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چکيده
فرایند تحلیل دادههای قیمت مسکن و رشد آن که بهنوعی دادههای فضایی هستند ،تحت
تأثیر وابستگی فضایی قرار دارد .این بدان معنا است که قیمت مسکن و تغییرات آن در یک
ناحیه سبب تغییرات قیمت مسکن در نواحی همجوار میشود .اما نکتۀ دیگر در ارتباط با قیمت
مسکن در نواحی مختلف شهری ،ناهمسانی در وابستگی فضایی است .این موضوع نشان میدهد
انحراف در مشاهدات وابستگی فضایی در تغییرات قیمت مسکن بین نواحی مختلف در طول
زمان وجود دارد؛ بهطوریکه اث ر وابستگی فضایی بین مناطق شهری در زمان افزایش قیمت ،با
زمان کاهش قیمت مسکن متفاوت است .تحلیل نظری این پدیده از طریق نظریههای اقتصاد
رفتاری صورت میگیرد .در این پژوهش به بررسی این پدیده در بازار مسکن نواحی 22گانۀ
شهر تهران میپردازیم .بدینمنظور ،با استفاده از تخمین مدل فضایی پانل اثر ثابت پویا ،اثر
متغیرهایی مؤثر بر نرخ رشد قیمت مسکن نواحی 22گانۀ شهر تهران برآورد شده است .نتایج
آزمونها حاکی از وجود روابط غیرخطی در مدل است .با کمک مدل رگرسیون فضایی انتقال
مالیم پانلی ( ،)PSTRبا یک تابع انتقال و تعیین سرریز نرخ رشد قیمت مسکن نواحی همجوار
به عنوان متغیر انتقال ،مشخص شد وابستگی فضایی نرخ رشد قیمت مسکن بین نواحی 22گانۀ
شهر تهران در شرایط رونق بیشتر از شرایط رکود است و نوعی ناهمسانی در وابستگی فضایی
نرخ رشد قیمت مسکن بین نواحی شهر تهران در طول زمان وجود دارد.
طبقهبندي .R31 ،C31 ،C33 :JEL
واژههاي کليدي :اثر ثابت شیب مالیم ،اقتصاد رفتاری ،قیمت مسکن ،مدل پویای
فضایی ،ناهمسانی در وابستگی فضایی.
 .نویسندۀ مسئول ،تلفن09131059997 :
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 .1مقدمه
نوسان قیمت مسکن و اثرات آن بر بازار مسکن و سایر بخشهای اقتصادی به یکی
از مسائل کلیدی برای سیاستگذاران اقتصادی تبدیل شده است (قلیزاده .)1387 ،طی
دو دهۀ اخیر ،بخش مسکن در ایران از نوسانات زیادی برخوردار بوده که بهتبع آن
زیانهای گستردهای بر بنگاههای تولیدکنندۀ مسکن و سایر بخشهای اقتصادی به جا
گذاشته است (قلیزاده و بختیاریپور .)1391 ،بهدلیل ناهمگنبودن مسکن در سطح
استانها باید نگاه منطقهای به مسکن داشت و نگاه ملی به مسکن با خطاهای بزرگ
مواجه خواهد شد (خلیلی عراقی و همکاران .)1392 ،در مطالعات مسکن در کالنشهرها
عوامل درونزا و برونزای فراوانی در تعیین قیمت مسکن تأثیرگذارند .اما نکتۀ قابلتوجه
در تحلیل تغییرات قیمت مسکن در یک کالنشهر این است که مشاهده میشود رشد
قیمت در نواحی مختلف یکسان نیست و در نواحی مختلف با وقفۀ زمانی و مکانی رخ
میدهد .تجربه نشان میدهد تغییرات قیمت مسکن از یک ناحیه شروع میشود و در
مراحل بعدی به سایر نواحی انتشار مییابد .به همین دلیل ،بحث مجاورت و وابستگی
فضایی 1و همچنین ناهمسانی فضایی 2مطرح میشود .وابستگی فضایی در قیمت مسکن
که بهعنوان اثر موجی 3نیز از آن یاد میشود ،به این معنا است که تغییر قیمت مسکن
در یک ناحیه سبب تغییرات قیمت مسکن در نواحی همجوار میشود .هرچقدر
تأثیرپذیری و ا رتباط نواحی بیشتر باشد ،وابستگی فضایی بین نواحی بیشتر است و
پدیدۀ اثر موجی شدت بیشتری خواهد داشت .ناهمسانی در وابستگی فضایی قیمت
مسکن گویای این موضوع است که وابستگی فضایی بین نواحی شهری در قیمت مسکن
ممکن است در طول زمان متناسب با وضعیت سیکل تجاری که در آن ،معامالت مسکن
صورت میگیرد  ،متفاوت باشد .به عبارت دیگر ،میزان وابستگی فضایی و الگوی وابستگی
فضایی بین مناطق شهری در زمان رونق ،با زمان رکود متفاوت است .مشاهدات تجربی
نشان میدهد در شرایط رونق اقتصادی ،میزان وابستگی فضایی بین مناطق شهری
بسیار قویتر از شرایط رکود اقتصادی است (پیجننبرگ .)2017 ،4درواقع ،الگوی نوسان
و حرکت قیمتها ی مسکن بین مناطق شهری در دوران رونق با دوران رکود متفاوت
است.
