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فصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه گلستان

سال سوم /شماره مسلسل نهم /پاییز 2931

بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن در شهر تبریز با استفاده از مدل هدانیک
*3

محمدرضا پورمحمدی ،1رسول قربانی 2و علیاکبر تقیپور

1استاد گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه تبریز2 ،دانشیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری
دانشگاه تبریز3 ،دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تبریز
تاریخ دریافت 92/9/12 :؛ تاریخ پذیرش93/1/29 :

چکیده
هدف اصلی این مطالعه ،تعیین عوامل موثر بر قیمت مسکن در شهر تبریز میباشد .برای این منظور دو
دسته واحدهای مسکونی ویالیی و آپارتمانی مورد پرسشگری و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .متغیرهای
تاثیرگذار در قیمت مسکن به چهار دسته اصلی متغیرهای کالبدی -فیزیکی ،متغیرهای دسترسی ،متغیرهای
محیطی (همسایگی) و ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی تقسیمبندی شدند؛ دادههای مورد نیاز با پرسشگری
از خانوارها و قیمت مسکن با مراجعه به بنگاههای معامالت امالک بهدست آمد .در واحدهای ویالیی
متغیرهایی مانند مساحت زمین ،بر ساختمان ،درآمد و تحصیالت ،دسترسی به شوفاژ ،عرض کوچه یا خیابان،
وضعیت ترافیکی کوچه یا خیابان بهصورت مثبت و متغیرهایی مانند نمای ساختمان ،تعداد اتاق ،فاصله از
مرکز شهر ،قدمت یا عمر بنا ،نوع سند مالکیت ،تاثیر منفی و معنیداری بر قیمت داشتهاند .در واحدهای
آپارتمانی متغیرهای مثبت و معنیدار مساحت زیربنا ،سن سرپرست خانوار ،درآمد ،دسترسی به آسانسور و
شوفاژ ،میزان رضایت ،فاصله از مسجد و متغیرهای منفی و معنیدار نوع سند مالکیت ،نمای ساختمان،
فاصله از مرکز شهر ،تعداد افراد خانوار و تعداد واحدها میباشند.
واژگان کلیدی :مدل هدانیک ،قیمت مسکن ،شهر تبریز ،حداقل مربعات معمولی

1

مقدمه
مسکن از عناصر مهم در برآوردن نیازهای زیستی ،اقتصادی و نیازهای اجتماعی هر خانوار محسوب
میشود .رشد شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرها ،مهاجرت از روستا به شهر ،استهالک ساختمانهای
قدیمی و تخریب آنان ،کوچک شدن بعد خانوارها و مسائلی از این قبیل تأمین مسکن را به یکی از
مشکالت بزرگ در بسیاری از شهرهای کشورهای جهان سوم تبدیل نموده است.
* نویسنده مسئولali.a.taghipour@gmail.com :

38

مجله آمایش جغرافیایی فضا /سال سوم/شماره مسلسل نهم/پاییز 29

از طرف دیگر با گسترش و تحوالت عظیم در فن آوریهای جدید ارتباطی و اطالعاتی ،تغییر شرایط
اجتماعی و نوع نگرش نسلهای فعلی ،مسکن بیش از پیش اهمیت یافته و نوع کارکرد آن نیز متحول
شده است .به دلیل همین تحوالت عمده و چند بعدی بودن مسکن ،متقاضیان مسکن در انتخابهای
خود هر کدام به یک یا چند عنصر از مشخصات مسکن توجه مینمایند .در حقیقت آنان در هزینه کردن
برای مسکن ،یک واحد مسکونی را به عناصر مختلفی تقسیم و رتبه بندی مینمایند که چگونگی این
رتبه بندی از عوامل مهم در عرضهی واحدهای مسکونی است.
بنابراین در برنامهریزی مسکن عالوه بر شناخت وضع موجود و وضعیت کمی و کیفی مسکن و شناخت
وضعیت اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی ،باید رتبه بندی عناصر مختلف یک مسکن را از نظر مصرفکننده
(تابع تقاضا) نیز شناخت .با شناخت این تابع مشخص میشود یک متقاضی مسکن حاضر است برای هر
کدام از عناصر چه میزان هزینه صرف کند تا به این ترتیب رضایتمندی وی را به حداکثر رساند .از
روشهای مهم برای برآورد میل نهایی به پرداخت خانوارها برای هر یک از ویژگیهای واحد مسکونی و
تاثیر هر کدام از ویژگیها بر قیمت مسکن روش «هدانیک قیمت» میباشد .در این مطالعه برای برآورد
قیمت مسکن ،واحدهای مسکونی به دو دستهی ویالیی و آپارتمانی تقسیم شده و برای هر کدام به صورت
مجزا مدل تحقیق برآورد میشود.
پیشینه تحقیق
در زمینهی به کارگیری تابع قیمت هدانیک در بررسی قیمت امالک و کاربریهای مختلف شهری
تحقیقات گوناگونی در داخل و خارج کشور صورت گرفته است .از مهمترین مطالعات انجام شده موارد
زیر قابل توجه می باشد:
دین 1و همکاران ( )2001در مطالعه خود به بررسی تأثیر متغیرهای محیطی بر قیمت امالک در
ایالت جنوای ایتالیا طی سالهای  1991-1992پرداختند .در این مطالعه متغیرهای تعداد حمام در هر
آپارتمان ،تعداد پارکینگ ،کیفیت ساختمان و مسکونی یا تجاری-مسکونی بودن ساختمان و همچنین
متغیرهای محیطی مورد استفاده قرار گرفته است (.)Din and et al., 2001
تسی ) 2002( 2با استفاده از رهیافت حداقل مربعات معمولی در مدل هدانیک به بررسی تأثیر
متغیرهای همسایگی بر قیمت مسکن در شهرهای هنگ کنگ طـی سـال  1991میپردازد و نتیجه
می گیرد که متغیر عمر ساختمان دارای تأثیرگذاری مثبت و معنیدار بر قیمت مسکن بوده بهطوریکه
مقدار عددی این ضریب برابر با  0/12بوده است (.)Tse, 2002
1- Din
2- Tse
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کسکین )2001( 1در مطالعهای به برآورد تابع قیمت مسکن در استانبول ترکیه طی سال 2002
میپردازد  .در این پژوهش از مدل هدانیک برای برآورد قیمت مسکن استفاده شده و متغیرهای مؤثر بر
قیمت مسکن در قالب متغیرهای اقتصادی -اجتماعی ،ویژگیهای فیزیکی و ویژگیهای همسایگی
شناسایی شده است .نتایج تجربی این مطالعه نشان میدهد متغیرهای مساحت زمین ،عمر ساختمان،
امنیت اجتماعی و دارا بودن پارکینگ و استخر از متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر قیمت مسکن در این
شهر محسوب میشود (.)Keskin, 2008
لنر )2011( 2نیز در مطالعه ای با استفاده از مدل هدانیک به بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در
سنگاپور میپردازد .نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر این است که متغیرهای مساحت هر یک از طبقات،
دسترسی به خدمات شهری و نوع مالکیت ،تأثیر مثبت و سایر متغیرهای توضیحی نظیر عمر بنا ،فاصله
از مرکز شهر ،فاصله از نزدیک ترین ایستگاه حمل و نقل عمومی ،فاصله از مرکز خرید و مراکز آموزشی و
همچنین فصل انجام معامالت ،تأثیر منفی و معکوس بر قیمت واحد مسکونی داشتهاند (.)Lehner: 2011
در مطالعات داخلی نیز پژوهشگرانی مانند اسفندیاری ( )1313به بررسی و تعیین عوامل موثر بر
قیمت مسکن در شهر اصفهان پرداختند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که در کل واحدهای مسکونی،
عوامل فیزیکی بیشتر از عوامل مکانی ،قیمت واحدهای مسکونی را متأثر ساخته است .همچنین در کل
واحدهای مسکونی شهر اصفهان مهمترین عامل فیزیکی ،امکانات رفاهی (شوفاژ) و سپس اسکلت بادوام
میباشد که ضریب کشش آنها بهترتیب ( )0/79و ( )0/29است و مهمترین عامل مکانی دسترسی به
خیابان و سپس درصد فضای سبز منطقه میباشد.
سعادت مهر ( )1319ارزیابی قیمت مسکن با داده های مقطعی را در شهر خرم آباد انجام داده است
و برای این کار از تابع قیمت هدانیک استفاده کرده است .برآوردها بیان میدارند قیمت مسکن رابطهی
مستقیم و معنا داری با مساحت زمین دارد .ضریب این متغیر برابر با  0/9227میباشد؛ به عبارت دیگر
یک درصد افزایش در مسـاحت زمین ،قیمت مسکن را بهطور متوسط به میزان  0/92درصد افزایش
میدهد .همچنین متغیر اتاق تاثیر معکوس و معنیداری بر قیمت واحدهای مسکونی در شهر خرم آباد
دارد .ضریب این متغیر برابر  -0/0729است که از یک رابطهی معکوس بین قیمت زمین و تعداد اتاقها
حکایت دارد.
قلیزاده و همکاران ( ،) 1319در یک بررسی تابع قیمت هدانیک مسکن را در مناطق شهری استان
همدان مورد بررسی قرار دادند .یافتههای تحقیق نشان داد که کیفیت خدمات مسکن تابع عواملی مانند
زیر بنا ،تعداد اتاق ،اسکلت فلزی و آجری ،تعمیرات سالیانه ،پکیج ،آسانسور و نیز متغیرهای دموگرافیکی
1- Keskin
2- Lehner
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مانند سن ،جنس ،سطح تحصیالت و وضعیت تأ هل مالک واحد مسکونی بر قیمت مسکن در مناطق
شهری استان همدان است.
همچنین در پژوهشی دیگر وارثی و موسوی ( )1319تحقیقی با عنوان «بررسی عوامل موثر بر قیمت
مسکن با استفاده از مدل هدانیک قیمت (مورد مطالعه :منطقه سه شهر یزد» انجام دادهاند .یافتههای
آنان نشان می دهد مساحت زمین و مساحت زیربنا و تعداد طبقات از مهمترین عوامل موثر بر قیمت
مسکن در شهر یزد شناخته شدهاند .بهطوریکه به ازای افزایش یک درصد در مساحت زمین و مساحت
زیربنا بهترتیب  0/19و  0/31در قیمت مسکن تغییر ایجاد میشود .همچنین تعدادی از متغیرها دارای
نشان منفی بودهاند که نشاندهنده تأ ثیر منفی این متغیرها بر قیمت کل واحدهای مسکونی است.
ضریب منفی متغیر قدمت نشان میدهد به ازای یک واحد تغییر در قدمت ساختمان  0/22درصد
در قیمت مسکونی کاهش می یابد و در متغیر دسترسی به ازای افزایش یک واحد تغییر در فاصله مسکونی
از مرکز اصلی شهر  0/27درصد از قیمت واحدهای مسکونی کاهش مییابد .از آنجا که در مدل هدانیک
با توجه به شرایط هر شهر یا منطقه متغیرهای مختلفی را میتوان به کار گرفت .در جدول  1و با توجه
به پیشینه تحقیق متغیرهای هر تحقیق معرفی میشود.

