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مقدمه 
مسکن از شاخصهای مهم تعیین رفاه و آسایش انسان در جامعه و از مالکهای مهم تعیین کیفیت زندگی است .همچنین
کوچکترین عنصر تشکیلدهندۀ سکونتگاههای انسانی و یکی از پدیدههای جغرافیایی در هر منطقه بهشمار میرود .از سوی
دیگر ،مسکن بهعنوان سرمایهای غیرمنقول سبب افزایش امکان استفاده از امکانات شهری میشود .براساس اعالم بانک
مرکزی سهم مسکن در هزینة خانوار از سال  8918تا  8901بیش از  99درصد بوده که در سال  8901این مقدار به  29درصد
افزایش یافته است (گزارش بانک مرکزی .)8901 ،این مقادیر برای دهکهای پایین ،از این مقدار نیز بیشتر است؛ بهطوریکه
در سال  ،8901تعداد  81درصد از سبد خانوار دهکهای پایین صرف مسکن و خوراک شده و بهطور متوسط سبب صرف
بیش از  29درصد از درآمد خانوار برای تأمین سرپناه شده است؛ از اینرو استفاده از امکانات شهری که میتوانست برای رفاه و
سایر تفریحات موجود شهری صرف شود ،از شهروندان سلب میشود .با توجه به جابهجایی و مشکالت عدیدۀ اجارهنشینی،
اولین اقدام برای رفاه خانواده ،تهیه و خرید مسکن با توجه به نیازهای مورد نظر و بودجة خانواده است.
آگاهی از قیمت ملک هم برای مالکان و هم برای متقاضیان خرید واحدهای مسکونی اهمیت فراوانی دارد؛ بهطوریکه
مالکان گاهی دربارۀ قیمتگذاری خانه دچار تردید و سردرگمی میشوند و با تخمین و ارزیابی نادرست به هدف خود که
همان فروش با اجارۀ ملک مورد نظر با قیمت مناسب در طی زمان معقول است دست نمییابند .پژوهشها نشان میدهد که
معموالً ساکنان هر منطقه در اطراف محلههای قبلی برای خرید یا اجارۀ واحد مسکونی اقدام میکنند ( )Rae, 2015که این
امر ممکن است بهدلیل آشنایی به منطقه و آگاهی از قیمتهای آن باشد؛ بنابراین آگاهینداشتن از قیمت سایر مناطق شهر
سبب محدودشدن ساکنان به محدودهای خاص میشود و آزادی عمل را از مشتریان سلب میکند.
از سوی دیگر ،قیمت مسکن نشاندهندۀ توانمندی اقتصاد یک کشور است و ارتباط مستقیمی با فعالیتهای اقتصادی
دارد .به عبارت دیگر قیمت مسکن مانند بارومتری است که اقتصاد ملی را نشان میدهد ( .)Hill, 2013حتی در
کشورهای پیشرفته نیز بخش اعظمی از هزینههای خانواده صرف آن میشود؛ بهطوریکه تغییرات قیمت مسکن تأثیرات
بسیاری در اقتصاد کالن کشور دارد؛ برای مثال سقوط بازار مسکن در ایاالتمتحده که از سال  4998آغاز شد ،رکود
اقتصادی جهان را در پی داشت .شاخصهایی که برای تعیین قیمت یک واحد مسکونی محاسبه میشود ،همبستگی
فراوانی با شاخصهای قیمت زمینهای شهری دارد ( )Glumac, Herrera-Gomez, & Licheron, 2019که میتوان
از آنها برای تخمین قیمت زمینهای شهری نیز بهره برد.
در این مطالعه ،قیمت آپارتمانهای مسکونی در منطقة  1شهر تهران با استفاده از برخی معیارهای اساسی بررسی و
براساس آنها رابطهای برای تخمین قیمت ارائه شده است .در این بررسی از دو روش  8 OLSو  4GWRبرای تخمین
قیمت آپارتمان استفاده شد .همچنین از چند رابطه استفاده شد .از آنجا که استفاده از روابط پیچیدۀ ریاضی و تفسیر نتایج
آنها ممکن است برای کاربران عادی امکانپذیر نباشد ،رابطهای ساده نیز پیشنهاد شده است که با استفاده از آن میتوان
قیمت یک آپارتمان را براساس معیارهای موجود با دقت خوبی تخمین زد.

1. Ordinary Least Squares
2. Geographically Weighted Regression
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مبانینظری 
بازار مسکن بخش اعظمی از هزینههای خانواده را تشکیل میدهد .همچنین تغییراتی که در این عرصه رخ میدهد ،تأثیر
فراوانی بر اقتصاد کشورها دارد؛ بهطوریکه با استفاده از این شاخص (قیمت مسکن) میتوان اقتصاد یک کشور را ارزیابی
و پایش کرد .بهمنظور تخمین قیمت مسکن از روشهای مختلفی استفاده میشود ،اما شالودۀ اصلی روشها بر پایة
جداسازی مشخصات ساختاری و مکانی است که به مدل هدانیک معروف است .این مدل در تخمین قیمت زمینهای
شهری نیز کاربرد دارد و نشان میدهد که همبستگی فراوانی میان قیمت زمین و قیمت مسکن وجود دارد ( Glumac et