1. Spatial dependence
2. Spatial heterogeneity
3. The Ripple Effect
4. Pijnenburg

بهرام حکمت و دیگران /مطالعه ناهمسانی در وابستگی فضایی تغییرات قیمت ...

473

ناهمسانی در وابستگی فضایی ،ریشه در اقتصاد رفتاری دارد؛ چرا که رفتار متناقض و
تصمیمگیری مالکان مسکن دربارۀ دادوستد در دوران رکود نسببت ببه دوران رونبق ،ببر
ایجاد این موضوع مؤثر است .رفتار متفاوت مالکان مسکن برای فبرو مسبکن در دوران
رونق در مقایسه با دوران رکود ،ببر قیمبت مسبکن تأثیرگبذار اسبت و سببب مبیشبود
همبستگی فضایی قیمتهای مسکن در دوران رونق با دوران رکبود متفباوت عمبل کنبد
(جنسوو و مایر .)2001 ،هدف این پژوهش ،بررسی پدیدۀ ناهمسانی در وابستگی فضایی
در بازار مسکن در نواحی 22گانۀ شهر تهران است.
بدین منظور ،در قسمت نخست مقاله ،مروری بر مطالعات داخلبی و خبارجی صبورت
میگیرد .در مطالعبات خبارجی ،پبژوهش هبای انبدکی در زمینبۀ ناهمسبانی فضبایی در
وابستگی فضایی قیمت مسکن انجام شده است .همچنین مطبابق بررسبیهبا ،در داخبل
تاکنون پژوهشی در این زمینه صورت نگرفته اسبت؛ بنبابراین ،ایبن پبژوهش مطالعبهای
جدید محسوب میشود .در قسمت دوم مقاله به مباحث نظبری موضبوع پرداختبه شبده
است .تلفیق مباحث اقتصاد رفتاری 1در بیان این پدیده در بازار مسکن ،از نکبات جبذاب
مبحث نظری است .در قسمت سبوم مقالبه ببه رو پبژوهش و مباحبث اقتصادسبنجی
فضایی و همچنین مدلهای پانل انتقال مالیم ( 2)PSTRاثر ثابت فضایی پرداختبه شبده
است که کمتر در بازار مسکن بهکار گرفته شده و بدینجهت ،رو پژوهش نیز یکبی از
نقاط مهم است .قسمت چهارم تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش را ارائه میکنبد .در پایبان،
جمعبندی و پیشنهادهای پژوهش بیان میشود.
 .2پيشينۀ پژوهش

 .1-2مطالعات خارجی
سلمر )2020( 3مطالعهای با عنوان «تجزیه و تحلیل فضایی قیمبت ببازار مسبکن ببا
استفاده از رگرسیون وزنی جغرافیایی ،»4به دنبال افزایش قیمت مسکن در سبال ،2018
برای کشور لهستان انجام داد .وی فرض وابستگی فضبایی و ناهمسبانی فضبایی در رشبد
قیمتها ی مسکن را با کمک رگرسیون وزنی جغرافیایی بررسی کرد .در این پژوهش ،اثر
1. Behavioral economics
2. Panel Smooth Transition Regression
3. Cellmer
)4. Geographic Weighted Regression (GWR
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سه دسته از متغیرهای محیطی ،اقتصادی و اجتماعی بر قیمت مسکن در مناطق شبهری
لهسببتان بررسببی شببد .نتببایج نشببان داد متغیرهببای اثرگببذار بببر رشببد قیمببت مسببکن،
شاخص های مهاجرتی و آلبودگی هبوا هسبتند .همچنبین آمبارۀ مبوران محلبی 1وجبود
همبستگی فضایی و ناهمسانی فضایی را بین مناطق شهری لهستان تأیید کرد.
مورالی ( )2020در مطالعهای با عنوان «تحلیل وابستگی فضایی در قیمبت امبالو و
مستغالت» به بررسی بازار مسکن اسبتانبول پرداخبت .ایبن مطالعبه براسبا دادههبای
مقطعی ،بااستفاده از مشاهدات  25،219ملک فرو رفتۀ سال  ،2017بهدنبال مدلسازی
برای شناسایی وابستگی فضایی در قیمت امالو و مستغالت انجام گرفت .در این مطالعه
با کمک مدل رگرسیون هدانیک ،فاکتورهای وابستگی فضبایی عبواملی همچبون فراینبد
ساختوساز ،خدمات اجتماعی مشترو و ایجاد مجتمعهای مسکونی بزرگ درنظر گرفته
شد .نتایج نشان داد کنترل عوامل فاکتورهای وابستگی فضایی موجب کباهش وابسبتگی
فضایی در بین امالو و مستغالت میشود.
