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. استناممكن  ،مسكن بخش در بازخوردها گرفتندهيو ناد ندالیدخ یاديز یرهایمتغ ،مسكن
 كرديحوزه، استفاده از رو نيدر ا ها استیس ریتأث نییتع یبراقدرتمند  یاز ابزارها یكي
 متیبر ق مؤثرعوامل  یمعلول -ی   عل نمودار  كرد،يرو نيتوجه به ا با. ستها ستمیس یشناس يیايپو

 مدل یسازهیشب یراب. است شده ارائه مسئله یايپو یسازمدل یبرامسكن در استان تهران، 
 یها استیس یبررس منظوربه ،انيپا در. است شده استفاده میونس افزاراز نرم ،شدهدرنظرگرفته
 شيافزا دهد یم نشان حاصل جينتا. صورت گرفته است یبند ويسنار ،مسكن بازار در مختلف
دولت  یسو از متیق ارزان یهامسكن ةعرض نیهمچن و کشور یها استان گريد یشهر امكانات
 متیکاهش ق نیمسكن و همچن متیوساز مسكن، به تعادل در ق ساخت یبرا التیتسه ةو ارائ

 . شودیم جردر بازار مسكن من

 . مسکن يتقاضا و عرضه ستم،یس یشناسییایپومسکن،  بازار: كلیدي هاي واژه

 ايران سمنان، ،ايوانكی عالی آموزش مؤسسة مهندسی، فنی دانشكدۀ ،صنايع مهندسی گروه استاد. 9
 ايران سمنان، ،یايوانك یآموزش عال ةسسؤم ی،و مهندس یفن ۀصنايع، دانشكد ی. کارشناس ارشد مهندس2
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  مقدمه
 ،یاجتمیاع  -یاقتصیاد  هیای  یسیتم در س میؤثر  یهیا  مؤلفیه  ينتیر  از مهیم  يكیی  عنوانبه مسكن
 تعامیل  در کیه  مسیكن  قیمت. است یو دگرگون ییرکه در طول زمان در حال تغ دارد هايی يژگیو

 نییز  جمعییت  میزانبر  ،افراد جامعه یعالوه بر رفاه اجتماع گیرد، یمسكن شكل م ةعرض و تقاضا
و  کنید می يدافراد جامعه را تشد یمسكن، فشار بر زندگ یباال قیمت. گذارد می زيادی بسیار تأثیر
 يیهیا  نمونیه  اينها. شود یم یننش اجاره یتمسكن و جمع صاحب یتجمع ینب یتضاد طبقات موجب
 استفاده. افزايد یمسكن م یمتق یو بررس یلتحل یتمسكن است که بر اهم یمتق یممستق آثاراز 

 یارمسكن بس یمتق یریگ در شكل مؤثرعوامل  کردنمدل برای ها یستمس شناسی يايیاز روش پو
 یررا در میدل گنجانید و تیأث    یو کمی  یفیک یرگذارعوامل تأث یتمام توان یچرا که م ؛مناسب است
در بخیش   تعیدد م هایمعضل وجود و پیچیدگی به توجه با. دکر بررسی را يكديگر رمتقابل آنها ب

 و اهیدا   تیرين از مهیم  ،بخش ينعرضه و تقاضا در ا یزانتعادل در م يجادو ا یمسكن، سامانده
 یهیا  مسكن و بازار، رهن و اجیاره از مؤلفیه   یمال تأمین موضوع. آيد می شمارهب دولت هایبرنامه
به  ،حوزه اين در ثیرگذارأو تعدد عوامل ت یچیدگیپ ،طرفی از. شود یبازار مسكن محسوب م یاصل
بیه مسیئله    نگیر و کیل  یستمیس يكردیاستفاده از رو یازمندن ،آن یو بررس یلاست که تحل یحد
 های دغدغه از که است کرده ايجادرا  هايیتحول ،زمان یدر ط یزبازار مسكن ن هاینوسان. است
 بیدون  کیاالی  يی   عنیوان بیه  ،یاز لحیا  اقتصیاد   ینهمچن .آيد می شمارهب مردم و دولت مهم

 ییت در جامعه حیائز اهم  ،دهد یخانوارها را به خود اختصاص م ةبودج از بااليی درصد که جانشین
 ،کشیورها  یشیتر در ب کیه  یدرحال است؛نبود آمار موثق  ،يرانبازار مسكن در ا هایمشكل از. است
 هیای  یمیت ق یمسیكن وجیود دارد کیه تمیام     هایهمعامل یمتدرج ق یبرا یکاربرد یيافزارها نرم

 ییل تحل یبیرا  یبیه سیاخت میدل    پیژوهش  يین ا ،بنابراين ؛شود می ثبت آن در امالک کارشناسی
 دسترسیی  نحیوۀ  ،مختلیف  سیناريوهای  و هیا سیاست اعمال با و پرداخته مسكن بازار های يايیپو

 بهبود و کاهش همچنین و ضروری اقتصادی کاالی ي  عنوانبه را مسكن به ايرانی خانوارهای
 يیابی ارز ۀبیاز  عنیوان بیه  ،ساله 96 یزمان ۀباز ،منظوراينبه. دکنیم یلرا تحل یاقتصاد هاینوسان

 . مسئله درنظر گرفته شده است
عوامل اثرگذار بر بازار مسكن تهران  یلتحل یبرا ياپو یمدل ساخت پژوهش، اين اصلی هد 
 کنتیرل  مهیم  هیای  حلقیه  همچنیین  و اهرمیی  نقیا   تأثیرگیذار،  عوامل شناسايی همچنین. است

از  ،مسیكن  یمیت کنتیرل ق  بیر  یرگیذار تأث هیای  یاستس يابیو ارز یبررس رایب ،سیستم بازخوردی
 .  استپژوهش  ينا یاهدا  فرع
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 پژوهش ةپیشین
 . دشومی بررسی نكمس ةبازار مسكن، تقاضا و عرض ،بخش اين در

 مسکن بازار

و  اسیت  مسكن یمتشكل از دو بعد عرضه و تقاضا ،اقتصادی بازارهای ساير همانند ،مسكن بازار
 یعرضیه و تقاضیا   ،حیال  یندرع. سازدیعرضه و تقاضا، تعادل در بازار مسكن را برقرار م یبرابر

کاالها دارد  يربا بازار سا بسیاری یها تفاوت ،ي استخراج آنها و عوامل مؤثر بر هر یوۀمسكن، ش
 .  (9381 ی،)طاهر

