
 

  مدل تعیین قیمت مسکن، کاربردي از روش رگرسیون موزون جغرافیایی

  

  ، سلیمه منیري جاوید1داود سوري

  دانشگاه صنعتی شریف و موسسه عالی بانکداري ایرانعضو هیات علمی   -1
dsouri@vt.edu  

  

  

 چکیده

شود که قیمت  در مقاله بحث می .گردد گذاري قیمت امالك مسکونی ارائه می در این مقاله یک مدل کاربردي براي ارزش

ها ناگزیر به  رو است که شهرداري امالك به عنوان پایه مالیات بر امالك نقش مهمی در نظام درآمدي شهرداري دارد و از این

ي مسکن، به عنوان ها ویژگیاین مدل به نقش  برآورددر . گذاري امالك و اخذ مالیات هستند داشتن معیاري عینی براي قیمت

در تعیین قیمت . گیرد، توجه شده است ي بادوامی که سهمی از ارزش خود را از مکانی که در آن واقع شده است میکاال

مدل با استفاده از . ده استي محیطی و نقش خدمات شهري نیز لحاظ شها ویژگیي فیزیکی، ها ویژگیمسکن عالوه بر 

شده و  برآوردکارگیري روش رگرسیون موزون جغرافیایی ه باي منحصر به فرد از منطقه هشت شهرداري تهران و با  نمونه

  .در قالب نقشه پراکندگی ضرایب در منطقه ارائه شده است برآوردنتیجه 
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  مقدمه 

ي قابل ها هکنند که هر یک نیازمند صرف هزین دامنه وسیعی از خدمات شهري را به شهروندان عرضه می ها شهرداري

نقش مهمی در تعیین کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده به  ها شهردارياز این جهت است که حجم منابع مالی . توجهی است

در مدیریت شهر بوده است، اما  ها شهرداريردن نقش اگر چه در دو دهه گذشته حرکت به سوي هر چه بیشتر ک. عهده دارند

امروزه در غالب شهرهاي جهان از منابع متعددي . مالی اجراي این نقش کافی نبوده است تأمینتمهیدات اندیشیده شده براي 

، اما همچنان مالیات و هزینه استفاده از خدمات شهري در راس شود میي خدمات شهري استفاده ها همالی هزین تأمینبراي 

چگونه تعادلی بین  ،با این چالش روبرو هستند که ها شهرداريدر این رابطه . مالی خدمات شهري هستند تأمینمنابع 

ینه استفاده ي و استفاده از خدمات شهري و عدم رضایت حاصل از پرداخت مالیات و هزمند بهرهشهروندان از  مندي رضایت

چرا که از یک سو نیاز به خدمات  شود میاین چالش با گسترش شهرنشینی و توسعه شهرها هر روزه جدي تر نیز . برقرار کنند

. شود میتر  و از سوي دیگر تشخیص اینکه چه کسی باید مالیات را و به چه میزان پرداخت کند، مشکل یابد میشهري افزایش 

مالیات از ) از نظر وي نظامی موفق است که الف. شمرد براي یک نظام مالیاتی محلی موفق بر میشش ویژگی را  20011 ،برد

مالیاتی به  گرفته شود که متحرك نباشد به طوریکه افزایش نرخ مالیات موجب تغییر مکان مبناي) دارائی یا فعالیت( محلی 

 اي همالیات نباید به گون) بینی باشند، ج د، با ثبات و قابل پیشرا بدهن ها هدرآمدهاي مالیاتی کفاف هزین) بمکانی دیگر نگردد، 

مالیات ) مبناي مالیات باید شفاف باشد و براي همه قابل محاسبه، ه) باشد که ساکنین آن را به غیر ساکنین منتقل کنند، د

بر حسب این  .ه کردن باشدات ساده و قابل ادارآوري و محاسبه مالی سیستم جمع) دهندگان آن را منصفانه تلقی کنند، و

این مالیات از زمین و ساختمان گرفته می شود که . 2ها ارجح است معیارها مالیات بر امالك نسبت به دیگر انواع مالیات

توان به  است که مصرف آنها جمعی است و نمیمستقیم هزینه استفاده از خدماتی متحرك نیستند و به نوعی اخذ غیر مشخصاَ

مالیات آب و : مالیات بر امالك را می توان به طبقات مختلفی مانند. هر فرد را از آن مشخص کردسادگی سهم مصرف 

بخش به خدمتی خاص و هر زیر هائی تقسیم شد بخشکه این مالیات به زیر هنگامی.  تقسیم کرد... فاضالب، زباله، روشنائی و 

که  1963این روش از سال . کند ر آن خدمت را بازي میمستقیم نقش قیمت بازاگردید، آنگاه آن مالیات بطور غیرمنتسب 

خدمات عمومی چگونه باید عرضه شوند که با ترجیحات  "در پاسخ به این سوال اساسی اقتصاد بخش عمومی که 3بیوکانن

گزیده گذاري خدمات عمومی بر مقاله نوآورانه خود را نوشت، به عنوان گزینه اول و اجرائی قیمت "مردم نیز منطبق باشند؟

فرآیند اخذ مالیات بر امالك شامل چندین . شود مالیات امالك بر منازل مسکونی، امالك تجاري و صنعتی وضع می. شده است

در این مرحله ارزش ملکی که می بایست از آن مالیات . مرحله است که از جمله آنها می توان به مرحله ارزیابی ملک اشاره کرد

براي ارزیابی امالك مورد  "5ارزیابی بر مبناي ارزش"و  "4ارزیابی بر مبناي مساحت"دو روش . گردد گرفته شود، تعیین می

در روش ارزیابی بر مبناي مساحت،  متراژ زمین و یا بنا و یا هر دو مبناي مالیات است و مالیات از . گیرد استفاده قرار می

بی بر مبناي ارزش عالوه بر مساحت، مکان و دیگر روش ارزیا. آید ضرب این متراژ  در نرخ مالیات به دست می حاصل

ش بازاري ملک، هر چند به به عبارت دیگر در این روش، ارز. گیرد بخشند را نیز در نظر می هائی را که به ملک ارزش می ویژگی

است که در آفرین براي ملک، میزان خدمات شهري  یکی از عوامل ارزش. گیرد مستقیم، مبناي اخذ مالیات قرار میطور غیر

راهی شهري، به عنوان خدمتی که توسط  به عنوان مثال، دسترسی به شبکه بزرگ. گیرد اختیار ساکنین آن ملک قرار می

ش قیمت به پایه در روش ارزیابی بر مبناي ارزش این افزای. دنبال دارده شود، افزایش قیمت امالك را ب شهرداري ارائه می

                                                        
1 - Bird, R.M. (2001)  

شود مالیات بر مستغالت و دارائی بیشترین سهم را در درآمدهاي مالیاتی  از میان مالیاتهاي متفاوتی که از شهروندان اخذ می - 2

در کنار مالیات بر مستغالت و دارائی، مالیات بر فروش و درآمد، مالیات بر دخانیات، مالیات بر سوخت و مالیات بر کرایه . ها دارد شهرداري

 .اطاق در هتل از دیگر انواع مالیات هستند که در تأمین مالی خدمات شهري نقش دارند

3 - Buchanan, J.M. (1963)  
4 - Area-based assessment 
5 - Value-based assessment 



در حالیکه در روش مبتنی بر مساحت  ؛راهی پایه مالیاتی بیشتري دارد از شبکه بزرگ مند بهرهشود و ملک  مالیات افزوده می

در روش ارزیابی بر مبنی ارزش این ایده مطرح . راهی وجود ندارد تفاوتی بین پایه مالیاتی ملک نزدیک و دور از شبکه بزرگ

اتی که مالیات الیات بر ملک تقریبی است از ارزش خدماست، چرا که م 6می شود که مالیات بر امالك همانند مالیات بر منافع

گردند و هر  بر طبق این نظریه هم مالیات دریافتی و هم خدمات شهري در ارزش ملک لحاظ می. کنند دهندگان دریافت می

