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Comparing the Effect of Different Features of Two 
Commercial Large-Scale Buildings on Economic 
Prosperity in District 9 of Mashhad
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Aim variety experiences about the impact of architectural works on the city’s economic dynamism were 
shown that the success rate of this prosperity is directly related to architectural qualities. The purpose of 
this study is to explain this relationship in the context of the social and geographical realities of Mashhad.
Methodology This research, based on the correlation method, over the period of 7 years considers 
two commercial architectural works in the 9th district of Mashhad to determine the effect of their 
characteristics of them (based on the adaptation method from the “Design quality index technique”) 
on creating economic dynamics for the surrounding area (based on “Hedanic analysis” and “method of 
differences in differences”).
Findings In this case study, proper communication with the city and access to urban infrastructure, 
especially the public transportation system was the greatest positive factor for achieving economic 
success additionally 24% increase in the utilization of quality factors (derivate from design quality 
index) was caused to about 30% increase in the value of the vicinity apartments.
Conclusion Increasing the architectural qualities leads to greater economic prosperity therefore the 
identified factors can be used as a guide to prioritizing various factors which are important in shaping 
the projects, and the increased costs to create these qualities in the long turn have a positive impact on 
the project and city prosperity.
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 چکیده

ها آثار معماری بر ایجاد پویایی اقتصادی شهر تاثیریات متعدد درباره تجرباهداف: 

، ارتباط مستقیم با تاثیروجود دارد و میزان موفقیت اثر معماری در ایجاد این 

های آن اثر دارد. هدف از این پژوهش تبیین رابطه میان ها و کیفیتویژگی

ی برای محدوده پیرامون های مختلف معماری با میزان ایجاد رشد اقتصادکیفیت

 های اجتماعی و جغرافیایی شهر مشهد بود.در بستر واقعیت

این پژوهش بر اساس روش همبستگی و به صورت علی و  در شناسی:روش

شهر مشهد و  ۹ای، دو اثر معماری با کاربری تجاری در محدوده منطقه مقایسه

و  های کمیویژگی تاثیرساله مورد بررسی قرار گرفت و چگونگی  ۷در بازه زمانی 

شده از "تکنیک شاخص کیفیت طراحی" بر کیفی این آثار بر مبنای روش اقتباس

ایجاد پویایی اقتصادی برای محدوده پیرامون بر اساس "آنالیز هدانیک" و "روش 

 ها"، تبیین شد.تفاوت در تفاوت

 یترسدسهر و در مورد دو بنای شاخص شهری، برقراری ارتباط مناسب با ش ها:یافته

های یانو شر یحمل و نقل عموم یستمو خصوصًا س یهای شهر ساختیر به ز

مثبت در موفقیت اقتصادی پروژه را داشت و عالوه بر آن  تاثیری، بیشترین ارتباط

شده از ابزار "شاخص مندی از مفاهیم اصلی اقتباسدرصدی در بهره۲۴افزایش 

های درصدی در ارزش واحد۳۰حدود  کیفیت طراحی"، سبب ایجاد پویایی اقتصادی

ز مندی کمتر اآپارتمانی پیرامون آن نسبت به محدوده مجاور پروژه دیگر با بهره

 .شدها این ویژگی

ب شده در اثر معماری، سبهای شناساییمندی از کیفیتافزایش بهرهگیری: نتیجه

ر شود. بیایجاد مطلوبیت و رونق اقتصادی بیشتر در محدوده پیرامون و شهر م

گذاری در مراحل راهنمایی برای اولویت تواندیمشده این اساس موارد شناسایی

های تیفیکیی که برای ایجاد هانهیهزباشد و ها پروژهگیری مختلف شکل

شود در بلندمدت تاثیرات مناسبی هم در مقبولیت پروژه و ایجاد می ترمناسب

 پیرامون اثر معماری خواهد داشت. هم در ایجاد پویایی برای شهر و محدوده

مقیاس، تاثیرات اقتصادی آثار معماری، شاخص کیفیت آثار معماری بزرگگان: واژ کلید

 هاطراحی، آنالیز هدانیک، روش تفاوت در تفاوت
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 مقدمه

های تجاری، نیازمند بازاریابی و معرفی ها همانند شرکته شهرامروز 

خود در بازار جهانی هستند. در این راه، مدیران شهری دست به 

های زیبا و محیطی مناسب که بیانگر اندازابتکاراتی برای ایجاد چشم

د؛ انی است، زدهرقابتکیفیت باالیی از زندگی به عنوان مزیتی 

های مختلفی که برای فضا کالبدی و کیفیتی هایژگیومعماری با 

ن ها در ای، نقش بسیار موثری در ارتقای جایگاه شهردینمایمایجاد 

های بسیاری در تاریخ معماری ها و مثالرقابت بر عهده دارد. نمونه

گیری و طراحی شهری موجود است که مدیریت شهری، با بهره

گیری چهره خاص و کلشده از آثار معماری، سبب شریزیبرنامه

المللی شده بینهای هیسرماها به منظور جذب جذاب برای شهر

ها اهمیت خود را از شدن، مرزاست، زیرا امروزه و در فرآیند جهانی

و رشد  [Matlabi, 2015] اندرفتهها از بین و فاصله انددادهدست 

ارج از منطقه از خها هیسرماها از طریق توانایی در جذب افراد و مکان

. برای مثال موفقیت موزه [Florida, 2003]اتفاق می افتد 

وی وجهای اروپایی در جستگوگنهایم، سبب شد تا بسیاری از شهر

 هایهویتی جدید بعد از خروج صنایع از شهرها، شروع به احداث بنا

ها از گمنامی و گیر نمایند تا ابزاری برای خروج آنفرهنگی چشم

گذاری و اهداف گردشگری باشد. این نوع ر نقشه سرمایهقرارگرفتن د

بیلبائو مشهور شده است، نقش موثری در  تاثیراقدامات که به 

های مالی و های جهانی، اقتصاد کشورها، سرمایهگیری بازارشکل

 & Noori]های سکونت و فعالیت ساکنان محلی داشت تغییر الگو
Rafieian, 2016] تنها نماینده موقعیت ی نه. بر این اساس معمار