وو و همکاران ( )2020در مطالعۀ «تجزیه و تحلیل ناهمسانی فضایی قیمت مسکن با
استفاده از مجموعه دادههای بزرگ» با اطالعات  24،000مسکن در ایالت یوتای آمریکبا
در سال  ،2011در قالب مدل هدانیک فضایی با سبه ویژگبی سباختار مسبکن ،موقعیبت
مکانی و همسایگان ببه تعیبین ارز گبذاری مسبکن پرداختنبد .نتبایج نشبان داد یبک
ناهمسانی فضایی در متغیرهای مربوطه در سطح ایالبت یونبا ببوده اسبت .در مطالعبهای
دیگر ،ژنگ و همکاران ( )2019براسبا دادههبای سبال  2005از  25شبهر در منطقبۀ
شهری یانگ تسه به ارزیابی قیمت مسکن در بین این مناطق شهری پرداختنبد .در ایبن
مطالعه ،وابستگی فضایی قیمت مسکن با استفاده از مدل پانل فضایی براسبا مباتری
وزنی فضایی فاصله جغرافیایی و فاصلۀ اقتصادی ارزیبابی شبد .نتبایج نشبانگر وابسبتگی
فضایی بین مناطق شهری است .همچنبین ویکبارنن و همکباران ( )2018ببا اسبتفاده از
دادههای  70منطقۀ شهری در طول دورۀ  1980-2015در آمریکا ،ناهمسانی فضبایی در
تغییرات قیمت مسکن را بررسی کردند .مشاهده شد بین مناطق شبهری تفباوت زیبادی
در کشش درآمدی وجود دارد که بر پویایی قیمبت مسبکن تأثیرگبذار اسبت و نشبان از
ناهمسانی فضایی در قیمت مسکن در بین مناطق شبهری دارد .ون و همکباران ()2018
1. Local Moran’s I statistic
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با استفاده از دادههای  603واحد مسکونی شهر هانکونگ چین در سال  2014به ارزیابی
ناهمگونی فضایی براسا مدل قیمتگذاری سنتی هبدانیک فضبایی و مبدل رگرسبیون
وزنی جغرافیایی ( )GWRپرداختند و استدالل کردند که افزایش نسبی قیمت مسکن در
طول فضا ممکن است متفاوت باشد .نتایج نشان داد مبدل رگرسبیون وزنبی جغرافیبایی
بسیار خوب عمل کرده و بهتر از مدل قیمتگذاری سنتی هدانیک بوده است.
کوهن و همکاران ( )2016در مطالعهای با عنبوان «اثبرات فضبایی و پویبایی قیمبت
مسکن در ایاالتمتحدۀ آمریکا» با استفاده از دادههای  363منطقۀ شهری ببرای -2013
 1996دریافتند که الگوهای سرریز فضایی اثر معنیداری ببر نبرخ رشبد قیمبت مسبکن
مناطق شهری دارد .قیمت مسکن در یک منطقۀ خاص بستگی به وقفبۀ قیمبت منباطق
همجوار دارد و این میزان اثرپذیری در مناطق مختلف متفاوت و در زمان رونبق و رکبود
نیز با مکانیسم تأثیرپبذیری متفباوت خواهبد ببود .پیجننببرگ ( ،)2017ببا اسبتفاده از
داده های تابلویی  319منطقبۀ شبهری طبی دورۀ  2004 -2005توانسبت سبه ویژگبی
فضایی در تغییرات قیمت مسکن ،یعنی وابستگی فضایی ،ناهمسانی فضایی و ناهمسبانی
در وابستگی فضایی هم زمان را ارزیابی کند .وی با یک رگرسیون پانل فضبایی پویبا ،اثبر
نرخ رشد جمعیت ،نرخ بیکاری ،نرخ رشد درآمد سرانه ،تعداد پروانبۀ سباختمانی و وقفبۀ
قیمت مسکن با یک دوره تأخیر را بر نرخ رشد قیمت مسبکن تخمبین زد .نتبایج بیبانگر
وجود ناهمسانی فضایی در وابستگی فضایی بین مناطق شهری در زمان تغییرات قیمبت
مسکن بوده است.