ردیف
1
2

3

1

7

جدول  -2متغیرهای به کار رفته در مدل هدانیک در تحقیقات مختلف
متغیرهای بکار گرفته شده
سال
نام محقق
سطح آرامش (مانند آلودگی صوتی) ،فاصله از خطوط حمل و نقل عمومی ،مرکز
 2001 Din and etalشهر ،مراکز خرید ،طبیعت (جنگل ،فضای باز) ،مدرسه ،کیفیت مناظر یا چشم
انداز ،جایگاه اجتماعی منطقه.
تعداد طبقات ،سن یا قدمت واحد مسکونی ،کیفیت چشم انداز ،دسترسی به مراکز
2002
Tse
تفریحی ،دسترسی به خطوط حمل و نقل عمومی ،تعداد اتاق ،کف واحد مسکونی.
قدمت ساختمان ،زیربنا ،تعداد اتاق ،تعداد طبقات ،شیب ،مجتمع یا غیر مجتمع
بودن ساختمان ،آسانسور ،بالکن ،حیاط یا باغ ،پارکینگ ،دسترسی به استخر شنا،
رضایت از مدرسه و خدمات بهداشتی و امکانات فرهنگی و تجهیزات زمین بازی
2001
Keskin
و همسایگی ،میانگین درآمد ،تعداد افراد ،مدت زمان زندگی در شهر ،مدت زمان
زندگی در محلهای که اکنون در آن ساکن هستید ،فاصله از محل زندگی تا محل
کار و مدسه.
قدمت ساختمان ،دسترسی به پارک ،استخر ،تعداد واحدها ،مساحت زمین و
زیربنا ،تعداد اتاق ،فاصله تا خیابان اصلی ،خطوط حمل و نقل عمومی ،مدرسه،
2011
Lehner
مرکز شهر ،مرکز خرید ،مراکز ورزشی ،بزرگراه ،میزان عبور و مرور ترافیکی،
کیفیت چشم انداز ،در حاشیهی شهر بودن.
مساحت زیربنا ،قدمت بنا ،نوع اسکلت ساختمانی ،دسترسی به خیابان ،درصد
 1313فضای سبز هر منطقه ،فاصلهی مرکز هر منطقه تا مرکز شهر ،داشتن امکانات
اسفندیاری
رفاهی (شوفاژ)
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مساحت زیربنا ،زمین ،عمر ساختمان ،اسکلت ساختمان ،گاز ،تلفن ،نما،
 1319برساختمان  ،پارکینگ ،انباری ،عرض کوچه یا خیابان ،وضعیت جغرافیایی ،فصل،
سعادت مهر
2
فاصله از مرکز شهر ،امنیت اجتماعی
تعداد اتاق ،مساحت زیربنا ،امکانات رفاهی (گاز ،شوفاژ ،کولر ،تلفن و ،)....مصالح
 1319ساختمانی (آجر و آهن ،فلزی ،بتن) ،تعمیرات ،هزینه آموزشی خانوار ،هزینهی
قلی زاده
9
حمل و نقل ،سن سرپرست ،میزان تحصیالت ،ازدواج ،جنسیت و شغل سرپرست.
مساحت زمین و زیربنا ،تعداد اتاق ،قدمت واحد مسکونی ،تعداد طبقات ،فاصله
واحد مسکونی تا مرکز شهر ،نزدیکترین خیابان اصلی ،مرکز آموزشی ،مرکز
1319
وارثی
1
بهداشتی و پارک ،نوع مصالح ساختمانی ،امکانات رفاهی (آشپزخانه،گاز ،شوفاژ،
کولر ،تلفن و)....
ماخذ :تهیه و تنظیم از نگارندگان بر اساس مطالعات اسنادی