ای ها است بلکه به وسیلهگیری حال حاضر شهرو چگونگی شکل

های اقتصادی تبدیل شده ارزشمند در روند شکوفاسازی پتانسیل

 .[Piatkowska, 2012]است 

به نظر برخی محققان، امروزه معماری را باید بر مبنای توانایی در 

های ایجاد سود اس جنبههای اقتصادی بر اسشکوفاسازی قابلیت

برداران که ممکن است فرد، سازمان و حتی شهر اقتصادی برای بهره

. این بررسی و [Klingmann, 2015]  باشد، مورد سنجش قرار داد

سنجش نیازمند ابزاری مناسب و پایا است و تغییرات قیمت امالک 

ی اپیرامون به عنوان ابزاری مناسب و متداول در تحقیقات متعدد بر 

این منظور به کار گرفته شده است؛ زیرا شاخص تغییرات قیمت 

ترین ترین، گویاترین و کاربردیزمین و مسکن، یکی از جامع

ها، برای بررسی تغییرات کیفیت محیط است سنجه

[Kheyroddin, 2017] بر این اساس، باالرفتن قیمت خرید و .

و رشد فروش امالک، به عنوان عاملی برای سنجش ارزشمندی 

، این ردیگیماقتصادی شهر، بر اساس عوامل دیگر مورد استفاده قرار 

مورد  [Chui & Chau, 2005]روش در تحقیقات تجربی متعدد 

استفاده قرار گرفته است و بر اساس نتایج به دست آمده، 

معناداری میان افزایش  کامالً پژوهشگران بر این باورند که رابطه 

و باالرفتن تولید ناخالص داخلی  قیمت خرید و فروش امالک

[Campbell & Cocco, 2007]  وجود دارد. تحقیقات متعددی بر

بررسی رابطه معماری و اقتصاد متمرکز شده است و موضوع از منظر 

کیفی و کمی مورد توجه محققان متعدد قرار گرفته است. به عنوان 

لندن  تاستاد دانشگاه اقتصاد و سیاس گابریل آلفدتمثال پروفسور 

ادی ی اقتصتاثیرگذار با بررسی سه ورزشگاه بزرگ در برلین شعاع 

مقیاس بر محدوده پیرامون را به میزان مستقیم اثر معماری بزرگ

و  [Ahlfeldt & Maennig, 2010]متر تعیین نموده است  ۳۰۰۰

اثر معماری  ۲۴شهرت معمار اثر، با بررسی  تاثیردر مطالعه دیگر بر 
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شدن در یک شهر به این نتیجه رسیدند که با بیشتر فرانک لوید رایت

ین ؛ اابدییمفاصله از این قبیل آثار، قیمت امالک پیرامون کاهش 

است که در فاصله  %۸٫۵متری به میزان ۵۰تغییر قیمت تا فاصله 

 ,Ahlfeldt & Mastro]کاهش یافته است  %۵متری به ۲۵۰تا  ۵۰
ات اقتصادی معماری و در تحقیقی دیگر در مورد تاثیر  [2012

شده در محل ورزشگاه قبلی نمادین و با بررسی دو ورزشگاه احداث

کند که در شهر لندن بر تغییر قیمت امالک پیرامون بیان می

های بودن اثر معماری، باعث افزایش قیمت محدودهشاخص

 & Ahlfeldt] شودیم %۱۵پیرامونش به میزان بیش از 
Kavetsos, 2014]. سازی تحقیقات با هدف کمی این قبیل