 .2-2مطالعات داخلی
همانگونه که در مقدمه بیان شد ،مطالعهای ببا ایبن رو در داخبل کشبور صبورت
نگرفته است .از اینرو ،در این قسمت به ارائۀ تعدادی از مطالعات کبه رواببط فضبایی در
بازار مسکن کشور را بررسی کرده اند ،پرداخته میشود .پورمحمدی و همکباران ()1397
در مطالعهای با عنوان «بررسی تطبیقی رهیافتهای رگرسیون وزنی جغرافیایی و حداقل
مربعات معمولی در برآورد مدلهای مکانی» با استفاده از دادههبای اسبتانهبای کشبور،
تأثیر درآمد خانوارها بر قیمت مسکن را از طریق دو رهیافت رگرسیون حبداقل مربعبات
معمولی و رگرسیون وزنی جغرافیایی بررسی کردند .نتایج مقایسۀ این دو رو نشان داد
رو رگرسیون وزنبی جغرافیبایی در مقایسبه ببا رو هبای معمبول و متعبارف ببرآورد
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مدلهای مکانی ،بهدلیل درنظرگرفتن تفاوتهای مکانی ،وابستگی و ناهمسانی فضایی در
بین مشاهدات ،نتایج مطلوبتری ارائه میدهد .عالوهبراین معیارهای خوبی براز مبدل،
داللت بر مناسببودن رو رگرسیون وزنی جغرافیایی دارد .صارمی و همکاران ()1397
با استفاده از اطالعات سامانۀ خریدوفرو مسکن منطقۀ  2شهرداری تهبران ببه تحلیبل
عوامل مؤثر بر قیمت مسکن پرداختند .نتایج عالوه بر شناسایی عوامبل مبؤثر ،حباکی از
مطلوب تربودن تکنیک رگرسیون وزنی جغرافیایی در مقایسه با تکنیک رگرسیون حداقل
مربعات معمولی در توضیحدهندگی قیمت مسکن است.
طالبلو و همکاران ( )1396بااستفاده از دادههبای مرببوط ببه  28اسبتان ایبران طبی
 1379-1392به برآورد و مقایسۀ الگوهای پانل پویای دوربین فضایی ببا الگوهبای پانبل
دوربین فضایی و همچنین ببرآورد اثبرات مسبتقیم و غیرمسبتقیم (سبرریزهای فضبایی)
مربوط به متغیرهای توضیحی در دو بعد کوتاهمدت و بلندمدت ،به کمک ماتری وزنبی
فضایی جمعیتی در چارچوب نرمافبزار متلبب پرداختنبد .نتبایج در الگبوی پانبل پویبای
فضایی نشان داد متغیر تأخیری قیمت مسکن سهم باالیی در تعیین قیمت مسبکن دارد.
قلیزاده و کمیاب ( )1394به بررسبی غرامبتهبای بیکباری منطقبهای در ببازار مسبکن
استان های ایران پرداختند .در این پژوهش ،ببا اسبتفاده از داده هبای ترکیببی ببرای 30
استان ببرای دورۀ زمبانی  1380-1390بااسبتفاده از رو خودرگرسبیون گسبترده ببه
تحلیل متغیرهای مربوطه پرداخته شد .نتایج نشان داد در استانهایی که میانگین قیمت
مسکن باالیی دارند ،میانگین و نوسانات نبرخ بیکباری پبایین اسبت .قلبیزاده و عقیقبی
( )1394اهرم و زمین و نوسانات قیمت مسکن در ایران را با استفاده از دادههبای فصبلی
نقاط شبهری در دورۀ زمبانی  1371-1391بررسبی کردنبد .آنهبا ببا اسبتفاده از مبدل
خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی به این نتیجه رسیدند که اهرم زمین در تعیین معادلۀ
قیمت مسکن دارای نقش بنیادی است و ارتباط منفبی ببا هزینبۀ واقعبی سباخت دارد و
تغییرات اهرم زمین ،متأثر از متغیرهای تولید ناخالص داخلبی واقعبی ،جمعیبت ،هزینبۀ
واقعی ساخت و نرخ بهره است .خلیلبی عراقبی و همکباران ( )1392اثبر انتشبار فضبایی
تغییرات قیمت مسکن در ایران را با استفاده از مدل وقفبۀ فضبایی و دادههبای ترکیببی
مطالعه کردند .در این مطالعه ،با استفاده از مدل وقفۀ فضایی برای دادههبای  15اسبتان
کشور طی دورۀ زمانی  1370-1389تغییرات قیمت مسکن در ایران بررسی شبد .نتبایج
نشان داد اثر انتشار فضایی قیمت مسکن بین استانهای مختلف کشور عاملی بسیار مهم
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در توضیح رفتار قیمت مسکن است؛ بهطوریکبه متوسبط افبزایش  10درصبدی قیمبت
مسکن در سایر استانها ،قیمت مسکن هر استان را  6درصد افزایش مبیدهبد .عظیمبی
( )1391در بررسی نقش عوامل پایهای و حباب بر نوسانات قیمبت مسبکن در ایبران ببا
استفاده از رویکرد ترکیبی فضایی و با استفاده از دادههبای  30اسبتان کشبور طبی دورۀ
 1370-1389ضببمن بررسببی عوامببل تأثیرگببذار بببر نوسببانات قیمببت مسببکن در بببین
استانهای کشور ،وجود اثرات فضایی قیمت مسکن بین استانهای کشور را تأیید کرد.