 مسکن تقاضای

. شیود میی  تعییین  خانوارها انسانی هایيهسرما وسیلةبه ایمالحظه شايان طورهب مسكن تقاضای
کیاهش   یو پی  از بازنشسیتگ   يشافیزا  ،با رشد سین  یمسكن افراد تا حد یتقاضا ،کلی طورهب
مسكن  یخانوارها برا یتقاضا يشدرآمد باال موجب افزا و سالمتی باال، تحصیالت سطح. يابد می

 .  (2094 لیندرتال، و هولتزي )ا است رشد به رو خانوارها سن کهیزمان یحت ؛خواهد شد
 هیای برابر است با شمار خیانواده  یمقطع زمان ي مسكن در  ۀبالقو تقاضای يا مسكن به نیاز
بیه   ییاز که ن هايیخانواده و مهاجر هایخانواده شده،تشكیلتازه هایخانواده شامل مسكن نیازمند
 .(9380 ينانلو،)ا مسكن بدون یخود دارند و خانوارها ةخان یفیتبهبود ک يا يدتجد

 مسکن ةعرض

اجیاره   يیا فروش  ،یشخص ۀاستفاد یاست که برا یمسكون یواحدها عرضة مسكن شامل ةعرض
 یو تقاضیا  ییاز ن کننیدۀ ینتیأم  ،طیر   ي  از شده،ساخته مسكونی واحدهای کل. شودیساخته م
 ،شیده ساخته یمجموع واحدها براساس ،مسكن در بازار یمتق یینتع يگرد یاز سو است؛مسكن 
 . (9380 ينانلو،)ا استفروش  برای چه و یشخص ۀاستفاد برایچه 

 یقابل بررسی  يرز یها کانال يقاز طر ،شودینوسان م يشافزا سببعرضه که  هایمحدوديت
 :  است

 از  ،جديید  هیای مسكن وسازساخت هایينههز يشصدور مجوز و افزا ينددر فرا يادز خیرأت
 . شوند یم منجر مسكن ةعرض یارتجاع یتبه کاهش خاص که اند یجمله مقررات

 هایدامنه مانند مسكونی، هایخانه وسازساخت برایدر منطقه  یايیجغراف هایمحدوديت 
سهام موجیود   ۀانداز به نسبت کمتر گذاریيهسرما سببعبور آب،  هایگذرگاه و دارشیب
 .  (2093 یورک،)پاس شودیساخت مسكن م یبرا
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 مسکن بازار در ها سیستم شناسی پویایی رویکرد کاربرد تجارب
فروشندگان  يداران،خر یانتعامل م يابیارز يقطر از ،خود یق( در تحق2090) و همكاران سامروال
عوامیل   دادننشیان  یبیرا  یمدل ةارائ بهزمان،  یدر ط ییرهايشانمسكن با توجه به تغ یها و وام

. پرداخته است ،بازار مسكن هایسازگارانه و نوسان هایانتظار ینب ارتبا  یبرقرار برایناهمگون 
 ییف خف هیای نوسیان  ،مسكن یها وام سوی از شده یلتحم یاعتبار های يتمحدود نبود درصورت

از  شیده  ییل تحم یاعتبیار  هیای  يتمحیدود  کهیدرحال ؛است یتعادل یمتمسكن در حدود ق یمتق
 اعمیال  نتیايج . اسیت  گذاشیته  یربازار تأث های پويايی بر یریچشمگ طورهب ،مسكن یها وام یسو

مسیكن در   یهیا  فروشیندگان و وام  يیداران، اگر خر حتی دهدمی نشان تحقیق اين در هاسیاست
و  هیو . گییرد میی  صیورت  ومیرج، رفتار پرهرج ينا باز هم ،بازار مسكن به توافق برسند بینی یشپ
 یسیتم، س یاز روش مهندس ،از انفجار حباب مسكن یریجلوگ یخود برا ةمقال در( 2090) يگراند
 مسیكن  بیازار  نظیارت  میدل  کیردن فرمولیه  و تدوين برای ها،یستمس شناسی پويايیو  یفاز یدلف

 ییدی کل یرهیای متغ یمختلیف رو  يوهایمدل با درنظرگرفتن سینار  ينا ،درواقع. اند کرده استفاده
 هیای يافتیه . شودمی سازییهشب ،شهر اين مسكن بازار از نگرآينده ایدرک توسعه ی)حساس( برا

 نیر   تیدريجی،  قیمیت  شیاخ   حرکیات  از پیوسته استراتژی ي  که دهد ینشان م پژوهش ينا
 مسیكن  بیازار  ريسی   کنترل تقويت به مؤثرتری طوربه ،بیكاری ترپايین نر  و هاوام بهرۀ باالی
بیازار مسیكن    ةتوسیع  ةجانبی همیه  يی  تحر ،درنهايت و مؤثر منابع از برداریبهره تقويت شهری،
 ،چندگانیه  هیای همكیاری  از توانمی مسكن بازار بودنچندبخشی دلیلهب و شودمی منجر یشهر
 ة( در مقال2006) چه. دکر هداستفا یبازار مسكن شهر يايیپو هایپژوهشدر  یستماتی س طورهب

 مسكن بازار حباب مورد در ديدگاهیبه دنبال  «هایشانگ امالک بازار سازی مدل»عنوان  باخود 
 از. اسیت  یسیتم س شناسیی  پويیايی با اسیتفاده از روش   ،هایشانگ مستغالت و امالک صنعت در

 در قیمیت  نامناسیب  بیاالرفتن  سببدخالت دالالن است که  ياآ يابددر است که يناهدا  مقاله ا
 یبیرا  یعنوان موتیور بهتقاضا  يشافزا ،سازییهشب ينا يجدر نتا .شود می هایشانگ مسكن بازار
در  ،توسیعه  یچگونگ که یدرحال. است شدهداده  نشان هایشانگ مستغالت و امالک بازار توسعة

 ؛شیود میی  قلمیداد  یعیطب یمسكن تا حد یباال یمتق همچنین. بزرگ است یمشكل حال حاضر
نیه تنهیا    بنابراين، ؛است المللیینبازار ب ي بلكه  ؛نیست داخلی بستةبازار  ي  ،بازار اين که چرا