تاثیرات اثر معماری بر رشد اقتصادی شهرها، در کشور ایران، به 

هایی در خصوص ندرت انجام پذیرفته است. هر چند پژوهش

های بهینه ساخت و ساز های اقتصادی احداث الگوپیامد

[Rezvani, 2015] های پروژهگیری یا تاثیرات اجتماعی شکل

پذیرفته است، ولی هنوز حتی در خصوص مقیاس انجام بزرگ

مقیاس نیز اختالف نظرهایی بزرگهای پروژهگیری ضرورت شکل

ی گویدر پاسخ ناتوانرا ها پروژهوجود دارد. برخی محققان این قبیل 

های خود در راستای شکوفایی اقتصادی و ارتقای ها و ادعابه وعده

؛ ولی [Sarkheyli et al., 2018]دانند مکانی و محیطی می

 گیریکنند که منافع اجتماعی شکلها ادعا میطرفداران این پروژه

مقیاس، به سطوح پایین جامعه نیز نفوذ خواهد آثار معماری بزرگ

یز تر جامعه نکرد و در نهایت باعث ایجاد انتفاع برای سطوح پایین

و در این میان، جای  [Noori & Rafieian, 2016]خواهد شد 

آثار معماری و بررسی چگونگی و ارتباط  تاثیرسازی میخالی ک

کیفیت آثار معماری بر میزان و نحوه ایجاد این شکوفایی اقتصادی 

 شود. به شدت احساس می

های خوب اتفاقی که پیدایش ساختمان دارندیممحققان بیان 

ل ها حاصگونه ساختماننیست، بلکه طراحی ارزشمند و مطلوب این

فکری معماران و ه اولیه مناسب و تالش، همکاری و هموجود برنام

کارفرمایان خوب است. برای رسیدن به تاثیرات مناسب اقتصادی 

د؛ بینی شده باشریزی اولیه پیشاین مهم در برنامه ستیبایمنیز 

 فهیوظترین های ساختمان، اولین و مهمریزی نیازچرا که برنامه

و همواره طراحان و  [Pena & Parshall, 2012]معماری است 

. هستند روبروریزان با موضوع انتخاب از میان عوامل متعدد برنامه

های مختلف این پژوهش به دنبال تبیین رابطه میان کیفیت

معماری در ایجاد رشد اقتصادی بر مبنای بررسی مطلوبیت محدوده 

پیرامون، مبتنی بر مطالعات کمی و آمار و اطالعات قابل استخراج 

مقیاس با کاربری تجاری در محدوده رای دو پروژه معماری بزرگب

 شهر مشهد بود.  ۹جغرافیایی منطقه 

 

 شناسیروش

این پژوهش بر اساس روش همبستگی و به صورت علی و 

مقیاس با کاربری تجاری در محدوده ی، دو اثر معماری بزرگاسهیمقا

یان میزان است تا ارتباط مشهر مشهد را بررسی کرده  ۹منطقه 

کمی و کیفی شناسایی های یژگیومندی این آثار معماری از بهره

های اقتصادی، مورد شده را با چگونگی فعلیت یافتن پتانسیل

گیری پژوهش در این محدوده، سنجش قرار دهد. دلیل اصلی شکل

 ۲۰۰۰۰یی با متراژ بیشتراز هاپروژهمقیاس (وضعیت مستحدثات بزرگ

شورای  ۲۸/۰۳/۱۳۹۸-/ش۵۰۴۶/۹۸/۵اره بر اساس مصوبه شم

با کاربری تجاری در بازه زمانی پژوهش و  اسالمی شهر مشهد)

های شهری و کارکرد اصلی آن به صورت همچنین ثبات در زیرساخت

ت. ای شهری اسهای توسعهمسکونی و تثبیت این کارکرد در برنامه

مطالعه نشان داده شده است، در محدوده  ۱گونه که در شکل همان

دو پروژه  صرفاً ) ۱۳۹۸ -۱۳۹۱( ۲۰۱۸تا  ۲۰۱۰های و در بازه زمانی سال

های آرمیتاژ گلشن و آبان پالزا مقیاس با کاربری تجاری به نامبزرگ

ها در اخذ پروانه نموده و بخش تجاری آن ۱۳۹۲که هر دو در سال 

برداری رسیده، شکل گرفته است و این ویژگی به بهره ۱۳۹۵سال 

ها به صورت مستقل را فراهم ده امکان بررسی و مقایسه آنمحدو

 . دینمایم

اثر معماری مطلوب توسط های یژگیوکیفیت معماری و 

ه ها در این زمیننظران بسیاری مورد بحث قرار گرفته و نظریهصاحب

ها است ولی در کلیت، ها و مولفهاگرچه دارای اختالفات در معیار

ها وجود دارد. این پژوهش برای ی در آنوجوه مشترک قابل توجه

ورای ش راً یاخاعتبار بیشتر مبانی، روشی با اقتباس از ابزاری که 

صنعت ساخت انگلستان برای سنجش کیفیت طراحی تدوین نموده 

 را مورد استفاده قرار داده است، این ابزار "شاخص کیفیت طراحی

(Design Quality Index-DQI)نای آن شود و مب" نامیده می

" است که وجه منابع (Vitruvius)گانه "ویتروویوس همان سه

 ,Nadimi]اند (مالی، زمانی، طبیعی و انسانی) را به آن افزوده
. این شاخص، ابزاری برای سنجش طیف وسیعی از [2010

 ۱۰مشتمل بر  [Gann et al., 2003]های تعریف کیفیت بنا معیار

اصلی "کاربرد یا عملکرد"، گروه موضوعی است که در سه سرفصل 

بندی شده است؛ هر کدام از ی" دستهگذار تاثیر "کیفیت ساخت" و "

پرسش برای ارزیابی است که  ۱۵تا  ۶دسته موضوعی شامل  ۱۰این 

 ,.Spellerberg et al] ندشویمگزاره را شامل  ۹۱در مجموع 
ها ناب طراحی کیفیت ارزیابی برای سنجشی . این ابزار، روش[2010

ورت ص حاصله به است و نتایج کوتاه نامهپرسش یک از گیریبهره اب

 زانآید که بیانگر میدر می نمایش به عنکبوتی نمودار در گرافیکی

موجودش است  وضع با مقایسه در پیشنهادی قوت هر طرح و ضعف

[Sholeh et al., 2017] با اقتباس از این روش و بررسی .

مفهوم اصلی  ۲۳ظران در نهایت نتحقیقات دیگر و اخذ نظر صاحب

، نظر این مفاهیم تاثیربرای سنجش برای ارزیابی در نظر گرفته شد. 