در جمعبندی پیشینۀ پژوهش باید گفت در اغلب مطالعات داخلی بحث عوامل مبؤثر
بر قیمت مسکن و همبستگی فضایی قیمت مسکن در مقیا استانی انجام گرفته اسبت؛
درحالیکه این مطالعه برای نخستین بار در مقیا نواحی شهری در شهر تهبران انجبام
گرفته است .همچنین در این مطالعه به بررسی ناهمسانی در وابستگی فضبایی پرداختبه
شده است .مفاهیم نظری اقتصاد رفتاری برای رفتار مالکان مسکن در تشریح ناهمسبانی
در وابستگ ی فضایی به اهمیبت ایبن مطالعبه افبزوده و در مطالعبات دیگبر کمتبر ببه آن
پرداخته شده است .همانگونه که بیان شد ،انجام این پژوهش در نوع خود کاری جدیبد
است .بهخصوص رو پژوهش با کمک مدل رگرسیون پانل فضایی پویا ببا تبابع انتقبال
شیب مالیم تاکنون در بازار مسکن بهکار گرفته نشبده اسبت و ایبن نیبز ببر ارز ایبن
پژوهش میافزاید.
 .3مبانی نظري
در مباحث نظری ،دالیلی برای تعامل واحدهای مقطعی با یکدیگر مطرح میشود کبه
توجه زیادی به خود جلب کرده است و شواهدی در توسعۀ نظری پدیدههبای اجتمباعی
مانند ارز اجتماعی ،اثرات هم نشینی ،اثرات شبکۀ ارتباطی ،آلودگی ،تعامالت اجتماعی
و وابستگی متقابل و ...بوده است .مدلسازی و تحلیل این موضبوعات ببا توجبه ببه شبکل
درنظرگرفتن این تعامالت ،متفباوت اسبت .درنظرگبرفتن نبوع تعبامالت فضبایی ،نقشبی
اساسی در شکلگیری مدلهای فضایی برای تحلیل پدیبدههبا دارد (الهورسبت.)2014 ،
تأثیر فضا در مدلهای دادههای تابلویی را میتوان بهصورت متغیر فضایی درونزا ،برونزا
یا بهوسیلۀ خودهمبستگی خطای فضایی درنظر گرفبت .در یبک مبدل عمبومی فضبایی،
تأثیر فضا به سه حالت مطرحشده اینگونه اعمال میشود:
()1

yt =μ + ρwyt + x β + wxt θ +ut ut =λwut +εt
t
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در اینجا فرض میشود  ،i = 1,2,….,Nیعنبی  Nواحبد فضبایی داریبم و  tشاخصبی
برای بعد زمان است؛ بهطوریکه  t = 1,2,….,Tاست .پ  ytنشاندهندۀ یک مباتری
 NT×1از متغیر وابسته خواهد بود .در صورت داشتن  Kمتغیر توضیحی xt ،یک ماتری
 NT×Kاست .در این مدل ρwyt ،نشاندهندۀ تعبامالت متقاببل درونزا ببین واحبدهای
فضایی است .همچنبین  wxt θنشبانگر تعبامالت ببرونزا ببین واحبدهای فضبایی اسبت.
تعامالت جزء خطا نیز با عبارت  λwutدر مدل درنظر گرفته شده است.
اثرات )  μ = (μ1 ,μ2 ,…..μNخاص واحدهای فضایی است که بهصورت جزء ثابت یبا
تصادفی در مدل درنظر گرفته میشود .اگر بهصورت ثابت رفتار کند ،مدل اثرات ثاببت و
اگببر بببهصببورت تصببادفی رفتببار کنببد ،مببدل اثببر تصببادفی خواهببد بببود .همچنببین،
)  ε = (ε1 ,ε 2 ,….,εNجزء خطای مدل بهصورت یک مباتری

 NT×1از اجبزای اخبالل

مدل و دارای فروض کالسیک ها است .در این مدل ،فرض مبیشبود ضبرایب متغیرهبای
توضیحی یعنی βها برای تمامی واحدهای فضایی یکسان است .ولی مقدار ثابت عبرض از
مبدأ برای هر واحد فضایی متفاوت است .درواقبع ،نباهمگنی در ببین واحبدهای فضبایی
بهدلیل شرایط خاص هر واحد سبب ایجاد اثراتی بر متغیر وابسته میشود که متغیرهبای
توضیحی در بیان آن ناتوان هستند و ایبن اثبرات در مبدل ناشبناخته اسبت .ایبن جبزء
ناشناختۀ مؤثر بر متغیر وابسته را معموالً میتوان در جزء خطا درنظر گرفت .البته اینجبا
صرفاً اثرات خاص فضایی را درنظر میگیریم و از پرداختن به اثرات خاص زمبانی پرهیبز
میکنیم .از اینرو میتوان جزء خطا را در مدل بهصورت زیر تجزیه کرد:
ut = λwut +μi +εt
()2
در اینجا  utاز سه جزء تشکیل شده است .جزء  λwutاثبر تعبامالت فضبایی در ببین
اجزای خطا را نشان میدهد .جزء  μiاثرات ناهمگنی بین واحدهای فضایی یا همبان اثبر
خاص هر واحد فضایی درنظر گرفته شده است و  εtجز خطا مدل را تشبکیل مبیدهبد.