همانگونه که در پیشینهی تحقیق و جدول  1دیده میشود ،محققان از معیارهای مختلف که بعضی
از آنها مشترک و بعضی دیگر مختص تحقیق و مطالعه موردی خاصی هستند ،استفاده کردهاند .با توجه
به این مطالعات در این تحقیق سعی گردیده که مجموع این مطالعات و متغیرهای آنان در مطالعه شهر
تبریز استفاده گردد؛ در مورد متغیرها و مدل تحقیق در قسمتهای بعدی بحث خواهد شد.
مبانی نظری تحقیق
مسکن و تامین سرپناه از ضـروریترین نیـازهـای بشـر و جزء پرهزینهترین و مشکلترین آنها
میباشد .اهمیت این کاال تا جایی می باشد که از این نیاز در کنار خوراک و پوشاک بهعنوان نیازهای اصلی
انسان نام برده میشود .تامین مسکن مناسب عالوه بر نقش آن بهعنوان سرپناه ،باعث ثبات و همبستگی
خانواده و کاهش میزان بزهکاری و از هم گسیختگی اجتماعی میشود .مسکن عنصر اصلی جامعه پذیری
افراد نسبت به جهان بوده و کاالیی کلیدی در سازمان اجتماعی فضا است و در شکل گیری هویت فردی،
روابط اجتمـاعی و اهــداف جمعی افراد نقش بسیار تعیین کنندهای دارد (.)Rennie Short, 2006:200
سرپناه مناسب تنها به معنای وجود یک سقف باالی سر هر شخص نیست بلکه سرپناه مناسب یعنی
آسایش مناسب ،فضای مناسب ،دسترسی فیزیکی و امنیت مناسب ،امنیت مالکیت ،پایداری و دوام
سازهای ،روشنایی ،تهویه و سیستم گرمایی مناسب و ...که همه این موارد باید با توجه به استطاعت مردم
تامین شود (پورمحمدی.)3 :1317 ،
با گسترش انقالب صنعتی و به دنبال آن رشد سریع شهرها و شهرنشینی تامین مسکن به یکی از
مشکالت اکثر مناطق شهری تبدیل شد و عواملی نظیر افزایش جمعیت ،تشکیل خانوارهای جدید،
مهاجرت از روستا ،تخریب و نوسازی اماکن بهدلیل استهالک ساختمانهای قدیمی ،کوچکتر شدن
واحدهای مسکونی و امثال آنها مشکالت تامین مسکن را مضاعف نمودهاند( .یزدانی بروجنی.)1 :1397 ،
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اهمیت و نقش مسکن در اقتصاد و تاثیر آن در توسعهی کشورها ،بحث شناخته شدهای است به
طوری که مسکن کاالیی است که قابلیت جابجایی ندارد ،کاالی جانشینی ندارد و ارزش سرمایهای نیز
دارد (محمدزاده و همکاران .)22 :1391 ،همچنین مسکن کاالیی بادوام ،غیرمنقول ،مصرفی و سهم
زیادی از بودجهی خانوارها ،هزینه ها و سرمایه گذاری ثابت ناخالص ملی را به خود اختصاص داده و نقش
زیادی در اشتغال و ارزش افزوده کشورها دارد (عسگری و قادری.)91 :1311 ،
همین اهمیت روزافزون مسکن باعث گردیده که دولتها برنامهریزی مسکن را در اولویتهای اصلی
خود قرار دهند .اما در عمل دیده میشود که همگی این طرحها به موفقیت زیادی دست پیدا نکردهاند،
که یکی از دلیل آن را باید در نشناختن خصوصیات مسکن توسط برنامهریزان جستجو نمود .بنابراین از
مهمترین اقدمات برای اجرای موفقیت آمیز پروژههای مسکن را میتوان شناخت خصوصیات مسکن و
بازار مسکن ،از نقطه نظر تقاضای مسکن دانست .ارزیابی میزان و اهمیت هر کدام از این ویژگیها که به
نسبتی در قیمت واحدهای مسکونی تاثیر گذار میباشد ،امری مهم و ضروری است که در توفیق سیاستها
و طرحهای شهری و مسکن سهم زیادی دارند.
روتنبرگ و همکاران 1تقاضا برای مسکن را در چهار شکل زیر خالصه کردهاند -1 :تقاضا برای خدمات
مسکن  -2تقاضا برای ویژگیهای انفرادی مسکن  -3تقاضا برای واحدهای ملکی در مقابل واحدهای
استیجاری (تعیین نوع تصرف مسکن)  -1تخصیص مکانی خانوارها (خلیلی عراقی و حسنی)30 :1391 ،
در حقیقت بازار مسکن تعداد زیادی خریدار و فروشنده دارد که هر یک از خرید و فروش کل ،سهم
بسیار کمی دارند و ورود و خروج به بازار مسکن به آسانی صورت میگیرد ( )Oxley, 2004: 65در این
بازار مطلوبیت هر فرد از کاال و خدماتی که یک واحد مسکونی به او ارائه می کند متفاوت می باشد
( ،)Cullis and Jones, 1998: 31بهعبارتی مسکن برخالف بسیاری از کاالها ،کاالیی چند بعدی است و
ویژگیهای متفاوتی دارد و دو واحد مسکونی با کیفیت و کمیت کامالً مشابه اگر در دو مکان مختلف از
شهر قرار بگیرند ،ویژگی های متفاوتی داشته که می تواند تقاضاهای مختلفی را جوابگو باشد (درکوش،
 .)110 :1313هر متقاضی مسکن حـ اضر به پرداخت مبلغ خاصی برای هر کدام از این ویژگیها هستند،
شناخت دقیق این عوامل و ضرایب تاثیرگذاری هر کدام از این ویژگیها در قیمت مسکن باعث باالرفتن
میزان موفقیت طرحهای تامین مسکن شده و به دنبال آن رضایتمندی خانوارها را نیز در پی دارد.
از آنجا که قیمت مسکن از مهمترین عالیق صاحبان امالک ،بانکها ،سیاستگزاران و نیز مالکان
واحدهای مسکونی است ،تغییرات قیمت آن برای خانوارها ،بنگاههای تولید کنندهی مسکن و نیز برای
دولت مهم است .نوسانات قیمت در این عرصه ،شرایط جوامع را به لحاظ اقتصادی -اجتماعی تحت تاثیر
قرار میدهد .بنابراین برآورد قیمت واحدهای مسکونی و تعیین عوامل تاثیرگذار در این حوزه به حل
1- Rotenberg et al.
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برخی از مشکالت پیرامون موضوع مسکن کمک خواهد کرد و بهطور مسلم امر سیاستگذاری در این
عرصه را تسهیل میکند (قلیزاده.)120 :1319 ،
همچنین با برآورد عوامل موثر در قیمت مسکن ،می توان ابزاری در اختیار مسئولین شهر قرار داد تا
با توجه به تاثیر هر یک از ویژگیهای واحد مسکونی روی قیمت آن اقدام به تعیین مالیات و عوارض
نمایند .در این صورت برای دو واحد مسکونی در یک منطقه از شهر میتوان مـالیـات و عـوارض
جداگانهای وضع نمود در صورتی که با استفاده از قیمتهای منطقهای (در حال حاضر اخذ مالیات با
توجه به قیمت منطقهای مسکن میباشد) این دو واحد مسکونی مالیات و عوارض یکسانی میپردازند
(اسفندیاری.)127 :1313 ،
با توجه به تمامی مسائل بیان شده از اهمیت مسکن و برنامهریزی برای آن و خصوصیات مسکن به
ویژه ناهمگن بودن مسکن و خدمـات و ویژگیهـای هر واحـد مسکونی ،نیـاز است برای برآورد و
ارزشگذاری این ویژگیها از روشی استفاده کرد تا جوابگوی این مسائل باشد از جمله روشهای
پیشنهادی کارشناسان روش هدانیک میباشد.
روش هدانیک
1