مهندسین معمار عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان شهر مشهد 

نامه اخذ شد. حجم نمونه با فرمول کوکران و با مقدار در غالب پرسش

بت به تکمیل نفر نس ۱۲۱نفر تعیین شد و تعداد  ۹۵برابر  ۰٫۱خطای 

بر اساس فرمت پیشنهادی ها نامهپرسشنامه اقدام نمودند. پرسش

 نامه پس از"ابزار شاخص کیفیت طراحی" تهیه شد. در این پرسش

معرفی کلی پژوهش، از متخصصین خواسته شد تا ابتدا به صورت 
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مفهوم اصلی در ایجاد کیفیت  ۲۳کلی میزان اهمیت هر کدام از این 

 ۱۰تا  ۱ندی آثار معماری را با انتخاب از میان طیف بهتر و ارزشم

های هر کدام از مشخص نمایند و پس از آن برای سنجش ویژگی

ی مندشوندگان درباره میزان بهرهدو پروژه نمونه موردی، نظر پرسش

تایی لیکرت ۵ها از مفاهیم اصلی بر مبنای طیف هر کدام از پروژه

محتوی -نامه از روش منطقیاخذ شد. برای بررسی روایی پرسش

یت نامه کمیت و کیفاستفاده شد و پیش از شروع به توزیع پرسش

ها سئواالت از نظر خبرگان مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر آن

، دارای هانامهپرسشاصالحات الزم انجام پذیرفت؛ نتایج حاصل از 

ها ی گویهبود که بیانگر سازگاری عال ۰٫۹۵۸ضریب آلفای کرونباخ 

است که در آن  ۱ها به شرح جدول نامهاست. نتایج حاصل از پرسش

مندی نمونه حاصل ضرب میزان اهمیت هر مفهوم در میزان بهره

 نیانگیو م یاصل میمفاهموردی از آن مفهوم به عنوان امتیاز موزون 

موزون مقوله  ازیبه عنوان امت یدیهر مقوله کل یبرا ریمقاد نیا

 قرار گرفت. یبعد یها لیتحل یامبن یدیکل

ها بر محدوده اثیرات اقتصادی هر کدام از پروژهبرای سنجش ت

آثار معماری بر توسعه  تاثیرپیرامون خود از روش تحلیل و ارزیابی 

و روش تفاوت  (Hedonic)اقتصاد شهری بر مبنای آنالیز هدانیک 

استفاده شد؛ در این تجزیه و  [Shafia et al., 2021]ها در تفاوت

یط محهای یژگیو، تاثیرات سایر تحلیل و آنالیز آماری چندمتغیره

، این رویکرد شودیممورد بررسی، به صورت ثابت در نظر گرفته 

معمول در مطالعات اقتصادی شهرها، به عنوان آنالیز هدانیک 

تابع قیمت هدانیک بیان  .[Rosen, 1974] شودیمشناخته 

های مثبت و مطلوب برای مصرف دارد که هر چه تعداد ویژگیمی

شده بیشتر باشد، قیمت بازاری آن واحد د مسکونی معاملهیک واح

 .[Sedaghati & Nouriyan, 2016]مسکونی بیشتر خواهد بود 

های داخلی و خارجی اثر بر همین اساس مطلوبیت و ویژگی

ای مثبت محلی ارزیابی به عنوان شاخصه تواندیممعماری را نیز 

تاثیرات، از . در این روش بررسی [Jim & Chen, 2009]کرد 

گیری متغیری نه در خود آن پدیده بلکه در پیرامون آن انجام اندازه

های محلی از روش و برای حذف تاثیرات سایر ویژگی ردیپذیم

ها که اساس آن تجربیات تحقیقات بالینی و بررسی تفاوت در تفاوت

وضعیت افراد قبل و بعد از اعمال درمان، نسبت به وضعیت افراد 

های دو گروه در مال درمان و با تمرکز بر تغییرات و تفاوتبدون اع

 & Ahlfeldt]است این دو بازه زمانی و به صورت میانگین 
Kavetsos, 2014] استفاده شد. برای این بررسی، چهار گروه داده ،

های مجاور هر به صورت میانگین، شامل قیمت امالک در محدوده

ها هستند در مقایسه با ز آنا متاثرکدام از دو اثر معماری که 

ها، در دو بازه زمانی قبل و بعد از های دارای فاصله از آنمحدوده

گیری اثر معماری مورد بررسی و سنجش قرار گرفت. از آنجا شکل

گیرد بر روی هر دو سایر عواملی که مورد بررسی قرار نمی تاثیرکه 

ها، قابل دلیل کنترل میانگین تفاوتشود، بهگروه اعمال می

توان تفاوت حاصله را نتیجه تغییر است و می نظرکردنصرف

مقیاس) های بزرگگیری پروژهایجادشده (در این تحقیق شکل

 .[Wooldridge, 2013]دانست 

 

 
 هاهای آنیژگیو جدول و مقیاسبزرگهای پروژه پراکنش نقشه )۱شکل 
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یت در اهم یزانم مفاهیم اصلی مقوالت کلیدی

 ایجاد کیفیت بهتر
 مجموعه آبان پالزا مجموعه آرمیتاژ

میزان 

 مندیبهره
 امتیاز موزن

 یاصل میمفاه

 امتیاز موزن
 یدیمقوله کل

میزان 

 مندیبهره
 امتیاز موزن

 یاصل میمفاه

 امتیاز موزن
 یدیمقوله کل

 مرتبط با عوامل بیرونی و کالبدیهای شاخصه -عوامل خارجی

گیری از موقعیت سایت و بهره

 های محلی در طراحیپتانسیل
 ۱۸٫۱۴ ۱۴٫۱۹ ۱٫۷۶ ۲۸٫۶۴ ۲۳٫۱۳ ۲٫۸۷ ۸٫۰۶ شاخص شهریهای پروژههمجواری با 

