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Abstract: Housing is one of the most important bases for providing households' biological, economic, and
social needs, and regarding the high volatility in supply and demand, a decent planning is required to pro-mote
the quality of the residential environment. Housing prices are amongst those housing indices that could not be
completely controlled by planners, but using spatial analysis of housing market performance and promoting the
efficiency of plans and providing strategies and policies for housing plannings can improve the cotrolablity of
the prices. The fluctuations in housing prices are one of the main urban management' challenges facing Tehran
Metropolitan City. So, this paper is trying to investigate the spatial distribution of housing prices and to identify
its determinants. One of the reasons for choosing district 2 of Tehran as the case in this research is the
geographical spread of this district, which covers the center to the most northern urban areas of Tehran, and
consequently includes a veraity of building types, residential patterns and housing prices. The recorded sales
data in the Real Estate Market System, for apartment buildings in the district sold during Shahrivar and Mehr
1396, were used and applied in OLS and GWR regression techniques for modeling and analyzing the housing
prices. In addition to identifying the variables affecting the housing price, the results indicate the utility of the
GWR in comparison with the OLS technique in explaining the housing prices.
Key Words: Housing Prices, Geographically Weighted Regression, Spatial Analysis, Tehran, GIS.
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چکیده
 اقتصادی و اجتماعی خانوار باتوجهبه نوسانهای فراوان در عرضه و تقاضا بهه شهمار مهیرود کهه نیازمنهد برنامههریهیی، مهمترین بستر برآوردن نیازهای زیستی،مسکن
ههای بیرونهی مسهکن اسهت کهه چنهدان در کنتهر
کهارایی طهر هها و ارائه راهبردهها و

 قیمهت مسهکن جهی شهاخ.مطلوب به منظور ارتقای کیفی محیط مسکونی و پاسخ به نیازهای وابسته به آن اسهت

با تجییه وتحلیل فضایی عملکرد بازار مسکن و برداشتن گام های مهثرر بهرای افهیای

برنامه رییان نیست؛ ولی کنتر این شاخ

 یکی از مهمتهرین چهال ههای مهدیریت شههری کهننشههر تههران، وجود نوسانهای فراوان قیمت مسکن.سیاستهای برنامهرییی مسکن تاحدودی امکانپذیر است
 این مقاله از نوع مطالعات توصیفی تحلیلی به حساب می آید و هدف آن بررسی توزیه فضهایی قیمهت مسهکن و شناسهایی عوامهل تأریرگهذار (متغیهر.محسوب می شود
 گسهتردگی و کشهیدگی ایهن منطقهه از مرکهی تها،حاضهر
بها اسهتفاده از اطنعهات

 ازجملهه دالیهل انتخهاب ایهن محهدوده در پهووه.مستقل) بر قیمت مسکن آپارتمانی (متغیر وابسهته) اسهت

 در ایهن پهووه. الگوی سکونتی و نوسان های فراوان قیمت مسکن اسهت،شمالی ترین نقاط شهری تهران و بهتب آن تنوع در گون ساختمانی

 و اسهتفاده از دو تکنیه1396 ربتشدۀ خریدوفروش مسکن آپارتمانی منطقه دو شهرداری تهران در سامان بازار امنک در بازۀ زمهانی دوماهه شههریور و مههر سها
 نتایجِ بهدستآمهده عهنوهبهر شناسهایی متغیرههای.رگرسیون حداقل مربعات معمولی و رگرسیون وزنی جغرافیایی سعی در مدلسازی و تحلیل قیمت مسکن شده است
رگرسهیون حهداقل مربعهات معمهولی در توضهی دهنهدگی قیمهت

رگرسیون وزنی جغرافیایی را درمقایسه بها تکنیه

 مطلوببودن تکنی،تأریرگذار بر قیمت مسکن
.مسکن بیان میکند

.GIS ، تهران، تحلیل فضایی، رگرسیون موزون جغرافیایی، قیمت مسکن:واژههای کلیدی
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مقدمه
4

امههروزه مسههکن مهههمتههرین بسههتر بههرآوردن نیازهههای

قیمت مسکن ،روش سنتی تخمهین کمتهرین مربعهات ،

زیستی ،اقتصادی و اجتماعی خانوار با ماهیتی چندبعدی

نمیتواند تمام سطو پراکن

قیمت مسکن را بهخهوبی

و وجود نوسانهای فراوان در عرضه و تقاضها بهه شهمار

و با دقت باال منعکس کنهد(جنگ و همکهاران:2011 ،5

میرود و به برنامهرییی مطلوب بهمنظور ارتقهای کیفهی

 .)1تکنیه

رگرسهیون مههوزون جغرافیههایی 6باتوجهههبههه

محیط مسکونی و پاسخ به نیازهای وابسته به آن نیازمنهد

قابلیت انعکاس ناهمسانی فضایی ،مد مناسبتری برای

اسههت .موفقیههت در اجههرای سیاسههتهههای برنامهههریههیی

مد سازی قیمت مسهکن محسهوب مهیشهود (تومهاس-

مسهههههکن مسهههههتلیم شهههههناخت دقیههه ه ترجیحهههههات

آگنان.)2 :2011 7،
در ایههن پههووه

مصرفکنندگان و تماینت آنها به ویوگیههای خها

کههه از نههوع پههووه هههای مقط ه
رگرس هیون

مسکن اسهت؛ ازایهنرو تعیهین و بهرآورد قیمهت مسهکن

عرضههی محسههوب مههیشههود ،از دو تکنی ه

بهرای برنامههریهیان و تصهمیمگیهران از اهمیهت بسههیاری

موزون جغرافیایی و رگرسیون حداقل مربعهات معمهولی

برخوردار است (مهالزیی .)69 :20003 ،1قیمهت مسهکن

بهها اسههتفاده قابلیههتهههای نههرمافههیار  ArcGISبهههمنظههور

اهمیههت عمههدۀ اقتصههادی و اجتمههاعی دارد؛ همچنههین

مد سازی قیمت مسکن استفاده شده است .نوسهانههای

مسکن مناسب و مقرونبهصرفه عنصهری بسهیار مههم در

گستردۀ قیمتهای مسکن ،بهویهوه در شههرهای بهیر

تعیین کیفیت زندگی است (ماهر.)5 :1994 ،2

همچون کننشهر تهران ،بارزترین خصیص ایهن بخه

گسترش سهری و تحهو در سهاختارهای اجتمهاعی،

به شمار میرود (موسهوی و درودیهان .)104 :1394 ،در

اقتصادی و محیطی در شهر سبب شکلگیهری نیروههای

پهنه های مختلف کننشهر تهران ،بهخصو

منطق دو

جدیدی میشود که ساختار درونی شهر و قیمت مسکن

شهرداری ،براساس تنوع در مشخصات محلی ،اجتماعی

را تغییر میدهند (ازسوی و همکاران .)1 :1996 3،قیمت

و اقتصادی نوسانهای فراوانی در بازار مسهکن مشهاهده

مسکن ازجمله شاخ

هایی است که چنهدان در کنتهر

برنامهههریههیان نیسههت؛ ولههی کنتههر ایههن شههاخ

می شود .باتکیهبر این فرضیات ،ههدف پهووه

حاضهر

بهها

بررسی توزی فضایی قیمت مسهکن و شناسهایی عوامهل

تجییهوتحلیل فضهایی عملکهرد بهازار مسهکن بههمنظهور

تأریرگذار (متغیر مسهتقل) بهر قیمهت مسهکن آپارتمهانی

شناسههایی عوامههل مههثرر در تعیههین قیمههت آن و برداشههتن

(متغیر وابسته) است و سثاالت اصلی آن عبارتاند از:

گامهای مثرر برای افیای

کارایی طر ها و برنامهههای

مسههکن تاحههدودی امکههانپههذیر اسههت .بهههطههورکلی
پرکاربردترین روش مد سازی قیمهت مسهکن براسهاس
روش رگرسیون خطی و شاخ

ههایی همچهون تهراکم

ساختمانی ،جهت گیری ساختمان و ...بوده است؛ با ایهن
وجود ،بر اساس عهدم یکنواخهت بهودن توزیه فضهایی

1. Malpezzi
2. Maher
3. Ozsoy et al

 -1پههراکن

فضههایی قیمههت مسههکن در منطق ه دو

شهرداری تهران به چه صورت است؟
 -2کهههدام عوامهههل کالبهههدی بهههر قیمهههت مسهههکن
تأریرگذارند؟
 -3آیا تکنی

 GWRدر مقایسهه بها روش  OLSاز

قابلیت توضی دهندگی بیشتری برخوردار است؟
)4. Ordinary Least Squares(OLS
5. Geng et al
)6. Geographically Weighted Regression (GWR
7. Thomas-Agnan

تحلیل فضایی قیمت مسکن با استفاده از تکنی

رگرسیون موزون جغرافیایی

پیشینۀ تحقیق
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مسکونیِ تازهساز بهطور تصادفی از یازده منطقه انتخهاب

انجام تحقیقات قیمت مسکن و عوامل مثرر بر آن از

شههده اسههت .متغیرهههای بررسههیشههده در ایههن تحقیهه

دههه  70مههیندی شههروع شههد .افههرادی نظیههر کههین 1و

عبهارتانهد از :مسههاحت زمهین ،مسههاحت زیربنها ،تعههداد

کوئیگلی 2در سا  ،1970استروژیم 3در سانفرانسیسهکو

اتاق ،تعداد تجهیهیات موجهود در سهاختمان ،فاصهله تها

در سا  1973و هوش

 4و سدر  5در اوههایو 6در سها

مرکی شهر ،کیفیت مصال ساختمانی و فاصله تا خیابهان

 1979مههیندی در ایههن زمینههه تحقیهه کردنههد (عبههده

اصلی .نتایج نشان داد متغیرهای مساحت زمین ،مساحت

کنهچی و همکهاران .)70:1393 ،تها امهروز روشههای

زیربنا و کیفیت تجهیهیات ،تهأریر معنهیداری بهر قیمهت

متعددی در بررسهی ایهن موضهوع اسهتفاده شهده اسهت.