. ان داردکنندگ گونه افزایش قیمت ملک به شرط ثابت بودن سایر عوامل نشان از ارزش باالي خدمات ارائه شده از نظر مصرف

توان به تغییر  بر قیمت ملک تغییر نکنند، هر گونه تغییر در قیمت ملک را می مؤثرکه دیگر عوامل  به عبارت دیگر در صورتی

در سطح دسترسی ملک به خدمات شهري منتسب کرد و آن را مبلغی دانست که شهروندان حاضرند بپردازند تا از خدمات 

با استفاده  در این نوشتار نیز. است 7امالك استفاده از توابع هدانیکارزش  برآوردل در روش تجربی معمو. شهري منتفع بشوند

شت تهران گذار بر قیمت واحد مسکونی در منطقه هتأثیراز تابع قیمت هدانیک و رویکرد اقتصادسنجی فضایی، متغیرهاي مهم 

قیمت ملک به عنوان پایه مالیات بر امالك فراهم  برآورداین تابع ابزاري عینی و شفاف براي . شوند گذاري می ششناسایی و ارز

ي از قیمت سایه خدمات شهري و یا حداکثر مبلغی که شهروندان حاضرند براي برآوردپارامترهاي این تابع می توانند . کند می

ي بازار ها ویژگیدر ادامه و در بخش دوم به بررسی . دسترسی به خدمات شهري بپردازند، در اختیار شهرداري قرار بدهند

ي مسکن ها ویژگیگردد که یکی از  در این بخش بحث می. گردد شود و تابع قیمت هدانیک معرفی می مسکن پرداخته می

که غفلت از آنها موجب آورد میوابسته بودن آن به مکان است که این خود مالحظاتی را براي بررسی هاي آماري پیش 

گردد و در بخش چهارم پس از  رگرسیون موزون جغرافیایی معرفی می برآوردروش در بخش سوم . گردد استنباط نادرست می

. گردد میو اطالعات مورد استفاده نتیجه کاربرد این روش در منطقه هشت شهرداري تهران ارائه گیری نمونهمعرفی چهارچوب 

  .گیري اختصاص یافته است بخش پنجم به خالصه و نتیجه

  دانیک بازار مسکن و تابع قیمت ه

ابتدا، مسکن کاالئی متمایز . بایست مورد توجه قرار بگیرند گذاري آن می مسکن چند ویژگی اساسی دارد که در ارزش

تفاوت در . کننده به صورت معناداري متفاوت هستنداست، کاالي متمایز کاالیی است که واحدهاي مختلف آن از دید مصرف

هاي کاملی براي  شوند که واحدهاي مسکونی جانشین همگی موجب می ها ژگیویمساحت، موقعیت مکانی، نوع بنا و دیگر 

شود که بازار بزرگی براي دست دوم آن  دوم، مسکن کاالیی با دوام و کم استهالك است و همین امر سبب می. یکدیگر نباشند

قرار  تأثیرمسکن را نیز تحت  هايسوم، موقعیت و مکان مسکن ثابت و منحصر به فرد است و دیگر ویژگی. وجود داشته باشد

مالی نقش مهمی در  تأمیناز این رو  شود میچهارم، مسکن در واحدهاي بزرگ و تقسیم نشدنی و گران عرضه . میدهد

ارزش واحد هاي مسکونی صورت می گیرد روش غالب  برآورددر مطالعاتی که در زمینه . کند هاي بازار مسکن ایفا میفعالیت

براي  ها ویژگینگاه می شود که هر یک از این  ها ویژگیاي از  در آن به مسکن به مجموعه است که 8روش هدانیک

النکستر . دارد) 1966( 9این دیدگاه ریشه در نظریه تقاضاي النکستر .اي مطلوبیتی مجزا و ارزشمند استکننده دار مصرف

اي از  به طور خالصه وي کاال را مجموعه. ستي کاال اها ویژگیکننده نه بدنبال کاال بلکه بدنبال مدعی است که مصرف

این نظریه امکان مقایسه کاالهائی . ي آن استها ویژگیداند که مطلوبیت حاصل از مصرف آن ناشی از مصرف  می ها ویژگی

اژه یونانی هدانیکوس به معنی اصطالح هدانیک نیز ریشه در و. آورد را فراهم می ها ویژگیمتفاوت اما مشترك در برخی 

براي محاسبه قیمت کاالهاي کشاورزي  10توسط ووگ 1926ي تعیین قیمت هدانیک ابتدا در سال ها مدل. ی داردگرای لذت

                                                        
6 - Benefit tax 
7 - Hedonic functions 
8 - Hedonic approach 
9 - Lancaster, K. J. (1966) 
10 -Waugh 



 1966با کمک این روش قیمت انواع اتومبیل را مورد بررسی قرار داد و النکستر در سال  11کورت 1938در سال . مطرح شد

  .کاربرد آن را در بخش مسکن نشان داد

کند، تابعی است از دو  مجموعه  کننده براي مسکن پرداخت میابع قیمت هدانیک، قیمتی که مصرفشکل تجربی ت 

  .این شکل در رابطه زیر نشان داده شده است. اندیی که مسکن مورد نظر را تشکیل دادهها ویژگیعوامل یا 

( , )i jP P S N  

ي فیزیکی واحد مسکونی مورد تقاضا است، که بطور ها ویژگیمعرف برداري از تمام  N=(N1, N2, … Nj)در این تابع، 

بنا، تعداد اتاقها، قدمت ساختمان، نوع و کیفیت مصالح ساختمانی بکار رفته در واحد مثال شامل مساحت زمین، مساحت زیر

نشان دهنده   S=(S1, S2, … Si)حالیکه در. باشدمسکونی، تعداد و کیفیت هر یک از تجهیزات و تسهیالت موجود در آن می

است و شامل ي مربوط به محیط و همسایگی محلی است که مسکن مورد نظر در آن قرار گرفته ها ویژگیبردار دیگري از تمام 

یی نظیر مرغوبیت محل از نظر همسایگی و دسترسی به مراکز آموزشی و بهداشتی، دسترسی به مراکز خرید، وجود یا ها ویژگی

  .ارزش ریالی یا قیمت بازاري واحد مسکونی مورد نظر است Pباشد و در نهایت م وجود تسهیالت شهري میعد

ارزش ریالی یا همان قیمت تعادلی یک واحد مسکونی است که از تقاطع   Pدر ارتباط با رابطه فوق باید توجه نمود که 

عالوه بر این رابطه علت و معلولی تابع قیمت هدانیک . ه استعرضه و تقاضاي آن در بازار و از طریق مکانیسم بازار حاصل شد

باشد، با فرض ثابت ) کمتر(کننده بیشتري واحد مسکونی مورد نظر براي مصرفها ویژگیبیانگر آن است که هرچه مطلوبیت 

مسکونی مورد تقاضا بدین معنی که فرضا اگر واحد . خواهد بود) کمتر(بودن سایر شرایط، قیمت بازاري آن واحد نیز بیشتر

تري از شهر واقع شده باشد از  کنندگان، داراي مساحت زیربناي بیشتري باشد و یا در محل و موقعیت مرغوبتوسط مصرف

به دلیل سازوکار بازار، ارزش بیشتري براي  ها ویژگیقیمت باالتري برخوردار خواهد بود وکمیت بیشتر و کیفیت بهتر برخی از 

ي مسکن گرفته ها ویژگیهاي جزئی نسبت به هریک از اگر از تابع قیمت هدانیک مشتق. کندین میآن واحد مسکونی تعی

هاي حاصل نمایانگر تغییرات نهایی قیمت تعادلی واحد مسکونی نسبت به تغییر در ویژگی مورد نظر به شرط ثابت شود، مشتق

ت آمده از تابع قیمت هدانیک، همان اطالعاتی را که هاي جزئی بدس در واقع مشتق. خواهند بود ها ویژگیبودن سطح دیگر 

هاي  به دلیل همین مشابهت است که مشتق. نمایند، نشان میدهندها در تحلیل استاندارد بازارهاي یک بعدي ظاهر می قیمت