 خصوصاً های شهری و دسترسی به زیرساخت

های سیستم حمل و نقل عمومی و شریان

 ارتباطی

۸٫۹۴ ۳٫۸۲ ۳۴٫۱۵ ۲٫۴۷ ۲۲٫۰۸ 

گیری از قابلیت معماری به عنوان نمادی بهره تبلیغات و جلب نظر مردم

 برای معرفی محصوالت و خدمات

۸٫۱۴ ۳٫۲۵ ۲۶٫۴۶ ۲۴٫۴۳ ۲٫۰۹ ۱۷٫۰۱ ۱۶٫۲۲ 

های رقابتی سایت از طریق معرفی تقویت ویژگی

 های شهر و هویت محلیقابلیت

۷٫۸۷ ۲٫۴۳ ۱۹٫۱۲ ۱٫۸۷ ۱۴٫۷۲ 

های گیری از طراحان برند و شاخص و تیمبهره

 اجرایی مشهور و صاحب نام

۷٫۴۷ ۳٫۵۴ ۲۶٫۴۴ ۱٫۹۲ ۱۴٫۳۴ 

گیری از تبلیغات محصوالت برای تبلیغ اثر بهره

 معماری

۸٫۰۳ ۳٫۴۱ ۲۷٫۳۸ ۱٫۹۲ ۱۵٫۴۲ 

برقراری روابط مناسب بین شهر و 

 اثر معماری

رای های جداکننده و تلفیق با شهر بحذف مرز

 کنندگیافزایش حس پذیرش و دعوت

۸٫۷۱ ۲٫۶۱ ۲۲٫۷۳ ۲۶٫۲۹ ۲٫۲۵ ۱۹٫۶۰ ۱۷٫۱۶ 

های حرکت سواره و ایجاد پیوند مناسب با شریان

 پیاده پیرامون

۸٫۳۱ ۳٫۷۰ ۳۰٫۷۵ ۱٫۶۰ ۱۳٫۳۰ 

فروشی، رستوران و زندگی پیشبینی مراکز خرده

 های دارای کمبود در محلشبانه و کارکرد

۸٫۷۸ ۳٫۴۹ ۳۰٫۶۴ ۲٫۲۰ ۱۹٫۳۲ 

ها برای ایجاد انعطاف در تغییر کاربری فضا

 هماهنگی با تغییرات پیرامون

۸٫۰۹ ۲٫۶۰ ۲۱٫۰۳ ۲٫۰۳ ۱۶٫۴۲ 

 های درونی و عملکردیشاخصه -عوامل داخلی

نوآوری و جذابیت فرم و حجم و 

 مواد

ها و عناصر بدیع و مواد و مصالح استفاده از فرم

 های جدیدو تکنولوژی

۸٫۰۸ ۳٫۵۵ ۲۸٫۶۸ ۲۵٫۰۸ ۲٫۲۰ ۱۷٫۷۸ ۱۶٫۰۷ 

 ۱۴٫۷۸ ۱٫۸۲ ۱۹٫۱۶ ۲٫۳۶ ۸٫۱۲ محیطیهای یژگیوایجاد فرم بر اساس 

های یکاربر محیطی و های یزشتپوشاندن 

 ی مرتبطخدمات

۷٫۹۴ ۳٫۴۵ ۲۷٫۳۹ ۱٫۹۷ ۱۵٫۶۴ 

ای معماری برای خلق خاطره

 ماندگار

از طریق  ایجاد خاطره ماندگار و تهییج احساسات

 یادآوری خاطرات محیط

۸٫۶۳ ۲٫۵۶ ۲۲٫۰۹ ۱۷٫۸۴ ۱٫۶۷ ۱۴٫۴۱ ۱۲٫۳۱ 

 ۱۰٫۲۰ ۱٫۳۶ ۱۳٫۵۸ ۱٫۸۱ ۷٫۵۰ وجود شعار، تم یا داستان برای ایجاد خاطره

ها و کیفیت و کمیت فعالیت

 فضاها

ها فضا (بنا به عنوان سیالیت و آزادی فعالیت

 بستر بروز رخدادها)