قیمتی متغیرهای مهثرر بهر

تکنی

هدانی

7در سا  1974برای اولین بهار توسهط

مسکن دارند؛ همچنین کش

قیمت مسکن در هر دو شهر ،کوچ

تر از ی

برآورد

روزن  8برای تحلیل بسیاری از جنبهه ههای بهازار مسهکن

شده اسهت (عابهدین درکهوش .)38 :1370 ،ابونهوری و

در غرب ،از جملهه مالیاتهها ،قیمهت کاالهها و تسههینت

همکاران

با فرض تابعیت اجارهبههای واحهد مسهکونی

عمومی ،تبعیض نهوادی کیفیهت مسهکن سهازی اسهتفاده

از ویوگیهای فیییکهی ،مکهانی و محیطهی تهاب قیمهت

شد که پس از آن استفادهههای فراوانهی از ایهن تکنیه

اجارهبها در شهرهای تبریی و اردبیل را بررسی کردهانهد.

در بررسههی بههازار مسههکن صههورت گرفههت (اکبههری و

نتایج این مطالعه نشان میدهد عوامل فیییکهی ،بیشهتر از

همکاران .)99:1383،گرین و هندرشات 9در مقالهای بهه

سایر عوامل بر اجارههای مسکن تأریر دارند و آرهار ایهن

نام «سن ،تقاضای مسکن و قیمتهای واقعی مسهکن» بها

عوامل بر واحدهای وینیی و آپارتمانی متفاوت اسهت؛

استفاده از مد روزن تقاضای مسکن را عنوهبر در نظر

همچنههین بیشههترین قههدرت توضههی دهنههدگی تغییههرات

گهههرفتن سهههایر عوامهههل ،باتوجههههبهههه مشخصههههههههای

اجارهبها در هر دو شهر تبریی و اردبیل به متغیهر زیربنهای

جمعیهههتشناسهههانه 10بهههرآورد کهههردهانهههد (گهههرین و

واحد مسکونی مربوط مهیشهود (ابونهوری و همکهاران،

هندرشات.)465 :1996 11،

 .)52 :1387عسهگری و قههادری در مطالعهههای بهها هههدف
مسکن شهری

تعیین عوامل مهثرر بهر اجهارۀ مسهکن در منهاط شههری

عابدین درکوش ،تاب قیمت هدانی

تویسرکان و دلیجان را بررسی کرده است .بهرای انجهام

ایههران عوامههل مختلههف تأریرگههذار بههر اجههارۀ مسههکن را

این تحقی  ،شهر تویسرکان به ده منطقهه تقسهیم و از ههر

بررسی کردهاند .در این مطالعه بهدلیل نبهودنِ اطنعهات

منطقه برحسب تعداد واحهدهای مسهکونی نمونههگیهری

مربوط به ویوگیهای دسترسی ،بخ

عمومی ،محیطهی

شده اسهت؛ همچنهین از شههر دلیجهان تعهداد  28واحهد

و محلههی ،تنههها از ویوگههیهههای فیییکههی واحههدهای

1. Kain
2. Quigley
3. Estrazheim
4. Hushak
5. Sadr
6. Ohio
7. Hedonic
8. Rosen
9. Green and Hendershott
10. Demographic
11. Green & Hendershott

مسکونی بهمنیل متغیرهای مسهتقل اسهتفاده شهده اسهت.
نتایج ایهن مطالعهه حکایهت از آن دارد کهه فلهییبهودن
اسکلت بنا ،سیستم حهرارت مرکهیی ،بتهونآرمهه بهودنِ
اسکلت و وجود کولر و گاز در واحد مسهکونی عوامهل
مهههم تعیههینکننههدۀ قیمههت مسههکن بههه شههمار م هیرونههد
(عسههگری و قههادری .)91 :1381 ،درنهایههت بسههیاری از
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مطالعات ،قیمهت مسهکن را تهابعی از کاالههای مصهرفی

برنامههای تجدید بازار مسهکن در یورکشهایر انجهام داد

مختلف ،ویوگیهای رفاه محیطی ،ویوگیهای فیییکهی

(لیو.)221 :2010 ،

واحد مسکونی ،مانند مسهاحت واحهد مسهکونی ،تعهداد

ویچینسهههان و میامهههاتو 6نیهههی در سههها  2010تهههأریر

اتاق ،مصال ِ بهکاررفته ،نما ،زیربنا ،ویوگی دسترسی بهه

حملونقل ریلی شهری را بر قیمت مسکن در بهانکوک

خههدمات و همسههایگی مههیداننههد (عبههده کنهچههی و

با استفاده از رگرسیون وزنی جغرافیایی و مد هدانی

همکههاران .)74 :1393 ،یکههی از جدیههدترین روشهههای

بررسی کردند (ویچینسان و میاماتو.)986 :2010 ،

رگرسهیون

جِنگ 7و همکاران در سها  2011قیمهت مسهکن را

مههوزون جغرافیههایی ) (GWRاسههت کههه در پاسههخ بههه

با استفاده از مد رگرسیون وزنی جغرافیهایی بررسهی و

 OLSبههه کههار

رگرسهیون

بررسی عوامل مثرر بر قیمت مسکن ،تکنی
ضهعفهههای مههد هههدانی

و تکنیه

تحلیل کردند .آنها در این مطالعه بها کمه

گرفته شده اسهت .ازجملهه مطالعهاتی کهه در ایهن زمینهه

وزنی جغرافیایی ) (GWRرابط بهین عوامهل مختلهف و

صورت گرفته است ،عبارتاند از:

توزی فضهایی قیمهت مسهکن را بررسهی کردنهد .نتهایج

نخسههتین بههار فادرینگههام 1مههد رگرسههیون وزنههی

مطالعه نشان داد مد  GWRدر مقایسه با  OLSخطهای

جغرافیایی را ارائه کرد .او کوشید با این روش جنبههای

کمتری را ارائه میدهد (جنهگ و همکهاران.)5 :2011 ،

نههههاهمگونی فضههههایی را مطالعههههه کنههههد .پههههس از آن

سوری و منیری در مطالعهای با نهام «مهد تعیهین قیمهت

بههرونسدون 2و فادرینگههام رابط ه ب هین قیمههت مسههکن و

مسکن ،کاربردی از روش رگرسیون موزون جغرافیایی»

نواحی مختلف را بررسی کردند و با چند مسهلل مهرتبط

نق

ویوگیهای محیطهی و خهدمات شههری در تعیهین

با مد مواجه شدند که شهامل انتخهاب متغیرهها ،پهنهای

قیمههت مسههکن را بهها اسههتفاده از مههد  GWRبررسههی

باند و خطای ناشی از خودهمبستگی فضایی بود (رهنمها

کردند .نتایج این مطالعه نشان داد برآورد مهد فضهایی

و همکههاران .)76 :1391 ،براسههینگتون 3در سهها 2005

 GWRنسبت بهه مهد ههای رگرسهیون عمهومی قابلیهت

رابطه بهین قیمههت مسههکن و عوامههل زیسههتمحیطههی در

توضهههی دهنهههدگی بیشهههتری دارد (سهههوری و منیهههری

ایالت اوهایوی آمریکا را با استفاده از آمارههای فضهایی

جاویههد .)28 :1390،تقههیپههور در سهها  1393در رسههال

بررسههی کههرد (براس هینگتون .)57 :2005 ،کههوئیگلی 4در

دکترای خود با نام «تحلیل فضایی تفاوت قیمت زمهین و

سههها  2006درزمینههه تهههأریر محهههدودیت سهههاماندهی

مسکن در نهواحی شههری تبریهی بها اسهتفاده از تکنیه

کاربریها در نهواحی شههری بهر توزیه فضهایی قیمهت

رگرسیون وزنی جغرافیهایی ( »)GWRنشهان داد در ههر

مسکن در کالیفرنیا تحقیه کهرد (کهوئیگلی.)55 :206 ،

دو برآورد ،آپارتمان ها و مساکن وینیهی روش GWR

لیو 5در سا  2010پووهشی دربارۀ توزی فضایی قیمهت

نسههبت بههه روش  OLSبرتههری دارد .نتههایج کلههی ایههن

مسکن و تحلیهل آن از سها  1996تها سها  2006و نیهی

پووه

کهه

بررسی تأریر ارتباط قیمت مسکن در نواحی یورکشایر با

فاصههلهداشههتن از محههل کههار و مسههاحت زمهین را عامههل

نشان میدهد برخنف نظریهات کنسهی

مهمی در قیمت مسکن و زمهین مهیدانسهتند ،تسههینت
1. Fotheringham
2. Brunsdon
3. Brasington
4. Quigley
5. Liu

6. Vichiensan & Miyamoto
7. Geng
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واحهد مسهکونی بیشهترین تهأریر را در قیمهت مسههکن در

قیمت مسکن به کار رفتهاند و تاریر آنها بر قیمهت مسهکن

شهر تبریی داشتهاند (تقی پور.)5 :1393 ،

بررسی شده است.

