق آرام ،خلــو و بــه دور از

پژوهش حاضر نشان دادند ساخت بزرگراه طبقاتی صـدر،

هیاهوي شهري است .نتايی مصاحبههـاي تحقیـق نشـان

تأثیرا مثبت و منفی بر شهر به خصو

محال مجـاور

دادند که ساکنان محال مجاور ،از آلودگیهاي صـوتی و

آن ،داشته است؛ به طوريکـه تـأثیرا مثبـت اقتصـادي

بصــري و معضــال اجتمــاعی ناشــی از احــداث بزرگــراه

بــراي محــال دورتــر و تــأثیرا منفــی اقتصــادي بــراي

طبقاتی صدر نگران بودند و اثبا اين موضوج ،به فـروش

محال نزديکتر میباشـد .در واقـع مـیتـوان ايـنگونـه

نرفتن امالک مسکونی و تغییر کـاربري تعـداد زيـادي از

نتیجه گرفت که عمق تأثیر مستقیم ساخت بزرگراه صدر

امــالک مســکونی بــه کــاربريهــاي ديگــر (ماننــد اداري،

براي محال مجاور آن تا حدود  510متـر اسـت کـه تـا

تجــاري و  )...اســت .از طرفــی بــا بررســی نــرخ مالکیــت

فاصله  00متري ،باعث کـاهش قیمـت امـالک مسـکونی

اتومبیل شخصی در مناطق يک و سه شهرداري تهران که

شده؛ اما در فاصله  00تـا  510متـري از بزرگـراه ،باعـث

به ترتیب  08درصـد و  17درصـد اسـت و همچنـین بـا

رونق بازار مسکن شده است ،اما بـا توجـه بـه مشـاهدا

توجه بـه تعـداد سـفرهاي تولیـد شـده در منطقـه يـک

انجام شده عالوه بر اينکه قیمـت امـالک در ايـن فاصـله

( 481739ســفر در روز) و متوســط ســرعت حرکــت در

افزايش يافته ولی با توجه به افزايش ورود وسايل نقلیه به

معابر اصلی در ساعت اوج ( 18کیلومتر بر ساعت) نسـبت

داخل محال ناشی از افزايش دسترسی ،کیفیت زنـدگی

به تعداد سفرهاي تولید شـده در منطقـه سـه (499801

کاهش داشته است .با توجه به يافتهها و نتايی بیان شده،

سفر در روز) و متوسط سرعت حرکت در ساعت اوج (11

توجه به چگونگی مديريت اين تأثیرا در راستاي کاهش

کیلــومتر بــر ســاعت) ،مــیتــوان نتیجــه گرفــت تمايــل

تأثیرا منفی آن ،امري ضروري است .از طرفی با در نظر

دسترسی به بزرگراههاي شهري در منطقه يک ،بیشـتر از

گـرفتن تمهیــدا مــديريتی و برنامــهريــزي مناســبتــر،

منطقه سه اسـت کـه دلیلـی بـر افـزايش بیشـتر قیمـت

می توان تأثیرا ناشی از ساخت ابرپروژههـاي شـهري در

مســکونی اليــه دوم ( 00-510متــري) در منطقــه يــک،

سطح شهرها را تعديل کرد.

نسبت به افـزايش قیمـت مسـکونی اليـه دوم (00-510

از جمله راهکارهاي پیشنهادي در راسـتاي کـاهش

متــري) در منطقــه ســه اســت .برداشــتهــاي میــدانی

تأثیرا منفـی و افـزايش تـأثیرا مثبـت ابرپـروژههـاي

نگارندگان نیز نشان دادند احـداث بزرگـراه صـدر ،سـبب

شهري عبارتند از :نظار بر روند تغییرا قیمت زمین و

تغییرا اجتماعی ،اقتصادي و کالبدي در نـواحی مجـاور

مســکن و جلــوگیري از بــور بــازي زمــین ،جبــران
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مناطق فراگیرشان داشته و رشد افزايش قیمت مطابق بـا

 -1نتیجهگیری و پیشنهاد
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بررسی و تحلیل چگونگی تأثیر ابرپروژههاي شهري بر قیمت مسکن  /...رضا خیرالدين ،مسعود امیدي بهرهمند ــــــــــــــــــــ 15