اي ایههاي سهاي جزئی یا قیمتمشتق. هاي مسکن معرفی میکنند اي ویژگیهاي ضمنی یا سایه جزئی را تحت عنوان قیمت

ي تعادل عرضه و دهند، در نتیجهي مسکن را در چارچوب تابع قیمت هدانیک نشان میها ویژگیکه در واقع اهمیت هر یک از 

ي ها ویژگیبدین معنی که تابع قیمت هدانیک با فرض اینکه هر یک از . اندي خاص حاصل گردیدهها ویژگیتقاضاي هر یک از 

باشند، معرف مکان هندسی لید بوده و به سادگی قابل تجمیع در یک واحد مسکونی میواحد مسکونی به طورمستقل قابل تو

  .باشندمی ها ویژگیتقاطع عرضه و تقاضا براي هر یک از 

ي نظري روش هدانیک  دقیق و جذاب است اما کاربردهاي آن در زمینه مسکن اغلب با مشکل تصریح ها هاگر چه پای

جربی فوق، روش غالب تصریح مدلی خطی و بکارگیري روش حداقل مربعات معمولی در مدل ت برآورددر . مدل مواجه است

  :گردد می برآورددر این روش مدل زیر . پارامترهاي آن است برآورد

y X     

بردار ضرایب و یا همان مشتقهاي جزئی تابع هدانیک و  βي امالك، ها ویژگیماتریس  Xبردار قیمت امالك،  yکه در آن 

ε جمله خطا شامل عوامل تصادفی دیگري است که در تعیین قیمت هر ملک نقش منحصر به فردي . بردار جمالت خطا است

تواند به عنوان  هنگامی می  1X'y-(X'X)=��گر حداقل مربعات برآورداما کاربرد . قرار نگرفته اند Xدارند اما در ماتریس 

استقالل مشاهدات در اطالعاتی که . یکدیگر باشندهمگن و مستقل از  ها هنمونگري سازگار مورد اعتماد قرار بگیرد که برآورد

                                                        
11 -Court 



با پدیده دیگر در  اي ههر پدید" 12جمله مشهوري است که می گوید. ویژگی مکانی دارند فرض بسیار قوي و بعیدي است

به عبارت دیگر قرار گرفتن در مکانی نسبتاَ . "ي دور استها هتر قوي تر از ارتباط پدید ي نزدیکها هدارتباط است اما ارتباط پدی

شناخته شده است که دو واحد  این امر در بازار مسکن.  کند میمشابه دو نمونه کامالَ مستقل از یکدیگر را به هم مرتبط 

هائی متفاوت داشته باشند و یا واحدهاي مسکونی  می توانند قیمت اند مسکونی کامالَ مشابه که در دو محله متفاوت بنا شده

به عنوان مثالی دیگر واحد هاي مسکونی که در مناطق . صرفاَ به دلیل نزدیکی به محلی خاص از قیمت باالتري برخوردار باشند

وان واحدي ساخته شده از شوند بسیار به یکدیگر شباهت دارند و تقریباَ غیر ممکن است که بت مختلف یک شهر ساخته می

واحد لوکسی . خشت و گل در منطقه اعیانی شهر یافت و بالعکس واحدي بسیار لوکس در منطقه فقیر نشین شهر ساخته شود

لوکس دي مشابه که در کنار واحدهاي غیرکه در جوار دیگر واحدهاي لوکس ساخته شده است از قیمت باالتري نسبت به واح

ند در ارتباط با یکدیگر باشند بلکه جمالت توان میاین مثالها نشان می دهند که نه تنها متغیرها . استبنا شده است، برخوردار 

مجاز نیست چرا  β برآورددر این حالت دیگر استفاده از روش حداقل مربعات براي . ند با یکدیگرمرتبط باشندتوان مینیز  εخطا 

در  14و ناهمگنی فضائی 13طور کلی دو پدیده اصطالحاَ خود همبستگی فضائیبه . گرها نااریب و کارا نیستندبرآوردکه دیگر 

  .   شود میاطالعات آماري مسکن مشاهده 

ئی که وابسته به مکان هستند رخ ها هاي است که در نمونمسئله خودهمبستگی فضایی، پدیده: خود همبستگی فضایی

به . ده شود، آن متغیر به صورت فضائی خود همبسته استاگر الگوي منظمی در توزیع جغرافیایی متغیري مشاه. دهدمی

ن متغیر خود ای هوابسته باشد آنگا j ، yjبه متغیرمشاهده شده در منطقه  i ،yiعبارت دیگر اگر متغیر مشاهده شده در منطقه 

ئی که مسئله خود ها مدل، 1999 15آنسلین. همبسته است و عامل ضمنی خود همبستگی نیز فضا و مکان مشاهدات آن است

گرهاي سازگاري از پارامترهاي مدل برآوردهمبستگی فضائی را در نظر گرفته و کاربرد روش حداکثر درستنمائی در آنها به 

اگر خود همبستگی فضائی در جمله خطاي مدل موجود باشد مدل رگرسیون با جمله . ، را توضیح داده استشود میمنتهی 

 17ي با وقفه زمانی فضائیها مدلدهمبستگی فضائی در متغیرهاي مدل وجود داشته باشد و اگر خو 16خطا خودبرگشت فضائی

  .شوند میبه کارگرفته  17فضائی

 

شده باشند این احتمال وجود دارد که رابطه  آوري جمعهنگامیکه مشاهدات نمونه از مکانهاي مختلف  :ناهمگنی فضایی

در آن صورت دیگر یک رابطه عمومی به تنهائی . شده در هر منطقه از پارامترهاي متفاوتی برخوردار باشد برآوردرگرسیونی 

شاید اولین مدل رگرسیونی که براي مدل کردن . براي توصیف کل مشاهدات کافی نیست چرا که ناهمگنی فضایی وجود دارد

براي . ارائه شده است 1972در سال  19که توسط کاستیباشد  18این ناهمگنی به کار گرفته شده باشد روش توسعه فضائی

  :توضیح این روش مدلی را در نظر بگیرید که دو متغیر مستقل دارد

1 2t i i ty a bx cx      

که هر یک از پارامترها تابعی از  شود میپارامترها لحاظ کند فرض  برآوردبراي اینکه مدل بتواند ناهمگنی فضائی را در 

به عنوان مثال اگر موقعیت جغرافیایی ملک را بتوان با دو متغیر . یابند اهده بوده و با تغییر در مشاهده، تغییر میمکان وقوع مش

(ui,vi)  ،روابط زیر را نوشت توان مینشان داد و براي سادگی، رابطه پارامترها و موقعیت ملک را خطی در نظر گرفت:  

                                                        
12 - "Everything is related to everything else, but near things are more related than distant things". 
13 - Spatial autocorrelation 
14 - Spatial heterogeneity 
15 - Anselin, L. (1999) 
16 -Spatial autoregressive error model 
17 -Spatial lag model 
18 -Spatial expansion method 
19 -Casetti  
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  ،آید میمدل اصلی مدل زیر به دست با جایگذاري این روابط در 

0 1 2 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2 2i i i i i i i i i i i i i iy a a u a v b x b x u b x v c x c x u c x v            

نقطه ضعف این روش تعیین نوع رابطه پارامترها با مختصات . است برآوردکه به سادگی از روش حداقل مربعات قابل 

ي دیگري نیز براي پرداختن به ها روش. مکانی مشاهدات توسط محقق است که مبناي علمی روشنی براي آن وجود ندارد

سازي فرآیندهاي  ي مدلها روشاز جدیدترین  20روش رگرسیون موزون جغرافیایی. ناهمگنی فضائی در ادبیات موجود است

تابع قیمت منازل مسکونی  برآورداز آنجا که در این مطالعه روش رگرسیون موزون فضائی براي . آید میناهمگن فضائی به شمار 

  .شود میستفاده قرار گرفته است در بخش بعدي این روش به تفصیل توضیح داده مورد ا

  ییرسیون موزون فضاروش رگ

اي متفاوت بین متغیر وابسته و  ناهمگنی فضائی عبارتی است که بیانگر این حقیقت است که در هر منطقه رابطه