اصطالح هدانیک از ریشهی یونانی هدانیکوس به معنی لذت جویی است .در متنهای اقتصاد رفاه،
واژه هدانیک به معنی مطلوبیت یا رضایت کسب شده به وسیله مصرف کننده از مصرف کاال یا خدمات
است (زراء نژاد و همکاران .)112 :1317 ،در الگوی هدانیک ،مسکن یک کاالی چند بعدی قلمداد شده
و سعی میشود تا به تخمین تاثیر هر یک از ویژگیهای آن بر قیمت و همچنین تخمین توابع تقاضا برای
هر یک از مشخصههای آن پرداخته شود (جعفری صمیمی و همکاران .)3 :1319 ،در مطالعـات هدانیک
فرض میشود که قیمت مسکن ،منعکس کنندهی تمـایل به پرداخت ســاکنین آن برای دستیابی به
امکانات رفاهی مورد نیاز داخل و خارج از مسکن (عـوامل محیطی و دسترسی) میباشد .به بیان دیگر در
این روش فرض میشود که تفاوتها در قیمت امـالک به علت اختالف خصوصیات مسکن است.
براین اساس قیمت مسکن نشانگر حداکثر پولی اسـت کـه مردم تمایل دارند برای کیفیت بهتر
محیط میزان خاصی از امکانات داخلی و وضعیت ساختمان و میزان دسترسی به امکانات و خدمات شهری
بپردازند (اکبری و همکاران .)101 :1313 ،بر اساس این مدل ،قیمت هدانیک مسکن تابعی از کاالهای
مصرفی مختلف ( ،)Xویژگیهای رفاه محیطی ( ،)zبرداری از ویژگیهای فیزیکی مانند تعداد اتاق ،مصالح
بکار رفته ،نما ،زیربنا و )S( ...و برداری از خصوصیات دسترسی و همسایگی ( )Nاست ( Freeman, 1993
.)& Batalhon and et al., 2002
1- Hedonikos
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برای استخراج تابع هدانیک ،روزن ( )1991کاالی متمایز  Zبا ویژگیهای مختلف  zn ....،z2 ،z1را
بهصورت زیر در نظر میگیرد:
)Z  z( z1, z2,...,zn

اگر در تابع فوق ،قیمت هر یک از ویژگیهای کاالی متمایز را با ( p )zنمایش دهیم ،در آن صورت
( p )zبیان گر تغییرات قیمت کاالی متمایز به ازای تغییرات هر یک از ویژگیهای آن کاال خواهد بود.
از طرف دیگر ،مصرف کنندگان از مصرف کاالهای مختلف و کاالی متمایز مانند مسکن مطلوبیت
کسب نموده و تابع مطلوبیت آنها را میتوان بهصورت زیر تعریف نمود:

) U  f ( x, z1 , z 2 ,..., z n , 
()1

در تابع مطلوبیت فوق ،x ،کاالی مرکب غیر از مسکن بوده و معرف پارامتری است که مطلوبیت
مصرف کننده را حداکثر میکند.
برای حداکثر کردن مطلوبیت مصرفکننده ،باید محدودیت بودجه در نظر گرفته شود .برای این
منظور تابع محدودیت بودجهی مصرف کننده بهصورت زیر فرض میشود:

) y  x  p( z1 , z 2 ,...z n
()2
در تابع محدودیت بودجه  ،yنشاندهنده درآمد مصرف کننده بوده و در این تابع برای سادگی بحث
فرض میشود قیمت کاالی مرکب غیر مسکن ( )xبرابر با یک میباشد .با حداکثر کردن رابطه ( )1نسبت
به قید بودجه (رابطه  ،) 2نرخ نهایی جانشینی بین ویژگی کاالی متمایز و کاالی مرکب غیر مسکن به
صورت رابطه زیر خواهد بود:
U / z i
) P( z
()3
)  p( Z

z i
U / x
رابطه ( )3نشان میدهد که تغییر هر یک از ویژگیهای کاالی  zمنجر به تغییر قیمت آن شده و این
تغییر بر نسبت مطلوبیت نهایی کاالی  zنسبت به کاالی  xتأثیرگذار است .بنابراین میتوان از این رابطه
استنباط نمود که مطلوبیت نهایی مصرف کننده در ارتباط با ویژگیهای کاالی مسکن و قیمت آن میباشد
(قلیزاده و همکاران )122 :1319 ،و (.)Ham, 2011: 11-12
برای بیان مفهوم تابع هدانیک میتوان از نمودار زیر (شکل  )1استفاده نمود:
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شکل  -2تابع قیمت هدانیک
ماخذ)Rosen, 1974:39( :

با توجه به شکل ،1ویژگیهای واحد مسکونی در محور افقی با  Zنمایش داده شده و قیمت تمایل به
پرداخت از سوی خریداران مختلف واحدهای مسکونی با  rنشان داده شده است .بنابراین منحنی قیمت
هدانیک که بهصورت غیرخطی بیان شده است ،نشاندهنده قیمتهای متفاوت و مختلف پرداخت شده
از سوی خریداران مختلف است .بهعبارت دیگر هر خریدار بر اساس میزان مطلوبیت یا رضایت خاطری
که از هر یک از ویژگیهای واحد مسکونی کسب میکند ،قیمت متفاوتی را برای واحد مسکونی پرداخت
مینماید .لذا این تابع بهصورت غیرخطی (قوسدار) بیان میشود .نکته قابل توجه در نمودار فوق این
است که قیمت تمایل به پرداخت در روی منحنی از فردی به فرد دیگر متفاوت است.
روش تحقیق
هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن در شهر تبریز میباشد .با توجه به هدف
تحقیق و ماهیت موضوع و همچنین مولفههای مورد بررسی ،رویکرد حاکم بر این تحقیق «توصیفی-
تحلیلی» میباشد .اطالعات مربوط به ادبیات تحقیق و مبانی نظری از اسناد کتابخانهای و متون مختلف
جمع آوری گردیده و اطالعات تهیه شده برای واحدهای مسکونی از نوع میدانی بوده است .برای انتخاب
حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید .تعداد حجم نمونه به دو عامل اصلی بستگی دارد :درجه
دقت مورد نظر و میزان تغییر در جمعیت یا متغیر مورد بررسی بر حسب خصوصیات اصلی مورد مطالعه
(واریانس متغیر وابسته) .از اینرو برای برآورد دقیقتر تعداد حجم نمونهها و بهدست آوردن واریانس در
جامعه ،ابتدا پیش آزمونی گرفته شد .با وارد کرد اطالعات بهدست آمده از پیش آزمون در نرمافزار SPSS
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و انجام تجزیه و تحلیل الزم ،واریانس متغیر وابسته بهدست آمد (از آنجا که نمونه مورد مطالعه تمام شهر
تبریز بوده است ،و توزیع متغیر مورد بررسی در جامعه منظور از گستردگی باالیی برخوردار بوده است،
این مطلب باعث گردید که جامعه مورد نظر واریانس بیشتری داشته باشد) .با بهدست آمدن واریانس و
قرار دادن آن در فرمول کوکران ،حجم نمونه مورد نظر  290برآورد گردید.
در مرحله بعد با روش نمونهگیری احتمالی طبقه بندی شده ،تعداد نمونهها در هر منطقه از شهر تبریز
با توجه به تعداد واحدهای مسکونی مشخص گردید و در نهایت نمونهها به صورت تصادفی در مناطق مورد
پرسشگری قرار گرفتند (شکل  2مناطق شهر تبریز و نمونههای پرسشگری شده را روی نقشه نشان میدهد).
در تکمیل پرسشنامهها عالوه بر پرسشگری از خانوارهای ساکن در واحدهای مسکونی ،اقدام به پرسشگری
از مشاورین امالک و مسکن برای تعیین ارزش به ازاری واحدهای مسکونی شده است و تعداد  111مشاور
امالک برای تعیین قیمت واحدهای مسکونی پرسشگری شده انتخاب شدند.
در تجزیه و تحلیل اطالعات پرسشنامه و برآورد مدل از نرمافزارهای EViews 7 ،SPSS 16
و  Arc Gis 10استفاده شده است.