و  عیاطفی . کننید میی  خانیه  خريید  به اقدام نیز کشور ازبلكه مردم خارج  ،هایشانگ یمردم بوم
 در مسیتغالت  و امیالک  بازار از ایمطالعه: مسكن قیمت»عنوان  با ایمقاله در( 2090) همكاران
 يكیرد بیا رو  يیران بازار امیالک و مسیتغالت در ا   ةینمسكن در زم یمتق يايیپو یلبه تحل «ايران
 یتبیا توجیه بیه وضیع     یمتق شاخ  ي  يفمقاله، با تعر اين. اندپرداخته یستمس شناسی پويايی
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( یمیت )ق شیاخ   اين مؤثر، مالی هایيرساختز نبودکه در صورت  دهدیم نشان ايران اقتصادی
حرکیت بیه    ،مسیكن  ةعرض بخش ۀشد گرفتهدرنظر های سیاست از. يابدمی کاهش زمان طول در

تمرکیز   همچنیین . وساز است ساخت یها حجم وام يشوساز و افزا ساخت یصنعت یها سمت روش
در  گیذاری يهو خطیر سیرما   یاقتصیاد  هیای نوسیان  کیاهش  بیرای  کالن اقتصاد های سیاست بر

اعمیال   بیا . رودمیی  شیمار بیه مسیكن در بخیش تقاضیا     های یاستاز جمله س یزن يگرد یبازارها
 بیه  ايرانی خانوارهای دسترسی چگونگی تقاضا، و عرضه بین تعادل نتايج مدل، اين در ها سیاست
 یبلندمدت برا یراه حل ،کالن اقتصاد هاییاستبه س یدگیرس ینهمچن .دهدمی نشان را مسكن

 .است یمتمشكل شاخ  ق

 پژوهش شناسیروش
در سیال   او. شید  مطرح فارستر. دبلیو. یج سوی ازبار  یننخست ،سیستم های پويايی شناسیروش
 هیای  پويیايی  او، يگرمهم د ۀپروژ. ساختحوزه منتشر  ينرا در ا صنعتی های پويايیکتاب  9169
بر رشید   وکارکسب ةتوسع و مسكن وسازساخت یاثرگذار ۀرا از نحو ياپو ای يهبود که نظر شهری
 .  (9161 فارستر،؛ 2007 ،و همكاران ويتاسكارت) کردارائه  شهری ناحیة ي و رکود 
 يین ا ینییم است که بب ينا ها یستمس شناسی پويايیدر  یگفت مفهوم اصل توان یم یکل طوربه

بیازخورد   یها حلقه يقاز طر ،یستمس ي عناصر و افراد در  .کنند یتعامل م يكديگراجزا چگونه با 
در طیول زمیان    يگیر د متغیرهای بر یر،متغ ي در  ییرتغ ي  که در آن، کنند یتعامل م يكديگربا 
 هیای  پديده اين فهم برای. (9161)فارستر،  اثرگذارند یاول متغیر بر ،یرهامتغ ينو ا گذارد می یرتأث
اسیت تیا    ییاز ن یكیی تكن یاز ابزارها یشب یزیاز تعامل متقابل عوامل مختلف، به چ یناش یپويا
و  یعلمی  يشیی گرا         اساسیا   هیا  یستمس شناسی يايیپو آن خلق کرد. یرا برا رياضی یها مدلبتوان 
 چیون  ای پیچییده  یدبیازخور  هیای  یسیتم س يريتبه مطالعه و مید  ،اصل در و است ای رشته یانم

 يرو سیا  یتیی جمع هیای پیژوهش  ی،اقتصیاد  های یستموکار، س کسب ۀحوز در موجود های سیستم
-سیاخت  ،یگیذار هيمسكن شامل سیرما  ةچرخ. (2000 )استرمن، پردازد یم یاجتماع های یستمس

 یهیا یژگی يو یدارا ،مسیكن  بیازار  یاقتصیاد  سیتم یس. استفاده از آن اسیت  ۀنحو و معامله وساز،
 : است ريز فردمنحصربه
 .  است تیو جمع یمال ،یاقتصاد یفاکتورها ریتأثتحت  ،مسكن بازار یکل عملكرد: یمندنظام. 9
 ،یطراحی  ،یزيردر طول برنامه ،اديز یرهایمتغ با شدنمواجه لیدلمسكن به ةچرخ: يیايپو. 2

 اریمشیكل بسی    يی  ،یزمان ریخأت. استيپو اریبس یبرداربهره ،تيدرنها و لیتكم ساخت،
 .  کندیم رییتغ مسكن کارکرد و هد  زمان، گذشت با. معمول است
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بیر   رهیا یمتغ نيا نیهمچن. گذارندیم ریثأمسكن ت ةعرض بازار بر یاریبس یرهایمتغ: ابهام. 3
. اسیت  متفیاوت  یزمیان  ۀدر محیدوده و گسیتر   هیا نوسان ن،يبنابرا ؛اثرگذاراند زین گريدكي
 . مبهم است اریبازار مسكن بس ،جهیدرنت

 وسیاز، سیاخت  بیا و سیس    شیود یمسكن شروع می  یبازار مسكن با تقاضا ةچرخ: بازخورد. 4
بازخورد است  ستمیس  ي نيا .ابديیادامه م آن بيتخر ،تيدرنها و بازار یاقتصاد بحران
 . گذاردیم ریثأت مسكن یتقاضا و عرضه برکه 

 از  يی هر کیه  دارد قیرار  رهایمتغ از یگروه ریثأتحت ت ،مسكن بازار: یمعلول -ی   عل  چرخة. 6
 یرو تقاضیا  تقاضا، یرو تیجمع مثال، یبرا ؛گذارندیم اثر گريكدي یرو زین رهایمتغ نيا

را  یمعلول -ی   عل چرخه   ي ،تيدرنها نهايو ا گذاردیم اثر تقاضا یرو زین عرضه و عرضه
 . دندهیم لیتشك

 در سیرعت به ر،یتأث نيبر بازار مسكن اثرگذارند و ا یاریبس یزابرون یرهایمتغ: تیحساس. 6
 یتیوجه  انيشیا  یرهیا یتأثبیه   هیا رییتغ نيا که از آنجا .کندیم دایپ گسترش بازار سراسر
 فراينید . (2090،و همكاران )هو دارد یاریبس تیحساس ،استیس اعمال شد، دنخواه منجر
 : است زير شرح به کلی صورتبه ،روش ينا یاجرا

 الگوهیای  سیازی، میدل  زمیانی  افق کلیدی، متغیرهای معرفی ،مسئله تعريف: مسئله یانب .9
 ؛(متغیرها تاريخی)رفتار  مرجع

 ؛جريان نمودار حلقوی، ی   عل  ساختار اولیه، فرضیة تعريف: پويا فرضیة تدوين .2
 ؛روابط تشريح و پارامتر برآورد تصمیم، قوانین و ساختار تعیین: سازیمدل .3
 میدل  اعتبیار  تیأثیر (، ییه اول شرايط درمدل  ی)اجرا مرجع الگوهای با انطباق: مدل آزمون .4