ر گرفته نشود و رابطه اي یکسان براي تمامی مناطق از اینرو است که اگر این ناهمگنی در نظ. متغیرهاي مستقل وجود دارد

بنابراین به نظر می رسد که اگر اطالعات آماري به اندازه کافی . اي خواهد بود گردد، تخمینی غیردقیق از روابط منطقه برآورد

شود ودر  برآوردوجود داشته باشد و مرزبندي بین مناطق نیز روشن باشد، مناسب باشد که براي هر منطقه مدلی جداگانه 

می شود  برآورد aکه مدلی براي منطقه  به زبان دیگر هنگامی. مدل هر منطقه تنها از مشاهدات آن منطقه استفاده شود برآورد

اما توجه داریم که . و براي مشاهدات دیگر مناطق وزن صفر در نظر گرفته شود 1وزنی معادل  aبراي تمامی مشاهدات منطقه 

د متغیرها درون هر منطقه، مرزبندي مناطق نیز بیش از آنکه حاصل خواست بازار باشد نتیجه مالحظات جدا از واریانس زیا

 bنیمی دیگر در منطقه  وa اي مسکونی را در نظر بگیرید که نیمی از آن در منطقه  به عنوان مثال محله. اداري و اجرائی است

واحد هاي مسکونی این محله یکسان هستند فارغ از  -ن و متقاضیان عرضه کنندگا -قرار گرفته است اما از دید فعالین بازار

عالوه بر این انتظار میرود که تغییر پارامترهاي مدل به ازاي تغییر در مکان، پیوسته و به . اینکه در کدام منطقه قرار گرفته اند

ه براي تغییر در پارامترهاي مدل در ي جداگانه براي هر منطقه روندي گسستها مدل برآوردکه  آرامی صورت بگیرد در حالی

مشکل اول را می توان با در نظر گرفتن پنجره اي متحرك حول هر نقطه و استفاده از تمامی مشاهدات درون . نظر می گیرد

. است شده بر جا برآوردمدل مناسب آن نقطه تا حدي حل کرد اما همچنان مشکل ناپیوستگی پارامترهاي  برآوردپنجره براي 

از فضاي مورد مطالعه  اي هدر هر نقط توان میی بر این ایده استوار است که پارامترهاي مدل را گرسیون موزون جغرافیایروش ر

اما به  شود میپارامترهاي مدل در هر نقطه از مشاهدات اطراف آن نقطه استفاده  برآورددر این روش براي . کرد برآورد

روش رگرسیون فضایی موزون شده به دو صورت . شود میر وزن کمتري داده مشاهدات نزدیک وزن بیشتر و به مشاهدات دو

در روش رگرسیون موزون جغرافیایی با هسته . گیرد مورد استفاده قرار می 22و هسته فضایی تطبیقی 21هسته فضایی ثابت

که در آن دامنه قرار شود و مشاهداتی در نظر گرفته می 24در اطراف هر نقطه مرجع) 23پهناي باند(اي فضائی ثابت دامنه

شود و به مشاهداتی این فرایند براي همه نقاط مرجع تکرار می. شونددهی میشان از نقطه مرجع وزنگیرند بر اساس فاصلهمی

به  1این فرآیند در نمودار . شود تر هستند نسبت به نقاط دورتر، وزن بیشتري اختصاص داده می که به نقطه مرجع نزدیک

                                                        
20 - Geographical weighted regression (GWR) 
21 -Fixed spatial kernels 
22 -Adaptive spatial kernels 
23  - Bandwidth 
24 -Regression Point 



اي که بیانگر گستره جغرافیایی است توزیع شده اند و دو  در این نمودار کلیه مشاهدات در صفحه. شده است خوبی نشان داده

که به صورت زنگوله اي حول نقاط مرجع ترسیم شده اند معرف  Wijدو منحنی . مشخص شده اند ×نقطه مرجع با عالمت 

همانگونه که مالحظه می شود وزن یک مشاهده . هندتوابع یکسانی هستند که به مشاهدات اطراف نقطه مرجع وزن می د

هنگامیکه در مکان مشترکی با نقطه مرجع باشد در باالترین مقدار است و اگر فاصله بین مشاهده و نقطه مرجع افزایش یابد 

. انتخابی حساس خواهد بود به پهناي باند رگرسیون فضایی موزون شدهدر عمل نتیجه . یابداین وزن به طور پیوسته کاهش می

موزون  رگرسیوني ها مدلمشکل . است رگرسیون فضایی موزون شدهبنابراین انتخاب پهناي باند بهینه، بخش الزمی از روش 

شود که توزیع مشاهدات حول نقاط مرجع در گستره جغرافیایی مورد مطالعه  جغرافیایی هسته فضایی ثابت هنگامی عیان می

ن صورت اگر تابعی یکسان براي موزون کردن مشاهدات اطراف نقاط مرجع به کار گرفته شود این احتمال در ای. یکسان نباشد

شود و بالعکس براي نقطه اي  برآوردوجود دارد که براي نقطه اي از اطالعاتی کمتر استفاده شود و بنابراین مدلی غیر دقیق 

. د و نامرتبط استفاده شود و مجدداَ از دقت مدل کاسته شوددیگر که تجمع مشاهدات حول آن بیشتر است از اطالعات زیا

با  ، Wijدهی،  براي مقابله با این احتمال در روش رگرسیون موزون جغرافیایی با هسته جغرافیایی تطبیقی، پهناي باند تابع وزن

هستند، پهناي باند  به طوریکه زمانی که مشاهدات پراکنده. شودپراکندگی مشاهدات حول نقطه مرجع تطبیق داده می

در . شود شود و زمانی که مشاهدات حول نقطه مرجع متراکم باشند پهناي باند کمتري انتخاب می بیشتري در نظر گرفته می

  .با هسته فضایی تطبیقی نشان داده شده است رگرسیون فضایی موزون شدهدر فرآیند وزن دهی  2نمودار

  

  ي فضایی ثابتها هبا هست رگرسیون فضایی موزون شده: 1نمودار 

  
ي فضایی تطبیقیها هبا هست رگرسیون فضایی موزون شده :2نمودار

  
  

  

 



  شودجغرافیایی به صورت زیر تعریف می رگرسیون موزونمدل 

  
�� = ��(��, ��) + ∑ ��(��, ��)� ��� + ��  

,��)در این رابطه  ,��)��امین نقطه در فضا و  iمختصات  (�� ,�)��مقداري تحقق یافته از تابع پیوسته   (�� در  (�

جغرافیایی زون رگرسیون مو قابل ذکر است که اگر پارامترها در تمامی نقاط ثابت در نظر گرفته شوند معادله. باشدمی iنقطه 

پذیرد و روشی هاي مختلف را می این روش وجود تغییر در پارامترها و در مکان. همان فرم معادله رگرسیون معمولی خواهد بود

روش رگرسیون موزون جغرافیایی همان روش حداقل مربعات وزنی است با این تفاوت که به . دهدآنها ارائه می برآوردرا براي 

دهی مشاهدات در فرایند تخمین ثابت نیست و با وزن. شود داده می وزن iمشاهدات بر اساس مکانشان نسبت به نقطه مرجع 

 i، وزن بیشتري نسبت به مشاهدات دورتر از نقطه i مشاهده نزدیک به نقطه. کندتغییر می  iتوجه به مکان مشاهده از نقطه

  :گردد میگر رگرسیون موزون جغرافیایی به صورت زیر تعریف برآورد. دریافت میکند

  

��(��, ��) = (���(��, �� )�)�����(�� , �� )y 

,��)��در رابطه باال  ,��)��پارامترهاي،  برآوردبرداري حاوي  (�� ��)   � = 0,1, … , ,��)�، است و � �� ) 

مشاهده براي  nهاي جغرافیائی است که عناصر خارج از قطر اصلی آن صفر هستند و عناصر قطر اصلی وزن n×nماتریسی

  .را نشان میدهند iنقطه مرجع 

�(��, �� )  = �
��(��, �� ) ⋯ 0

⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ ��(��, ��) 