شکل  -1نقشه توزیع نمونههای پژوهش در مناطق تبریز
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بحث اصلی
متغیرها و مدل تحقیق
متغیر وابسته (قیمت مسکن )LPRICE
در مدل هدانیک قیمت مسکن بهعنو ان متغیر وابسته در نظر گرفته میشود .در این پژوهش قیمت
مسکن به تومان بیان گردیده است .در قیمت مسکن عالوه بر قانون عرضه و تقاضا ،ویژگیهای مختلف
مسکن نیز تاثیر گذار است .شکل  3قیمت مسکن در منـاطق مختلف شهر تبریز را نشان میدهد.

شکل  -9نقشه قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در مناطق مختلف شهر تبریز (منبع :نگارندگان)

متغیر مستقل
در پژوهش حاضر متغیرهای مستقل در چهار دسته کلی قرار گرفته است:
الف) متغیرهای کالبدی -فیزیکی واحدهای مسکونی
ب) متغیرهای دسترسی واحد مسکونی
ج) متغیرهای محیطی (همسایگی)
د) ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی خانوارها که به ترتیب به توضیح آنها میپردازیم.
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الف) متغیرهای کالبدی -فیزیکی واحدهای مسکونی
مساحت زمین ( :)X1این متغیر مسـاحت زمین (عرصه) واحـد مسکونی را بر حسب متر مربع بیان
میکند.
مساحت زیربنا ( :)X2مساحت زیربنا (اعیانی) واحد مسکونی نیز بر حسب متر مربع بیان میشود.
بر ساختمان ( :)X3اگر ساختمانی یک بر باشد مقدار عددی  1و در غیر این صورت (بیشتر از یک بر
باشد) عددی باالتر ( 2و  )3میگیرد.
کف واحد مسکونی ( :)X4نوع پوشش و جنس کف واحد مسکونی میتواند متفاوت باشد .بهطورکلی با
حرکت از سمت کفهای مناسب (پارکت و سرامیک )...به سمت کفهای نامناسب (مثال موکت یا
سیمان )...مقدار عددی متفاتی بین  1تا  2در نظر گرفته شده است.
نما ( :)X5همانند کف واحد مسکونی با حرکت از نماهای مناسب (سنگ ،سرامیک ،کامپوزیت )...به سمت
نماهای نامناسب باشد (سیمانی ،آجر معمولی ،فاقد نما و )...مقدار عددی از  1تا  9قرار میگیرد.
تعداد اتاق ( :)X6تعداد اتاقهای خواب واحد مسکونی میتواند از عوامل تاثیرگذار در قیمت مسکن باشد.
عمر یا قدمت واحـد مسکونی ( :)X7این متغیر معرف میزان عمر واحـد مسکونی از زمان تأسیس میباشد
و بر حسب سال بیان میگردد.
نوع سند ( :)X8در صورتی که واحد مسکونی سند شش دانگ داشته باشد ،عدد  1میگیرد و در صورتی
که مالکیت قولنامهای یا غیره باشد (مانند مشاع ،قراردادی و )...مقدار  2و  3اختیار میکند.
انباری ( :)X9در صورت وجود انباری در واحد مسکونی مقدار  1و در صورت نداشتن انباری عدد  0وارد
میشود.
شوفاژ ( :)X10در صورتی که واحد مسکونی شوفاژ داشته باشد عدد  1و در غیر این صورت عدد  0میگیرد.
همچنین متغیرهایی مانند آب ،گاز ،تلفن ،حمام و ...به دلیل اینکه در اکثر واحدهای مسکونی وجود
داشته و تأثیر زیادی نداشتند از مدل حذف گردیدند.
ب) متغیرهای دسترسی واحد مسکونی
فاصله از محل کار ( :)X11این متغیر فاصله واحد مسکونی تا محل کـار سرپرست خانوار را بیان میکند
و بر حسب دقیقه میباشد.
فاصله از مراکز آموزشی ( :)X12بیان کنندهی فاصلهی واحد مسکونی تا نزدیکترین واحد آموزشی است
که به دقیقه بیان شده است.
فاصله از فضای سبز و پارک ( :)X13فاصله واحد مسکونی تا نزدیکترین پارک و فضای سبز را بیان
مینماید و بر حسب دقیقه است.
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فاصله از مرکز شهر ( :)X14فاصلهی واحد مسکونی تا مرکز شهر را بیان میکند که بهصورت دقیقه آورده
شده است.
فاصله از ایستگاه اتوبوس ( :)X15فاصله واحـد مسکون ی تا ایستگاه اتوبوس که بر حسب دقیقه میباشد.
ج) متغیرهای محیطی (همسایگی)
عرض کوچه یا خیابان ( :)X16عرض کوچه یا خیابانی که واحد مسکونی در آن قرار میگیرد متفاوت بوده
و ممکن است کمتر از  2متر تا بیشتر از  21متر باشد .بهترتیب از خیابانهای کم عرض به سمت
خیابانهایی که عرض زیادی دارند ،عددی متفاوت برای هر کدام در نظر گرفته شده است مثالً کمتر از
 2متر عدد  1و بیشتر از  21عدد  7در نظر گرفته شده است.
وضعیت ترافیکی کوچه یا خیابان ( :)X17از نظر ترافیک عبور و مرور یک کوچه یا خیابان میتواند بنبست،
یک طرفه و دو طرفه باشد .بنبست مقدار عددی  1و یک طرفه و دوطرفه به ترتیب  2و  3گرفتهاند.
امنیت ( :)X18با توجه به پرسشنامه تهیه شده یک طیف کیفی برای سنجش امنیت استفاده شده است
که در نهایت برای کمی کردن عددی بین  1تا  7با حرکت از امنیت زیاد به سمت امنیت کم در نظر
گرفته شد.
آلودگی هوا ( : )X19این متغیر نیز کیفی بوده و در پرسشنامه از آلودگی خیلی زیاد تا بسیار کم ،طیف
بندی شده است .در کمی کردن این طیف عددی بین  1تا  7استفاده شده است.
د) ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی خانوارها
سن سرپرست خانوار ( :)X20این متغیر میزان عمر سرپرست خانوار را نشان میدهد.
تعداد افراد ( :)X21این متغیر تعداد افراد ساکن در واحد مسکونی را نشان میدهد.
میزان تحصیالت ( :)X22سواد و میزان تحصیالت سرپرست خانوار متغیری کیفی است و در کمی شدن
عددی بین  1تا ( 9از بی سواد تا دکتری و باالتر) به آن داده شده است.
درآمد ( :)X23این متغیر بیان کنندهی درآمد کل خانوار است که بر حسب تومان میباشد.
رضایت ( :)X24میزان رضایت از واحد مسکونی که متغیری کیفی بوده و در نهایت برای کمی کردن آن
بهترتیب از رضایت کم تا رضایت زیاد عددی بین  1تا  7میگیرد .در شکل  ،1نقشه تعدادی از متغیرهای
مستقل استفاده شده در پژوهش قابل مشاهده میباشد.
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شکل  -4نقشه مساحت زیربنا ،قدمت و بر واحدهای مسکونی (منبع :نگارندگان)

بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن در شهر تبریز با استفاده از مدل هدانیک

28

در برآورد تابع قیمت مسکن در مطالعات تجربی معموالً از شکل خطی ،خطی -لگاریتمی و لگاریتمی-
لگاریتمی استفاده میکنند .در تحقیق حاضر با توجه به اینکه بعضی متغیرها مجازی بوده و مقدار صفر
و یک را اختیار میکنند ،بنابراین نمیتوان مدل لگاریتمی -لگاریتمی را مورد استفاده قرار داد و لذا از
شکل خطی -لگاریتمی برای تخمین مدل استفاده میشود.
در این مطالعه بر اساس ادبیات نظری و مطالعات تجربی مدل قیمت مسکن بر اساس تابع هدانیک
بهصورت زیر بیان میشود:

LPRIC i   0  1 LX 1i   2 LX 2i   3 X 3   4 X 4   5 X 5

  6 X 6i   7 LX 7i   8 X 8i   9 X 9i  10 X 10i  11LX 11i  12 LX 12i  13 LX 13i
 14 LX 14i  15 X 15i  16 X 16i  17 X 17i  18 X 18i  19 X 19i   20 LX 20i   21 X 21i
  22 X 22i   23 LX 23i   24 X 24i  u i
الزم به ذکر است در برآورد مـدل بـرای ایـنکـه بهتـرین نتیجـه با باالترین ضریبها و میزان

معنیداری به دست آید چندین بار مدل برآورد و تعداد متغیرها کم و زیاد شد تا در نهایت متغیرهای
اصلی شناسایی و در مدل آورده شود .برای برآورد تابع قیمت مسکن در این مطالعه از روش حداقل
مربعات معمولی ( )OLSاستفاده شده و نتایج کلی آن با قدر مطلق حداقل انحرافات ( )LADمقایسه
شده تا قدرت و میزان اطمینان به این روش نشان داده شود.
برآورد مدل و تحلیل یافتههای تحقیق
در این بخش ،نتایج برآورد تابع قیمت مسکن در شهر تبریز به روش  OLSارائه شده و بر اساس معنیدار
بودن ضرایب برآورد شده ،تخمین تابع قیمت مسکن انتخاب و تجزیه و تحلیل شده است .نتایج مربوط به
برآورد قیمت مسکن در شهر تبریز بر اساس روش  OLSدر جدول  2گزارش شده است:
نتایج برآورد قیمت مسکن برای واحدهای مسکونی ویالیی نشان میدهد که متغیر مساحت زمین
تأثیر مثبت و معنیداری بر قیمت هر متر مربع واحدهای مسکونی ویالیی داشته و افزایش یک درصدی
مساحت ،قیمت این نوع واحدهای مسکونی را در حدود  0/11درصد افزایش میدهد .از دیگر متغیرهای
مؤثر بر قیمت مسکن ،بر ساختمان میباشد .به عبارت دیگر انتظار بر این است ساختمانهای دو بر و سه
بر نسبت به ساختمانهای یک بر قیمت باالتری داشته باشند.
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جدول  -1نتایج برآورد تابع قیمت مسکن
متغیر

ضریب

مقدار آماره t

ارزش احتمال

ردیف

ضریب

LX13
LX14
X15
X16
X17
X18
X19
LX20
X21
X22
LX23
X24

-0/01
-0/017
-0/003
0/09
0/032
-0/001
-0/03
0/09
-0/001
0/02
0/09
-0/012

0/000
19/91
12/29
C
0/031
2/12
0/11
LX1
0/31
-0/19
-0/09
LX2
0/0092
2/22
0/09
X3
0/13
-1/19
-0/02
X4
0/023
-2/12
-0/001
X5
X6
0/012
-1/92
-0/039
LX7
0/037
-2/11
-0/003
X8
0/000
-2/10
-0/31
X9
0/19
0/21
0/031
X10
0/0001
3/2
0/19
LX11
0/99
-0/29
-0/009
LX12
0/32
0/91
0/021
در واحدهای مسکونی ویالیی شهر تبریز (روش حداقل مربعات معمولی)
مأخذ :یافتههای تحقیق