جههدو ( )1نشههاندهنههدۀ متغیرهههایی اسههت کههه در
مطالعات پیشین بهمنیل متغیرههای مسهتقل در مهد سهازی
جدول  -1متغیرهای مستقلِ بهکاررفته در تحلیل قیمت مسکن در تحقیقات مختلف
مساحت زمین ،وضعیت ناامنی در محله ،وجود حیاطخلوت ،تعداد اتاقها و قدمت ساختمان
فاصله تا شبک دسترسیها ،دسترسی به خدمات شهری ،وسعت قطعات مِل

 ،پایگاه اقتصادی

ساکنین ،پایگاه اجتماعی ساکنین

وضعیت ترافیکی کوچه یا خیابان ،نمای ساختمان ،تعداد اتاقها ،فاصله از مرکی شهر ،قدمت یا
عمر بنا ،نوع سند مالکیت و فاصله از مسجد
فاصله تا مرکی شهر ،فاصله تا مراکی بهداشتی و درمانی ،فاصله تا شبکههای ارتباطی ،فاصله از
از نواحی ،درصد مساحت

بافت فرسوده و درصد مساحت بافت حاشیهای
سط اشغا  ،نسبت سط فضای سبی ،تعداد طبقات ،هیین شارژ ماهان ساختمان ،عمر بنا،
دسترسی به مدارس ابتدایی ،دسترسی به فروشگاههای بیر
فاصله از نیدی

گاز ،فاصله از نیدی

ترین خیابان اصلی ،فاصله از نیدی

(پورمحمدی و همکاران،
)83 :1393
(رهنما و همکاران،
)80 :1393
(لیو و همکاران،

2

)3 :2016

 ،نوع سازه  ،فاصله از نیدی
ترین پارک ،فاصله از نیدی

(چیکا -اولمو و
همکاران)402 :2011 ،

مساحت زیربنا ،بر ساختمان ،درآمد و تحصینت ،دسترسی به شوفاژ ،عرض کوچه یا خیابان،

ترین بیمارستان ،فاصله از نیدی

(خاکزور و صمدی،

1

دسترسی به خدمات (آموزشی ،فروشگاه و) ...

سط اشغا  ،سط اشغا فضای سبی ،مساحت مِل

)109 :1383
)27 :1393

سن بنا ،مساحت آپارتمان ،تعداد اتاقها ،تعداد حمامها ،فاصله از مرکی شهر ،تعداد طبقات ،سط

جهات اصلی توسع شهر ،جمعیت نواحی ،درآمد مردم در هری

(اکبری و همکاران،

ترین مدرسه،
ترین ایستگاه

ترین ایستگاه مترو

(جِنگ و همکاران،
)4 :2011

مساحت زمین ،فاصله از پارک ،آلودگی هوا ،بر ساختمان ،تعداد اتاقها ،تعداد طبقات ساختمان،
فاصله از محل کار ،مییان تحصینت سرپرست خانوار ،فاصله از مراکی شهری ،نوع سند ،فاصله از

(تقیپور)1 :1393 ،

ایستگاه اتوبوس ،مجموع درآمد خانوار ،رضایت از واحد مسکونی
تراکم ساختمانی ،دسترسی به معابر اصلی ،فرسودگی ،قیمت سرقفلی تجاری و مساحت زمین

(عبده کنهچی و
همکاران)74 :1393 ،

مأخذ :نگارندگان ،براساس پیشین تحقی ِ مطالعهشده

1. Chica-Olmo et al
2. Liu, et al
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مبانی نظری تحقیق

فروشندگان در ی

زمهین ،نقطه شههروع هرگونههه توسههع شهههری اسههت.

میشود (م

موقعیت جغرافیاییِ مشهخ

تعیهین

کهورد و همکهاران .)49 :2012 3،مسهکن

زمین در دنیای امهروز همهواره کهاالیی بها ویوگهیههای

کههاالیی نههاهمگن بهها ویوگههیهههای مشههخ

منحصههربهفههرد اسههت کههه آن را از سههایر کاالههها متمههایی

جغرافیایی رابت به حساب میآید که قیمتهی رابهت دارد

مههیکنههد .برخههی از ایههن ویوگههیههها عبههارتانههد از:

و با تابعی از عوامل محیطی تعریف میشهود (سهالیوان و

محدودیت در سط  ،متحرک و منقو نبودن ،وابستگی

گیب .)1 :2003 4،قیمت خانه تابعی از ویوگیهای ذاتی

زنهدگی بشهر بهه وجهود زمهین و فناناپهذیری (رضههویان،

است کهه بیشهترین سهود را بهرای خریهداران بهه ارمغهان

 .)12 :1381مسههکن نی هی کههاالیی بههادوام ،غی هر منقههو و

میآورد .ویوگیهای مکانی ،قابلیت دسترسهی ،سهاختار

مصرفی محسوب میشود کهه سههم عمهدهای از بودجه

فیییکی و همچنین ویوگیهای محلهه بهه تفهاوت قیمهت

خانوارههها و سههرمایهگههذاری ناخههال

و موقعیههت

مل هی را بههه خههود

خانهها در نقاط مختلف شهری منجر شده اسهت (بیتهر و

داده اسهت (عسهگری و قهادری.)91 :1381 ،

همکههاران)8 :2007 5،؛ بنههابراین بررسههی فضههایی قیمههت

در شهرهای ایران ،زمین و مسکن همهواره دارای ارزش

مسکن بههمنظهور بررسهی دقیه تهر و اسهتخرا ضهرایب

فههوق العههادهای بههودهانههد؛ بهههطههوریکههه بسههیاری از

اهمیههت متغیرهههای تأریرگههذار ،ضههروری اسههت .عوامههل

به سمت خریهد و

بنیادی مهثرر بهر بهازار مسهکن ،مقیهاس ههای مختلفهی از

فههههروش زمههههین و مسههههکن جههههذب مههههیشههههوند؛

کنن تا خُرد را در بر می گیرنهد (قلهی زاده.)35 :1387 ،

قیمت زمهین

عواملی همچون سیاستهای پولی و نهر بههرۀ بهازدهی

و مسکن میشوند ،زمینهساز ایجهاد تهورمانهد و عواقهب

سزردههای بانکی از جمله عوامل بنیادی در مقیاس کنن

مسللهسهازی را بهه دنبها دارنهد .سهرمایهگهذاران عمهده

به شمار مهی رونهد .در مقیهاس خُهرد نیهی عهواملی چهون

بهتدریج به سهوداگران و زمهینخهواران بیرگهی تبهدیل

تههراکم سههاختمانی بههر الگههوی مسههکن تأریرگذارنههد

میشوند که با چند جابهجایی ،قیمت مسهکن و زمهین را

(عیییی .)33 :1383 ،در سط محنت شههری عهواملی

شهر تغییر میدهند (فنی و دویهران.)15 :1387 ،

ماننههد هههمجههواری بهها خُههردهفروشههیههها و کههاربریهههای

عرض محدود و تقریباً رابت زمین درمقابل تقاضای زیاد

خدماتی دیگر بر قیمت مسکن تأریر میگذارنهد (مهایلی،

اختصا

سرمایه گذاری های کوچ

و بیر

سرمایهگذاریهایی که نهتنها باعث افیای

در ی

آن ،باعث افیای

بیروی قیمت زمهین مهیشهود .مهردم

.)52 :1994

برای سهکونت ،اشهتغا و اسهتفاده از خهدمات در نقهاط

در نظریههای سهنتی قیمهت مسهکن ،تغییهر فاصهله از

مختلف شهر به زمین نیازمندند .بازار مسکن نیی به بهازار

مرکی شهر و دسترسی های اصلی را عامهل مههم تفهاوت

زمین وابسته است (هرینگتون .)67 :1384 1،بهطهورکلی

قیمت مسکن تلقهی کهرده انهد و براسهاس آن ،فاصهله از

همانطور که دو خانه کهامنً یکسهان یافهت نمهیشهود،

مرکی تجاری شهر باعث مهیشهود قیمهت مسهکن دارای

بازار مسکن نیی منحصربهفرد است (مهایلی.)12 :1994 2،

تغییرات فضایی باشد (قلی زاده .)38 :1387 ،عوامل مهم

قیمهههت مسهههکن براسهههاس تعامهههل بهههین خریهههداران و
1. Herington
2. Miles

3. McCord et al
4. O’Sullivan & Gibb
5. Bitter et al
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دیگری که در قیمت مسکن تأریرگذارند و عوامل تولید

دسترسی زمین ،کاربریهای اطراف و موقعیت نسبت به

مسکن نام گرفتهاند ،عبارتاند از :قیمت زمهین ،مصهال

محدودههای شهری ازجمله عوامهل کالبهدی تأریرگهذار

سههههاختمانی ،هیینههه نیههههروی انسههههانی و تکنولههههوژیِ

بر قیمت زمین و مسکن به شمار مهی رونهد کهه هرکهدام

بههههکارگرفتههههشهههده (عییهههیی .)34 :1383 ،دربهههارۀ

تأریر منفی یا مثبتی بر بازار زمین و مسکن دارند.

شاخ

های کالبدی بایهد گفهت ایهن شهاخ

عوامل اقتصادی :درآمهد سهرانه ،نقه

هها ابعهاد

شههر در

اقتصههادی ،اجتمههاعی ،فرهنگههی و فنههی دارنههد .تههراکم

منطقه و منطقه در کشور ،قیمت مصهال سهاختمانی و...

های کالبدی

از عوامل اقتصادی تأریرگذار بهر قیمهت زمهین و مسهکن

ساختمانی و مساحت زمین ازجمله شاخ

محسوب میشهوند کهه بهر قیمهت مسهکن تأریرگذارنهد.

محسوب میشوند.