 ؛(واقعی هایسیستم با مدل رفتار مقايسة)
 یبیرا  یپیشینهادهاي  حساسییت،  تحلییل  سیناريوها،  طراحی: هاسیاست ارزيابی و طراحی .6

 . (2000)استرمن،  یستمبهبود س

 بازار بارۀدر اطالعات کسب و مطالعه با ،قیتحق نيا اول ةمرحل در ذکرشده، مراحل به توجه با
 هبی   ومربی  یعلم یهاهمقال ةمطالع با. شده است ارائه ،مسئلهاز  یقیدق یو طراح فيمسكن، تعر

دوم، بیا توجیه بیه     ةدر مرحلی  شده است. نییتع مدل یزمان افق و یدیکل یرهایمتغ موضوع، نيا
سیس  در   .انید شیده  یطراح ،مدل یمعلول -ی   عل  یهاحلقه گر،يكدي بر رهایمتغ یرگذاریثأت ۀنحو
و میرور   متخصصیان رفتار آمار گذشیته، مشیورت بیا     ةمطالع یهاروش از استفاده با سوم، مرحلة
 در. شیده اسیت   یمیدل طراحی   انيو نمودار جر شده و نوع آنها کشف رهایمتغ نیروابط ب ات،یادب
رفتار میدل   ةسيمقا ،که درواقع -مدل آزمون م،یونس افزارنرم در مدل یسازهیبا شب ،چهارم ةمرحل
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میدل، بیا اعمیال     ديیی أپی  از ت  ،پینجم  ةمرحلی  در. انجام شده است -است یواقع یهاستمیس با
 سیتم یاجیرا در س  یبیرا  د،نی دهیمی  ارائیه را  جينتا نيکه بهتر يیهااستیس ،آن یرو يیوهايسنار
 . اندشده شنهادیپ

 پژوهش ةمسئل
بازارها به دو بخش عوامیل عرضیه و تقاضیا     يرمانند سا ،عوامل مؤثر بر بازار مسكن ی،طور کل به
 ییین وسیاز و تع  سیاخت  های ينهدنبال عوامل مؤثر در هزبه عرضه  بخش. درواقع، شوند یم یمتقس
 بیر بیه دنبیال تمرکیز     ییز بخش تقاضا ن و استوساز  در جهت بهبود عملكرد ساخت هايی یاستس

 بیازار  در تقاضیا  و عرضیه  ينا .است یاقتصاد هاینوسان کاهش برای کالن اقتصاد های سیاست
 قیمیت  گییری شیكل  موجیب و  کننید میی تعامل  يكديگربا  ،استمسكن  ةمبادل محل که مسكن
 یتعیادل  یمیت ق يی  به  یدنرس یدر بازار مسكن برا یرگذارتأث یاهرم متغیرهای. دنشو می تعادلی
 سیستم اين بازخوردی مهم یها حلقه یستم،س شناسی پويايی روشبا استفاده از  اند؛شده يیشناسا
 . است هشد یلتحل پژوهش ينمختلف، در ا های یاستس یآثار اجرا ینهمچن و اندشده یداپ

 کلیدی متغیرهای معرفی

افیراد خبیره در    هیای نظر استنادبهحاضر و  پژوهش ةیندر زم یشینپ یهامقاله ةمطالع به توجه با
 : نددش يیشناسا زير شرحبه  ،مدل یاصل یرهایمتغ ،حوزه ينا

 تقاضای ▪ ؛(2090 ،)چه ینزم یمتق ▪ ؛(2090 یو،و ل وانگ ،هو؛ 2006 ،)چه مسكن قیمت ▪
 يوکیان،  ؛2090 ،و همكاران هو) مسكن ةعرض ▪ ؛(2003 ،هو ؛2090،همكارانو  ی)عاطف مسكن
  ؛(2090 ،و همكیاران  هیو ) مسیكن  یمیت خانوارهیا بیه ق   ةمسكن در بودج ةينسهم هز ▪ ؛(2003

 ؛(9388 باشییی،)قافلییه تییورم در بخییش مسییكن  ▪ ؛(2090 ،يگییرانو د هییو) مسییكن يییدخر ▪
 ،و همكیاران  هیو ) داخلیی  ناخال  تولید ةسران ▪ ؛(2003 ،هو) مل  روی جامعه گذاری سرمايه ▪

 ،و همكیاران  هیو ) ییت جمع ▪ ؛(2003 ،)چه وسازساخت ةينهز ▪ ؛(2003 ،هو ؛20006 ،چه ؛2090
 و)دانشیسور   تهیران  یامكانات شهر ▪ ؛(2090 ،و همكاران عاطفی ؛2003 ،هو ؛2006 ،چه؛ 2090
 بیرای  یبیانك  تسیهیالت  ▪ ؛(9319 حسیینی،  و)دانشیسور   رهن و اجاره ةينهز ▪ ؛(9319 حسینی،
 گیذاری سیرمايه  ▪ ؛تولییدی  هیای بخش در گذاریسرمايه ▪ ؛(2090 ،و همكاران هو) وسازساخت
 . دولت سوی ازمسكن  ةعرض ▪ ؛وسازساخت در خصوصی بخش
 



 1393 زمستان، 4 ۀشمار ،6دورۀ  ، صنعتیمدرييت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ    672

 سازیمدل زمانی افق

 بیازار مسیكن متفیاوت بیوده     هیای نوسان ،مختلف یزمان هایدوره در که واقعیت اين به توجه با
 هرچنید  ؛اسیت  گرفته قرار مالک 9402تا  9387 سالة 96 زمانی محدودۀ ،الگوسازی برای ،است

. اسیتان تهیران اسیت    ،تحقییق  ايین  مكانی قلمرو. نیست یقلمرو زمان ينمحدود به ا ،مرور منابع
بازار مسكن در استان تهیران و   هاینوسان يایپو یساز شامل مدل پژوهش، ينا یموضوع قلمرو
 . استکنترل آن  یبرا هايی یاستاتخاذ س

 مسکن قیمت مرجع الگوی

 از ،9388 سیال  از منتخیب  شیهرهای  مسیكن در  ۀاجار و قیمت از آمارگیری طرح نتايج براساس
 یمیت ق یصیعود  یرس ،هاییرروند تغ ،کشور مستغالت و امالک معامالت مديريت اطالعات ةسامان