�  

 ��(��, رگرسیون گر برآورد به عبارت دیگر. است iدر تخمین مدل براي نقطه مرجع  nوزن داده شده به مشاهده  (��

ها با توجه به  گر حداقل مربعات وزنی است با این تفاوت که بجاي داشتن ماتریس وزنی ثابت، وزنبرآورد، فضایی موزون شده

الگوي متداول در مدل با هسته . ي وزن دهی استفاده می شودبراي تعیین وزن ها از یک الگو. تغییر میکنند iمکان نقطه 

  فضائی ثابت عبارتست از

��(�� , ��) = �
��.��

��(��,��)
�

�
�

 
  و در الگوي با هسته فضائی تطبیقی،

  

��(��, ��) = �1 − �
��(��, ��)

ℎ
�

�

�

�

 

,��)��در روابط فوق   �� ,��)و مکان نقطه مرجع  iمعیاري از فاصله بین مشاهده  ( نیز مقدار پهناي باند  hاست و  (��

   .25است

  

  برآوردونه، متغیر ها و نتیجه نم

ي سه تپه در شرق تهران قرار گرفته ها هدر دامنه شیب مالیم رشته کوه البرز در شمال کو شهرداري تهران 8منطقه 

به  13به ارتفاعات کوه البرز و از طریق همسایه جنوبی خود منطقه ) 4منطقه (این منطقه از طریق همسایه شمالی خود . است

                                                        
  :براي مطالعه بیشتر رجوع کنید به-  25

Fotheringham, A.S., Brunsdon, C, and Martin Charlton, (2002) 

 



شرقی  از شمال و شمال بطور کلی، از لحاظ تقسیمات شهرداري، 8منطقه  .درس ي سه تپه میها ههاي سرخه حصار و کو جنگل

) 7منطقه (، از غرب به سبالن جنوبی و استاد حسن بنا )13منطقه (ان دماوند، از جنوب به خیاب)4منطقه (به بزرگراه رسالت 

مساحت این . هزار خانوار بوده است 117نفر در قالب  هزار 379جمعیت این منطقه در آخرین سرشماري  .گردد منتهی می

تسلیحات، تهرانپارس،  اريایناحیه شور 13منطقه داراي . هکتار میباشد 157هکتار و متراژ فضاي سبز منطقه  1339 منطقه

 3شکل .است دردشت، زرکش، فدك، کرمان، لشگر شرقی، لشگر غربی، مجیدیه، مداین، نارمک جنوبی، وحیدیه و هفت حوض

  .نواحی مختلف منطقه را نمایش میدهد

  

نقشه نواحی منطقه هشت - 3شکل

  
  

از منطقه هشت تهران  1388آمارهاي مورد استفاده در این پژوهش توسط شرکت انفورماتیک و مطالعات توسعه در سال 

نوبت  ،طرح ممیزي امالك تهرانمورد مراجعه در کلیه واحدهاي مسکونی  این مطالعه آماريجامعه . استآوري شدهجمع

در  28با انتساب متناسب 27بنديروش طبقه ،بر این اساس. انجام گرفته است 26نووزگیري به صورت منمونه .است چهارم

ثیر گذار بر قیمت امالك، أتوجه به عوامل تاست که در آن در هر منطقه شهرداري، بلوك هاي موجود در آن، با نظر گرفته شده

گردد و در هر طبقه تقریباً همگن تقسیم میشوند و تعداد کل نمونه بین طبقات مختلف توزیع می) طبقه  k(به چندین طبقه 

اطالعات گردآوري شده در مجموع . به همان تعداد حاصل از توزیع متناسب مذکور، نمونه به روش تصادفی انتخاب میشوند

هاي دقیق تعدادي از این مشاهدات که به نظر داراي اطالعات متناقض و یا اما بعد از بررسی. مشاهده است 1500شامل 

در . مشاهده گردیده است 1430نواقصی بودند حذف شده که در نتیجه حجم نمونه نهایی مورد استفاده در تحقیق معادل 

سازي  است تا با نمونه آماري بیشتر آشنا شده و بتوان از آن در مدلشدهادامه به بررسی متغیرهاي مورد استفاده، پرداخته 

  .استفاده کرد

باشد که از دفاتر  این متغیر نشان دهنده ارزش هر مترمربع واحد مسکونی می: قیمت کارشناسی شده واحد مسکونی

شهرداري با  2باالترین ارزش یک مترمربع واحد مسکونی در میان مشاهدات، مربوط به ناحیه . استامالك پرسیده شده
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. تومان میباشد 1100000شهرداري با   6و  8، 12ترین قیمت هر مترمربع، مربوط به نواحیتومان و پایین 4600000

ترین میانگین قیمت تومان و پایین 3367742شهرداري با  2همچنین باالترین میانگین ارزش مسکن مربوط به ناحیه 

بعالوه قیمت یک مترمربع واحد . تومان بوده است 1349722شهرداري با  7اظهارشده هر مترمربع مسکن مربوط به ناحیه 

  .تومان میباشد 2282456مسکونی واقع در منطقه هشت به طور میانگین معادل با 

 8و  7ي ها هشهرداري میباشد و ناحی 6مسکونی مربوط به ناحیه  بیشترین پراکندگی از لحاظ قیمت هر مترمربع واحد

از لحاظ (شهرداري از همگنی کمتري  6به بیان دیگر ارزش واحدهاي مسکونی در ناحیه . اندداراي کمترین پراکندگی بوده

از حاصل تقسیم  براي محاسبه میزان پراکندگی، ضریب پراکندگی پیرسون که. نسبت به مناطق دیگر برخوردارند) قیمتی

شهرداري  6ضریب پراکندگی پیرسون براي ناحیه . ، استفاده شده استگردد میانحراف معیار بر میانگین مشاهدات حاصل 

  .بوده است 7/14و  7/39به ترتیب   8و  7و براي نواحی  24/02برابر با  

بدین معنا که . باشد ولگی مثبت میتوزیع قیمت واحدهاي مسکونی در اکثر نواحی شهرداري در منطقه هشت، داراي چ

اند که میانگین قیمت را به طرف خود هاي چنان باالیی برخوردار بودهدر آن نواحی تعداد اندکی از واحدهاي مسکونی از قیمت

و  2100000، 2282456میانگین، میانه و مد قیمت هر مترمربع واحدهاي مسکونی در کل منطقه به ترتیب (اند کشیده

  . ي هشت بیان شده استاطالعات قیمتی هر ناحیه شهرداري در منطقه  1درجدول ). تومان بوده است 2000000

  

 هاي قیمتی واحدهاي مسکونیشاخص - 1 جدول

 ناحیه شماره

 شهرداري

میانگین قیمت 

 واحد مسکونی
 انحراف معیار

کمترین قیمت 

 مشاهده شده

 قیمت بیشترین

 شده مشاهده

ضریب پراکندگی 

 پیرسون

ضریب 

  چولگی

 3/0 0/11 1800000  1200000  3/169133  1536441 )تسلیحات(1

 0/3 6/14 4600000  2200000  5/490628  3367742 )تهرانپارس(2

 5/0 9/17 3800000  1700000  2/450970  2513725 )دردشت(3

 9/0 0/21 3200000  1150000  1/384855  1829310 )زرکش(4

 - 3/0 8/11 2600000  1500000  3/250636  2117568 )فدك(5

 3/1 0/24 3100000  1100000  1/437436  1821149 )کرمان(6

 3/0 4/7 1900000  1300000  4/117260  1585714 )لشگرشرقی(7

 3/0 1/7 1550000  1100000  12/96341  1349722 )لشگرغربی(8

 03/0 2/10 2200000  1400000  8/177629  1731733 )مجیدیه(9

 2/0 8/16 4100000  1800000  4/445341  2655031 )مداین(10

 9/0 4/10 2700000  1600000  7/214101  2065152 )نارمک جنوبی(11

 1/3 6/16 2700000  1100000  5/240523  1452353 )وحیدیه(12

 02/0 1/10  3300000  2100000  3/271009  2693706 )حوضهفت(13

    