.)al., 2019
در ایران نیز در بسیاری از مطالعات از مدل هدانیک برای تخمین قیمت واحدهای مسکونی استفاده شده است؛ برای
مثال ،زراءنژاد و انواری ( )8912بهکمک تابع هدانیک به شناخت میزان ارزشگذاری مصرفکنندگان مسکن پرداختند و
نتیجه گرفتند که در شهر اهواز عوامل رفاهی و فیزیکی بیش از سایر عوامل مؤثر است و پس از عوامل ساختاری عوامل
موقعیتی بیشترین تأثیر را دارند؛ درحالیکه در واحدهای ویالیی تأثیر عوامل موقعیتی بیشتر است .وراثی و موسوی
( )8910با استفاده از مدل هدانیک و هجده متغیر در شهر یزد دریافتند که متغیرهای حمام ،آشپزخانه ،زیرزمین ،تلفن و
فاصله تا نزدیکترین مرکز بهداشتی و درمانی از نظر آماری معنادار نیستند .مساحت زمین ،مساحت زیربنا و تعداد طبقات
از مهمترین عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در شهر یزد است و قدمت ساختمان ،افزایش فاصله از مرکز شهر و فاصله از
خیابان اصلی تأثیر منفی در قیمت مسکن دارد .سعادتمهر ( )8910در پژوهشی در شهر خرمآباد نتیجه گرفت که مساحت
زمین ،بر ساختمان ،اسکلت ،نما ،عرض کوچه یا خیابان ،میزان فاصله تا مرکز شهر و داشتن پارکینگ تأثیر مثبت دارد.
همچنین عمر ساختمان و تعداد اتاقها تأثیری منفی در قیمت ساختمان دارد .سوری و منیری جاوید ( )8909امالک
مسکونی در منطقة  1شهر تهران را با استفاده از روش رگرسیون موزون جغرافیایی قیمتگذاری کردند و نشان دادند که
بهدلیل تفاوتهای رفتاری در محدودههای متفاوت در منطقة  ،1متغیرهای تأثیرگذار در هر ناحیه متفاوت است .همچنین
مشاهده کردند که متغیرهای محیطی مانند آلودگی هوا و آلودگی صوتی تأثیر معناداری بر قیمت مسکن ندارند ،اما
متغیرهای فاصله تا مسجد و پارک تأثیر منفی و فاصله از مدرسه ،بیمارستان و باشگاه ورزشی تأثیر مثبت معناداری بر
قیمت مسکن دارند .در بررسی دیگری در شهر تبریز بهکمک مدل هدانیک مشخص شد که متغیرهای زیربنا ،سن
سرپرست خانوار ،درآمد ،آسانسور و شوفاژ تأثیر مثبت و متغیرهای نوع سند مالکیت ،نمای ساختمان ،افزایش فاصله از
مرکز شهر و تعداد افراد خانوار و تعداد واحدهای موجود در هر طبقه تأثیر منفی دارند (پورمحمدی و همکاران.)8904 ،
رهنما و همکاران ( )8909در برآورد قیمت مسکن در شهر مشهد ،بهترتیب سطح زیربنا ،وسعت زمین و سن بنا را از
عوامل مهم در تعیین قیمت مسکن آپارتمانی و ویالیی میدانند .تقیپور ( )8909در تحلیل فضایی قیمت مسکن بهکمک
رگرسیون جغرافیایی در شهر تبریز نشان داد که مساحت زمین ،فاصله از پارک و آلودگی هوا از متغیرهای معناداری
هستند که اثر کاهشی در قیمت مسکن دارند .همچنین وی نتیجه گرفت که در ساختمان ،تعداد اتاقها ،تعداد طبقات
ساختمان ،فاصله از محل کار و میزان تحصیالت سرپرست خانوار نیز اثر افزایشی در قیمت واحدهای مسکونی در شهر
تبریز دارد .امانپور و همکاران ( )8909با استفاده از شبکة عصبی و شانزده متغیر برای تعیین قیمت مسکن در شهر اهواز
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به نتایجی با دقت  08درصد در تعیین قیمت دست یافتند و نتیجه گرفتند که زیربنا و دسترسی ،بیشترین تأثیر را در قیمت
مسکن در شهر اهواز دارد .لواسانی و ورهرامی ( )8902بهکمک رویکرد اقتصادسنجی بیزین به عوامل مؤثری در قیمت
مسکن در منطقة  8شهر تهران پرداختند .آنها از متغیرهای مساحت ،عمر بنا ،داشتن امکانانی از قبیل استخر و سونا و
تعداد پارکینگ استفاده کردند و به بررسی میزان تأثیر کمی متغیرهای مذکور پرداختند .روستایی و همکاران ( )8901در
پژوهشی در شهر تبریز بهکمک ضرایب همبستگی و مدل رگرسیونی دریافتند که کیفیت نمای ساختمان ،زیربنا و تعداد
اتاق بیشترین تأثیر را در افزایش قیمت مسکن در کالنشهر تبریز دارد.
در سطح دنیا نیز روش هدانیک یکی از روشهای بسیار کاربردی برای تخمین قیمت مسکن است ( Chica Olmo,
& 1995; Frew & Jud, 2003; Gibbs, Guttentag, Gretzel, Morton, & Goodwill, 2018; Kolbe

)Wüstemann, 2014; Kryvobokov & Wilhelmsson, 2007؛ بهطوریکه این روش از سال  8041برای تخمین
قیمت استفاده میشود ،اما از سال  8088به بعد توجه بیشتری به آن شده است ( .)Hill, 2013مدل هدانیک نهتنها در
تخمین قیمت مسکن براساس ویژگیهای فیزیکی و مکانی کاربرد دارد ،بلکه برای مطالعة تأثیرات عوامل محیطی و
اکولوژیکی بر قیمت امالک نیز از آن استفاده میشود؛ برای مثال پژوهشگران در مطالعهای در شهر ووهان چین ( Liu et

 )al., 2020با استفاده از روش هدانیک به این نتیجه رسیدند که وجود جنگل و تاالبها و چشمانداز حاصل از آن سبب
افزایش قیمت مسکن میشود؛ درحالیکه زمینهای کشاورزی چنین تأثیری ندارند .همچنین از مدل هدانیک برای
بررسی تأثیر خطرات محیطی بر قیمت مسکن استفاده کردند و نتیجه گرفتند که آلودگی هوا و نزدیکی به منابع آلودگی
تأثیری منفی در قیمت مسکن دارد (.)Dai et al., 2020
در مطالعات انجامشده در ایران دربارۀ قیمت آپارتمان و تغییرات آن در سطح شهرهای ایران برخی پارامترها مانند
مساحت و عمر بنا جزو پارامترهای ثابت تخمین قیمت بودهاند؛ با این حال نحوۀ تغییرات قیمت براساس پارامترهای
تأثیرگذار با جزئیات بیان نشده است؛ برای مثال با وجود تأثیر متفاوت سن بنا بر قیمت آپارتمان ،در مطالعات صورتگرفته
به این مهم پرداخته نشده است .از سوی دیگر ،قیمت یک بنا بهشدت به موقعیت مکانی و زمانی وابسته است؛ بنابراین
این مطالعه عالوهبر اینکه در محدودۀ جغرافیایی نسبتاً کوچکی انجام شد ،بازۀ زمانی هشتماهة آن ،بررسی تغییرات
قیمت را با جزئیات بیشتری نشان میدهد .همچنین منطقة  1تهران با اینکه در مرکز شهر قرار دارد ،براساس دانش
نگارندگان مطالعهای دربارۀ تخمین و بررسی قیمتها و پارامترهای مؤثر در آن انجام نشده است.

بررسیمنطقةموردمطالعه
منطقة  1شهر تهران بهدلیل قرارگرفتن در مرکز شهر و وجود ادارههای مهم دولتی اهمیت فراوانی دارد .همچنین بهدلیل
شناخت نگارندگان از این منطقه ،این محدوده بهعنوان منطقة مورد مطالعه انتخاب شد .شکل  8موقعیت منطقة مورد
مطالعه را در شهر تهران نشان میدهد.
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شکل.9منطقة6شهرتهران،منطقةموردمطالعه 

در این مطالعه از دادههای  102مورد فروش در منطقة  1شهر تهران استفاده شد که  881مورد برای مدلسازی و
 881مورد برای تست و ارزیابی مدل کاربرد دارد .این دادهها از وبسایت شرکت ایران فایل 8استخراج شدند .جدول 8
بازۀ زمانی استفادهشده را نشان میدهد.
دادههایآموزشیوآزمایشی(سال )9913
جدول.9نمایششماتیکبازةزمانی 
فروردین

اردیبهشت

دادههایآموزشی 
بازةزمانی 
مرداد
تیر
خرداد

شهریور

مهر

آبان

بازةزمانیآزمایشی 
دی
آذر


بهمن

اسفند

جدول  4پایگاه دادۀ تهیهشده را نشان میدهد که برای هر آپارتمان عبارت است از :تاریخ فروش ،زیربنا ،سن بنا ،طبقه،
وجود یا نبود آسانسور ،انباری ،پارکینگ ،آدرس و قیمت هر مترمربع .قیمت کل نیز براساس حاصلضرب قیمت هر مترمربع در
زیربنا بهدست آمده است .تاریخ هر رکورد به روز سال تبدیل شده است؛ برای مثال تاریخ سوم اردیبهشت برابر روز  11ام سال
خواهد شد ( .)9+98+98به این ترتیب تغییرات روزانة قیمت که بهنوعی تورم در قیمت مسکن را نیز نشان میدهد ،قابلبررسی
خواهد شد .در جدول  4وجود یا نبود هریک از امکانات پارکینگ و انباری بهترتیب با اعداد  8و  -8نشان شده است.
از دیگر امکانات مؤثر در قیمت آپارتمان وجود آسانسور است؛ بهطوریکه آپارتمانی بدون این امکانات به ازای هر
طبقه از قیمت آن کاسته میشود؛ زیرا دسترسی به طبقات باالتر برای ساکنان بهویژه سالمندان مشکلتر میشود و از
سویی طبقات باالتر مناظر بهتری دارند؛ بنابراین در صورت وجود آسانسور ،افزایش هر طبقه سبب افزایش قیمت خواهد
شد .برای انعکاس این مورد یک ستون بهصورت حاصلضرب طبقه در آسانسور (طبقه × آسانسور) به جدول اضافه شده
است .جدول  9جامعة آماری دادههای استفاده شده در مدل را نشان میدهد.
1. www.iranfile.ir
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قیمتکل