 . دهدمی نشان 9 شكل در رادر شهر تهران  10مسكن تا سال 
 

 
 (1391 كشور، يآمار ة)سالنام تهران شهر در مسکن قیمت تغییر روند. 1شکل 

 
نامناسیب متوسیط    يشافیزا  ،86 تیا  84از سال  ،شود ینمودار مالحظه م ينطور که در اهمان

 يجادا یندر تهران و همچن یاجتماع -یاقتصاد هایاز مشكل یاریبروز بس موجب ،مسكن یمتق
 بیا  مسیكن  بیدون  یخانوارها يا گرفتهشكلتازه یخانوارها یمسكن برا ةیته یسخت برا يطشرا
 ،بعید  به 88 سال از و بوده ثابت        تقريبا  88 سال تا قیمت اين. شده است شانسرانه درآمد به توجه

رونیق   سیبب  ،هیا دوره اين طی ناگهانی افزايش اين درواقع،. کرده است یداپ یدوباره روند صعود
 یبیرا  یمناسیب  يطاز دالالن و سوداگران بخش مسكن شیده اسیت کیه شیرا     یاریوکار بس کسب
 .  رودنمی شماربهافراد جامعه  ةیاول یازهایاز ن ،مسكن زيرا شود؛نمی محسوبجامعه 
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 معلولی -ی   عل  هایحلقه

 معلیولی  -   ی  عل ی   هیای و حلقه ها فرضیه توان می ،در بخش مسكن شدهانجام هایپژوهش براساس
 . کردمسئله مطرح  یرا برا يرز

 مسکن بازار ی   عل  حلقة

 ،خیانوار  ةمسیكن در بودجی   ةينسهم هز ،مسكن یمتق يشبا افزا ،2 شكل در B1 تعادلی حلقة در

 بیرای  تقاضیا  يابید،  کیاهش  متغیر اين مقدار کهدرصورتی. يابدیمسكن کاهش م یمتنسبت به ق
 جمیع  حاصیل مسیكن کیه    یمیت ق ،بنیابراين  و يابید یکاهش می  ینزم یمتق ،آن تبعبه و مسكن
 . کندمی پیداکاهش  نیز است ینزم یمتو ق وسازساخت های هزينه

 

 

 مسکن یمتبر ق مؤثر ی   عل  ةحلق. 2 شکل

 مسکن تقاضای ی   عل  حلقة

 يشافزا مسكن صاحب یتعداد خانوارها یزن و مسكن خريد تقاضا، افزايش با ،B2 تعادلی حلقة در
تقاضیا   ییز ن بیدون مسیكن و   یتعداد خانوارها ،مسكن صاحب خانوارهای تعداد افزايش با. يابدیم
 شیكل  در. شودمی منجرمسكن  یتقاضا شدنمتعادل به امر اين که يابدیمسكن کاهش م یبرا
 . شودمی هفزودا B1 به B2 ةحلق ،3

 
 B1مسکن  يتقاضا و B1مسکن  یمتق ةحلق تركیب. 3 شکل
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 مسکن و جمعیت ی   عل  ةحلق

 يشافیزا  موجیب  ،مهاجرت به تهران و زادوولید  .کند یم ییربه چهار علت عمده تغ ،تهران جمعیت
اخیتال    متغییر . ددهی  میی کیاهش   را ییت جمع ،ومیرمهاجرت از تهران و مرگ و شودیم یتجمع

 شهر اينمهاجرت به تهران و کاهش مهاجرت از  يشافزا موجب ،ها استان يرامكانات تهران با سا
 ییاز ن از آنجا که و يابدمی يشتعداد خانوارها افزا ،جمعیت افزايش با ،B3 یتعادل ةحلق در. شود یم

 بیدون  خانوارهیای  تعیداد  ،اسیت  خانوار هر اساسی نیازهای از ،بعد از خوراک و پوشاک به سرپناه،
مسیكن   قیمیت  افیزايش  ،يتمسكن و درنها یتقاضا يشبه افزا امر اينو  يابدیم افزايش مسكن
 -اسیت  مسیكن  قیمیت  ثیرأکه تحیت تی   -اجاره و رهن هایينههز یرمتغ ،درنتیجه. شودمی منجر
 پییدا  يشافیزا  یزخانوارها ن ةرهن و اجاره به درآمد سران ةيننسبت هز ،آن تبعبه و يابدیم يشافزا
مهاجرت از تهران  یشت،گذران مع یبرا ینامناسب اقتصاد يطشرا يجادا دلیلهب ینهمچن .کندمی
 اضافه قبلی هایبه حلقه B3 ةحلق، 4 شكل در. يابدمی کاهش رفتهرفته جمعیت، و شودمی بیشتر
 . است نشان داده شده يگرد یرهایو متغ یتجمع بر ثیرگذارأت متغیرهای ی           و روابط عل  شده

 
 B1مسکن  يتقاضا و B1مسکن  یمتق ةحلق ،B3 یتجمع ةحلق تركیب. 4 شکل

 مسکن ةعرض ی   عل  ةحلق

با توجه به  بنابراين، ؛شود یم منجر مسكن یداست که به تول یرهايیشامل تمام متغ ،عرضه بخش
. شیود  میی  شیروع  وسیاز سیاخت  یبرا يزیر برنامه ،زمین به دسترسی های محدوديتو  یالتتسه
 .شیود میی  آغیاز  آنها ساختاست که هرساله  یهايتعداد مسكن ،وسازساخت ريزی برنامه از منظور
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دمآرد>

خانوارها>
-

+پس انداز خانوارها

+

مشاغل ایجاد شده

در بخش های

تولیدی

+

+

ه> هر هنیز و ن

اجاره>

-

+

مطلوبیت نسبی

امکانات تهران نسبت

به دیگر استانها

+

+

یبسن تیبولطم>

امکانات تهران نسبت

به دیگر استانها>

-

ه تبسن> هر هنیز ن

و اجاره به درآمد

سرانه>

-

لغاشم تبسن>

ایجاد شده به نیروی

کار در تهران> -

-

B3

B1

B2

هزینه ساخت

وساز

+
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بیه   ،وسیاز سیاخت  یبیرا  الزم زمیان  از بعد مسكن اين شود، می زده یمسكن ساختکلنگ  وقتی
 بر و يابدمی يشافزا يدجد هایمسكن ةعرض متغیر سس . شود می افزوده شدهیلتكم هایمسكن
 ،6 شیكل  در. شیود یمی  نجیر م R1 ۀيندفزا ةحلق یلامر به تشك ينا .گذارد می تأثیر مسكن قیمت
 . دهدمی نشان را پژوهش ينمدل ا معلولی -    عل یساختار  ی،قبل هایحلقه با R1 ةحلق یبترک