جزء μiها اثرات ناهمگنی بین واحدهای فضایی یا همان اثر خاص هر واحد فضایی است.
درواقع ،وجود پارامتر  μiدر تصریح الگو موجب متفاوتشدن ساختار مدل از یبک واحبد
فضایی به واحد فضایی دیگر می شود .اگر فرض شود این اثرات خاص فضبایی ببهصبورت
ثابت رفتار میکنند ،میتوان آن را بهعنوان یک پارامتر ثابت تخمین زد و برای هر واحبد
فضایی یک متغیر دامی درنظر گرفته می شود؛ بنابراین به این مدل ،اثرات ثاببت فضبایی
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میگویند .در این حالت μi ،ممکن است با متغیرهای  xitهمبستگی داشبته باشبد ،ولبی
مستقل از  εtاست .ولی اگر فرض شود اثرات خاص فضایی μiها بهصورت تصادفی رفتبار
کنند و قابلشناسایی نباشند ،میتوان آن را بهعنوان بخشی از جزء خطای مبدل درنظبر
گرفت .در این صورت ،اثرات خاص فضایی هیچگونبه همبسبتگیای ببا متغیبر توضبیحی
نخواهند داشت .این مدل را پانل اثرات تصادفی مینامند (الهورست.)2014 ،
درنظرگرفتن تعامالت فضایی موجب شکلگیری پدیدههایی همچون وابستگی
فضایی و ناهمسانی فضایی میشود .در بازار مسکن ،یکی از ویژگیهای اصلی مسکن،
جنبۀ فضایی یا مکانی آن است .برای دادههای قیمت مسکن در نواحی شهری ،بهدلیل
اینکه ماهیت این دادهها دارای مشخصۀ جزء مکان است ،شاهد وجود وابستگی فضایی و
ناهمسانی فضایی بین دادهها خواهیم بود (انسلین .)1988 ،برای شناخت اثرات سرریز
قیمت مسکن بین نواحی شهری نیاز است به شناخت این دو پدیده پرداخته شود.

 .1-3وابستگی فضایی در قيمت مسکن
در بازار مسکن در مکانهای مختلف باید شاهد قیمتهای مختلفی برای مسکن ببود.
نکتۀ قابلذکر این است که میزان ارتباطات بین مکانها سبب تأثیرپذیری قیمت مسبکن
از یکدیگر میشود .بیشتر مشاهده میشود مناطق شبهری کبه از لحباغ جغرافیبایی ببه
یکدیگر نزدیکتر هستند ،ویژگیهای اقتصادی و اجتمباعی (جمعیبت ،اقتصباد ،فرهنبگ
و )...مشابهی دارند؛ بنابراین دارای الگوهای نوسانات قیمت مسکن مشابه هستند .درواقع،
ویژگیهای مشترو این مناطق شهری موجب افزایش ارتباطات ببین آنهبا مبیشبود و
هرچه ارتباطات بیشتر باشد ،تأثیرپذیری از یکدیگر بیشتر اسبت و سببب یکسبانسبازی
الگوهای تغییر قیمت مسکن در این مناطق میشود (هالی و همکباران .)2011 ،گبیلن و
همکاران ( )2001ویژگی بینظیری از وابسبتگی قیمبت مسبکن را نشبان دادنبد .آنهبا
استدالل کردند وابستگی فضایی بین دو مشاهده نهتنها به فاصبلۀ ببین آن دو ،بلکبه ببه
جهت وابستگی هم بستگی دارد .از اینرو ،وابستگی فضایی بین مناطق شبهری متفباوت
است و اثر تغییر قیمت مسکن از یک ناحیه به نواحی مجاور متفاوت میشود.