(میلیونتومان) 

قیمتهر

مترمربع 

انباری 

پارکینگ 

آسانسور×طبقه 

سنبنا 

روزسال 

آدر

زیربنا 
891
19
899
81



8114.1
299
199
999

88.199.999
1.999.999
1.999.999
2.299.999

8
8
8
8

8
-8
8
-8

8
-9
1
-2

9
49
9
99

99
99
94
94

تاریخفروش 

8490

1.199.999

8

8

1

81 811

40

فاطمی خ باباطاهر
ولیعصر نرسیده به زرتشت
ولیعصر روبروی دوراهی
یوسفآباد
امیرآباد کارگر شمالی
فاطمی خ دائمی
فاطمی خ 2
انقالب خ روانمهر

کدملک

84811
099

1.199.999
2.289.999

8
-8

8
-8

1
-9

9 829
99 492

41
41

جهتآپارتمان 

دادههایموجوددرمنطقةموردمطالعه 
جدول.2نمونة 

شمالی 8908/98/41
جنوبی 8908/98/41

4091111
4091011

شمالی 8908/98/40

4040141

8908/98/99
8908/98/99
8908/94/98
8908/94/98

4100411
4029989
4181011
4199804

جنوبی
شمالی
جنوبی
جنوبی

آپارتمانهادرمنطقةموردمطالعه(تعدادنقاطتعلیمی= )336

جدول.9پارامترهاوقیمت

پارامتر 
زیربنا
روز سال
سن بنا (سال)
حاصلضرب طبقه در
آسانسور
پارکینگ
انباری
قیمت هر مترمربع (تومان)
قیمت کل (تومان)

میانگین 
882/84
889/22
81/01

انحرافمعیار 
21/18
10/11
88/21

ماکزیمم 
941
420
99

مینیمم 
92
82
9

9/92

9/88

1

-2

9/41
9/1
89,144,919
8,498,081,119

9/08
9/1
2,989,881
881,199,921

8
8
41,999,999
1,111,999,999

-8
-8
9,999,999
881,999,999

روشپژوهش 
بهصورت سنتی تحلیلهای بازار مسکن ،براساس مدل هدانیک است که با دو ویژگی موقعیت جغرافیایی و ویژگیهای
ساختاری مسکن تعیین میشود ( .)Chica Olmo, 1995به این ترتیب قیمت مسکن با استفاده از رابطة  8قابلاستخراج
است:
K

K

k 1

k 1

z  α  βk Sk  δ j L j  ε

()8
در رابطة  Z ،8قیمت خانه،

ویژگیهای ساختاری ،ویژگیهای موقعیتی β ،α ،و  δپارامترهای رگرسیون و  εنیز

جملة خطاست .در فرضیهای که در این مدل استفاده میشود ،پارامترهای مدل با توجه به ویژگی یک محله برای کل
فضای شهری ثابت است؛ هرچند این فرض در برخی موارد قابلدفاع نیست (.)Chica Olmo, 1995; Dubin, 1992
رگرسیون 

رگرسیون به معنای پیشبینیکردن و نمایش تغییرات یک متغیر براساس اطالعات متغیر دیگر است .تحلیل رگرسیونی یکی
از مهمترین تحلیلهای آماری و از روشهای پرکاربرد در تخمین تغییرات یک متغیر وابسته براساس متغیرهای مستقل

ووزندارجغرافیایی...
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است .با استفاده از این تحلیلها میتوان روابط موجود را استخراج و بررسی کرد و مدلسازی و دالیل موجود در پسزمینة
الگوها را کشف کرد .همچنین میتوان درک بهتری از آنها بهدست آورد و براساس آن پیشبینیهایی برای آینده انجام داد
( .)Campbell & Campbell, 2008در مطالعة حاضر از دو روش  8 OLSو  4GWRاستفاده شده است؛ درحالیکه روش
 OLSروش کلی بوده و برای کل منطقة  8مقدار (مانند میانگین کل و مقدار انحراف معیار) میدهد .روش  GWRروشی
محلی است که برای هر منطقه آمار مختلفی میدهد و این امکان را ایجاد میکند که بتوان روابط موجود در منطقه را از
نقطهای به نقطة دیگر مطالعه و بررسی کرد ( .)Fotheringham, Brunsdon, & Charlton, 2003در مطالعة حاضر در
روش  ،OLSمتغیر مکان بهصورت آدرس تقریبی وارد شده است .در اینجا با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی ارتباط میان
تکتک متغیرهای مستقل با قیمت یک مترمربع آپارتمان بررسی و میزان اهمیت آنها در تعیین قیمت محاسبه شده است.
در ادامه نیز با رگرسیون چندگانة قیمت کل با واردکردن همة متغیرهای مستقل بهدست آمده است.
از روش رگرسیونی برای تخمین قیمت آپارتمان در دنیا بهطور وسیعی استفاده میشود ( & Kryvobokov

 ،)Wilhelmsson, 2007اما با پژوهشهای میدانی که نگارندگان انجام دادهاند ،استفاده از آن بهدلیل پیچیدگی روابط و
مقادیر آنها در میان صنف مشاوران امالک مرسوم نیست .مشاوران امالک از روشی مشابه که اندکی با رگرسیون
چندگانه خطی متفاوت است استفاده میکنند .در اینجا این روش در قالب رگرسیون تبدیل و با روابط سادهتری بیان شده
است.
رگرسیونخطی

در رگرسیون خطی ارتباط میان متغیر وابسته و متغیر مستقل در رابطة  4آمده است:
()4

Y  β0  β1 X1  ε

در رابطة  Y ،4متغیر وابسته β ،ضریب و  Xمتغیر مستقل است ε .نیز خطای تصادفی یا همان باقیماندهها را نشان
میدهد .در این مطالعه ،متغیر وابسته ،قیمت یک مترمربع یک آپارتمان واقع در منطقة  1تهران است .متغیرهای مستقل
نیز عبارتاند از دادههایی که در جدول  8آمده است .از آنجا که وجود یا نبود آسانسور تأثیری عکس در قیمت آپارتمان
دارد ،در محاسبات از حاصلضرب آسانسور در طبقه استفاده شده است .در روابطی که در ادامه آمده است ،طبقه با  Fو
آسانسور با  Sنشان داده شدهاند .از آنجا که قیمت هر مترمربع با متغیرهای متعددی تعیین میشود ،برای واردکردن همة
متغیرهای مستقلی که در تعیین قیمت یک مترمربع آپارتمان مهم هستند ،از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است؛
بنابراین براساس رابطة  ،4رابطة رگرسیونی  9تشکیل شده است:
()9

Pricetotal
 Constant  DayFactor  day  AgeFactor  age  AreaFactor  area 
meter
SFFactor  Elevator  floor  ParkingFactor  Parking  LockerFactor  Locker

1. Ordinary Least Squares
2. Geographically Weighted Regression
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وزندارجغرافیایی 
رگرسیون 

از آنجا که قیمت آپارتمان به موقعیت آن وابسته است ،باید از روش بهبودیافتهای استفاده شود که مکان را نیز در معادالت
وارد میکند .رگرسیون وزندار جغرافیایی ( )GWRیک روش تجزیه و تحلیل مکانی است که متغیرهای پویایی مانند
آبوهوا ،عوامل جمعیتی یا ویژگیهای محیط فیزیکی را درنظر گرفته است و روابط محلی میان این متغیرها و مشاهدات را
مدلسازی میکند؛ درواقع این روش یکی از شاخههای روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی ( )8 OLSاست .به عبارت
دیگر GWR ،برای هر مکان از مجموعة دادهها یک معادلة  OLSجداگانه ایجاد میکند (.)Goovaerts, 2008
روشسنتی 