 
 مسکن بازار براي شدهارائه معلولی -ی    عل   مدل. 5 شکل

   جریان نمودار
 متغیرهیا  نیوع  يكیديگر،  بیا  متغیرها تعامل و مدل رب يادشده هایحلقه گذاریتأثیر نحوۀ براساس
بیه شیمار    حالیت  متغیرهای ترينمهم از يرموارد ز درواقع، .شودمی بیان( کمكی و جريان)حالت، 

 سیكنه،  از خیالی  هیای مسیكن  تعیداد  مسیكونی،  منازل تعداد ین،هر متر مربع زم یمتق :روندیم
. سیاخت  دردسیت  هیای خانه و تهران در موجود های کل خانه مجموع خانوارها، اندازپ  جمعیت،
مسیكن، درآمید و    يید فیروش، عرضیه و خر   :يرندشامل موارد ز یزن مدل نر  متغیرهای ترينمهم

 ینهمچنی  ؛هیا خانیه  شیدن فرسیوده  و تكمییل  نیر   ،ساخت بهآغاز  هایمسكنمخارج خانوارها، 
 از مهیاجرت  و تهرانزادوولد، مهاجرت به  ومیر،مرگ شامل جمعیت روی گذاررثیأنر  ت یرهایمتغ
 متغیرهای براساس. ندادهمآ 6در شكل  ،شوندمی محسوب کمكی که متغیرها باقی. هستند تهران
با اسیتفاده از   ،آنها ینب یونیو رگرس یشده و روابط منطق يیشناسا ،عوامل اثرگذار در مدل ،اصلی

خرید
مسکن

قیمت
مسکن

GDP

درآمد

خانوارها

سهم هزینه مسکن در

بودجه خانوار نسبت

به قیمت مسکن

قیمت زمین

مهاجرت از تهران

جمعیت

مهاجرت به

تهران
تعداد خانوارها

نسبت مشاغل ایجاد

شده به نیروی کار

در تهران

نیروی کار

+

-

-

+

+

+
+

+

سرمایه گذاری در

بخش های تولیدی

+

جمعیت سایر

استانها

امکانات شهری

تهران

+

خانوارهای

بدون مسکن

خانوارهای

مسکن دار

+

+
-

تقاضای

مسکن
+

+

+

+

زاد و ولد

مرگ و میر

+

+

+

-

-

هزینه رهن و

اجاره

+

نسبت هزینه رهن و
اجاره به درآمد

سرانه
+

+

دمآرد>

خانوارها>
-

+پس انداز خانوارها

+

مشاغل ایجاد شده

در بخش های

تولیدی

+

+

ه> هر هنیز و ن

اجاره>

-

+

مطلوبیت نسبی

امکانات تهران نسبت

به دیگر استانها

+

+

یبسن تیبولطم>

امکانات تهران نسبت

به دیگر استانها>

-

ه تبسن> هر هنیز ن

و اجاره به درآمد

سرانه>

-

لغاشم تبسن>

ایجاد شده به نیروی

کار در تهران> -

-

B3

B1

B2

هزینه ساخت

وساز

+

برنامه ریزی

ساخت و ساز

عرضه مسکنهای

جدید

تکمیل خانه

مسکنهای

مستهلک شده

تعداد سال

ساخت و ساز

+
+

-

تورم در بخش

مسکن

+

+

مشاغل ایجاد شده در

بخش مسکن

+

+

+

سرمایه گذاری

جامعه روی

ملک

+

-

+

تورم در بخش مصالح

+ساختمانی

-

R1
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 در ثابیت  متغیرهیای  بیه  مربیو   هایداده از بعضی ینهمچن شده است. استخراج SPSS افزارنرم
در  يیان نمودار جر یممدل و ترس کردنفرموله از پ . است آمده دستهب يراناز مرکز آمار ا ،مدل
از  ،مطلیب  اختصیار  دلیلهب ،اينجا در البته. است گرفته صورت سازی شبیه ،یمونس افزارنرم یطمح
 هیای یو خروجی  6شیكل   در يیان نمیودار جر  يشو به نمیا  کنیممی یخوددار یشترب یاتجزئ یانب
 .  کنیم می اکتفا افزار نرم

 
 مسکن بازار يبرا شدهارائه انیجر نمودار. 6 شکل

 مدل اعتبارسنجی
محقیق اعتبیار    هیای  يافتیه  به کهپژوهش است  فراينداز  یبخش مهم يان،مدل جر سنجی اعتبار
 ،شده اسیت کیه در ادامیه    یاعتبارسنج ،روش سه به ايجادشده مدل نیز تحقیق اين در. بخشدمی
 . شود یم یانب ي حاصل از هر يجنتا

 مرجع رفتار بازسازی

 زمیانی  بیازۀ  یمسكن که توسط مدل بیرا  مربع متر هر قیمت ايجادشده، مدل اعتبارسنجی برای
. شیده اسیت   يسیه بازه مقا ینمسكن در هم یمتق یشده، با مقدار واقع بینی پیش 9312تا  9387
 . دهد می نشان را واقعی مقدار و بینی پیش قیمت مقدار 7 شكل نمودار
 