شواهد تجربی زیادی وجود دارد که بازار مسبکن در هبر ناحیبه دارای ویژگبیهبایی
همچون هزینۀ جستوجو ،هزینۀ دادوستد و اطالعات ناقص است .اگر این موارد نبودنبد،
قیمت مسکن بهسرعت با شووها تعدیل میشد ،اثر موجی غیرممکن مبیشبد و قیمبت
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مسکن در بین نواحی بهسرعت ببه سبمت یکسبانشبدن پبیش مبیرفبت (وود.)2003 ،
اقتصاد رفتاری به تحلیل نظری پدیدۀ وابستگی فضبایی در ببین منباطق شبهری کمبک
میکند .مطابق ببا آن ،منباطق شبهری مجباور دارای فرهنبگ ،تباری  ،محبیطزیسبت و
همچنین دارای سیاستگذاریهای یکسان هسبتند .از ایبنرو خانوارهبا ممکبن اسبت از
رفتار مصرفی یکسانی پیروی کنند .همچنین عرضهکننبدگان مسبکن ببه احتمبال زیباد
تمایل به رفتار ساختار مشابه در ساخت مسکن همچون اندازۀ مسبکن ،طراحبی و شبیوۀ
معماری و ...دارند؛ بنابراین ،این مناطق در هنگام تعیین انتقال قیمت با یکبدیگر مبرتبط
هستند .دلیل دیگر ،سهم یکسان مناطق از ارائۀ خدمات عمومی و دسترسی ببه امکانبات
است .بدینترتیب وابستگی فضایی بیشتری دارند (هالی و همکاران.)2011 ،

 .2-3ناهمسانی در وابستگی فضایی قيمت مسکن
وابستگی فضایی در قیمت مسکن به معنای میزان تأثیرپذیری مناطق از قیمبتهبای
مسکن مناطق همجبوار و همسبایگان خبود اسبت .شبایان ذکبر اسبت کبه ایبن میبزان
تأثیرپذیری و ارتباطات بین مناطق شبهری در طبول زمبان ناهمسبان اسبت .ناهمسبانی
فضایی هنگامی رخ میدهد که فعالیتها یا پدیدههبا در یبک مکبان خباص متفباوت ببا
مناطق دیگر باشد .بهطور خاص ،این بدان مفهوم است کبه منباطق جغرافیبایی در فضبا
فاقد همگنی هستند (انسلین .)1988 ،ناهمسانی فضایی نشان میدهبد ناپایبداری رفتبار
اقتصادی در بین مشاهدات فضایی در عمل اقتصادی است .در حالبت ناهمسبانی فضبایی
داده های مقطعی ،تأثیر متغیرهای توضیحی در منباطق مختلبف ممکبن اسبت متفباوت
باشد .پ اینکه رفتار اقتصادی در طول فضا متفاوت است ،یک فرض واقبعبینانبه اسبت
(ون .)2017 ،اما ناهمسانی در وابستگی فضایی نشان میدهد یک منطقۀ خاص در طول
زمان رفتار متفاوتی از اثرپذیری مناطق مجاور خود خواهد داشت .یعنی مناطق در طبول
زمان ،رفتار اقتصادی متفاوتی از خود نشان میدهند .این سبب ناهمسبانی در وابسبتگی
فضایی در قیمتهای مسکن میشود (جنسوو و مایر .)2001 ،مطالعات فراوانی از جملبه
بنت و همکاران ( ،)2010آننبرگ و همکاران ( ،)2011هالی و همکاران ( ،)2011هنبگ
و همکاران ( )2014و پیجننبرگ ( )2017این موضوع را تأیید کردهانبد .ایبن مطالعبات،
دلیل ناهمسانی در وابستگی فضایی را رفتار متنباقض تصبمیمگیبری مالکبان مسبکن در
زمان رکود و رونق میدانند و ریشۀ این موضوع را در اقتصاد رفتاری معرفی میکنند.
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رفتار متفاوت مالکان برای فرو مسکن در دوران رونق در مقایسه با دوران رکود ،بر
قیمت مسکن تأثیرگذار است .این موضوع سبب میشبود وابسبتگی فضبایی قیمبتهبای
مسکن در دوران رونق با دوران رکود متفاوت باشد (پیجننبرگ .)2017 ،در زمان رونبق،
انتظار بر آن است که با افزایش قیمتهبای اسبمی ،شباهد افبزایش سبود ببرای مالکبان
مسکن باشیم ،پ مالکبان مسبکن انگیبزۀ کبافی ببرای فبرو مسبکن خبود را دارنبد.