روشهای رگرسیونی قبلی برای قیمت کل دقت خوبی دارند ،اما با دو نقص اساسی همراه هستند .نخست اینکه
قیمتهای محاسبهشده برای پارکینگ و انباری که بخشهای کامالً جداگانهای در یک واحد مسکونی هستند ،به متراژ
آپارتمان وابسته میشوند؛ یعنی براساس معادالت ،برای بهدستآوردن قیمت کل ،قیمت هر مترمربع در متراژ آپارتمان
ضرب میشود؛ بنابراین قیمت پارکینگ و انباری نیز براساس متراژ ساختمان تغییر میکند؛ بهطوریکه قیمت یک
پارکینگ برای یک آپارتمان  899متری دو برابر قیمت پارکینگ یک آپارتمان  19متری در همان محله خواهد بود .با
توجه به اینکه مساحت یک پارکینگ معموالً در همة ساختمانها تقریباً یکسان است ،این نتیجه درست نیست .برای
انباری نیز همین استدالل صحیح است.
دوم اینکه با پژوهشهای میدانی که از چندین مشاور امالک انجام شد ،تخمین قیمت آپارتمان بهکمک ضرایب
پیچیدهای که در مرحلة قبل استفاده شد انجام نمیشود .در روش سنتی صنف مشاوران امالک ،قیمت متوسط هر
مترمربع برای یک محله در منطقه درنظر گرفته شده و سپس با توجه به سن بنا ،طبقه و فاکتورهای دیگری مانند متریال
استفادهشده ،نقشة بنا ،نورگیربودن و جهت قرارگیری ساختمان (شمالی ،جنوبی و )...قیمت موردی هر مترمربع بهدست
میآید .قیمت کل نیز با ضرب مبلغ بهدستآمده برای هر مترمربع در متراژ آپارتمان محاسبه میشود .سپس قیمت
پارکینگ و انباری بهصورت جداگانه (که قیمت این دو با توجه به منطقه درنظر گرفته میشود) به مبلغ کل اضافه
میشود .در صورت نبود این دو مورد به همان میزان از قیمت کل کاسته خواهد شد .از آنجا که دادههای متریال ،نقشه و
جهت ساختمان در دسترس نبود ،از اعمال آنها صرفنظر شد که سبب مقداری خطا خواهد شد .مشاوران امالک تورم را
در قیمت متوسط اعمال میکنند که در اینجا به صورت متغیری مستقل (روز سال) اضافه شده است .همچنین به ازای
افزایش و کاهش طبقه برحسب وجود یا نبود آسانسور مبلغی کم یا زیاد میشود که در اینجا از حاصلضرب طبقه ( )Fدر
آسانسور ( )Sاستفاده شده است .در رابطة  P ،2و  bبهترتیب نشاندهندۀ وجود یا نبود پارکینگ و انباری هستند؛ بنابراین
رابطة محاسبه به روش سنتی را میتوان به صورت زیر نوشت:
()2

TotalPrice  Area  MeanPrice  DayFactor  Day  AgeFactor  Age  FloorElevatorrFactor  SF  
Parking Factor  P  Locker _ Factor  b

1. Ordinary Least Squares
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با توجه به رابطة  ،2پارکینگ و انباری بهصورت جداگانه در رابطه آورده شدهاند و هیچ وابستگیای به متراژ واحد
مسکونی ندارند .به این ترتیب محاسبة قیمت یک آپارتمان سادهتر خواهد بود.
متغیرمکاندرمدل 

مکان از پارامترهای بسیار مهم در مطالعات قیمت مسکن است؛ بهطوریکه بر قیمت همة امکانات یک واحد مسکونی
تأثیر می گذارد؛ برای مثال قیمت پارکینگ در محلهای مرغوب از قیمت مشابه آن در یک محلة ضعیف باالتر است ،یا
تغییرات طبقه در دو محله نیز با مقادیر متفاوتی تغییر میکند .در مدل رگرسیونی و سنتی متغیر مکان وارد نشده است؛
بنابراین میتوان ضریبی به عنوان ضریب آدرس درنظر گرفت که به صورت رابطة  1قابلارائه است:
FinalTotalPrice  AddressFactor  T otalPrice

()1

برای محاسبة مقدار ضریب آدرس ،دادهها براساس آدرس مرتب و میانگین نسبت قیمت مدل به قیمت واقعی
بهعنوان ضریب آدرس درنظر گرفته شدند.

افتههایپژوهش 
ی 
نمودارهایپراکندگی

پراکندگی تغییرات قیمت هر مترمربع برحسب روز سال و خروجی رگرسیون مربوط در شکل  4دیده میشود .نتایج نشان
میدهد که بین روز سال و قیمت هر مترمربع آپارتمان در منطقة  1رابطة مثبت و معناداری وجود دارد (P- 9/998

< )valueو مقدار ضریب

برابر  41درصد برای تابع خطی بهدست آمده است .اگر از تابع نمایی استفاده شود ،این مقدار

به  99درصد نیز میرسد که نشان میدهد در اواخر دورۀ بررسی (آبان و آذر  )8908قیمتها با شیب بیشتری افزایش
یافتهاند .همچنین با توجه به شکل  4میتوان گفت با گذشت هر روز قیمت آپارتمان در منطقة  1تهران در سال  8908به
ازای هر مترمربع  94.818تومان افزایش یافته است .رگرسیون خطی این نتیجه را در سطح باالتر از  00/0درصد معنادار
برآورد میکند .براساس شکل  ،4تنها  41درصد از تغییرات قیمت تا روز  419ام (تا هفتة اول آذرماه) سال  8908بهدلیل
گذر زمان (تورم روزانه) بوده است و  82درصد از تغییرات نیز بهدلیل سایر فاکتورهاست.

شکل.2پراکندگیقیمتبردسبسالوتحلیلآماریمربوط 

شکل.9پراکندگیقیمتبردسبمتراژوتحلیلآماریمربوط 
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شکل  9پراکندگی قیمت هر مترمربع را برحسب متراژ آپارتمان نشان میدهد که بیانکنندۀ رابطة مثبت معنادار میان
زیربنا و قیمت هر مترمربع است .هرچند مقدار ضریب

بسیار کوچک است ،در سطح باالتر از  00/0درصد معنادار است.

بهنظر میرسد از این ضریب باید با احتیاط استفاده کرد؛ زیرا با افزایش زیربنا بهویژه از  819متر به باال مقدار واریانس
قیمت افزایش یافته است و میتواند تا حد زیادی بر مقدار ضریب

شکل.4تغییراتقیمتهرمترمربعبردسبسنآپارتمان 

تأثیرگذار باشد.