عامههل قیمههت زمههین و مسههکن معمههوالً بهها تههراکم رابطه

عوامللل اجتمللاعی :عوامههل اجتمههاعی نیههی جههی

مستقیمی دارد؛ چه بهصورت ساختمانی و چه بهصهورت

عوامههل تأریرگههذار بههر قیمههت زمههین و مسههکن و ایجههاد

جمعیتی؛ بهعبارتی هرچهه قیمهت زمهین و مسهکن بیشهتر

تفاوت قیمت ها در شهرهای مختلهف و منهاط مختلهف

قیمت زمهین

شههر بهه حسهاب مهیآینهد؛ عهواملی چهون تهرجی ههها و

ناشی از محدودیت آن و کش ناپذیری عرضه دربرابهر

در

باشد ،تراکم شهری نیی بیشتر است .افیای

تقاضاسههت .ضههرورت اسههتفادۀ بهینههه از آن نیههی موجههب
افیای

مطلوبیت های اجتماعی همچون تمرکی قشری خا
بخ

خاصی از شهر (مانند شههرک فرهنگیهان بها قشهر

تهراکم سهاختمانی و درپهی آن تهراکم جمعیتهی

فرهنگههی) ،آلههودگیهههای اجتمههاعی (انجههامگههرفتن یهها

(با رابتماندن سط اشغا ) مهی شهود .بهر همهین اسهاس

نگههرفتن جههرایم و کههجرویههها در محلههههههای مختلههف

بهههدلیههل تههأریر بسههیای قیمههت زمههین در بهههای مسههکن،

شهههر) ،بههاالبودن منیلههت و موقعیههت اجتمههاعی و ...از

نوسان ههای آن بهر مسهاحت زمهین و زیربنهای مسهکن و

عوامل اقتصادی تأریرگذار بر قیمهت زمهین و مسهکن بهه

درنتیجههه تههراکم سههاختمانی ارههری تعیههینکننههده دارد

شمار میروند (فنی و دویران.)15 :1387،

(عیییی .)37 :1383 ،درمجموع مهم تهرین عهواملی کهه

در تحقیقات مختلفِ صورتگرفته در حوزۀ تحلیهل

مثرری دارند ،عبارتاند از:

قیمت مسکن عمدتاً از مد های رگرسهیونی چنهدمتغیره

عوامل محیطی و طبیعی :ازجملهه عوامهل مههم

اسههتفاده شههده اسههت .رگرسههیونِ چنههدمتغیره یکههی از

محیطههی و طبیع هیِ تأریرگههذار ،هههمجههواری یهها موقعیههت

روش های آماری است که بهمنظور انجام آزمون تجربی

از

و پی بینی روابط میان متغیرها ،بررسی و آزمون فرضهیه

آنها تأریر خاصی بر قیمت زمین و مسهکن دارنهد؛ ماننهد

و رتبهبندی سهم نسهبی هریه

از متغیرهها در توصهیف

تفاوت قیمت زمهین و مسهکن در شهما و جنهوب شههر

متغیر وابسته به کار گرفته میشود (مهونرو و همکهاران،

تهران.

 .)545 :2004بههههطهههورکلی مهههد ههههای رگرسهههیونی

بر بازار زمین و مسکن نق

جغرافیایی اراضی و عامهل ارتفهاع اسهت کهه هریه

عوامل کالبدی :دسترسی به تسهینت و خهدمات

1

چندمتغیره را به دو دست مد رگرسیون محلهی 2و مهد

شهههری ،فاصههله از هسههت اصههلی شهههر ،نههوع کههاربری
(مسههکونی ،تجههاری و ) ...کیفیههت سههاختمان ،وسههعت،

1. Munroe et al
2. Local Regression
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رگرسیون عمومی 1تقسیم کردهانهد .یکهی از مههمتهرین

بههرآورد شههود ،تخمههین دقیقههی از روابههط نخواهههد بههود

مههد هههای رگرسههیونی عمههومی ،مههد حههداقل مربعههات

(سوری و منیهری جاویهد .)12 :1390 ،روش رگرسهیون

معمولی ) (OLSاست کهه از آن در مهد سهازی قیمهت

موزون جغرافیایی از جدیدترین روش هایی است که در

مسکن استفادۀ فراوانی شده اسهت .عمهده تهرین مشهکل

مههد سههازی فضههاهای نههاهمگون اسههتفاده مههیشههود و

مد  OLSبه هنگام کاربست در فضهاهای جغرافیهایی و

باتوجهبه اررات متغیرههای محیطهی بهر قیمهت مسهکن و

ملمههوس ،همچههون قیمههت مسههکن کههه از ابعههاد محیطههی

ناهمگونیهای فضایی ناشی از آن ،در این پهووه

نیهی

متأرر است ،رابت فرضکردن شرایط محیطی مد سازی

به کار گرفته شده است .در این روش ،پارامترهای مهد

ههای جغرافیهایی

برای هر نقطه از فضای مورد مطالعه براساس مشهاهدات

خط رگرسیون عمومی را برازش میکنهد .اگرچهه

اطراف نقطه نسبت به فاصلهای کهه بها آن دارد ،بهرآورد

 OLSدقیه و جهذاب اسهت،

تر به نقط مرجه نسهبت بهه نقهاط

است که بدون در نظر گرفتن پهراکن
ی

پایهههای نظهری تکنیه

می شود .نقاط نیدی

کاربردهای آن درزمین مسکن بهدلیل وجهود دو پدیهدۀ

دورتر تأریر بیشتری بر پارامتر برآوردشهدۀ مهد دارنهد.

خهههودهمبسهههتگی فضهههایی 2و نهههاهمگنی فضهههایی 3در

روش رگرسههیون مههوزون بههه دو صههورتِ هسههت فضههایی

اطنعات آماری مسکن اغلب بها مشهکل تصهری مهد

رابههت 6و هسههت فضههایی تطبیقههی اسههتفاده مههیشههود.

مواجههه اسههت (سههوری و منیههری جاویههد.)11 :1390،

برآوردگر رگرسیون موزون جغرافیایی بههصهورت زیهر

انسلین 4معتقد است مکهان دارای دو نهوع تهأریر فضهایی

):

خودهمبستگی فضایی و ناهمگونی فضهایی اسهت :نهوع
او  ،همان همبستگی فضایی یا پیوستگی فضهایی اسهت
کهه مسههتقیماً از قهانون تههوبلر پیههروی مهیکنههد؛ درنتیجههه
ارزشههههای مشهههابه 5یهه
مکانهای نیدی

متغیهههر گهههرای

دارنهههد در

به هم اتفاق بیفتند و به تجم فضهایی

تعریف میشود (رابط ی
()1

𝑖𝜀 𝑦𝑖 = 𝛽0 (𝑢𝑖 . 𝑣𝑖 ) + ∑ 𝛽𝑘 (𝑢𝑖 . 𝑣𝑖 )𝑥𝑖𝑘 +
𝑘

کهههه در آن ) 𝒊𝒗  (𝒖𝒊 .مختصهههات فضهههای نمونه ه ،i
) 𝒊𝒗  𝜷𝟎 (𝒖𝒊 .مقدار  iدر تاب پیوسته ) 𝒊𝒗  𝜷𝒌 (𝒖𝒊 .اسهت.
اگر ) 𝒊𝒗  𝜷𝒌 (𝒖𝒊 .برای هم محلها یکسهان باشهد ،یه

منجههر مههیشههوند؛ نههوع دوم ،تههأریر فضههایی متعلهه بههه

مد رگرسیون عمومی خواهد بهود .در مهد ذکرشهده

تفاوتهای منطقهای یا فضایی است که از بهینظیربهودن

مشاهده با نیدیکی بهه  iتعریهف مهیشهود؛

ذاتی هر مکان پیروی میکند (برتاو و همکاران:1392 ،
 .)10ناهمگنی فضایی بیانگر ایهن حقیقهت اسهت کهه در
هر منطقه بین متغیر وابسته و متغیرههای مسهتقل رابطههای
متفاوت وجود دارد؛ بنابراین اگر ایهن نهاهمگنی در نظهر

در باال ی

ازاینرو وزن ی

و معادله بهصورت زیر دنبا میشود (رابط دو):
𝑻 𝟏−
)𝑿)

𝒚) 𝒊𝒗 𝒙 𝒘(𝒖𝒊 .

𝒊𝒗 𝛃𝟎 (𝒖𝒊 . 𝒗𝒊 ) = (𝑿𝑻 𝑾(𝒖𝒊 .

درحالیکه:

گرفتههه نشههود و رابطهههای یکسههان بههرای تمههامی منههاط
()2
1. Global Regression
2. Spatial autocorrelation
3. Spatial heterogeneity
4. Anselin
5. Similar Value

مشاهده همراه با تغییر  iتغییر میکنهد

𝟏𝟏𝒙 …
] 𝟏𝟐𝒙 …
⋯ …
𝟏𝒏𝒙 …

𝟏𝟏𝒙 𝟏
𝟏𝟐𝒙 𝟏
…[ = 𝑿
…
𝟏𝒏𝑿 𝟏
𝟏𝒚
𝒚
[
] 𝟐⋯ = 𝒀
𝒏𝒚

6. Fixed spatial kernels

تحلیل فضایی قیمت مسکن با استفاده از تکنی
𝟎 …
] 𝟎 …
⋯ …
𝒏𝒊𝒘 …
) 𝟏𝒗 … 𝛃𝑲 (𝒖𝟏 .
]) 𝟐𝒗 … 𝛃𝑲 (𝒖𝟐 .
…
⋯
) 𝒏𝒗 … 𝛃𝑲 (𝒖𝒏 .

𝟎
𝟐𝒊𝒘
…
𝟎

رگرسیون موزون جغرافیایی

𝟏𝒊𝒘
𝟎
… [ )𝒊(𝑾 = ) 𝒊𝒗 𝑾(𝒖𝒊 .
𝟎

) 𝟏𝒗 𝛃𝟎 (𝒖𝟏 . 𝒗𝟏 ) 𝛃𝟏 (𝒖𝟏 .
) 𝟐𝒗 𝜷 = [ 𝛃𝟎 (𝒖…𝟐 . 𝒗𝟐 ) 𝛃𝟏 (𝒖…𝟐 .
) 𝒏𝒗 𝛃𝟎 (𝒖𝒏 . 𝒗𝒏 ) 𝛃𝟏 (𝒖𝒏 .