۷٫۸۶ ۳٫۳۶ ۲۶٫۴۱ ۲۶٫۳۵ ۱٫۷۸ ۱۳٫۹۹ ۱۵٫۲۲ 

شده برای فضا در ریزیخوانایی فعالیت برنامه

 کنار تنوع خدمات جانبی

۸٫۴۶ ۲٫۸۴ ۲۴٫۰۳ ۱٫۹۴ ۱۶٫۴۱ 

های جاذب افراد مختلف بر پیشبینی رویداد

 های مخاطبیناساس فرهنگ و باور

۸٫۳۶ ۲٫۶۴ ۲۲٫۰۷ ۱٫۷۹ ۱۴٫۹۶ 

ارتقای کیفیت مفصل ارتباطی و فضای واصل 

 های عمومی و فضای خصوصین کارکردمیا

۷٫۷۲ ۳٫۸۵ ۲۹٫۷۲ ۲٫۰۰ ۱۵٫۴۴ 

آسایش و رفاه حداکثری 

 بردارانبهره

ارایه خدمات متنوع برای سالیق مختلف با هدف 

 ایجاد و جذب مخاطبین بیشتر

۸٫۰۹ ۳٫۶۵ ۲۹٫۵۳ ۳۰٫۱۰ ۱٫۸۹ ۱۵٫۲۹ ۱۵٫۲۱ 

تحقق آسایش و رفاه مازاد بر رفع نیاز اولیه 

 مشتری

۸٫۴۰ ۳٫۶۵ ۳۰٫۶۶ ۱٫۸۰ ۱۵٫۱۲ 

ها و آزادی در شفافیت فضا

 انتخاب

حذف عناصر جداکننده و تبدیل آن به عامل 

 برقراری ارتباط

۷٫۴۷ ۱٫۹۶ ۱۴٫۶۶ ۲۱٫۳۴ ۱٫۶۵ ۱۲٫۳۳ ۱۳٫۱۱ 

شفافیت فضا و امکان ادارک و انتخاب همزمان 

 چندین فضا و عملکرد

۸٫۱۲ ۳٫۴۵ ۲۸٫۰۱ ۱٫۷۱ ۱۳٫۸۹ 
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 مطالعه محدوده در آپارتمان فروش و دیهای خرمتیق راتییتغ روند یرستر  قشهن )۲شکل 

 
قیمت خرید و فروش امالک در محدوده پیرامون از سامانه اطالعات 

زی بازار امالک ایران (سابا)، سایت رسمی وزارت راه و شهرسا

های خرید و فروش امالک روزنامه جمهوری اسالمی ایران و آگهی

آمده، بر مبنای قیمت هر دستخراسان استخراج شد؛ اطالعات به

اس ایجی-افزار آرکآپارتمان در سه بازه زمانی در محیط نرم مربع متر

)Arc- GISسازی شد و برای دستیابی به قیمت واقعی ) پیاده

های نادرست، ابتدا ناشی از اظهار قیمت محدوده و کاهش خطای

ماه و در سه بازه زمانی شروع دوره  ۳قیمت معامالت امالک در 

برداری از دو اثر ، زمان بهره۱۳۹۱مطالعه در سه ماهه سوم سال 

و پایان دوره مطالعه در سه  ۱۳۹۵معماری در سه ماهه اول سال 

پس میانگین سازی و سها پیاده، در نقشه۱۳۹۷ماهه آخر سال 

ها، مبنای تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل گرافیکی و مشاهده داده

که  (Raster)های رستری روند تغییرات قیمت در هر دوره، نقشه

 یابی،ها قیمت خرید و فروش امالک است با روش درونبعد سوم آن

ها و روابط آماری برای ایجاد بر پایه مدل (Kriging)ابزار کریگینگ 

طح بسیار دقیق (که نقاط مجهول بر اساس نقاط معلوم مجاور یک س

)، تهیه شد و به منظور امکان تحلیل روند تغییرات شودیمتعیین 

درجه، از باالترین قیمت به رنگ  ۴های آپارتمانی، در قیمت واحد

 سازی شد.ترین قیمت با رنگ سیاه سادهسفید تا پایین
 

 