زمینی است که واحد مسکونی مورد معامله در آن واقع  دهنده مساحتاین متغیر نشان:  مساحت زمین واحد مسکونی

مترمربع و کوچکترین  9/373شهرداري با  2بزرگترین متوسط مساحت زمین واحد مسکونی مربوط به ناحیه . استشده

همچنین متوسط مساحت زمین . مترمربع میباشد 9/128شهرداري با  8متوسط مساحت زمین واحد مسکونی مربوط به ناحیه 

  .مترمربع است 7/249مسکونی در کل منطقه هشت تهران معادل  واحد

بزرگترین متوسط مساحت آپارتمان  مسکونی مربوط . دهنده مساحت آپارتمان استمتغیر نشان این: مساحت آپارتمان

 1ه ترین متوسط مساحت آپارتمان مسکونی متعلق به ناحی مترمربع و کوچک 9/107شهرداري منطقه هشت با   2به ناحیه 

 83/0 همچنین متوسط مساحت آپارتمانی مسکونی در کل منطقه هشت تهران، معادل. مترمربع میباشد 2/60شهرداري با 



 4با توجه به ضرایب پراکندگی محاسبه شده براي مساحت آپارتمان هاي مسکونی در هر ناحیه، ناحیه . مترمربع بوده است

  . راي کمترین پراکندگی مساحت آپارتمان  مسکونی بوده استدا 3شهرداري داراي بیشترین پراکندگی و ناحیه 

. بودن است 29نوع واحد مسکونی از نظر ویالیی، آپارتمانی و یا آپارتمانی تک سند دهندهاین متغیر نشان :نوع ساختمان

پارتمانی تک درصد آ 11/9درصد آپارتمانی و  75/9درصد از واحدهاي مسکونی ویالیی،  12/8بررسی ها نشان می دهد که 

  .سند میباشند

- قدیمی. گذرد را نشان میدهد هایی که از اتمام ساخت واحد مسکونی مورد نظر می متغیر تعداد سال این: عمر ساختمان

سال قدمت میباشند و میانگین عمر ساختمان در  2سال و جدیدترین آن داراي  64ترین واحد مسکونی مورد مطالعه داراي 

  .است 20/9منطقه هشت  نمونه مورد مطالعه از

این متغیر بیانگر تعداد واحدهاي مسکونی در ساختمانی که واحد مسکونی مورد : تعداد واحدهاي مسکونی در ساختمان

واحد  64 بزرگترین ساختمانی که یکی از واحدهاي آن مورد مطالعه قرار گرفته است، داراي. باشد نظر در آن قرار دارد، می

  .مسکونی بوده است

دهد، هفت  ترین معبر مجاور واحد مسکونی را نشان میاین متغیر نوع عریض :مجاور ملک) عریض ترین معبر(معبر نوع 

قابل نکه تعداد مشاهدات ای هبا توجه ب. بست و بلوارخیابان، میدان، کوچه، بزرگراه، مسیل، بن. نوع معبر در نظر گرفته شده است

بست و سایر ي خیابان، کوچه، بناري بسیار کم بوده است، این متغیر به چهار دستهي آمبررسی برخی از این معابر در نمونه

  .استرفتهبندي شده و در مدل بکارطبقه

  .دهد این متغیر طول بر ملک را در عریض ترین معبر مجاور نشان می: مجاور) ترین معبر عریض(طول بر ملک در معبر 

طبقه وقوع آپارتمان . باشد بقه وقوع آپارتمان واحد مسکونی مورد مطالعه میاین متغیر بیانگر ط: طبقه وقوع آپارتمان

  .براي واحدهاي مسکونی ویالیی صفر در نظر گرفته شده است

  .استبندي شدهنوع نماي ساختمان به دو دسته لوکس و غیرلوکس طبقه: نوع نماي ساختمان

متغیرها بیانگر میزان آلودگی هوا، آلودگی صوتی و امنیت این : در محله ، آلودگی صوتی و امنیتمیزان آلودگی هوا

-ي کم، متوسط و زیاد طبقههر یک از این متغیرها به سه دسته. باشند موجود در محله اطراف واحد مسکونی مورد مطالعه می

  .اندبندي شده

فاصله  .باشد ترین بیمارستان می این متغیر نشانگر فاصله زمینی هر واحد مسکونی از نزدیک: فاصله زمینی از بیمارستان

  .استبندي شدهمتر دسته 500متر و فاصله بیشتر از  500زمینی از بیمارستان به دو گروه فاصله کمتر از 

فاصله . باشد ترین مسجد می کننده فاصله زمینی هر واحد مسکونی از نزدیکاین متغیر بیان :فاصله زمینی از مسجد

متر است و  1000واحدهاي مسکونی که فاصله زمینی آنها تا مسجد کمتر از . سیم شده استزمینی از مسجد به دو گروه تق

  .متر دارند 1000اي بیشتر از واحدهاي مسکونی که فاصله

ترین پارك را نشان  متغیر فاصله زمینی از پارك، فاصله زمینی هر واحد مسکونی از نزدیک: فاصله زمینی از پارك

متر است، آنهایی که  500واحدهاي مسکونی که فاصله آنها تا پارك کمتر از . استدسته تقسیم شده این متغیر به سه. دهد می

 . متر است 1000متر دارند و واحدهاي مسکونی که فاصله آنها از پارك بیشتر از  1000متر تا  500اي بین فاصله

د مسکونی از نزدیکترین باشگاه ورزشی به آن این متغیر نشانگر فاصله زمینی هر واح  :فاصله زمینی از باشگاه ورزشی

  .استبندي شدهمتر دسته 500متر و فاصله بیشتر از  500فاصله زمینی از باشگاه به دو گروه فاصله کمتر از  .میباشد

فاصله . کننده فاصله زمینی هر واحد مسکونی از نزدیکترین مدرسه میباشداین متغیر بیان:فاصله زمینی از مدرسه 

متر است و  500واحدهاي مسکونی که فاصله زمینی آنها از مدرسه کمتر از . از مدرسه به دو گروه تقسیم شده است زمینی

  .متر دارند 500اي بیشتر از واحدهاي مسکونی که فاصله
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. دهند قیمت مسکن را به عنوان متغیرهاي مستقل الگو تحت تاثیر قرار می ،دو گروه از عوامل گفته شدهمانگونه که 

گیري ي فیزیکی واحد مسکونی را مورد سنجش و اندازهها ویژگیشناخته میشوند،  "عوامل فیزیکی"گروه اول که تحت عنوان 

ي مربوط به محیط و همسایگی محل استقرار واحد مسکونی است ها ویژگیگروه دوم دربرگیرنده . کمی و کیفی قرار میدهند

در این مطالعه از قیمت کارشناسی هر متر مربع واحد . استشدهبه آنها اشاره  "عوامل محیط و همسایگی"که تحت عنوان 

در الگوي . شدخواهد برآوردهر یک از متغیرهاي مستقل بر آن  تأثیرشود و مسکونی به عنوان متغیر وابسته مدل استفاده می

به عنوان  ها ویژگیاي از تهران مجموعهدر منطقه هشت گذار بر قیمت مسکن تأثیرعوامل پیشنهادي این پژوهش براي شناخت 

در الگوي قیمت دخالت داشته و بصورت دو زیر مجموعه از عوامل فیزیکی و عوامل محیطی و  توضیح دهندهمتغیرهاي 

برخی از متغیرهاي موجود در مجموعه اطالعات و آمار تشریح . نمایندقیمت تعادلی هر واحد مسکونی را تعیین می همسایگی،

آورند در حالیکه بعضی دیگر از متغیرهاي مجموعه آماري از گیري بوجود نمیاال کمی بوده و اشکالی در امر اندازهشده در ب

 30از متغیرهاي مجازي ،به منظور کمی کردن اینگونه اطالعات. طبیعتی کیفی برخوردارند که میبایست به نحوي کمی گردند

آلودگی  ،مانند امنیت ها ویژگیهمچنین براي تبدیل برخی . اده شده استکنند، استف هاي صفر و یک را اختیار میکه ارزش