27

قیمت مسکن با استفاده از ضریب همبستگی پیرسهون

2

در نههرمافههیار  SPSSبررسههی و متغیرهههای تأریرگههذار
شناسایی شهد .متغیرههای اسهتفاده شهده در جهدو ()2
نشههان داده شههده اسههت .پههس از بررس هی معنههاداربودنِ

𝟎𝜷 مقدار برآوردشهده از 𝜷  n ،تعهداد نمونههههاk ،

ارتباط متغیرهای مستقل با متغیهر وابسهت بررسهیشهده،

تعداد متغیرهها 𝒘𝒊𝒏 ،وزنهی از  nمطهاب  iاسهت .معادلهه

بههه منظههور انتخههاب بهتههرین خههط رگرسههیون بههرای

رگرسیون وزنی جغرافیایی بهصورت زیر ساده مهیشهود

مد سازی قیمت مسکن از ابهیار رگرسهیون اکتشهافی

(رابط سه):

اسهههتفاده و تمهههامی ترکیهههبههههای ممکهههن و صهههحی

()3

𝛆 𝒚 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝒙𝟏 + 𝜷𝟐 𝒙𝟐 + ⋯ + 𝜷𝐧 𝒙𝒏 +

در معادل باال  Yمتغیر وابسته β ،ضریب همبسهتگی،
 Xمتغیر مستقل و  εخطهای تصهادفی بهه شهمار مهیرود.
(جنهههههههگ و همکهههههههاران)2 :2011 ،؛ (رهنمههههههها و
همکاران.)76 :1391،

متغیرهای مستقل ،هم زمان با انجام آزمون های مختلف
و مقادیر مجازِ تعیینشده بهرای ههر آزمهون ،اسهتخرا
شد .مقادیر مجازِ آزمون های آماری در اکتشاف خهط
رگرسیون به شر جدو ( )3اسهت .پهس از اکتشهاف
مههد هههای رگرس هیونِ پذیرفتهههشههده ،بهتههرین مههد بهها
بیشترین مقدار ضریبِ تعیینِ تعهدیل شهده انتخهاب و از
متغیرهای آن در سهاخت مهد رگرسهیونی عمهومی بها

روش تحقیق
روشِ بهههههکاررفتههههه در ایههههن پههههووه

3

از نههههوع

توص هیفیتحلیلههی اسههت و کلی ه معههامنت ربههتشههدۀ
خرید وفروش مسهکن آپارتمهانی منطقهه دو شههرداری
تهران در سهامان بهازار امهنک متعله بهه وزارت راه و
شهرسازی در بازه زمانی دوماه شههریورماه و مهرمهاه
سا  1396جامعه آمهاریِ اسهتفاده شهده در آن اسهت.
پس از ربت اطنعات و موقعیهت جغرافیهایی معهامنتِ

تکنی ه

 OLSو مههد رگرس هیون محل هی بهها تکنی ه

 GWRاستفاده شد؛ سزس دو مد با استفاده از مقادیر
2

4

 Rو  AICو تحلیههل واریههانس بهها یکههدیگر مقایسههه

شدند .این مقایسه بین نمودارهای نشاندهندۀ پهراکن
مقههادیر بههاقیمانههده در هههر دو مههد و نیههی نقشههههههای
درون یابی قیمت مسکنِ پی بینی شدۀ دو مد با نقشه
درون یابی قیمت واقعی مسکن صورت گرفت.

صهههورت گرفتهههه در سیسهههتم اطنعهههات جغرافیهههایی،1
متغیرهای تأریرگذار بر قیمت مسکن با استفاده از متون
نظری و تجربیِ مرتبط ،استخرا و بعد از دسترسی بهه
اطنعهات ،یههازده متغیههر مسههتقل شناسههایی شههد؛ سههزس
نقشههههههای مههرتبط ،بهها اسههتفاده از ابیارهههای ArcGIS

گردآوری و تهیه شهد و ارتبهاط آنهها بها متغیهر وابسهت

1. GIS

2. Pearson correlation coefficient
3. Exploratory Regression
4. Akaike's Information Criterion
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جدول  -2متغیرهای استفادهشده در مدلسازی قیمت مسکن
HsePrice

قیمت مسکن (متغیر وابسته)

قیمت هر مترمربع مسکن آپارتمانی ثبتشده

AGE

عمر بنا

تعداد سا های سزریشده از تاریخ اتمام ساخت مسکن

AREA

سط زیربنای واحد مسکونی

مساحت زیربنای واحد مسکونی برحسب متر مرب

DisFrCenter

فاصل واحد مسکونی از مرکی
شهر

فاصله از مراکی تاریخی و هست اصلی شهر تهران
مقدار ارزش استخرا شدۀ هر نقط نمونهگیریشده از نقش پهنهبندی

PopDen

تراکم جمعیتی

DpvArea

مییان فرسودگی

تولیدشدۀ تراکم جمعیت براساس سرشماری سا  1390با استفاده از روش
IDW

DisMetro

DisPrk

DisHo

DisHW

CrimeDen
BldArea

مییان دسترسیپذیری به سیستم

مقدار ارزش استخرا شدۀ هر نقط نمونهگیریشده از نقش پهنهبندی
تولیدشدۀ مییان فرسودگی بافت شهری با استفاده از روش IDW

فاصله واحد مسکونی از نیدی

مترو

ترین ایستگاه مترو بر اساس فاصله
اقلیدوسی

مییان دسترسی به فضای سبی
شهری
مییان دسترسی به بیمارستانها و
مراکی درمانی عمده
فاصل واحد مسکونی از
بیر راههای شهری
مییان امنیت در محله
درصد سط اِشغا

فاصل واحد مسکونی از نیدی
فاصل واحد مسکونی از نیدی

ترین پارک براساس فاصل اقلیدوسی
ترین بیمارستان براساس فاصل اقلیدوسی

فاصل واحد مسکونی از بیر راههای شهری براساس فاصل اقلیدوسی
مقدار ارزش استخرا شدۀ هر نقط نمونهگیریشده از نقش پهنهبندی
تولیدشدۀ تراکمی جُرم و جنایت با استفاده از تاب چگالی کرنل
نسبت مساحت زیربنای واحد مسکونی به مساحت زمین واحد مسکونی

جدول  -3مقادیر مجاز استفادهشده در رگرسیون اکتشافی
حداقل ضریب تعیین تعدیلشده

1

0/5

حداکثر مقدار پذیرفتهشدۀ احتما معنیداریِ ِضرایب هر متغیر
حداکثر آزمون همخطی VIF

2

3

حداقل مقدار احتما پذیرفتهشدۀ آزمون جارک -برا

0/05
7/5

4

حداقل مقدار احتما پذیرفتهشدۀ آزمون خودهمبستگی فضایی

0/1
5

0/1

منب  :نگارندگان1396 ،
1. Adjusted R Square
2. maximum coefficient p-value cutoff
3. Maximum VIF Value Cutoff
4. Minimum Acceptable Jarque-Bera p-value
5. Minimum acceptable spatial autocorrelation p-value

تحلیل فضایی قیمت مسکن با استفاده از تکنی
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رگرسیون موزون جغرافیایی

یافتههای تحقیق
بررسی وضعیت قیمت مسلکن منطقلۀ دو شلهر
تهران
منطقهه دو شهههرداری تههههران از شههما بههه دامنهه
رشتهکوههای البرز (حدفاصل رودخانه درکهه تها محله
فرحیاد) ،از جنوب به خیابهان آزادی (حدفاصهل میهدان
آزادی تا میدان توحید) ،از شرق به بیر راه چمهران و

نقشۀ  -1موقعیت جغرافیایی منطقۀ دو شهرداری
تهران

از غهههرب بهههه خیابهههان اشهههرفی اصهههفهانی و بهههیر راه

منب  :نگارندگان

محمدعلیجنا محدود میشود .این منطقه بها جمعیتهی
بالغبر  701303نفر 239742 ،خهانوار و تهراکم جمعیتهی
 133نفر در هر هکتار ،حدود هشت درصهد از جمعیهت
شههههر تههههران را در خهههود جهههای داده اسهههت (سهههامان
گیارشساز آمار و اطنعات شههرداری تههران.)1396 ،
علهههت انتخهههاب ایهههن محهههدوده در پهههووه

حاضهههر

گسهههتردگی و کشهههیدگی ایهههن منطقهههه از مرکهههی تههها
شمالیترین نقاط شهری تهران و بهتب آن تنوع در گون
ساختمانی ،الگوی سکونتی و نوسانهای فهراوان قیمهت
مسههکن اسههت .براسههاس  604معاملهه ربتههی در سههامان
اطنعات بازار امنک ایران در این منطقه در بازه زمانی
دوماههه شهههریورماه و مهرمههاه  ،1396قیمههت مسههکن

نقشۀ  -2پراکنش معامالت مسکن نمونهگیریشده
در منطقۀ دو

آپارتمانی در بهازه مهذکور حهدود  2/3تها  17/7میلیهون
تومان و با میانگین و انحراف از معیار بهترتیهب بهین 6/4
و  2/4میلیون تومهان نوسهان مهیکنهد .بهاالبهودن مقهدار
انحراف از معیار نشاندهندۀ پراکندگی بی ازحد قیمت
مسهههکن در سهههط ایهههن محهههدوده اسهههت .نقشه ه ()1
نشاندهندۀ موقعیت جغرافیایی محهدودۀ بررسهیشهده و
نقش ( )2نشاندهندۀ پهراکن
در این محدوده است.