 هاافتهی

های معماری و تاثیرات برای بررسی همبستگی میان کیفیت

ها استفاده شد؛ نتایج اقتصادی دو اثر معماری از مقایسه نمودار

نمایش  ۳ها به صورت نمودار عنکبوتی در شکل نامهحاصل از پرسش

های کمی و مندی دو اثر معماری از ویژگیه شد که میزان بهرهداد

 :داردیمای بیان شده را به صورت مقایسهکیفی ارزیابی

بر مبنای تقسیم فاصله میان  ۴ی، نمودار شکل اسهیمقابرای بررسی 

بخش   ۵  به  ،۲شکل   در نقشه  شده مایش داده معماری ن دو اثر 

در محدوده پیرامون ترسیم شد؛ بندی مساوی و امتداد این تقسیم

متوسط قیمت در بازه زمانی شروع مطالعه در هر سلول به عنوان 

قیمت پایه در نظر گرفته و درصد افزایش قیمت در دو بازه زمانی 

ه شددیگر نسبت به آن در نمودار نمایش داده شد؛ میانگین اعمال

یانگین ها نسبت به مبرای هر سلول در آزمون انحراف معیار داده

ها در فاصله اطمینان قرار داشت و داده %۹۵٫۷۷ارزیابی شد که 

 قرار گرفت. تاییدبودن میانگین اعمال شده در نمودار مورد نرمال

 که در ابتدای شودیمها مشخص نمودار ایمقایسهبر اساس بررسی 

دوره مطالعه، محدوده پیرامون هر دو پروژه از مقبولیت مناسبی 

ود آپارتمانی را به خهای واحدبرخوردارند و حداکثر ارزش فروش 

برداری از این اند ولی پس از گذشت چند سال از بهرهاختصاص داده

های خرید و فروش در مجاورت هر کدام دو اثر معماری، روند قیمت

از این دو اثر از الگویی متفاوتی پیروی نموده است که بر اساس 

ها و آن را نتیجه کیفیت توانیها متفاوتروش تفاوت در 

پروژه معماری در نظر گرفت. متوسط رشد های مختلف دو ویژگی

قیمت امالک در انتهای بازه زمانی مطالعه برای کل محدوده نسبت 

از تورم و سایر موضوعات  متاثربود که  %۳۱۷به سال مبنا، برابر 

بودن نقش و کارکرد محدوده و دلیل ثابتاقتصادی است و به

زایش قیمت شهری، انتظار اولیه آن است که این افهای رساختیز

های به صورت یکسان در کل محدوده اعمال شود ولی واحد

بیشتر از این میزان  %۵۱آپارتمانی پیرامون پروژه آرمیتاژ حدود 

دود تا فاصله ح تاثیرمتوسط، افزایش قیمت را تجربه کردند و این 

؛ ولی معابر اصلی محدودکننده شودیممتر از آن نیز مشاهده ۲۵۰

حدوده پیرامون پروژه آبان پالزا از متوسط رشد . مهستند تاثیراین 

قیمت محدوده عقب مانده و میزان افزایش قیمت در پیرامون آن 

کمتر بود؛ این تفاوت  %۳۲یعنی  %۲۸۵نسبت به سال مبنا در حدود 

در ایجاد تاثیرات اقتصادی، همبستگی کاملی با روند موجود در 

ر کدام از این دو اثر از مندی هکه بیانگر میزان بهره ۳نمودار شکل 

داشت؛   است را  ارزیابی شده  معماری و کیفی   کمی های یژگیو
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 بود %۳۸٫۷۶ها برابر مندی پروژه آبان پالزا از این ویژگیمتوسط بهره

بیشتر  %۲۴یعنی حدود  %۶۲٫۹۱و در مقابل پروژه آرمیتاژ به میزان 

محدوده برخوردار شده است و به همین ترتیب ها یژگیواز این 

بیشتر نسبت  %۳۰پیرامون پروژه آرمیتاژ، افزایش قیمتی به میزان 

به افزایش قیمت محدوده پروژه آبان پالزا را تجربه نمود که بیانگر 

های مندی اثر معماری از ویژگیای مستقیم میان بهرهوجود رابطه

کمی و کیفی ارزیابی شده و ایجاد رونق اقتصادی در محدوده 

 ها بود. پیرامون آن

 

 

 

 
 شده یابیارز یکم و یفیهای کیژگیو از یمعمار  اثر دو یمندبهره زانیم یعنکبوت نمودار )۳شکل 
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 آپارتمانی نسبت به قیمت پایه در زمان شروع مطالعههای واحدنمودار درصد تغییرات قیمت ) ۴شکل 

 

 بحث

های مختلف معماری این مقاله با هدف تبیین رابطه میان کیفیت

مقیاس تجاری در ایجاد رشد اقتصادی، مبتنی بر در آثار بزرگ

مطالعات کمی و آمار و اطالعات قابل استخراج برای دو پروژه 

شهر مشهد انجام پذیرفت. هر چند در  ۹معماری واقع در منطقه 

دهی شاخص و برند در شکلهای پروژه تاثیرهای مختلفی پژوهش

و توسعه شهری  [Anabestani, 2017]توسعه پایدار اجتماعی 

[Anabestani et al., 2013]  و همچنین ارتقای اقتصاد محلی

[Noori & Rafieian, 2016]  مورد توجه قرار گرفته است ولی در

های یگژ یوها و کیفیت تاثیرشده، پژوهشی در خصوص بررسی انجام

 یادشده انجامهای توسعهاین قبیل آثار در میزان و چگونگی ایجاد 

ه در ک شودیمنپذیرفته است و اهمیت موضوع زمانی بیشتر آشکار 

مقیاس که به اهداف معماری بزرگهای پروژهادبیات موضوع به 

خوریم و ، برمی[Cosme, 2017]اند نشده نائلاقتصادی مورد نظر 

وجو نمود. در ها جستگیری آندر شکل موثردر عوامل علت را باید 

این پژوهش تالش شده است در مورد دو پروژه معماری با کاربری 

تجاری، رابطه میان میزان پویایی اقتصادی ایجادشده در محدوده 

های پیرامون، بر اساس تغییرات ارزش خرید و فروش واحد

گیری اثر در شکل موثرهای کمی و کیفی آپارتمانی، با ویژگی

مفهوم اصلی اقتباس شده از ابزار "شاخص  ۲۳معماری بر اساس 

کیفیت طراحی" مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل بیانگر آن بودند 

از مفاهیم  %۲۴مندی بیشتر پروژه آرمیتاژ گلشن به میزان که بهره

در ارزش خرید و  %۳۰اصلی یادشده سبب افزایش قیمتی به میزان 

متر شده است و ۵۰آپارتمانی در وسعتی به شعاع های واحدفروش 

متر از اثر نیز امتداد دارد؛ این نتایج با ۲۵۰تا حدود  تاثیراین 

 & Ahlfeldt & Maennig, 2010; Ahlfeldt]تحقیقات مشابه 
Mastro, 2012; Ahlfeldt & Kavetsos, 2014]  همخوانی

اثر های یژگیویکی از  فاً صر های یادشده دارد، هر چند در پژوهش

معماری مورد سنجش قرار گرفته است ولی در این پژوهش میزان 

مفهوم اصلی نسبت به  ۲۳مندی دو اثر معماری از هر کدام از بهره

یکدیگر نیز مورد سنجش قرار گرفته است که بر این اساس، برقراری 

ًا وصو خص یهای شهر به زیرساخت یدسترسارتباط مناسب با شهر و 

را  اثیرتی بیشترین ارتباطهای یانو شر یحمل و نقل عموم یستمس

 یرستوران و زندگ ی،فروشپیشبینی مراکز خردهدارد و پس از آن 

شوندگان از منظر پرسش کمبود در محل یهای داراشبانه و کارکرد

در موفقیت اقتصادی اثر معماری مهم ارزیابی شده است. ولی در 

ین ویژگی اثر معماری که می تواند نقش تحقیقات مشابه، مهمتر

موثری در ایجاد پویایی اقتصادی داشته باشد، وجود موضوع محوری 

(theme-o-centric)  بیان گردیده است. این موضوع محوری

ممکن است مرتبط با یک ورزش، واقعه تاریخی، یک اقدام تفریحی 

از برگرفته  یحت ای [Hannigan, 1998]و یا یک سرگرمی مشهور 

 باشد.  [Klingmann, 2015] مشهور و متفاوت یبرند کی
 

تر مندی از این مفهوم موفقدر بهره %۳۰با وجود آنکه پروژه آرمیتاژ 

از پروژه آبان پالزا ارزیابی شده است ولی در بررسی کلی این مفهوم 
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اهمیت کمتری نسبت به سایر مفاهیم را به خود اختصاص داده 