قیمت هر متر مربع
مسکن

سرمایه گذاری بخش

خصوصی روی ملک

G D P

نسبت سهم هزینه مسکن در بودجه

خانوار به قیمت مسکن

تورم متوسط در هزینه

ساخت و ساز

هزینه ساخت و ساز
تعداد خانوارها

پس انداز خانوارها

درآمد خانوارها مخارج خانوارها
قیمت مسکن در سال قبل

تورم در بخش مسکن

منازل مسکونی

سرمایه گذاری بخش خصوصی در

بخش های تولیدی

خانوارهای بدون مسکن
تقاضای مسکن

مخارج دیگر خانوارها

هزینه رهن و اجاره
نسبت هزینه رهن و اجاره به

درآمد سرانه

قیمت فعلی زمین

مسکن های
خالی از سکنه خرید مسکن

فروش مسکن

قیمت هر متر
مربع زمین

نرخ افزایش قیمت

زمین

مشاغل ایجاد شده در بخش

بازار مسکن

عرضه مسکن های جدید

خانوارهای مهاجر از تهران

< T im e >

متوسط زیر بنای هر مسکن

هزینه فعلی

ساخت و ساز
< عرضه مسکن های

<جدید

< T im e >

نیروی کار

جمعیت
زاد و ولد مرگ و میر

مهاجرت از تهران

مهاجرت به تهران

امکانات شهری تهران

مطلوبیت نسبی امکانات تهران

نسبت به سایر استانها

< <درآمد خانوارها

نسبت مشاغل به نیروی

انسانی

< نسبت هزینه رهن و

<اجاره به درآمد سرانه

تعداد سال

ساخت و ساز

عمر مفید مسکن

تسهیالت بانکی

جهت ساخت و ساز

خانه های در دست
ساخت

کل خانه های
موجود در تهران

مساکن شروع

شده
نرخ تکمیل خانه ها

نرخ فرسوده شدن خانه

ها

ساخت مسکنهای

ارزان توسط دولت

بازسازی مساکن فرسوده

محدودیت دسترسی به

زمین قابل ساخت

< سرمایه گذاری بخش

<خصوصی روی ملک

< <نرخ تکمیل خانه ها

مشاغل ایجاد شده در بخش

های تولیدی

مساحت تهران
درصد زمین های قابل

ساخت وساز تهران

تورم متوسط در سطح

عمومی قیمتها

< T im e >
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 مراجع رفتار بازسازي از حاصل نتایج. 7 شکل

میدل   یخطا مقدار. دارند يكديگر یهشب یرفتار ،مقدار دو اين شود، می مشاهده که طور همان
عیدد   يین شیده اسیت کیه ا    060/0 برابر با یانگینم طور به ،واقعی مقدار و شدهبینی پیشدر مقدار 
 .  استرفتار مرجع  بینی یشمدل در پ یدقت باال بیانگر

 (حدی شرایط آزمون) حدی رفتار سازی شبیه

 هیای مسیكن  سیاخت  کهیدرصورت ،مثال عنوانبه ؛کند یم يیدرا تأ ياناعتبار مدل جر ،آزمون اين
بعید از دو سیال    ،تیأخیر  علیت به يمانتظار دار ،يابد يشبرابر افزا 9000 ،دولت سوی از قیمتارزان
 يین ا ۀتأيیدکننید  8نداشیته باشید کیه شیكل      یچندان ییرمسكن تغ یمتعرضه، ق افزايش دلیل به

 . است یمصالح ساختمان یمتق يشافزا یزن يشافزا ينذکر است که علت ا شايان. استموضوع 
 

 
 حدي شرایط آزمون از حاصل ةنتیج .8 شکل
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 حساسیت آزمون

امكانیات   کهصورتیدر ،مثال عنوانبه ؛کند می تأيید را ايجادشده مدل صحت نیز آزمون اين نتايج
 یانیدک  ،هر متر مربع مسیكن  یمتق يمانتظار دار باشد، داشته اندکی بسیار افزايشتهران  یشهر
 . کند یم يیدموضوع را تأ ينا ،1 در شكل ییرتغ ينحاصل از ا يجنتا .يابد يشافزا
 

 
 حساسیت آزمون از حاصل نتایج .9 شکل

   پژوهش هاییافته

  سناریو ارزیابی

مختلف و  يوهایدرنظرگرفتن سنار ،ها یستمس شناسی پويايی يكردرو های يیتوانا ترين مهماز  يكی
مختلیف   هیای  تصیمیم مسئله،  یتبا توجه به ماه ،سناريوبندی در. ستيوهاسنار ينا يجنتا ةيسمقا
 بیا را  يی  هر يجو نتیا  يیابی مختلیف را ارز  های سیاست توان یم يجو با توجه به نتا شود میاتخاذ 
 . کرد يسهمقا يگرید
مربو  بیه   يكی ؛مطرح است یاستدو نوع س کلی طور بهمدل،  سناريوبندی برای ،مسئله اين در

بخیش   يعنیی  ،مسیكن  ةمربو  به بخیش عرضی   يگریو د یتجمع يعنی ،مسكن یبخش تقاضا
و  شیوند  میی  یانب تفكی به ،مربو  به هر بخش های سیاست ،در ادامه است. وساز مسكن ساخت
 .گیرد میصورت  يوبندیسنار

 تقاضا بخش برای سناریوبندی

 یمسیكن بررسی   یمیت بیر ق  ییت جمع یییر تغ یرتیأث  ،سناريوبندیبا توجه به بخش  ،قسمت اين در
نسبت  ،ديگر های استان در امكانات کردنمتعادل ،تهران جمعیت کاهش های راهاز  يكی. شود می
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 يكیی برابر با دانشگاه تهیران در   یفیتبا ک یدانشگاه يجادا ،مثال عنوانبه است؛استان تهران  به
 گونیه  يین ا کیردن مدل یبرا .شود میکاهش مهاجرت به تهران  موجب ،کشور های استاناز  يگرد

 سیناريوبندی و  شیود  یمی  استفاده «تهران شهری امكانات» یراز متغ يجادشده،در مدل ا هایمتصم
 . (9 )جدول گیرد یصورت م

 
 تقاضا بخش يبرا شدهدرنظرگرفته يوهایسنار .1 جدول

 مقدار میتصم ریمتغ ویسنار

 6/0 تهران یشهر امكانات اول

 7/0 تهران یشهر امكانات دوم

 
 .  است 90شكل صورتبخش تقاضا به یبرا سناريوبندیحاصل از  نتايج
 

 

 تقاضا بخش براي سناریوبندي نتایج. 10 شکل

 علیت بیه  ،«تهیران  شیهری  امكانیات » ییر مقیدار متغ  يشبا افزا ،که مشخ  است طورهمان
رشید   یشیتری با نیر  ب  یمتق ،تبعبه و يابدمی يشمسكن افزا یتقاضا برا ،تهران جمعیت افزايش
 سیناريوی  در کیه یدرصیورت  .رسدیم يالر یلیونم 390 يبیبه مقدار تقر 9402و در سال  کند می
 ،محرک مهاجرت بیه تهیران   واملع ،بنابراين ؛رسدیم يالر یلیونم 260مقدار به مقدار  ينا ،اول
آنهیا   بیه دولت  های سیاستگذاریدر  يدمسكن در تهران دارند که با یمتق يشبر افزا يادیز یرتأث
کیاهش در   ۀدهنید نشیان  ،بخیش تقاضیا   یبیرا  سناريوبندی،حاصل از  يجنتا همچنین. شود توجه