معهامنتِ صهورتگرفتهه

منب  :نگارندگان

تحلیل یافتهها
پس از استخرا مقادیر متغیرههای مسهتقل بههمنظهور
بررسی معناداریِ رابط آنها با متغیر وابسته ،شدت رابطهه
و همچن هین نههوع رابطههه از آزمههون هههمبسههتگی پیرسههون
اسههتفاده شههد .همههانطههور کههه در جههدو ( )4مشههاهده
میشود ،تمامی متغیرهای مستقل با متغیهر وابسهته رابطه
خط هی معنههاداری در سههط احتمهها  95درصههد دارنههد.
جهت و شدت رابطه نیهی در جهدو ( )4مشهخ

شهده

است .نتایج استفاده از ابیار تحلیهل رگرسهیون اکتشهافی
در نههرمافههیار  ArcGISنشههان مههیدهههد بهتههرین مههد
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رگرسیون خطی باتوجهبه انجام آزمهونههای مختلهف و

توضی دهندگی قیمت مسهکن در آنهها بههخهوبی عمهل

مقادیر مجازِ بیانشده در جدو ( ،)3ترکیبی از نُه متغیهر

نمیکند .دربارۀ ضرایب و جهت تأریر متغیرهها بهر مهد

از بین یازده متغیر ورودی است و دو متغیر دیگر با سایر

تعیین قیمت مسکن باید گفت متغیر وابسته ،یعنی قیمهت

متغیرهههای مسههتقل رابط ه هههمخط هی 1دارنههد .درنهایههت

مسههکن ،بهها متغیرهههای فاصههله از مرکههی شهههر ،فاصههله از

بهترین مد رگرسیون  OLSبا استفاده از نُه متغیر ،عمهر

بیر راه و مقدار سط زیربنای واحد مسهکونی رابطه

بنا ،سط زیربنای واحد مسکونی ،فاصل واحد مسکونی

مستقیم و مثبت و با متغیرهای مییان فرسودگی ،عمر بنا،

از مرکههی شهههر ،میههیان فرسههودگی ،میههیان دسترس هی بههه

مییان دسترسی به سیستم مترو ،مییان دسترسی به فضهای

فضهای سهبی شههری ،میهیان دسترسهی بهه سیسهتم متهرو،

سبی شهری ،میهیان دسترسهی بهه بیمارسهتانهها و مراکهی

فاصل واحد مسکونی از بهیر راهههای شههری ،میهیان

درمانی عمده و مییان امنیت در محله ،رابط معکهوس و

دسترسی به بیمارستانها و مراکی درمانی عمهده و میهیان

منفی دارد.

امنیههههت در محلههههه ،بهههههترتیههههب میههههیان اهمیههههت در
توضی دهندگی قیمت مسکن را نشهان داد .نتهایج مهد
در جدو ( )5نشان داده شده اسهت .همهانطهور کهه در

جدول  -4نتایج آزمون همبستگی پیرسون

جدو مشاهده میشود ،تمام ضرایب متغیرهها در سهط
احتمهها  95درصههد معنههادار بههوده و درکههل نیههی مههد ،
معنادار است( .)P-Value<0/05مقادیر آزمون  VIFهم
باتوجهبه برقراری رابط  ،VIF<7.5بیانگر نبهودنِ رابطه
هههمبسههتگی خطههی بهین متغیرهههای مسههتقل اسههت .نتههایج
حاصل از آزمهون کهوانکر 2و معنهاداربودن ایهن آزمهون
( )P<.05نشههاندهنههدۀ وجههود نههاهمگن در پههراکن

و

بیرباتی 3روابط در مد است که برای رف ایهن مشهکل
باید از رگرسیونهای محلهی ،همچهون  ،GWRاسهتفاده
شههود .معنههاداربودنِ آزمههون جههارکو  -بههرا نیههی بیههانگر
نرما نبودنِ توزی مقادیر باقیمانده و مطلوبنبودنِ مد
 OLSدر مهههد سهههازی قیمهههت مسهههکن در محهههدودۀ
بررسیشده است .مقهادیر ضهریب تعیهین تعهدیلشهده و
شاخ

 AICهم بهترتیب برابهر بها  ،68صهفر و 10431

است .نقش ( )3که حاصل تحلیل لکههای گهرم 4اسهت،
منهههاطقی را نشهههان مهههیدههههد کهههه مهههد  OLSدر
منب  :نگارندگان1396 ،
1. multicollinearity
2. Koenker Statistic
3. non-stationarity
4. Hot Spot Analysis

معادل کلی خهط رگرسهیون مهرتبط بها مهد قیمهت
مسکن به شر زیر است (رابط چهار):

تحلیل فضایی قیمت مسکن با استفاده از تکنی

()4
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رگرسیون موزون جغرافیایی

)𝐸𝐺𝐴(𝐻𝑠𝑒𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 = 5822 − 73.56
)𝐴𝐸𝑅𝐴(+16.06
)𝑟𝑒𝑡𝑛𝑒𝐶𝑟𝐹𝑠𝑖𝐷(+0.34
)𝑎𝑒𝑟𝐴𝑣𝑝𝐷(−398.07
)𝑜𝑟𝑡𝑒𝑀𝑠𝑖𝐷(−0.43
)𝑠𝑜𝐻𝑠𝑖𝐷(−0.30
)𝑘𝑟𝑃𝑠𝑖𝐷(−0.51
)𝑊𝐻𝑠𝑖𝐷(+0.43
𝒕𝜺 −50.14(𝐶𝑟𝑖𝑚𝑒𝐷𝑒𝑛) +

هههدف از بههرازش مههد رگرسههیون عمههومی در ایههن
پووه  ،بررسی مییان کارایی مهد رگرسهیون مهوزون
جغرافیههایی در توضههی ناهمسههانی فضههایی متغیرهههای
تأریرگذار بر قیمت مسهکن اسهت .در ادامهه نتهایج مهد
رگرسیون موزون جغرافیایی ارائه شده است.
نقشۀ  -3شناسایی لکههای گرم مقادیر باقیمانده با
استفاده از تحلیل Hot Spot
منب  :نگارندگان1396 ،

جدول  -5نتایج حاصل از مدلسازی قیمت مسکن با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی
()OLS
متغیر

ضریب

مقدار آمارۀ t

مقدار احتمال

مقدار VIF

مقدار رابت

5822.5

19.34

0.000

_

DISFRCENTER
DPVAREA
DISMETRIO
DISHO
DISPRK
DISHW
CRIMEDEN
AGE
AREA

0.34
-398.07
-0.437
-0.301
-0.51
0.435
-50.14
-73.56
16.06

11.67
-6.87
-4.17
-2.96
-6.06
2.51
-1.99
-18.22
13.376

0.000
0.000
0.002
0.009
0.002
0.0079
0.0402
0.000
0.000

2.82
1.4
1.62
1.41
1.44
1.06
2.87
1.04
1.14

مجموع مربعات باقیمانده

610509867

ضریب تعیین تعدیلشده

0.742

مقدار AIC

9726

مقدار احتما آمارۀ آزمون کوانکر

53.106

مقدار احتما

0.000

مقدار احتما آمارۀ آزمون جارکو  -برا

719.04

مقدار احتما

0.000

منب  :نگارندگان1397 ،

نتایج مدل رگرسلیون ملوزون جغرافیلایی در
تحلیل قیمت مسکن.

هری

همانطور که اشاره شد ،در روش رگرسیون موزون
جغرافیایی بهازای هری

ضههرایب مههد محاسههبه مههیشههود .بههر ایههن اسههاس بههرای

از مقادیرِ مشاهدهشدۀ واقعهی،

از متغیرهای مستقل دامن تأریرات مطر میشود

(جدو )6؛ بهعبارتدیگر مییان و جهت تهأریر متغیرهها

اقتصاد شهری ،دوره  ،3شماره  ،2توالی  ،5سا 1397
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در نواحی مختلف محدودۀ بررسیشده متفهاوت اسهت.

محدودۀ بررسیشده باتوجهبه مقادیر میانه در ههر متغیهر

چهههبسهها متغیههری ماننههد فاصههل واحههدهای مسههکونی از

مشخ

میشود .براساس نتایجِ بهدسهتآمهده دو متغیهر

بههیر راههههای شهههری ( )DISHWدر بخ ه هههایی از

عمههر بنهها و سههط زیربنههای واحههد مسههکونی باتوجهههبههه

محدوده ،تأریر مثبهت و فیاینهده و در بخه ههای دیگهر

یکسههانبههودن جهههت تأریرگههذاری در تمههام بخه هههای

تأریر منفی و کاهنده بر قیمت مسکن داشته اسهت (نقشهه

محدوده ،نسبت به سایر متغیرهای استفادهشهده در مهد

 .)4جهت تأریر هری

از متغیرهها بهر قیمهت مسهکن در

از ناهمسانی فضایی کمتری برخوردارند.