 .تسهیل نماید نیز را ها ویژگیگیري اینگونه هایی تعریف گردیده تا امر اندازهگیري، شاخصصوتی و هوا به متغیرهاي قابل اندازه

  .دهدشده در مدل را نشان میجدول زیر متغیرهاي استفاده 

  

 شده در مدل متغیرهاي استفاده

  نماد  متغیر

 متغیر وابسته مدل

  PRICE  )ده ریال(متر مربع عرصه وعیان  کی کارشناسیقیمت 

 عوامل فیزیکی

  ARZLA  نسبت مساحت زیربناي واحد مسکونی به مساحت زمین واحد مسکونی

  HK  نوع ملک

  APCOU  تعداد آپارتمان در ملک

  WK  مجاور ملک) عریض ترین معبر(نوع معبر 

  WL  مجاور) عریض ترین معبر(طول بر ملک در معبر 

  HBP  بنا عمر

  ARAP  مساحت آپارتمان

  FLS  طبقه وقوع آپارتمان

  KAPP  نوع نماي ساختمان

 عوامل محیط و همسایگی

  AIRPOLLU  میزان آلودگی هوا در محله

  NOISPOLLU  میزان آلودگی صوتی در محله

  SECURITY میزان امنیت در محله

 PAD  واحد مسکونی از نزدیکترین پارك فاصله

 HOD  فاصله واحد مسکونی از نزدیکترین بیمارستان

 SHD  فاصله واحد مسکونی از مدرسه

 MOD  فاصله واحد مسکونی از نزدیکترین مسجد

 CLD  ورزشیفاصله واحد مسکونی از نزدیکترین باشگاه 
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 برآوردبراي تخمین مدل به روش رگرسیون موزون جغرافیایی، ابتدا مدل مورد نظر را از روش حداقل مربعات معمولی 

ها، اگر در جمله  با توجه به نتایج آزمون. هاي صحت مدل مسیر یافتن مدل مناسب دنبال می شود کرده و سپس با انجام آزمون

فضایی از جمله روش ي اقتصاد سنجیها روشیده شود، الزم است تا از خطاي مدل خود همبستگی و یا ناهمگنی فضایی د

شود و در انتها معادله مناسب رگرسیون موزون جغرافیائی استفاده گردد و با استفاده از این روش مدل دوباره تخمین زده 

    .31جهت توضیح متغیر وابسته مدل انتخاب شود

ها  این آزمون. هاي تشخیص صحت مدل انجام گرفته است ات مدل، آزمونحداقل مربع برآورددر این مطالعه نیز پس از 

دو آزمون چولگی . شده از مشکل غیر نرمال بودن و ناهمسانی واریانس جمالت خطا رنج می برد برآورددهند که مدل  نشان می

شده از روش حداقل  برآوردپاگان به ترتیب بر غیر نرمال بودن و ناهمسانی واریانس جمالت خطاي مدل  -کشیدگی و بروش –

مدل را  برآوردپراکندگی جمله باقیمانده حاصل از  4براي بررسی خودهمبستگی در جمالت خطا نمودار . مربعات داللت دارند

  . دهدنشان می

 پراکندگی جمله خطاي حاصل از مدل حداقل مربعات معمولی - 4نمودار 

  
  

مانده کوچک در  شود به طوریکه جمالت باقیدر جمله خطا دیده میشود، الگوي فضایی همانگونه که در شکل دیده می

اما تنها مشاهده از روي نقشه براي اطمینان حاصل . مانده بزرك در کنار یکدیگر قرار گرفته اند کنار یکدیگر و جمالت باقی

ود خود همبستگی فضایی یکی از آزمونهایی که براي پی بردن به وج. باشدکردن از وجود خود همبستگی فضایی کافی نمی

ن آزمون بر اساس مقادیر کواریانس و میزان مجاورت مشاهدات، ای هآمار .باشدمی 32شود، آزمون موراناستفاده می

  :صورت زیر استموران در شکل ماتریسی خود به  آزمونآماره . کندخودهمبستگی فضایی را محاسبه می
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جمع همه وزنها یعنی  wمجموع اجزاي  Sتعداد مشاهدات و  Nماتریس وزنی فضایی،  wبردار جمله خطا،  eبطوریکه 

در ابتدا شاخص موران براي آزمون جمله خطاي رگرسیون حداقل مربعات براي وجود خودهمبستگی فضایی بکاربرده . است

                                                        
31 - Charlton, M. (2009) 
 
32  Moran's I test  



گر این مقدار به صفر نزدیکتر باشد بیانگر این شاخص موران کمیتی بین منفی یک و یک به خود می گیرد، که ا. استشده

با توجه به مقدار آماره . باشدمی 0/3540ن مقدار شاخص مورا. است که جمله خطاي مدل به صورت تصادفی توزیع شده است

  .شده به وسیله روش حداقل مربعات خودهمبستگی فضایی نیز وجود دارد برآوردو توزیع آن میتوان نتیجه گرفت که در مدل 

همچنین براي . با هسته فضایی ثابت و تطبیقی وجود دارد جغرافیایی وزنمرگرسیون  همانطور که بیان شد، دو روش

در این  .ه میشوداستفاد 34و روش معیار اطالعاتی آکایکه 33اعتباربخشی متقاطع از دو روش نیزمحاسبه پهناي باند مناسب 

همچنین براي محاسبه پهناي باند  .هسته فضایی تطبیقی استفاده شده است با جغرافیایی موزونپژوهش از روش رگرسیون 

الگو مناسب است که ابتدا نتیجه آزمون  برآوردقبل از ارائه نتایج  .استفاده شده است معیار اطالعاتی آکایکهروش بهینه مدل از 

به خود گرفته  037/0آماره ازمون موران کمیتی برابر . مدل از طریق رگرسیون موزون جغرافیایی گزارش گردد برآوردموران در 

همانطور که بیان شد در روش رگرسیون موزون . است که بیانگر فقدان خود همبستگی فضائی در جمالت خطاي مدل است

براین براي هر یک از متغیرهاي توضیحی به تعداد مشاهدات می شود و بنا برآوردجغرافیایی براي هرنقطه از نمونه یک مدل 

به . شده وجود دارد لذا می توان این کمیتها را به صورت گرافیکی و بر روي نقشه منطقه مورد مطالعه نمایش داد برآوردضریب 

اي که جلب توجه می اولین نکته . ضریب متغیر طول بر ملک را بر قیمت ملک مسکونی نمایش می دهد 5عنوان مثال نمودار 

کند پراکندگی اثر متغیر طول بر ملک بر قیمت مسکن است به طوریکه در برخی مناطق این اثر بسیار بیشتر از دیگر مناطق 

ي هفت حوض و نارمک جنوبی بیشترین اثر و در ها هاز اطالعات ترسیم شده در نمودار روشن است که این متغیر در محل. است

. با اهمیت بودن این اثر نیز در مناطق مختلف متفاوت است. شرقی کمترین اثر را بر قیمت مسکن دارد ي لشکر غربی وها همحل

در این نمودار رنگ سبز براي . شده براي ضریب طول برملک در نواحی مختلف را نشان می دهد برآورد tتوزیع آماره  6نمودار 

شده براي طول بر ملک  برآوردد گرفته و یا به عبارت دیگر ضریب به خو 2مناطقی است که در آنها این آماره کمیتی بیش از 

با توجه با این نمودار می توان دریافت که متغیر طول بر ملک در نواحی غربی منطقه هشت مانند . گردد میبا اهمیت تلقی 

الی  7دامه و در نمودارهاي در ا. لشکر غربی و شرقی، تسلیحات و مجیدیه از نظر آماري تاثیرمعنی داري بر قیمت مسکن ندارد

  .شده براي هر یک از متغیرهاي توضیحی ترسیم شده اند برآوردضرایب  30

  

 پراکندگی ضریب متغیر طول بر ملک -5نمودار 

  

                                                        
33 Cross Validation(CV) 
34 Akaike's information criterion 



 معناداري ضریب متغیر طول بر ملک -6نمودار

  
  

  

  

  

  

 پراکندگی ضریب متغیر نسبت مساحت زیربنا به مساحت زمین - 7نمودار 

  
  