خسار هاي مالی ناشی از کاهش قیمت زمین و مسـکن

مؤثر بر قیمت مسکن شهري با استفاده از مد هدانیک

در محال مجاور ابرپروژه ،آرامسازي خیابانهاي محلـه و

قیمت (نمونه موردي :منطقه دو شـهر سـنندج) ،فصـلنامه

کاهش آلودگیهاي صوتی و هوا ناشـی از تـردد ترافیـک

اقتصاد و مديريت شهري.99-49 ،)9(5 ،

عبوري از داخل محلههـا ،ايجـاد مسـیر سـبز در جـداره
بزرگراهها به منظور کاهش آلودگی صوتی و هوا و کـاهش
بررسی گسـترده تـر عوامـل تأثیرگـاار مختلـف ناشـی از
احداث بزرگراه طبقاتی صدر بر محال مجاور و همچنین

تحقیقا اقتصادي.73 -30 ،)4(47 ،
عزيزي ،محمدمهدي .)5984( .تحلیلی بر جايگاه و دگرگـونی
شاخصهاي مسـکن شـهري در ايـران ،هنرهـاي زيبـا،
شماره .11 -94 ،19

تمهیدا برنامه ريزي براي کاهش اثرا منفی بزرگراههـا

عنابستانی ،علـی اکبـر؛ زيـاري ،يوسـفعلی؛ عنابسـتانی ،زهـرا.

و افزايش اثرا احتمـالی بـر محـال مجـاور ،از مسـائل

( .)5931بررسی آثار شرکت گردشگري پديده بر توسعه

پیش رو در ادامه پژوهش حاضر هستند که امید اسـت بـا

شهر در شانديز ،مجله برنامهريزي و توسعه گردشـگري،

مطالعا گسترده تري ،مورد بررسی و کنکاش قرار گیرند.

.513-589 ،)1(1

همچنین اين پژوهش توصیه میکنـد ،مـديريت شـهري

فاضلی ،محمدي؛ بهرامـی اردشـیر؛ محمـدي ،عـارا؛ شـفیعی

قبل از احداث چنین پروژههاي بزرگمقیاسـی در سـطح

خورشیدي ،فاطمه؛ کمـرهاي ،مـريم .)5935( .ارزيـابی

شهرها ،عالوه بر مطالعا فنی مربوطه ،مطالعا بیشتري
در حوزه اجتمـاعی شـامل :ارزيـابی تـأثیرا اجتمـاعی،
زيستمحیطی ،اقتصادي و کالبدي را نیز انجام دهـد ،تـا

تأثیرا منفی ابرپروژهها کاهش يابد.
* اين مقاله برگرفته از پايان نامـه کارشناسـی ارشـد بـا
عنوان «سنجش پیامـدهاي فضـايی ابرپـروژههـاي شـهري در
مقیا

محلی و شهري ،مورد مطالعه :بزرگراه طبقـاتی صـدر»

می باشد که مورد حمايت شهرداري تهران (مرکـز مطالعـا و
برنامهريزي شهر تهران) است.

 -1منابع
اردشیري ،مهیار؛ زحمتکشان ،مرجان .)5981( .بانک زمین شـهري
و ضرور ايجاد آن در کالنشهرها (نمونـه مـوردي شـیراز)،
اولین کنفران

برنامهريزي و مديريت شهري مشهد.

خیرالدين ،رضا؛ فروهر ،امیر؛ ايمـانی ،جـواد .)5931( .توسـعه
هدفمند ايستگاههاي متـرو؛ از قطـببنـدي فضـايی تـا
يکپارچگی شهري در تهران (نمونههـاي مـورد مطالعـه:
ايستگاه مترو دکتـر شـريعتی و ايسـتگاه متـرو میـدان
شهدا) .مجله باغ نظر.51 -10 ،)17(50 ،
رحیمی کاکه جوب ،آرمان؛ عیسیلـو؛ علـی اصـغر ،محمـديان
مصمم؛ حسین؛ رحمتی ،اکبر .)5931( .بررسی عوامـل
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تأثیر آن بر قیمت امالک مسکونی (شهر تهران) ،مجلـه

پیامدهاي اجتماعی پروژه تونل توحید در شـهر تهـران،
مديريت شهري.187 -901 ،)13(50 ،

قلیزاده ،علیاکبر .)5987( .نظريه قیمت مسکن در ايـران بـه
زبان ساده ،چاپ او  ،تهران :انتشارا نور علم.
مرکز آمار ايـران .)5988-5934( .چکیـده يافتـه هـاي طـر
آمارگیري از قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران ،قابـل
دسترسی ازhttp://www.amar.org.ir:
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