جدول  -6نتایج حاصل از مدل GWR

ضرائب

متغیر

حداقل

چارک پایین

میانه

چارک باال

حداکثر

مقدار ثابت

-1594

3183

5330

7122

10684

DisFrCenter

-1.06

0.10

0.23

0.72

2.00

DpvArea

-1974

-660.3

-318.9

-20.23

415.98

DisMetro

-1.88

-0.39

0.01

0.28

1.25

DisHo

-2.31

-0.53

0.06

0.51

1.54

DisPrk

-1.77

-0.85

-0.41

0.20

1.55

DisHW

-2.06

0.03

0.60

1.53

2.63

CrimeDen

-1033

-156.2

-23.84

150.66

712.54

AGE

-147.1

-119.5

-73.80

-61.35

-48.28

AREA

7.36

9.30

11.31

16.68

21.91

مجموع مربعات باقیمانده

389777298

ضریب تعیین تعدیلشده

0.83

مقدار AIC

9588.07

نقشه  -4توزیع فضایی ضرایب متغیر فاصله از بزرگراههای شهری بر قیمت مسکن

تحلیل فضایی قیمت مسکن با استفاده از تکنی

رگرسیون موزون جغرافیایی

بررسی نتایج ملدل  GWRدرمقایسله بلا ملدل
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نتایج آزمون تحلیل واریانس
روش دیگری که بهرای بررسهی عملکهرد دو مهد

.OLS
باتوجههه بههه نتههایج حاصههل از مههد  GWRمقههدار

رگرسههیونی مههورد اسههتفاده قههرار گرفتههه ،روش تحلیههل

ضریب تعیین تعدیلشده و مقدار  AICحاصهل از ایهن

واریههههانس اسههههت .در ایههههن آزمههههون ،فرضههههی H0

مد با استفاده از نُه متغیری که در مهد قبلهی بهه کهار

برتههری نداشههتن مههد  GWRرا بههر مههد  OLSنشههان

گرفته شهده اسهت ،بههترتیهب حهدود  9( 0.83درصهد

میدهد .مقدار بحرانی در این آزمون برابر با دو اسهت

بهبود مد ) و  138( 9588واحد کاه ) بهرآورد شهد

و هرچه این مقدار از دو بیر

تر باشد ،نشاندهندۀ رد

کهههه درمقایسهههه بههها مهههد  OLSاز کهههارایی بهههاالتری

فرضهههی  H0و پذیرفتههههشهههدن فهههرض  H1اسههههت؛

برخوردار بود .به منظور مقایس بهتر دو مد از آزمهون

به عبارت دیگر مقدارِ بهدسهت آمهده از آزمهون در ایهن

تحلیل واریهانس 1،ابهیار رسهم نمهوداری و پهنههبنهدی

پووه

برابر با  3.55است که برتهری مهد  GWRرا

اسههتفاده شههده اسههت .نمههودار ( )1بیههانگر چگههونگی

بر مد  OLSنشان میدهد.

پراکن

مقادیر قیمت مسکنِ پی بینیشده بها اسهتفاده

از هر دو مد  ،حو خهط نشهاندهنهدۀ مقهادیر واقعهی
مشاهده شده است و نتایج نیی بیانگر اختنف و خطهای
کمتر مد  GWRدرمقایسه با مد  OLSحو محهور
اصلی است .در نقشه ( )5نیهی کهه بها اسهتفاده از روش

جدول -6آزمون تحلیل واریانس
مأخذ
باقیماندۀ
مد

OLS

میان یابی معکوس وزنی فاصله 2قیمت مسکن برای ههر

بهبود الگو

سه مقدار مشاهدهشدۀ واقعی ،پی بینیشده بها  OLSو

با استفاده

پی بینی شده با  GWRرا پهنه بندی کرده است ،نتهایج

از GWR

نشان می دهد بین مقادیر پهی بینهیشهده بها اسهتفاده از
مد  GWRدرمقایسه با  OLSشهباهت عینهی بیشهتری
وجههود دارد؛ بههه طههور مثهها  ،قیمههت مسههکن در نههواحی
شما غربی منطقه دو (محله پونه

) در روش OLS

بهههخههوبی توض هی داده نشههده اسههت؛ درمقابههل ،مههد
 GWRقابلیت توضی دهندگی بیشهتری از خهود نشهان
داده است.

1. Analysis of variance
)2. Inverse Distance Weighted(IDW

باقیماندۀ
مد

GWR

SS
610509867

220732568

389777298

DF

MS

F

571.00

78.58

492.42

2809025.50

791554.19

مأخذ :نتایج تحلیل واریانس با استفاده از نرمافیار GWR

3.55
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نمودار  -1پراکنش مقادیر پیشبینیشده با دو روش  OLSو  GWRحول خط قیمت واقعی مشاهدهشده

مأخذ :نگارندگان

نقشۀ  -5پهنهبندی مقادیر پیشبینیشده و واقعی قیمت مسکن در منطقۀ دو شهرداری تهران

نتیجهگیری.
هدف از پووه

رگرسیون مهوزون جغرافیهایی ) (GWRاسهتفاده شهده و
حاضر تحلیل فضایی قیمت مسکن

درنهایت بین آنها مقایسه صورت گرفته است.

در منطق دو شهرداری تهران بوده است .بدینمنظهور از

در راستای هدف فوق ابتدا عوامهل کالبهدیمحیطهی

دو مد رگرسیون حهداقل مربعهات معمهولی ) (OLSو

مثرر بر قیمت مسهکن از متهون نظهری و تجربهی مهرتبط

تحلیل فضایی قیمت مسکن با استفاده از تکنی

رگرسیون موزون جغرافیایی

اسههتخرا و سههزس بهها اسههتفاده از آزمههون هههمبسههتگی
پیرسون معناداربودن رابط آنهها بها متغیهر وابسهت قیمهت
مسکن بررسی شده است .نتایج این آزمون بیانگر وجود
رابطهه معنههادار هههر یههازده شههاخ

در سههط احتمهها

35

فاصله از بیر راههای شههری بهر قیمهت مسهکن تهأریر
مسههتقیم و مثبههت دارنههد و افههیای
موجب افیای

در مقههادیر هریهه

قیمت مسکن خواهد شد.

• متغیرهای عمربنا ،مییان فرسودگی بافت ،فاصله از

 95درصههد اسههت .در ادامههه بهههمنظههور انتخههاب بهتههرین

ایستگاه ههای متهرو ،فاصهله از پهارک شههری ،فاصهله از

متغیرها برای ساخت مد باتوجهبه وجود برخی خطاها،

بیمارستان و مییان ناامنی محلهه بهر قیمهت مسهکن تهأریر

مانند همبستگی خطی متغیرهای مسهتقل بها یکهدیگر ،از
روش رگرسیون اکتشافی استفاده شهده اسهت و بهتهرین

منفی و معکوس دارند و بها افهیای
قیمت مسکن کاه

در مقهادیر هریه

مییابد.

مد رگرسیون خطی با استفاده از نُه متغیر از بهین یهازده

بهههمنظههور مقایسهه دو مههد ِ بهههکارگرفتهههشههده از

متغیر انتخاب و در ادامه مد رگرسیون خطی با استفاده

آزمونها و روشهای مختلفهی ،ازجملهه ضهریب تعیهین

از هر دو روش  OLSو  GWRایجاد شده اسهت .نتهایج

تعههدیلشههده و مقههدار شههاخ

 ،AICآزمههون تحلیههل

بیانگر نکات زیر است:

واریههههانس ،مقایسهه ه نمههههوداری پههههراکن

• پههراکن

مقههههادیر

قیمههت مسههکن در منطق ه دو شهههرداری

پههی بینههیشههده حههو مقههادیر واقعههی مشههاهدهشههده و

تهران بهطورکلی بها فاصهلهگهرفتن از خیابهان انقهنب و

همچنین مقایس مییان شباهت نقشههای پهنههبنهدیشهدۀ

شدن به ارتفاعات شمالی روندی افیایشی داشهته

قیمت مسکن با استفاده از هر دو مد با نقش پهنههبنهدی

اسههت؛ اگرچههه شههدت ای هن رونههد در برخ هی محههنت،

قیمت مسکن براساس مشهاهدات واقعهی ،اسهتفاده شهده

نیدی

همچون محل پونه

و نهواحی مجهاور بهیر راهههای

است.

شهری بنا بر تأریرگذاری عوامل دیگر کاسته شده است.

براسههاس مههد مرسههوم رگرسههیون خطههی حههداقل

• باتوجهبه آزمهونههای انجهامگرفتهه ،تهأریر عوامهل

مربعات معمولی ( ،)OLSضهریب تعیهین تعهدیلشهده و

کالبدیمحیطی مثرر بهر تعیهین قیمهت مسهکن برحسهب

مقههدار شههاخ

 AICبهههترتی هب  0.74و  9726محاسههبه

مییان اهمیت متغیرِ توضی دهنده است؛ بنهابراین ترتیهب

شده است؛ درحالیکه با بهکارگیری تکنی

متغیرها بدین صورت خواهد بود :عمر بنا ،سط زیربنای

موزون جغرافیایی ( )GWRدر مد سازی قیمت مسهکن

واحد مسکونی ،فاصل واحهد مسهکونی از مرکهی شههر،

افیای

نُهدرصدی در ضریب تعیین تعدیلشهده ()0.83

مییان فرسودگی ،مییان دسترسی به فضای سهبی شههری،

و کاه

مییان دسترسی به سیستم مترو ،فاصل واحد مسهکونی از

که بیانگر مطلوبتربهودنِ مهد  GWRاسهت .براسهاس

بیر راههای شهری ،مییان دسترسی به بیمارسهتانهها و

آزمون تحلیل واریانس مقدار شهاخ

 Fبرابهر بها 3.55

مراکی درمانی عمده و مییان امنیهت در محلهه؛ دو متغیهر

(بیر تر از دو) است که توضهی دهنهدگی بهتهر مهد

درصههد سههط اشههغا و تههراکم جمعیتههی نیههی اگرچههه

GWRرا درمقایسههه بهها مههد  OLSنشههان مههیدهههد.

رابطهههای معنههادار بهها متغیههر وابسههته دارنههد ،باتوجهههبههه

پهنهبندیِ صورتگرفته با استفاده از تکنیه

 IDWنیهی

همبستگی خطی با سایر متغیرها از مد حذف میشوند.