شکل.9تغییراتقیمتهرمترمربعبردسبطبقهوآسانسور 

در شکل  ،2تغییرات قیمت هر مترمربع با سن بنا بررسی شده است .براساس شکل و رابطة بهدستآمده از رگرسیون
خطی ،قیمت با سن آپارتمان رابطهای عکس دارد .به عبارت دیگر ،با افزایش هر یک سال به سن بنا ،قیمت هر مترمربع
آپارتمان  442.148تومان کاهش مییابد .مقدار  P-valueبرای رگرسیون عدد بسیار کوچکی بهدست میآید که نشان
میدهد کاهش یادشده تا سطح بیش از  00/0درصد معنادار است .شکل  ،2حدود  91درصد از تغییرات قیمت آپارتمان را
در منطقة  1توضیح میدهد .مانند نمونة قیمت و روز سال ،ضریب

این شکل با استفاده از رابطة درجة سوم به 29

درصد قابلبهبود است و نشان میدهد که قیمت آپارتمان در ده سال اول با شیب تندتری کاهش مییابد.
بدیهی است یک واحد مسکونی با امکانات بیشتر ،قیمت باالتری دارد .شکل  1نشان میدهد درصورت وجود آسانسور در
یک ساختمان و با افزایش طبقات ،قیمت آپارتمان بیشتر میشود .همچنین ترکیب طبقه و آسانسور با اطمینان بیش از 00/0
درصد در تغییرات قیمت آپارتمان مهم است .تحلیل آماری بیان میکند که افزایش یک واحد در حاصلضرب طبقه در آسانسور
سبب افزایش قیمت به اندازۀ  148.108تومان در هر مترمربع میشود .همچنین پراکندگی قیمتها با افزایش طبقات در صورت
وجود آسانسور بیشتر میشود .مانند شکلهای قبل ،شکل  1نیز با استفاده از رابطة غیرخطی قابلبهبود است .ترکیب طبقه و
آسانسور  80/1درصد از تغییرات قیمت را توضیح میدهد .در صورت استفاده از رابطة غیرخطی درجة  9این ضریب تا  44درصد
افزایش مییابد و مشخص میشود که بهصورت متوسط طبقات چهارم به بعد طرفدار کمتری دارند و قیمتها کاهش مییابند .به
عبارت دیگر ،طبقة چهارم در ساختمانهایی با آسانسور بیشترین قیمت و در ساختمانهای بدون آسانسور کمترین قیمت را دارند.
با توجه به شکل  ،1در صورت داشتن یا نداشتن پارکینگ قیمت هر مترمربع آپارتمان در منطقة  1تهران بهترتیب به
میزان  4.999.184تومان افزایش یا کاهش مییابد که  49/9درصد از تغییرات قیمت را توضیح میدهد .شکل  8نیز
نشان میدهد که در صورت داشتن یا نداشتن انباری قیمت هر مترمربع آپارتمان در منطقة  1تهران بهترتیب 8.888.014
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تومان افزایش یا کاهش مییابد .این مقدار در سطح اطمینان بیش از  00/0درصد معنادار است .این مدل نیز تنها 2/8
درصد تغییرات قیمت را توضیح میدهد .همچنین براساس شکلهای  1و  8درصورت داشتن امکانات پارکینگ و انباری
واریانس قیمت افزایش مییابد و سبب کاهش دقت در قیمتگذاری این آپارتمانها میشود.

شکل.6تغییراتقیمتهرمترمربعبردسبوجودیانبودپارکینگ 

شکل.3تغییراتقیمتهرمترمربعبردسبوجودیانبودانباری 

رگرسیونچندگانةخطی

در بخش قبل ،میزان تأثیر هریک از متغیرهای فیزیکی (ساختاری) مستقل در قیمت آپارتمان بهصورت جداگانه آمده
است .مدل ارائهشده ترکیبی از تأثیرات هریک از متغیرها در قیمت یک واحد مسکونی است .ضرایب رابطة  9با استفاده از
نرمافزار  SPSSمحاسبه شدند که در جدول  2آمده است .نتایج نشان میدهد که همة پارامترهای واردشدۀ مستقل ،در
سطح اطمینان بیش از  00/0درصد معنادار هستند.
جدول.4نتیجةرگرسیونخطیچندگانهبرایتخمینقیمت(تومان)هرمترمربعآپارتمان 

()p-valueسطحاطمینان 
8/141e-84
8/911e-14
8/129e-99
9/9998118
4/400e-88
9/199e-1

ضریبپارمتر 
8.220.149
41.899
-828.984
814.900
109.912
181.191

پارامتر 
قیمت متوسط
روز سال
سن بنا
طبقه در آسانسور
پارکینگ
انباری

براساس شکل  ،1میان قیمت مدل رگرسیونی و قیمت واقعی 18درصد همبستگی وجود دارد .ضریب

19درصد

نشان میدهد که این مدل با درنظرگرفتن متغیرهای مستقل روز ،سن بنا ،آسانسور ،طبقه ،داشتن پارکینگ و انباری،
حدود  19درصد از تغییرات قیمت هر مترمربع را توضیح میدهد .در شکل  0نیز همبستگی میان قیمت کل مدل و قیمت
واقعی دیده میشود که نشاندهندۀ همبستگی  09درصدی است .با افزایش قیمت ،واریانس مدل افزایش یافته است که
نشان میدهد پارامترهای دیگری نیز ممکن است در تعیین قیمت برای واحدهایی با قیمتهای باال وجود داشته باشند که
هنوز در مدل ما درنظر گرفته نشدهاند.
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همبستگی بین قیمت کل مدل و واقعی

همبستگی قیمت هر متر مربع مدل و واقعی
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y = 0.6285x + 4E+06
R² = 0.6285
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قیمت بدست آمده از مدل (میلیون تومان)

20

4
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2
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y = 0.7149x + 3E+08
R² = 0.8051

6

قیمت واقعی هر متر مربع (میلیون تومان)

5

4

3

0
2

1

0

قیمت بدست آمده از مدل (میلیارد تومان)

25

5

قیمت کل واقعی (میلیارد تومان)

همبستگیمیانقیمتهرمترمربعمدلرگرسیونیو
شکل .8

همبستگیمیانقیمتکلمدلرگرسیونیوقیمت
شکل .1

قیمتواقعی 

واقعی 

تأریرآدر

درقیمتآپارتمان

با دقت در همبستگی میان قیمت مدل و قیمت واقعی (شکل  )1و مقایسة آن با خط  y=xنتیجه میگیریم که مدل،
قیمتهای باالتر را کمتر از واقعیت و قیمتهای پایین را بیشتر تخمین زده است .محلههای مختلف در هر شهری
قیمتهای متفاوتی دارند که سبب میشود قیمت دو آپارتمان با شرایط ساختاری کامالً یکسان در دو محلة مختلف
متفاوتی باشد .اگر نسبت قیمت واقعی به قیمت مدل محاسبه شود ،با دقت در آدرسها مشاهده میشود که نسبت
بهدستآمده در محلههای مرغوب مقادیر باالتری دارند؛ برای مثال براساس جدول  ،1خیابان انقالب که از مناطق ضعیف
منطقة  1است ،نسبت کمتری ( )9/89از امیرآباد ( )8/11دارد که جزء مناطق مرغوب منطقة  1است .نسبت کمتر از یک
به این معناست که قیمت بهدستآمده از مدل بیشتر از قیمت واقعی آن است و باید مقدار آن کمتر شود؛ به همین ترتیب
نسبتهای باالتر از  8نیز به این معنا هستند که قیمت مدل کمتر از قیمت واقعی آن است و باید مقدار قیمت مدل را
افزایش دهیم تا قیمت واقعی بهدست بیاید؛ بنابراین برای بهدستآوردن ضریبی که نشاندهندۀ منطقه باشد ،آدرسهای
تقریبی (بخش اول آدرس) در پایگاه داده مرتب شدند .سپس میانگین نسبت واقعیت به مدل در آدرسهای تقریبی
یکسان بهعنوان ضریب منطقه برای آن آدرس درنظر گرفته شد.
شکل  89خروجی مدل ،همبستگی  01درصد با قیمتهای واقعی را نشان میدهد .با توجه به فاکتور آدرس میتوان
مناطق مرغوب و نامرغوب منطقة  1را بهدست آورد .سپس میتوان آن را با نتایج واقعی مقایسه کرد و به بررسی صحت
نتایج پرداخت .خیابان ابنسینا ،وزرا و توانیر گرانترین محلهها و خیابان آزادی ،دروازهدولت ،سمیه و فردوسی ارزانترین
محلههای منطقة  1هستند .این محاسبات ،هم با مقادیر واقعی و هم با شناخت نگارندگان از منطقة  1مطابقت دارند.
نکتة مهم در اعمال ضریب آدرس این است که این ضریب در قیمت کل ضرب میشود؛ بنابراین قیمت پارکینگ و
انباری نیز براساس آدرس تغییر میکند .به عبارت دیگر ،قیمت یک پارکینگ در منطقهای مرغوب باالتر از قیمت آن در
یک منطقة ضعیف بهدست میآید که با بررسیهای میدانی تطابق دارد.
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جدول.9نسبتقیمتواقعیبهمدلوآدر