مقدار آماره
t
-1/71
-2/3
-0/21
3/2
1/99
-0/32
-1/37
0/91
-0/19
3/91
1/92
-0/72

ارزش
احتمال
0/11
0/021
0/73
0/0017
0/091
0/91
0/19
0/32
0/22
0/0002
0/07
0/21

نتایج برآورد مدل نشان می دهد که به ازای یک واحد افزایش در بر ساختمان ،قیمت واحدهای
مسکونی ویالیی به میزان  0/09درصد افزایش مییابد .متغیر نمای ساختمان تأثیر منفی بر قیمت
واحدهای مسکونی داشته به طوریکه با حرکت از سمت نماهای مناسب به سمت نماهای نامناسب ،از
قیمت این واحدهای مسکونی به میزان  0/001درصد کاسته میشود .متغیر تعداد اتاق ،تأثیر منفی و
معنیداری بر قیمت واحدهای مسکونی ویالیی داشته و افزایش یک واحدی در تعداد اتاقها منجر به
افزایش زیربنای واحـ دهای مسکونی شده و در نتیجه قیمت این واحـدهـا در حدود  0/039کـاهش
مییابد .کشش قیمت واحدهای مسکونی ویالیی نسبت به قدمت یا عمر بنا برابر با  -0/003بوده که نشان
میدهد با افزایش یک درصدی قدمت واحدهای مسکونی ،قیمت آنها به میزان  0/003درصد کاهش
پیدا میکند .متغیر نوع سند مالکیت از دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر قیمت مسکن محسوب شده که در
مدل برآورد شده نیز ضریب این متغیر برابر با  -0/31میباشد .به عبارت دیگر با حرکت به سمت سند
مالکیت مشاع یا قولنامهای از قیمت مسکن به میزان  0/31درصد کاسته میشود.
متغیر دسترسی به شوفاژ تأثیر مثبت و معنیداری بر قیمت واحدهای مسکونی ویالیی داشته
بهطوری که با افزایش دسترسی به شوفاژ ،قیمت این نوع واحدهای مسکونی در حدود  0/19درصد افزایش
مییابد .متغیر میزان فاصله از مرکز شهر ،تأثیری منفی و معنیدار بر قیمت هر متر مربع واحدهای
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مسکونی داشته و با افزایش یک درصدی آن ،قیمت واحدهای مسکونی در حدود  0/017درصد کاهش
می یابد .متغیر عرض کوچه یا خیابانی که واحد مسکونی در ان قرار دارد ،تأثیری مثبت و معنیدار بر
قیمت واحدهای مسکونی داشته و با حرکت به سمت خیابانهای عریضتر ،قیمت آنها به میزان 0/09
درصد افزایش پیدا میکند.
متغیر وضعیت ترافیکی کوچه یا خیابان نیز دارای تأثیر مثبت و معنیداری بر قیمت واحدهای
مسکونی داشته و در صورت یک طرفه و دو طرفه بودن خیابانها ،قیمت این نوع واحدهای مسکونی به
میزان  0/032درصد افزایش مییابد .دو متغیر میزان تحصیالت و درآمد کل خانوار تأثیر مثبت و
معنیداری بر قیمت واحدهای مسکونی ویالیی داشتهاند و با افزایش میزان تحصیالت و درآمد کل خانوارها
به دلیل افزایش قدرت خرید خانوارها ،تقاضا برای واحدهای مسکونی افزایش یافته که در نتیجه آن قیمت
واحدهای مسکونی افزایش پیدا می کند .ضریب برآورد شده برای این دو متغیر بهترتیب برابر با  0/02و
 0/09میباشد که نشان می دهد در صورت افزایش این متغیرها به میزان یک واحد و یک درصد ،قیمت
این نوع واحدهای مسکونی در حدود  2الی  9صدم درصد افزایش مییابد.
از آنجا که این مطالعه ،مقطعی (زمان مشخص و معین) به برآورد قیمت مسکن میپردازد ،لذا در
صورتی که ضریب تعیین حدود  0/7باشد ،میتواند بیانکنندهی قدرت باالی برآورد مدل تحقیق باشد.
در این مطالعه مقدار ضریب تعیین ( )R2برابر با  0/11بوده که نشان میدهد حدود  11درصد از تغییرات
قیمت هر متر مربع واحدهای مسکونی ویالیی با متغیرهای ذکر شده در جدول ( )2توضیح داده میشود.
در بخش دیگری از مطالعه برای مقایسهی روش حداقل مربعات معمولی با سایر روشهایی که برای این
منظور استفاده میشوند ،از روش  LADاستفاده شده است .نتـایج معیارهای مربوط به قدرت پیشبینی هر
دو روش حداقل مربعات معمولی و قدر مطلق حداقل انحرافات در جدول ( )3زیر ارائه شده است:
جدول  -9معیارهای قدرت پیشبینی قیمت مسکن در روش  OLSدر برابر  LADبرای واحدهای مسکونی ویالیی
مقدار آماره )(LAD
مقدار آماره )(OLS
نام معیار
0/31
0/39
RMSE
0/29
0/21
MAE
1/91
2/009
MAPE
0/139
0/131
Theil Inequality Coefficient
0/0013
0/000
BP1
0/23
0/11
VP
مأخذ :یافتههای تحقیق

 BP-1بیانگر نسبت خطا یا تورش برآورد مدل و  ،VPمبین نسبت واریانس برآورد مدل تحقیق میباشد.
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نتایج مقایسه قدرت پیشبینی دو روش حداقل مربعات معمولی و  LADبیان کنندهی این است که
مقدار معیارهای جذر میانگین مجذور خطا ( ،)RMSEضریب نابرابری تایل و نسبت واریانس ( )VPدر
روش حداقل مربعات معمولی نسبت به روش قدر مطلق حداقل انحرافات کمتر بوده که این امر نشان
دهندهی برتری نسبی روش حداقل مربعات معمولی نسبت به روش  LADمیباشد .بنـابراین میتوان
برای تخمین مدل و تحلیل یافتههای تحقیق از این روش به عنوان یکی از روشهای مرسوم در برآورد
مدل هدانیک استفاده نمود.
در برآورد قیمت واحدهای مسکونی آپارتمانی بر اساس مدل هدانیک ،از متغیرهایی که در جدول ()1
گزارش شده ،استفاده گردیده است (الزم به ذکر است تعدادی از متغیرها که معنیدار نبوده از مدل حذف
و تعدادی متغیر که احتمال تاثیرگذاری آن ها در قیمت آپارتمان بیشتر بوده مانند تعداد واحدهای
آپارتمان ( ،)X25قرارگیری واحد مسکونی در چه طبقهای ( ،)X26شمالی-جنوبی یـا شرقی -غربی بودن
( ،)X27داشتن یا نداشتن آسانسور ( ،)X28فاصله از مسجد ( ،)X29هزینههای خانوار ( )X30به مدل
اضافه گردیده است) و در نهایت نتایج مدل تحقیق به صورت جدول زیر ( )1برآورد شده است:
جدول  -4نتایج برآورد تابع قیمت مسکن در واحدهای مسکونی آپارتمانی شهر تبریز (روش حداقل مربعات
معمولی)
مقدار آماره  tارزش احتمال
ضریب
ردیف
ارزش احتمال
مقدار آماره t
ضریب
متغیر
0/07
1/19
0/12
0/000
21/92
10/12
LX20
C
0/0002
-3/92
-0/027
0/29
-1/1
-0/01
X21
LX1
0/19
0/12
0/002
0/009
2/23
0/2
X22
LX2
0/000
1/39
0/17
0/21
0/7
0/011
LX23
X3
0/01
1/97
0/033
0/33
-0/92
-0/013
X24
X4
0/1
-1/2
-0/012
0
/
01
1
/
99
0
/
02
LX25
X5
0/11
1/33
0/012
0/21
1/12
0/039
X26
X6
-0/73
-0/22
-0/011
0
/
0003
3
/
29
0
/
11
X27
X8
0/0001
3/93
0/11
0/019
2/31
0/092
X28
X10
0/0001
1/001
0/011
0/01
-2/02
-0/017
X29
LX14
0/91
-0/1
-0/002
0/002
3/01
0/017
X30
X16
مأخذ :یافتههای تحقیق