مشابه در محدوده پیرامون های پروژه است که با توجه به کمبود

قلمرو مطالعه قابل توجیه است زیرا تعدد انتخاب در محدوده وجود 

تجاری وجود های یکاربر ندارد، در صورتی که اگر موارد متنوعی از 

داشت، آنگاه اهمیت وجود برند یا "موضوع محوری" به عنوان عاملی 

ب مخاطبین ایفای نقش مهم برای ایجاد جذابیت و تغییر در انتخا

های سازی پژوهشو این تفاوت بیانگر اهمیت نیاز به بومی نمودیم

های پروژهشده در خصوص تاثیرات اقتصادی المللی انجامبین

منحصربفرد کشور ایران های یژگیوها و معماری بر اساس واقعیت

شده، تحقیق مشابهی در این خصوص انجامهای یبررساست؛ ولی در 

 قدم است. افت نشد و این پژوهش در این عرصه پیشی

از تغییرات قیمت امالک پیرامون به عنوان  صرفاً در این تحقیق، 

ای برای سنجش پویایی اقتصادی استفاده شد که در شاخصه

اری بردتحقیقات مشابه متعدد، به عنوان ابزاری پایا و روا مورد بهره

تر نیاز به دسترسی به است ولی برای شناخت دقیققرار گرفته 

های اقتصاد خرد و کالن و بررسی تعداد های جمعیتی و تحلیلآمار

معماری است تا بتوان به نتایج کلی و جامع های پروژهبیشتری از 

و قابل تعمیم دست یافت. موضوع ارتباط معماری با ایجاد پویایی 

ا های اقتصادی معماری، موضوعی است که باقتصادی یا کارکرد

وجود اهمیت فراوان، هنوز وجوه نامشخص و مبهم متعددی برای 

آن متصور است، این در حالی است که تحقیقات در این زمینه به 

خصوص در ایران اندک است. در این پژوهش تالش شد تا با استفاده 

کیفی و های یژگیواز تجارب حوزه اقتصاد شهری و تلفیق آن با 

در حد توان و اطالعات در دسترس کمی آثار معماری به موضوع 

پرداخته شود ولی گستردگی موارد و ارتباطات پیچیده موجود که 

شود، نیازمند مطالعات بیشتر و منجر به پویایی اقتصاد می

 ی است.تر گسترده

 

 گیرینتیجه

 شده در اثر معماری، سببهای شناساییمندی از کیفیتافزایش بهره

دی بیشتر در محدوده پیرامون و شهر ایجاد مطلوبیت و رونق اقتصا

 راهنمایی برای تواندیمشده شود. بر این اساس موارد شناساییمی

باشد و ها پروژهگیری گذاری در مراحل مختلف شکلاولویت

 شود درایجاد می ترمناسبهای تیفیکیی که برای ایجاد هانهیهز

در ایجاد  بلندمدت تاثیرات مناسبی هم در مقبولیت پروژه و هم

 پویایی برای شهر و محدوده پیرامون اثر معماری خواهد داشت.

 

 -تشکر و قدردانی: 

در این پژوهش اصول و ضوابط اخالق علمی همچون  تاییدیه اخالقی:

 امانتداری، رازداری، صداقت و غیره مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است.

در مهدی شفیعا ی این مقاله مستخرج از رساله دکتر تعارض منافع: 

دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد با عنوان نقش 

ها به منظور تدوین اصول و راهبرد-آثار معماری در توسعه اقتصاد شهری

است  های اقتصادی معماری در توسعه شهر مشهدبرداری از فرصتبهره

 وسن طبسی مح، دکتر علیرضا رضوانیکه به راهنمایی اساتید دکتر 

به انجام رسیده است. در این  سید سعید ملک الساداتمشاوره دکتر 

پژوهش هیچ تعارض منافعی وجود ندارد و هیچ کدام از نویسندگان نقشی 

مورد بررسی در این پژوهش ندارند و های نمونهدر طراحی و اجرای 

 ها دریافت نشده است.هیچگونه کمک یا ارتباط مالی نیز از آن

مهدی شفیعا (نویسنده اول)، نگارنده مقدمه/ پژوهشگر  ویسندگان:سهم ن

شناس/ )؛ علیرضا رضوانی (نویسنده دوم)، روش%۴۵اصلی/ نگارنده بحث ( 

)؛ محسن طبسی (نویسنده سوم)، %۴۰پژوهشگر کمکی/ تحلیلگر آماری (

الساداتی (نویسنده )؛ سیدسعید ملک%۵پژوهشگر کمکی/ تحلیلگر آماری (

 )%۱۰پژوهشکر کمکی/ تحلیلگر آماری ( چهارم)، 
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