تقریبیآپارتمان 

شکل.99همبستگیمیانقیمتکلمدلوواقعیباافزودنضریبآدر

رگرسیونجغرافیایییاGWR
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ضریب منطقه سبب بهبود نتایج شده است ،اما دقت باالیی ندارد؛ برای مثال خیابان ولیعصر در منطقة  1از اتوبان همت تا
خیابان انقالب بهصورت شمالی-جنوبی حدود  8کیلومتر امتداد دارد .قیمتهای شمال و جنوب منطقه نیز تفاوت آشکاری
دارند؛ درحالیکه در مدل قبل برای خیابان ولیعصر از یک ضریب آدرس یکسان استفاده شد .همچنین در مدلهای قبل
که به روش  OLSمشهور هستند ،ضرایب (روز سال ،سن بنا و سایر پارامترها) بهصورت گلوبال محاسبه شدند؛ یعنی سن
بنا برای کل منطقه تأثیر یکسانی داشت .درحالیکه ،پارامترهای استفادهشده در منطقة مورد مطالعه در قسمتهای مختلف
اهمیت متفاوتی دارند .در روش  GWRکه یک روش لوکال یا محلی است ،هر نقطه ضریب متفاوتی از دیگر
همسایههای خود دارد؛ به این معنا که یک پارامتر ممکن است در یک موقعیت جغرافیایی برای یک آپارتمان دارای
بیشترین اهمیت باشد ،اما همان پارامتر در یک موقعیت جغرافیایی دیگر دارای اهمیت متوسطی یا ناچیزی باشد.
بهکمک روش  GWRو سه پارمتر مستقل روز سال ،سن بنا و متراژ آپارتمان ،مقدار کلی ضریب

برابر  09درصد

1. Geographically Weighted Regression
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بهدست آمده است که نشان میدهد در منطقة مورد مطالعه  09درصد تغییرات قیمت آپارتمان با استفاده از سه پارامتر مذکور
قابلتوضیح است .با توجه به شکل  ،88مقدار

برای موقعیتهای مختلف متفاوت است .مدل در برخی مناطق خوب بوده و

در برخی مناطق عملکرد پایینی داشته است .همبستگی میان مدل  GWRبا سه پارامتر و قیمت واقعی در شکل  84آمده است.
براساس شکلهای  89و  ،82باقیماندههای مدل رگرسیون جغرافیایی توزیع نرمالی دارند و بهنوعی تأییدی بر صحت
عملکرد مدلسازی هستند .بهنظر میرسد الگویی در پراکندگی باقیماندهها وجود دارد که ممکن است بهدلیل
استفادهنکردن از پارامترهای پارکینگ ،انباری ،آسانسور و طبقه باشد.

محلهها 
شکل.99مقدارضریبR2محلیومرز 

ماندههایمدل GWR
ی 
شکل.99نمودارپراکندگیباق 

شکل.92همبستگیمیانقیمتکلمدلGWRوقیمتواقعی 

ماندههایمدل(GWRمیلیونتومان) 
ی 
شکل.94هیستوگرامباق 

روشسنتیصن مشاورانامالکبرایتخمینقیمتآپارتمان

نتایج استفاده از رابطة  ،2در جدول  1و شکل  81آمده است .نتایج مدل سنتی نشان میدهد قیمت متوسط هر مترمربع
در منطقه برابر  88،191،828تومان است که به ازای هر روز سال مبلغ  211،41تومان به قیمت هر مترمربع افزوده
میشود .سن بنا تأثیری منفی در قیمت دارد و با افزایش هر یک سال به سن بنا مبلغ  490،818تومان از قیمت هر
مترمربع کاسته میشود .این مقدار در مطالعة میدانی نیز از سوی چندین کارشناس مسکن و مشاور امالک منطقه در
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تاریخ انجام مطالعه تأیید شد؛ بهطوریکه مبلغ مذکور از سوی مشاوران  499،999درنظر گرفته شد .همچنین اگر آپارتمان
آسانسور داشته باشد 8014 ،تومان به ازای هر طبقه به قیمت هر مترمربع اضافه میشود؛ در غیر این صورت همین مقدار
کم میشود .این مقدار مبلغ ناچیزی است و از نظر آماری نیز ،سطح اطمینان بسیار کمی دارد؛ بنابراین میتوان از
درنظرگرفتن آن برای تخمین قیمت صرفنظر کرد .همچنین براساس نتایج ،قیمت پارکینگ در منطقة مورد مطالعه
 12،888،188تومان و قیمت انباری  98،228،180تومان است .قیمت حاصلشده برای پارکینگ و انباری با قیمتهای
مشاوران مطابقت کامل دارد؛ بهطوریکه آنها را به نتایج این مطالعه عالقهمند کرده است.

جدول.6نتیجةرگرسیونسنتیبرایتخمینقیمت(تومان)هرمترمربعآپارتمان 
سطحاطمینان 
8/414e-80
4/490e-19
8/14e-11
9/11
9/9998
9/991

پارامتر
قیمت متوسط
روزِ سال
سن بنا
ضرب طبقه در آسانسور
پارکینگ
انباری

ضریبپارامتر 
88،191،828
41،211
-490،818
014،8
12،888،188
98،228،180

ضریب آدرس که نشاندهندۀ تأثیر مرغوبیت منطقه در قیمت کل است ،برای این مدل نیز قابلاجراست .در شکل 81
نتیجة اعمال فاکتور آدرس دیده میشود که نشان میدهد مقدار

برابر  08درصد بهدست آمده است .بدیهی است با

ضرب ضریب منطقه ،پارکینگ و انباری نیز به همان نسبت با توجه به مرغوبیت منطقه قیمت بیشتر یا کمتری خواهند
داشت که این امر با معادلة مشاوران امالک همخوانی دارد .شکل  81نشان میدهد هرچه قیمتها افزایش پیدا میکند،
میزان واریانس آنها نیز بیشتر میشود .درواقع اختالف قیمت آپارتمانهایی که نرخ بیشتری دارند بیشتر است .همچنین
مقایسة آن با خط  y=xنشان میدهد میان مدل و واقعیت ،همخوانی خوبی در قیمتهای کم وجود دارد که با افزایش
قیمت مدل (بیش از  4میلیارد تومان) قیمتهای کمتری از واقعیت پیشبینی میشود .بهنظر میرسد این مسئله بهدلیل
وجود پارامترهای دیگری مانند استخر و سایر امکانات رفاهی است که در آپارتمانهایی با قیمتهای پایینتر وجود ندارد.
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y = 0.8159x + 5E+08
R² = 0.8159
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شکل.99همبستگیمیانقیمتکلمدلسنتیوواقعیبدون
فاکتورآدر
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y = 0.826x + 2E+08
R² = 0.905
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1

0

قیمت بدست آمده از مدل (میلیارد تومان)