 . استمسكن  يددر خر يشو افزا یانسان یروینسبت مشاغل به ن

 عرضه بخش برای سناریوبندی

 بیه  متفیاوت  مقیدارهای  ،مسكن عرضةکه  گیرد میصورت  ای گونهبه سناريوبندی ،بخش اين در
مقیدار   ،اول سیناريوی  در. شود میارائه  نتايج يسةمقا برای يرز يودو سنار ،جهتاين از. بگیرد خود
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 ییر دستگاه و مقدار متغ 90000برابر با مقدار  ،دولت یسو از قیمتارزان هایمسكن ساخت متغیر
 سناريوی در. است شده گرفته درنظر ريال یلیونبرابر با صد م ،وساز ساخت برای یبانك یالتتسه
 يابد یم يشافزا يالر یلیونبه صدوپنجاه م یبانك یالتاول، مقدار تسه يویسنار با يسهدر مقا دوم

 . کندمی پیدا يشدستگاه افزا 96000به  دولتدست  بهو ساخت مسكن 
 . است 99شكل  صورتبه سناريوبندی، ينحاصل از ا نتايج
 

 

 
 عرضه بخش در سناریوبندي از حاصل نتایج. 11 شکل

و  وسیاز  سیاخت  بیرای  یالتتسیه  اگیر  است کیه  ينا ۀدهندنشان يوبندیحاصل از سنار نتايج
در بیازار   یتعیادل  یمتق ،مسكن عرضة يشافزا علتبه يابد، يشافزا دولت یسو از مسكن عرضة
 افیزايش  سبب ،مسكن تعادلی قیمت کاهش دلیلبه ،عرضه افزايش اين البته. کند یم یداکاهش پ
 افیزايش  دلییل به ین،مسكن و زم یمتق يشعالوه بر افزا همچنین. شود میاستان تهران  یتجمع
 ارتبیا   کیه  نییز  اجاره و رهن هزينة. ابديمی افزايش تهران در موجود یها تعداد کل خانه ،عرضه

. کنید میی  پییدا  یا مالحظیه  شايان يشافزا ،ده سال يندر طول ا ،دارد مسكن قیمت با مستقیمی
 . يابدمی کاهش نیز تهران از مهاجر خانوارهای تهران در موجود هایخانه کل افزايش دلیل به

مسكن و  یمتسطح ق یرهایمتغ یعرضه و تقاضا رو يوهایبا اعمال همزمان سنار ،درنهايت
 . است 92 شكل نمودار صورتبه ،يكديگر بر یردو متغ ينا هایتغییر ثیرأمسكن، ت یموجود
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 مسکن متیق سطح يرهایمتغ يرو تقاضا و عرضه يوهایسنار همزمان اعمال از حاصل جینتا. 12 شکل

 مسکن يموجود و

 
 وسازساخت برای گذارانيهسرما ۀیزانگ ،یبانك یالتتسه يشبا افزا ،شودمی مالحظه که طورهمان

 تیأثیر مسیكن   یموجود یهردو عامل رو قیمت،ارزان هایمسكن يشافزا با ینهمچن .يابدمی يشافزا
مهیاجرت بیه اسیتان     رودمیی انتظار  ،شهری امكانات افزايش سیاست اعمال با همزمان. دارند مستقیم
 کیه  شیود می منجرمسكن  یتقاضا يشافزا ،يتو درنها یتجمع يشامر به افزا ينا .يابد يشتهران افزا

 متغییر  دو ايین  روی هیا یاستاعمال س بنابراين، ؛شودیمسكن مشاهده م یمتق يشیروند افزا ،ادامه در
 .  است يكديگر بر یردو متغ ينهمگون ا یرفتارها يانگرهمزمان نما طور به ،سطح

 گیرینتیجه
 نسیبت  بیه  رانيی ا، در اسیت خیانوار  هیر  ترين کاالی سبد  مسكن که ضروری مربع مترقیمت هر 
 تیی مسكن حائز اهم متیق شيعوامل افزا یبررس ،لیدلهمینبه. ستباال اریبس، گريد یکشورها
بازار مسكن تهران ارائه شده  يیايپو یبررس یبرا ،یمعلول -ی   عل ابتدا مدل  پژوهش، نيا در. است

 ،امكیان  حید  تیا . اسیت  هشید استخراج  انيمدل جر ،یمعلول -ی       مدل عل  یساز هیشب یبراو سس  
 میدل  یاعتبارسینج  یبیرا . اسیت  شده استفاده یواقع یها داده از رهایمتغ نیارتبا  ب نییتع یبرا
. اسیت  دهشی  سیه يآن مقا یبا مقدار واقع ،مسكن مربع متر هر متیق مرجع ریمتغ رفتار جادشده،يا

 اتفیاق  واقیع  در اسیت کیه   یزیی چ بیا آن  جادشدهيانطباق مدل ا انگریب سه،يمقا نيا نيیپا یخطا
. شید  ديیتأ زین یو آزمون رفتار حد تیآزمون حساس ةلیوسبه ،جادشدهيا مدل صحت البته. افتد یم
 یزمان ۀباز رد يیرشد نما یالگو صورتمسكن به متیق شيافزا ۀدهند نشان ،مدل از حاصل جينتا

. کیرد  جیو ومسیكن جسیت   یدر بخش تقاضا توان یماتفاق را  نيکه علت ا است 9402تا  9312
       عتیا  یطبو  افتیه ي شيسیاله افیزا   90 یزمیان  ۀباز در است،مسكن  یتقاضا یاصل ریمتغ که تیجمع
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و مسیكن   نیزمی  میت یق شيافیزا  ۀعلت عمد امر، نيا که ابديیم شيافزا زین مسكن یبرا تقاضا
 مبید   عنیوان بیه  تهران تیجمع بخش در دولت کهیدرصورت ،پژوهش نيا جيتوجه به نتا با. است
 کنید   يی کشور را به تهران نزد یها استان گرياستفاده کند که امكانات د يیها استیاز س ،تقاضا
 گريد یشهر يیبايتوجه به ز ايها  دانشگاه گريد یسطح علم شيافزا یبراتالش  مثال، عنوان)به
مسیكن و نیر     یتقاضا برا آن، تبعبه و دشو یم ترمتعادل تهران تیجمع ،(ها همانند تهران استان
 پژوهش نيدر ا جادشدهيامدل  توانند یممحققان  نیهمچن. ابديیمسكن کاهش م متیق شيافزا

 جیاد يا ،یباز سفته ۀزیانگمسكن مانند  متیبر ق مؤثر ديجد یرهایو متغ ها حلقهرا با درنظرگرفتن 
 جينتیا  و دهنید  توسیعه . ..مسیكن و  ۀنديآ متیجامعه از ق یهامسكن، انتظار ۀحوز در یدالل بازار
 . ندکن سهيمقا پژوهش نيا جيمدل را با نتا ةتوسع از حاصل
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