  

  

  

  

  

  

  



 پراکندگی ضریب متغیر عمر ساختمان -8نمودار 

  
  

  

  

 پراکندگی ضریب متغیر مساحت آپارتمان - 9نمودار 

  



 پراکندگی ضریب متغیر تعداد آپارتمان در ملک -10نمودار 

  
  

  

 )ویالیی(پراکندگی ضریب متغیر نوع ملک -11نمودار 

  
  



 )آپارتمانی(پراکندگی ضریب متغیر نوع ملک -12نمودار 

  
  

  

 )لوکس(پراکندگی ضریب متغیر نوع نماي ملک -13نمودار 

  
  

  

  

  

  

  

  

  



  )زیاد(پراکندگی ضریب متغیرآلودگی هوا - 15نمودار                                   )کم(پراکندگی ضریب متغیرآلودگی هوا -14نمودار 

    

  

  

  )زیاد(پراکندگی ضریب متغیرآلودگی صوتی -17نمودار                             )کم(پراکندگی ضریب متغیرآلودگی صوتی-16نمودار 

    

  

  

  

  )زیاد(پراکندگی ضریب متغیرمیزان امنیت -19نمودار                                    )کم(پراکندگی ضریب متغیرمیزان امنیت -  18نمودار 

    

  



 )خیابان(معبرپراکندگی ضریب متغیر نوع  - 20نمودار 

  
  

  

  

 )خیابان(پراکندگی ضریب متغیر نوع معبر -21نمودار 

  
  

  

  

  

  

  

  



  )3(پراکندگی ضریب متغیر طبقه وقوع ملک - 23نمودار                         )2(پراکندگی ضریب متغیر طبقه وقوع ملک -22نمودار 

    

  

  

  

  

  

 پراکندگی ضریب متغیر فاصله از مدرسه - 24نمودار 

  
  

  

  

  

  



 )متري واحدمسکونی 500در شعاع(پراکندگی ضریب متغیر فاصله از بیمارستان -25نمودار 

  
  

  

  

  

  متري واحدمسکونی 1000تا  500در شعاع(پراکندگی ضریب متغیر فاصله از بیمارستان -26نمودار 

  
  

  

  

  

  

  



  واحدمسکونیمتري  500در شعاع (ورزشیپراکندگی ضریب متغیر فاصله از باشگاه - 27نمودار 

  
  

  

  

 )متري واحدمسکونی 1000در شعاع (پراکندگی ضریب متغیر فاصله از مسجد - 28نمودار 

  



 )متري واحدمسکونی 500در شعاع (پراکندگی ضریب متغیر فاصله از پارك-29نمودار 

  
  

  

  

 )متري واحدمسکونی 1000در شعاع  بیش از (پراکندگی ضریب متغیر فاصله از پارك -30نمودار 

  
  

 

 گیريخالصه و نتیجه

. و ویژگیهاي آن در سطح منطقه هشت تهران است هدف از تحقیق حاضر تبیین روابط فضایی بین قیمت واحد مسکونی

در این . شدگذار بر قیمت واحد مسکونی استفاده تأثیردر این راستا از رویکرد تابع قیمت هدانیک براي بررسی متغیرهاي 

دهنده قیمت در مدل نهایی نشان برآوردباشد و ضرایب تابعی از مشخصات و ویژگیهاي آن میرویکرد قیمت واحد مسکونی 

در واقع واحدمسکونی را بدلیل اینکه . باشدضمنی مشخصه مزبور و میل نهایی مصرف کننده براي پرداخت به آن مشخصه می



ها، قیمتی هر تقاضاکننده براي هر یک از جذابیت ها در نظر گرفت کهابیتتوان سبدي از جذکاالي متمایز و ناهمگن است، می

  .دهدها، قیمت مسکن را تشکیل مین قیمتای هگیرد و مجموعرا در نظر می

در راستاي هدف فوق، این مسئله مورد توجه قرار گرفت که مطالعات مربوط به مسکن بدلیل خصوصیات خاص آن 

ن خصیصه سایر ای ههاي مهم مسکن ثابت بودن موقعیت و مکان آن است کیکی از ویژگی. تفاوتی اساسی با سایر مطالعات دارند

تواند متاثر از میزان همان متغیر بدین صورت که وقوع یک پدیده در یک نقطه می. هدقرار می تأثیرویژگیهاي مسکن را تحت 

ده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی را این نکته لزوم استفا. گذار در نقاط مجاور باشدتأثیردر نقاط دیگر یا اندازه متغیرهاي 

  .کند، که به آن پرداخته شدایجاب می

. ي متفاوت در نقاط مختلف منطقه هشت است که مورد توجه قرار گرفتها همسئله دیگر، تفاوتهاي رفتاري در محدود

ي مختلف، متفاوت باشند و ها هآنها در ناحی تأثیرگذار بر قیمت مسکن و شدت تأثیربدین معنی که ممکن است متغیرهاي 

بنابراین از روش رگرسیون موزون جغرافیایی استفاده شد که در این روش پارامترها در نقاط . توابع هدانیک متفاوتی بدست آید

  .شدند برآوردمختلف 

  :توان در چند مورد زیر خالصه نمودنتایج حاصل از این پژوهش را به طور کلی می

در  ي مسکن و برخی خدمات شهريها ویژگیوابع هدانیک قیمت مسکن، قیمت سایه ت برآورددر این مطالعه با  .1

ها می توانند در تعیین میزان برآورداین . سطح منطقه هشت شهرداري تهران و با توجه به موقعیت مکانی ملک تعیین گردید

 .مالیات بر ملک مورد استفاده قرار بگیرند

غیرهاي فضا دچار همبستگی فضایی بوده و الزم است که مطالعات مربوط توابع ساده هدانیک بدون در نظر گرفتن مت .2

نتایج این مطالعه نشان . فضایی صورت گیردي خاص اقتصادسنجیها روشاي با استفاده از به واحد مسکونی و مطالعات منطقه

دهند و عدم استفاده از میباالتري را بدست  R2ي فضایی قابلیت توضیح دهندگی بیشتري داشته و ها مدل برآوردداد که 

  .رویکرد اقتصادسنجی فضایی در تبیین روابط کمی بین متغیرها نتایج را با خطا مواجه خواهد ساخت

شده به روش رگرسیون فضایی موزون شده هر سه نوع متغیرهاي فیزیکی، محیطی و فضایی بر  برآورددر مدل  .3

 . اندوت که تنها برخی از متغیرها و در  برخی از نواحی معنادار نبودهبا این تفا. باشندمی مؤثرساختار قیمت واحد مسکونی 

باشند و نتایج بدست آمده بصورت معناداري این میزان اثرگذاري متغیرهاي فوق در نقاط مختلف منطقه، متفاوت می .4

 .کنندها را تایید میتفاوت

ند میتوان به متغیرهاي مساحت آپارتمان، عرض از متغیرهاي فیزیکی واحد مسکونی که اثر معناداري برقیمت آن دار .5

ویالیی، آپارتمانی و (، نوع معبر مجاور ملک و نوع ملک )لوکس و یا غیرلوکس(بر واحدمسکونی، نوع نماي واحدمسکونی 

 . اشاره نمود) آپارتمانی تک سند

طقه مورد بررسی ندارند، متغیرهاي محیطی مانند آلودگی هوا و آلودگی صوتی اثر معناداري بر قیمت مسکن در من .6

 . در حالیکه اثر گذاري متغیرهاي فاصله از مدرسه، مسجد، بیمارستان، پارك و باشگاه ورزشی بر قیمت مسکن معنادار است

 500در شعاع (با توجه به نتایج حاصل از مدل، اگر مدرسه، بیمارستان و یا باشگاه ورزشی در نزدیکی واحد مسکونی  .7

گذارند و این در حالیست که نزدیکی به مسجد و یا منطقه مورد مطالعه اثر مثبتی بر قیمت مسکن میقرار گیرند در ) متري

 .اثر منفی در قیمت مسکن دارد) متري 500در شعاع (پارك 
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