بیانگر شباهت بیشهتر نقشه پهنههبنهدی قیمهت مسهکن بها

• متغیرهههای سههط زیربنهها ،فاصههله از مرکههی شهههر و

 138واحدی در شاخ

رگرسیون

 AICبهه دسهت آمهد

استفاده از مقادیر پهی بینهیشهدۀ مهد  GWRبهه نقشه

اقتصاد شهری ،دوره  ،3شماره  ،2توالی  ،5سا 1397
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پهنهبندی قیمت مسکن براساس مقادیر مشهاهدهشهده در
مقایسه با مد  OLSاست.
باتوجهبه نتایج پووه

امنیت و نظم اجتماعی ،دورۀ  ، )2( 2شهمارۀ ،6
پاییی و زمستان  ،1392ص

.24-1

حاضر ،قیمهت مسهکن متهأرر

پورمحمدی ،محمدرضها و همکهاران (« .)1393بررسهی

از عوامل محیطی و همچنین سط دسترسی به خهدمات

عوامل مثرر بر قیمت مسکن در شهر تبریی با استفاده

شهری است؛ بنابراین الزم است در مطالعهات اقتصهادی

از مهد هههدانی » ،مجللله آمللایش جغرافیلایی

مسکن و تهی طر ها و برنامههای مرتبط با آن در کنهار

فضا ،دورۀ  ،2شمارۀ  ،9ص

متغیرهای کنن اقتصادی به متغیرهای ذکرشده نیی توجه
ویوه شود .توجه به عوامهل فضهایی و روابهط همسهایگی
در سطو برنامه رییی محلی در تعدیل قیمت مسهکن و
افیای

کیفیت محیطی آن و بهتب آن هدایت جریانهات

نوسازی به درون بافتهای شهری مهثرر اسهت؛ بنهابراین
بهههمنظههور دسههتیابی بههه اهههداف طههر هههای مسههکن در
مقیاسهای ملهی و منطقههای ،توجهه بهه ابعهاد فضهایی -
کالبههدی ،همچههون دسترسههی بههه خههدمات شهههری ،در
مقیاس محلی ضروری به نظر میرسد.

.138-113

تقیپور ،علیاکبر ( .)1393تحلیل فضایی تفاوت قیمهت
زمین و مسکن در نواحی شهری تبریی بها اسهتفاده از
تکنی

رگرسیون وزنی جغرافیایی ( .)GWRرسهال

دکتههرای تخصصههی ،رشههت جغرافیهها و برنامهههریههیی
شهری ،استادان راهنما :رسهو قربهانی و محمدرضها
پورمحمدی ،دانشگاه تبریی.
خاکزور ،برات علی و صمدی ،رضها (« .)1393تحلیهل و
ارزیابی عوامهل مهثرر بهر قیمهت زمهین و مسهکن در

منطق سه شهر مشههد» ،جغرافیا و آمایش شهری
 -منطقهای ،دورۀ  ،)13( 4شمارۀ  ،13صه

منابع.
ابونوری ،اسهماعیل و همکهاران (« .)1387بهرآورد تهاب
قیمت هدانی

اجارهبهها ،مطالعه مهوردی شههرهای

تبریی و اردبیل» ،مجله بررسیهلای بازرگلانی،
شمارۀ  ،33بهمن و اسفند  ،1387ص

.60-52

اکبری ،نعمت اهلل و همکهاران (« .)1383بررسهی عوامهل
مههثرر بههر قیمههت مسههکن در شهههر مشهههد (رهیافههت

-21

.38

رضویان ،محمدتقی ( .)1381برنامهریلزی کلاربری
اراضی شهری ،تهران :انتشارات منشی.
رهنما ،محمدرحیم و همکاران (« .)1391تحلیل فضهایی
قیمت مسکن مشهد بها اسهتفاده از رگرسهیون وزنهی

جغرافیهههایی» ،دو فصللللنامه پلللژوهشهلللای

اقتصادسنجی فضایی در روش ههدانی )» ،فصلنامه

بومشناسی شهری ،دورۀ  ،)7( 4شمارۀ  ،7صه

پژوهشهای اقتصادی ،دورۀ  ،4شمارۀ ،12-11

.84-73

ص

.78-57

برتههاو ،عیسههی و همکههاران (« .)1392بررسههی الگوهههای
سههرقت مسههکونی بهها بهههکههارگیری رویکههرد تحلیههل
اکتشههافی دادههههای فضههایی (مطالعه مههوردی :شهههر

زاههدان)» ،فصلنامه پلژوهشهلای راهبلردی

سامان گیارش سهاز آمهار و اطنعهات شههرداری تههران
( .)1396/09/05بازیابی از سامان گیارشسهاز آمهار
و اطنعههات شهههرداری تهههران بههه نشههانی اینترنتههی:
www.statistics.tehran.ir

سههوری ،داود و منیههری جاویههد ،سههلیمه (« .)1390مههد
تعیین قیمت مسهکن ،کهاربردی از روش رگرسهیون

37

housing attribute prices: a comparison of
geographically weighted regression and the
spatial expansion method. Journal of
Geographical Systems, Vol. 9( No. 1), 727.
Brasington, D. M. (2005). Demand for
Environmental Quality: A Spatial Hedonic
Analysis. Regional Science and Urban
Economics, P.57-82.
Chica-Olmo, J., Cano-Guervos, R., & ChicaOlmo, M. (2013). A Coregionalized Model
to Predict Housing Prices. Urban
Geography.
Geng, J., Cao, K., Yu, L., & Tang, Y. (2011).
Geographically
Weighted
Regression
Model (GWR) Based Spatial Analysis of
House
Price
in
Shenzhen.
19th
International
Conference
on
Geoinformatics.
Green, R., & Hendershott, P. H. (1996). Age,
housing demand, and real house prices.
Regional Science and Urban Economics,
465-480.
Herington, J. (1984). The outer city, Harper
and. London: Harper and Row publishers,.
Liu, J., Yang, Y., Xu, S., Zhao, Y., Wang, Y.,
& Zhang, F. (2016). A Geographically
Temporal Weighted Regression Approach
with Travel Distance for House Price
Estimation. Entropy .
Liu, X. (2010). Housing Renewal Policies,
House Prices and Urban Competitiveness.
Yantai Institute of Coastal Research for
Sustainable
Development,
Chinese
Academy of Sciences.
Maher, C. (1994). Housing Prices and
Geographical Scale: Australian Cities in the
1980s. Urban Studies.
Malpezzi, S. (2003). Chapter 5. Hedonic
Pricing Models: A Selective and Applied
Review, in Housing Economics and Public
Policy (eds T. O'Sullivan and K. Gibb).
Blackwell Science Ltd, Oxford.
McCord, M., Davis, P., Haran, M., McGreal,
S., & McIlhatton, D. (2012). Spatial
variation as a determinant of house price
(Incorporating a geographically weighted
regression approach within the Belfast
housing market). Journal of Financial
Management
of
Property
and
Construction, 49-71.

رگرسیون موزون جغرافیایی

تحلیل فضایی قیمت مسکن با استفاده از تکنی

، فصلنامه ملدیریت شلهری،»موزون جغرافیایی
.28-7

 ص،) (ویوهنامه9 دورۀ

 «تخمهین تهاب قیمهت.)1370(  سهعید،عابدین درکهوش
ایهران (نمونه

واحد مسکونی در شهرهای کوچه

 مجلله،») شهر تویسهرکان و شههر دلیجهان:موردی
.43-38

 ص،1  شمارۀ،1  دورۀ،آبادی

 «تحلیههل.)1393(  محسههن و همکههاران،عبههده کنهچههی
عوامههل مههثرر بههر قیمههت مسههکن بهها اسههتفاده از مههد
 محله:تحلیل رگرسیون گامبهگام (مطالعه مهوردی

 فصللنامه اقتصلاد و ملدیریت.»)فاطمی تههران
.80-69
هههای

 ص،7  شمارۀ،2  دورۀ،شهری

 «جایگههاه شههاخ.)1383(  محمدمهههدی،عییههیی

 نشللریه.»مسههکن در فراینههد برنامهههریههیی مسههکن
 صه،17  شمارۀ،) دورۀ او (بهار،هنرهای زیبا
.42-31
 «مد ههدانی.)1381(  جعفر، علی و قادری،عسگری
،»تعیههین قیمههت مسههکن در منههاط شهههری ایههران
 دورۀ،فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایلران
.108-91

 ص،4  شمارۀ،2

 «پووهشهی در.)1387(  اسهماعیل، زههره و دویهران،فنی
، شههر زنجهان:بازار زمین و مسهکن (نمونه مهوردی
 فصلللنامه زمللین و،»)1386  الههی1378 سها ههای
.25-12

 ص،124  شمارۀ، 7  دورۀ،مسکن

 نظریه قیمت مسلکن در.)1387(  علیاکبر،قلیزاده
. نور علم: تهران،ایران به زبان ساده
 «تحلیهل.)1394(  حسین، میرحسین و درودیان،موسوی
،»عوامههل مههثرر بههر قیمههت مسههکن در شهههر تهههران
 شهمارۀ،9  دورۀ،فصلنامه مدلسازی اقتصادی
.127-103

 ص،3

Bitter, C., Mulligan, G., & Dall’erba, S.
(2007). Incorporating spatial variation in

1397  سا،5  توالی،2  شماره،3  دوره،اقتصاد شهری

Housing, Case Study: Outdoor Spaces in
Istanbul. Habitat International, 20(2),
163-173.
Quigley, J. M. (2006). Regulation and
Property Values in the United States: The
High Cost of Monopoly. California:
Berkeley University.
Thomas-Agnan, C. (2011). Real estate pricing
models with spatial autocorrelation: a
review. Statistics Seminar, Toulouse:
TSE.
Vichiensan, a., & Miyamoto, K. (2010).
Influence of Urban Rail Transit on House
Value: Spatial Hedonic Analysis in
Bangkokm. Journal of the Eastern Asia
Society for Transportation Studies, Vol.8

38

Miles, D. (1994). Housing, Financial Markets
and the Wider Economy,. New York:
Wiley.
Mills, E. (1994). Urban Economics (5th
Edition).
Harper
Collins
College
Publishers.
Munroe, D., South worth, J., & Tucker, C.
(2004). Modeling spatially and temporally
complex land cover change: the case of
western Honduras. The Professional
Geographer, 56(4), 544-559.
O’Sullivan, A., & Gibb, K. (2003). Housing
Economics
and
Public
Policy.
Blackwell/RICS: Oxford.
Ozsoy, A., Altas, N. E., Ok, V., & Pulat, G.
(1996, June). Quality Assesment Model for