همبستگی بین قیمت کل مدل سنتی و واقعی بدون
فاکتور آدرس

6

همبستگی بین قیمت کل مدل سنتی و واقعی با
افزودن فاکتور آدرس

6

شکل.96همبستگیمیانقیمتکلمدلسنتیوواقعیبا
فاکتورآدر
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با توجه به نتایج بهنظر میرسد روش سنتی مزایای بیشتری از روش رگرسیون معمولی دارد؛ زیرا استفاده از روش سنتی
راحتتر است و نتایج دقیقتری ارائه میدهد .از سوی دیگر ،اعمال ضریب منطقه بهراحتی قابلاجراست؛ بنابراین در مقایسه
با مدل رگرسیون جغرافیایی مزیت بیشتری برای تخمین و پیشبینی دارد؛ زیرا نیازمند تعیین دقیق موقعیت نیست.
صحتسنجینتایج 


هدف توسعة مدل ارائهشده بررسی قیمتهای موجود ،تخمین قیمت در منطقه و پیشبینی قیمتهای آینده است؛ بنابراین
برای بررسی صحت نتایج از دادههای تاریخ  8908/90/2تا  8908/88/2استفاده شد و مقایسة نتایج حاصل از مدل و
قیمتهای واقعی صورت گرفت .جدول  8جامعة آماری دادههای استفادهشده برای آزمایش و صحتسنجی مدل را نشان
میدهد .مقایسة جدول  8با جدول  9افزایش قیمت میانگین در بازۀ زمانی مطالعه را آشکار میکند .میانگین قیمت هر
مترمربع برای دادههای آموزشی  89,144,919تومان است.
آپارتمانهادرمنطقةموردمطالعه(تعدادنقاطآزمایشی= )998

جدول.3پارامترهاوقیمت
پارامتر 
زیربنا (مترمربع)
روز سال
سن بنا (سال)
حاصلضرب طبقه در آسانسور
پارکینگ
انباری
قیمت هر مترمربع (تومان)
قیمت کل (تومان)

میانگین 
890/81
419/99
81
9/18
9/24
9/10
84,110,928
8,240,290,981

انحرافمعیار 
29/11
81/19
88/1
9/81
9/08
9/84
2,249,181
810,489,998

ماکزیمم 
499
998
99
1
8
8
41,499 ,999
2,290,999,999

مینیمم 
90
428
9
-2
-8
-8
9,129,999
410,899,999

متهایواقعی 
یشدهتوسطمدلرگرسیونیسنتیباقی 
شبین 
متهایپی 
شکل.93مقایسةقی 
با توجه به شکل  ،88میان قیمت پیشبینیشده توسط مدل سنتی و قیمتهای واقعی ،همبستگی  09درصدی با ضریب
تعیین  18درصد وجود دارد که نشاندهندۀ عملکرد قابلقبول مدل است .باید توجه داشت که فاکتور آدرس در محاسبة
قیمتهای پیشبینی اعمال شده است .نتایج صحتسنجی نیز نشان میدهد که نهتنها از مدل پیشنهادی میتوان برای
تخمین قیمت در فاصلة زمانی دادهها استفاده کرد ،بلکه نتایج قابلقبولی را نیز میتوان برای آینده انتظار داشت.
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براساس مدل و ضرایب محاسبهشده ،قیمت آپارتمانهای مسکونی برای ابتدای فصل تابستان  8901تخمین زده شده
است .جدول  1قیمتهای تخمینی آپارتمانهای  899 ،81 ،19و  841متری با عمر ده سال را که پارکینگ و انباری
دارند ،نشان میدهد .با توجه به جدول  ،1گرانترین آپارتمانها در محلة توانیر با قیمتهای 9/41 ،4/10 ،4/89 ،8/18
میلیارد تومان و ارزانترین آپارتمانها در محلة فردوسی با قیمتهای  110 ،111میلیون 8/84 ،و  8/91میلیارد تومان
بهترتیب برای متراژهای یادشده پیشبینی شده است.

دهسالةدارایپارکینگوانباری 
آپارتمانهای 

شبینیقیمتبرایتاریخ9918/99/99برای
جدول.8پی 


آدر
امیرآباد
آرژانتین
اسدآبادی
آزادگان
آزادی
امیرآباد باالتر از جالل
دروازه دولت
ابنسینا
انقالب
فاطمی
فردوسی
قائممقام
قرنی
حافظ
جهانآرا
جمالزاده
کریمخان
کشاورز
کردستان
میرزای شیرازی
مدبر
مفتح
مطهری
اسکندری شمالی
پارک ساعی
سمیه
طالقانی
توانیر
ولیعصر
وزرا
یوسفآباد

39متری 
99متری 
8/89
8/41
8/08
8/28
8/19
8/91
8/89
8/41
8/98
9/81
8/12
8/48
9/08
9/18
4/91
8/14
8/91
9/19
8/21
8/91
9/10
9/11
8/11
8/81
8/99
9/01
8/90
9/19
8/11
8/42
8/42
9/04
8/91
8/99
8/21
8/98
8/12
8/48
8/99
9/01
8/11
8/90
8/98
9/08
8/91
8/94
8/99
9/81
8/11
8/82
8/94
9/81
8/80
9/11
4/89
8/18
8/91
8/98
8/14
8/92
8/88
8/98
قیمتها به میلیارد تومان است.

999متری 
4/81
4/28
4/99
4/80
8/41
4/98
8/81
4/19
8/98
8/11
8/84
8/08
8/19
8/98
4/84
8/18
8/88
8/19
4/98
8/11
4/98
8/11
8/81
8/99
8/01
8/40
8/19
4/10
8/82
4/40
4/42

929متری 
4/19
4/08
4/81
4/12
8/12
4/19
8/90
9/82
8/11
4/49
8/91
4/91
8/08
8/11
4/11
8/10
4/98
4/48
4/19
4/99
4/11
4/99
4/88
8/11
4/91
8/11
8/18
9/41
4/89
4/88
4/89
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نتیجهگیری 