همانگونه که در جدول  1نیز دیده می شود نتایج برآورد قیمت مسکن برای آپارتمانها نشان میدهد
که متغیر مساحت زیربنا تأثیر مثبت و معنیداری بر قیمت هر متر مربع واحدهای مسکونی ویالیی داشته
و افزایش یک درصدی زیربنا ،قیمت این نوع واحدهای مسکونی را در حدود  0/2درصد افزایش میدهد.
دیگر متغیر تاثیر گذار بر قیمت ،نمای واحدهای آپارتمانی میباشد که تاثیر منفی دارد .به عبارتی هر چه
از سمت نماهای مناسب (سنگ ،کامپوزیت و )...به سمت نماهای نامناسب (سیمانی ،بدون نما و )..حرکت
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کنیم از قیمت آپارتمانها کاسته میشود .نوع سند مالکیت نیز تاثیر منفی با ضریب  -0/11درصد دارد
که نشان میدهد آپارتمانهای قولنامهای و قراردادی نسبت به سنددار از ارزش کمتری برخوردار هستند.
شوفاژ دار بودن آپارتمانها تاثیر مثبت و معنیداری بر قیمت مسکن داشته و آپارتمانهایی که از این
وسیله رفاهی برخوردارند  0/092افزایش قیمت داشتند .فاصله گرفتن از مرکز شهر تاثیر منفی و معنی
داری بر قیمت دارد که ضریب آن به میزان  -0/017درصد میباشد .عرض کوچه یا خیابانی که آپارتمان
در آن قرار گرفته است نیز بر قیمت مسکن تاثیر معناداری داشته که این تاثیر مثبت است و خیابانهای
عریضتر قیمت باالتری با ضریب  0/017دارند .افراد سرپرست خانوار که سن بیشتری دارند ،از آنجا که
قدرت خرید بیشتری دارند (هم به دلیل پس انداز و هم اندوخته مالی) ،تاثیر مثبت و معنادارای بر قیمت
آپارتمان میگذارند که این تاثیرگذاری  0/12درصد است .زیاد شدن تعداد افراد خانوار به میزان -0/027
تاثیر منفی و معنی داری بر قیمت مسکن میگذارد .درآمد کل خانوار تاثیر مثبت و معنی داری بر قیمت
مسکن میگذارد و یک درصد افزایش درآمد خانوارها  0/17قیمت آپارتمانها را افزایش میدهد .میزان
رضایت از واحد مسکونی نیز باعث باال رفتن قیمت آپارتمانها به میزان  0/033میشود.
از متغیرهای ویژه واحدهای مسکونی آپارتمانی ،تعداد واحدها در یک آپارتمان میباشد ،برآوردها
نشان میدهد این متغیر تاثیر منف ی و معنی داری بر واحد مسکونی میگذارد و به عبارتی با زیاد شدن
واحدها در یک آپارتمان به دلیل رفت و آمد و سر و صدای زیاد ،قیمت آپارتمان کاهش پیدا میکند.
داشتن یا نداشتن آسانسور به عنوان یک وسیلهی رفاهی و ضروری در آپارتمانها ،در قیمت آپارتمان
تاثیر مثبت و معنی داری داشته و وجود این وسیله به میزان  0/11در قیمت مسکن تاثیر میگذارد .و در
نهایت از بین عوامل دسترسی عامل دوری یا نزدیکی به مسجد تاثیر مثبت و معناداری بر قیمت مسکن
میگذارد و با دور شدن از مسجد بر قیمت آن به میزان  0/011افزوده میشود.
جدول  -5معیارهای قدرت پیشبینی قیمت مسکن در روش  OLSدر مقایسه با  LADبرای واحدهای مسکونی
آپارتمانی
مقدار آماره ()LAD
مقدار آماره ()OLS
نام معیار
0/29
0/23
RMSE
0/12
0/11
MAE
1/11
1/22
MAPE
0/0012
0/0013
Theil Inequality Coefficient
0/002
0/000
BP1
0/11
0/11
VP
مأخذ :یافتههای تحقیق

 BP -1بیانکننده نسبت خطا یا تورش برآورد مدل و  ، VPمبین نسبت واریانس برآورد مدل تحقیق میباشد.
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نتایج مقایسه قدرت پیشبینی دو روش حداقل مربعات معمولی و  LADدر واحدهای آپارتمانی نیز
نشان میدهد که مقدار معیارهای جذر میانگین مجذور خطا ( ،)RMSEضریب نابرابری تایل و نسبت
واریانس ( ) VPدر روش حداقل مربعات معمولی نسبت به روش قدر مطلق حداقل انحرافات کمتر بوده
که این امر بیانگر برتری نسبی روش حداقل مربعات معمولی نسبت به روش  LADمیباشد .بنابراین
میتوان برای تخمین مدل و تحلیل یافتههای تحقیق از روش حداقل مربعات معمولی استفاده نمود.
نتیجهگیری
در این پژوهش ،تابع قیمت هدانیک مسکن برای شهر تبریز برآورد گردید .از اینرو پرسشنامهای
تهیه گردید که در آن متغیرهای تاثیرگذار در قیمت مسکن به چهار دستهی اصلی متغیرهای کالبدی-
فیزیکی ،متغیرهای دسترسی ،متغیرهای محیطی (همسایگی) و ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی تقسیم
بندی شدند؛ دادههای مورد نیاز با پرسشگری از خانوارها و قیمت مسکن با مراجعه به بنگاههای معامالت
امالک به دست آمد .در ادامه با استخراج و ویرایش دادهها تابع مورد نظر بهصورت خطی-لگاریتمی با
کمک نرمافزارهای  Arc Gis 10و  EViews 7برآورد گردید.
نتایج برآورد در دو دسته ،نتایج برای واحدهای ویالیی و نتایج برای واحدهای آپارتمانی مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفت .بهطورکلی در واحدهای ویالیی همه متغیرهای برآورد شده معنادار نبودهاند که از
جملهی آنها میتوان نوع کف واحد مسکونی ،مساحت زیربنا ،انباری ،فاصله از محل کار ،آموزشی و
بهداشتی ،سن سرپرست ،تعداد افراد خانوار و رضایت را نام برد .در مقابل تعدادی از متغیرها معنادار
بودهاند که تاثیرگذاری آنهـا نیز به صورت مثبت یا منفی بوده است .متغیـرهـای مسـاحــت زمیـن ،بر
ساختمان ،د سترسی به شوفاژ ،عرض کوچه یا خیابان ،وضعیت ترافیکی کوچه یا خیابان و همچنین میزان
درآمد و تحصیالت تاثیر مثبت و معنیدار بر قیمتها داشتهاند .به عبارتی با زیاد شدن میزان این متغیرها
قیمت مسکن نیز افزایش پیدا میکند؛ در مقابل متغیرهای نمای ساختمان ،تعداد اتاق ،قدمت عمر یا بنا،
نوع سند ،فاصله از مرکز شهر تاثیر منفی و معنیداری بر قیمت مسکن دارد.
در واحدهای آپارتمانی نیز تعدادی از متغیرها معنادار نبوده که از جمله آنها مساحت زمین ،نوع کف
واحد مسکونی ،بر ساختمان ،تعداد اتاق ،عمر ساختمان ،فاصله از محل کار ،آموزشی و فضای سبز ،امنیت،
وضعیت ترافیکی میباشد .متغیرهای مثبت و معنیداری که زیاد شدن آنها باعث افزایش قیمت میشدند
عبارت بود ند از مساحت زیربنا ،شوفاژ ،عرض کوچه یا خیابان ،سن سرپرست خانوار ،درآمد و میزان رضایت
از واحدهای مسکونی ،دسترسی به آسانسور و فاصله از مسجد و متغیرهای منفی و معنیدار شامل نما،
نوع سند ،فاصله از مرکز شهر ،تعداد افراد خانوار و تعداد واحدهای یک آپارتمان میباشد.
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با توجه به نتایج بهدست آمده به برنامهریزان و سازندگان واحدهای مسکونی ،ب ه خصوص انبوه سازان
توصیه میشود .بر اساس خواست و نظر متقاضیان و به عبارتی با توجه به ارجحیتهای مد نظر مشتریان
اقدام به ساخت و ساز نمایند .مسئوالن و مدیران شهری نیز میتوانند با حمایت از انجام پژوهشهای
جزئیتر و جمعآوری آمار و اطالعات الزم و در دسترس قرار دادن آنها ،زمینه الزم را برای اقدامات
پژوهشی و اجرایی فراهم آورند.
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