در مطالعة حاضر قیمت آپارتمان برای منطقة  1تهران با استفاده از روش رگرسیون خطی معمولی و جغرافیایی تخمین
زده و وابستگی قیمت هر آپارتمان به پارامترهای موجود بررسی شد .همچنین یک رابطة رگرسیونی دیگر به نام مدل
سنتی پیشنهاد شد که تفسیر و استفاده از آن از روشهای یادشده سادهتر است .نتایج تحلیل آماری نشان میدهد ،قیمت
هر مترمربع آپارتمان با روز سال ،مساحت آپارتمان ،سن بنا ،آسانسور ،پارکینگ و انباری رابطة مثبت و با سن بنا و طبقه
رابطهای منفی دارد .روز سال بهعنوان تورم عمل میکند و با جایگزینی تورم ماهانه بهجای آن نتایج مشابهی میدهد ،اما
از آنجا که امکان دسترسی به تورم ماههای آینده وجود ندارد و تنها بهصورت میانگین قابلمحاسبه است ،استفاده از روز
سال برای پیشبینی قیمتهای آتی سادهتر است و نتایج بهتری میدهد .براساس محاسبات رگرسیون خطی ،روز سال
 41درصد از تغییرات قیمت هر مترمربع آپارتمان در منطقة  1شهر تهران را توضیح میدهد؛ بهطوریکه با گذشت هر
یک روز  94.999تومان به قیمت هر مترمربع افزوده میشود .اختالف بیشترین و کمترین قیمت هر مترمربع در ابتدای
سال  8908در منطقة  1برابر  89میلیون تومان بود که این رقم در ابتدای آذرماه همان سال به  41میلیون تومان رسید.
تغییرات زیربنا تأثیر اندک ،اما معناداری بر قیمت دارند؛ بهطوریکه افزایش  89.999تومانی به ازای هر یک مترمربع
افزایش در زیربنا محاسبه شد .به عبارت دیگر ،بین قیمت یک آپارتمان  19متری و  819متری اختالف  8/9میلیونی
بهدلیل اختالف در زیربنا وجود دارد .نتایج بررسی قیمتها براساس سن بنا نشان میدهد که سن بنا  91درصد تغییرات
قیمت یک مترمربع آپارتمان در منطقة  1را توضیح میدهد؛ بهطوریکه به ازای افزایش یک سال به عمر بنا 441.999
تومان از قیمت کاسته میشود .همچنین تحلیل آماری نشان میدهد اختالف بین کمترین و بیشترین قیمت هر مترمربع
از ساختمانهای نوساز در منطقه  41میلیون تومان است؛ درحالیکه این اختالف برای ساختمانهای ده سال ساخت 81
میلیون تومان است.
برای اینکه تأثیر طبقه و آسانسور در قیمت هر مترمربع آپارتمان محاسبه شود ،از حاصلضرب طبقه در آسانسور
استفاده شد .این شاخص  49درصد از تغییرات قیمت در منطقه را نشان میدهد .به ازای افزایش یک واحد در این
شاخص قیمت هر مترمربع  149.999تومان افزایش مییابد .با توجه به شکلهای مطالعة حاضر ،میان قیمت هر مترمربع
از آپارتمانهای منطقه در طبقة  2و بدون آسانسور اختالف قیمت  89میلیون تومانی وجود دارد؛ درحالیکه این مقدار
برای آپارتمانهای مجهز به آسانسور دو برابر این مقدار است.
داشتن و نداشتن پارکینگ و انباری در منطقه بهترتیب  49درصد و  1درصد تغییرات قیمت هر مترمربع را نشان
میدهد .همچنین پراکندگی یا به عبارت دیگر اختالف قیمت (هر مترمربع) میان آپارتمانهای بدون امکانات فوق کمتر از
اختالف قیمت آپارتمانهایی با امکانات پارکینگ و انباری است .بهمنظور محاسبة قیمت نهایی یک آپارتمان از سه روش
رگرسیون خطی چندگانه ،روش رگرسیون سنتی (که توسط نگارندگان در قالب رگرسیون آورده شد) و روش رگرسیون
جغرافیایی استفاده شد .نتایجی که با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندگانه برای محاسبة قیمت یک مترمربع آپارتمان
بهدست آمد ،نشان میدهد که در بازۀ زمانی مطالعه ،قیمت هر مترمربع روزانه  40999تومان افزایش یافته و با افزایش
هر یک سال به سن بنا  828.999تومان از قیمت هر مترمربع آن کاسته شده است .با افزایش هر یک واحد به شاخص
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طبقه در آسانسور نیز ،قیمت  814.999تومان افزایش مییابد .پارکینگ و انباری نیز سبب افزایش یا کاهشی برابر با
 109.999تومان برای پارکینگ و  188.999تومان برای انباری میشود.
قیمت کل مدل رگرسیون چندگانه خطی برای یک واحد آپارتمان ،همبستگی  09درصدی با قیمتهای واقعی دارد.
این مدل  18درصد تغییرات قیمت یک آپارتمان را بیان میکند ،اما استفاده از آن به روابط پیچیده نیاز دارد .از سوی
دیگر ،پارکینگ و انباری ،دو دارایی جداگانه در آپارتمان هستند و معموالً ابعاد تقریباً یکسانی در آپارتمانها دارند .با این
حال این مدل قیمتهایی را برای این دو پیشبینی میکند که کامالً به متراژ آپارتمان وابسته هستند؛ برای مثال قیمت
پارکینگ و انباری یک آپارتمان  899متری دو برابر یک آپارتمان  19متری برآورد میشود؛ بنابراین استفاده از این مدل
برای عموم با مشکالتی مواجه است.
رگرسیون جغرافیایی دقت مدل را در هر نقطه نشان میدهد و تأثیر هرکدام از متغیرها را در مدل بیان میکند .در این
مطالعه ،تنها از سه متغیر روز سال ،سن بنا و زیربنا در مدل رگرسیون جغرافیایی استفاده شد؛ با این حال دقت آن در
بعضی مناطق تا  01نیز رسید که نشان میدهد از این مدل میتوان برای قیمتگذاری یک آپارتمان در منطقة دلخواه با
دقت خوبی استفاده کرد .ایراد این مدل این است که نتایج آن بسیار محلی است و برای هر نقطه باید بهصورت جداگانه
محاسبه شود؛ بنابراین بهنظر میرسد استفاده از این مدل برای بهدستآوردن برآورد تقریبی چندان آسان نخواهد بود.
همچنین قیمت پارکینگ و انباری مانند مدل رگرسیون خطی چندگانه کامالً به متراژ وابسته است.
نتایج نشان میدهد روش سنتی برای بهدستآوردن قیمت کل یک آپارتمان از روش رگرسیون خطی چندگانه دقت
باالتری دارد و با قیمتهای مشاوران امالک منطقه کامالً مطابق است .قیمت متوسطی که با مدل سنتی برای یک
مترمربع آپارتمان در منطقة  1بهدست آمد ،برابر  88.191.999تومان است .به ازای هر روز قیمت هر مترمربع آپارتمان
 40999تومان افزایش مییابد و به ازای افزایش یک سال به عمر بنا  490999تومان از قیمت آن کاسته میشود .این
مقدار در تحقیقات میدانی  499.999تومان بود .در این مدل ،تأثیر طبقه و آسانسور ناچیز است؛ بهطوریکه با افزایش یک
واحد به شاخص طبقه در آسانسور ،قیمت هر مترمربع تنها  1999تومان افزایش مییابد که در مقایسه با قیمتهایی که
در سطح میلیون تومان هستند ،عدد کوچکی است .قیمت یک پارکینگ در منطقة  1بهطور متوسط  12میلیون تومان و
قیمت انباری  98میلیون تومان است .اگر آپارتمانی این امکانات را نداشته باشد ،به همین مقدار از قیمت آن کاسته خواهد
شد .این مدل همبستگی  08درصدی با قیمتهای واقعی دارد و تا  14درصد تغییرات قیمت در منطقه را توضیح میدهد.
قیمت مسکن کامالً به مکان آن وابسته است؛ بهطوریکه قیمتهای بهدستآمده از طریق مدل بدون اعمال
موقعیت ،خطای قابلتوجهی دارد .نسبت قیمت واقعی به قیمت مدل در جدول  88به محلهای که آپارتمان در آن واقع
شده است بستگی دارد و منطبق بر مرغوبیت یا ضعف منطقه است .با اعمال ضریب آدرس ،دقت مدل  1درصد افزایش
یافت؛ بهطوریکه ضریب همبستگی میان قیمت مدل سنتی و قیمت واقعی به  01درصد افزایش یافت .با توجه به دقت و
سادگی مدل سنتی قیمتهای آپارتمانهای  899 ،81 ،19و  841متری دهساله که پارکینگ و انباری دارند ،برای 99
خرداد سال ( 8901هفت ماه پس از تاریخ مطالعه) با این روش پیشبینی شد .نتایج این پیشبینی نشان میدهد در
تابستان  8901برای خرید یک آپارتمان با زیربنای بیش از  81متر و عمر کمتر از ده سال در منطقة  1باید حداقل 8
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میلیارد تومان بودجه داشت .صحتسنجی نتایج برای دو ماه پس از تاریخ مطالعه نشان میدهد میان قیمتهای
پیشبینیشده توسط مدل سنتی و قیمت واقعی بیش از  09درصد همبستگی وجود دارد.

تشکروقدردانی 
از آقای بابک منطقیان که در ویرایش ادبی این مطالعه همکاری کردند ،کمال تشکر و قدردانی را داریم.
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