خریداران نیز ببهدلیبل شبکلگیبری انتظبارت افبزایش مبداوم قیمبت مسبکن در ببازار،
قیمتهای ارائهشده توسط فروشندگان را میپذیرند؛ بنبابراین ببازار توسبط فروشبندگان
هدایت میشود و خریداران بهراحتی مایل به پذیرفتن قیمبت مسبکن در حبدود قیمبت
مشابه معاملهشده در همان زمان هستند .این رفتبار قیمبتپبذیری خریبداران مبیتوانبد
ناشی از خو بینی بیشازحد آنهبا ببه افبزایش قیمبتهبای آینبده و رفتبار ازدحبامی
خریداران در خرید باشد .بدینترتیب همبستگی فضایی قبویای را در معبامالت مسبکن
شاهد خواهیم بود و معامالت مسکن از قیمت مسکنهای معاملهشده در مناطق همجبوار
تأثیر میپذیرد (هالی و همکاران.)2011 ،
از طرف دیگر ،در شرایط رکود ،بهدلیل کاهش قیمبتهبای مسبکن ،مالکبان مسبکن
دچار زیان میشوند .البته درو از اندازۀ زیان برای مالکان به این صورت است که مالکان
مسکن ،قیمت جدید دارایی خود را که در بازار شکل گرفته است با قیمتهای قبلبی یبا
قیمتهای مدنظر خود مقایسه میکنند که گویای ارزشی است که از مسکن خبود درو
کردهاند و بهعنوان منبع ارزیابی ،قیمت پایه برای مسبکن خبود مبیداننبد .ایبن کباهش
قیمتهای جدید در مقایسه با قیمت پایۀ مدنظر مالکان حاکی از میزان زیبان حاصبل از
فرو است .این زیان سبب میشود مالکان از فرو مسبکن دسبت نگبه دارنبد .رفتبار
ریسکگریزی مالکان سببب مبیشبود مالکبان از پبذیر اطالعبات جدیبد ببازار کبه از
معامالت مسکن مناطق همجوار شکل گرفته است خودداری کنند و تا رسیدن قیمتهبا
به قیمت مدنظر خود از فرو خودداری کنند .این نشاندهندۀ ضعیفشدن همبسبتگی
فضایی در قیمتهای مسکن بین مناطق شهری در رکود نسبت به رونق اسبت (هیبان و
همکاران .)2017 ،معموالً برای سرمایهگذارانی که سود بهدست آوردهاند ،در مقایسبه ببا
سرمایهگذارانی که زیان کردهاند ،تمایل ببه فبرو دارایبی بیشبتر اسبت .ایبن یافتبه از
مشبباهدات تجربببی دادوسببتد دارایببیهببا حاصببل ش بده اسببت (اودیببن .)1988 ،معمببوالً
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اقتصاددانان رفتباری ،نظریبۀ چشبمانبداز ،1اثبر تمایبل ،2حسبابداری ذهنبی 3و اخبتالل
شناختی 4را بهعنوان مفاهیمی مطبرح مبیسبازند کبه مبیتواننبد پدیبدۀ ناهمسبانی در
وابستگی فضایی قیمت مسکن را تفسیر کنند.
الف) نظریۀ چشمانداز :تئوری چشمانداز بهدنبال تبیین چگونگی تأثیر احساسات و
ترجیحات روانشناختی افراد بر شیوۀ تصمیمگیری آنان است .به بیبان دیگبر ،ایبن الگبو
نشان میدهد چگونه انسانها گاهی به طبور سیسبتماتیک ،اصبل عقالنیبت اقتصبادی را
نادیده میگیرند و برخالف اصول عقالیی رفتار میکنند .براسبا ایبن نظریبه ،احسبا
نارضایتی از ضرر ،بیش از احسا رضایت از کسب سبود اسبت .کبانمن و توریسبکی در
سال  1979نظریۀ چشم انداز را ارائه کردند .کانمن و توریسکی بیبان کردنبد زمبانی کبه
سرمایهگذاران در قسمت منفی ثروت (ضرر) هستند ،از ریسکگریزی به ریسبکپبذیری
تغییر جهت میدهند .نظریۀ چشمانداز ،اساساً نحوۀ ارزیابی سود و زیبان توسبط افبراد را
توصیف میکند .برمبنای این نظریه ،در بازار مسکن افراد براسبا مقایسبۀ قیمبتهبای
جدید بازار با قیمت مبنا ،5خود را در دامنۀ سود یا زیان در صورت فبرو دارایبی خبود
میبینند  .در این شرایط ،رفتبار مالبک در دامنبۀ سبود ببا دامنبۀ زیبان متفباوت اسبت؛
بهطوریکه در دامنهای که فرد از فبرو دارایبی خبود سبود ببهدسبت مبیآورد ،رفتبار
ریسکپذیری در تصمیمگیری برای فرو دارایی خود خواهد داشت؛ بنابراین تمایل ببه
فرو دارایی خواهد داشت .در دامنهای که زیان ببهدسبت مبیآورد ،فبرد ریسبکگریبز
میشود و برای اجتناب از زیان ،از فرو دارایی خود صرفنظر میکند (کانمن.)2011 ،
ب) حسابداري ذهنی :حسابداری ذهنی ،مطالعۀ چگونگی تفسیر افراد از اطالعبات
برای اتخاذ تصمیم براسا تجزیه و تحلیل آنهبا از تبأثیر حبوادخ رخداده در ذهنشبان
است که ممکن است در آن ،از اصل عمومی منطقیبودن تخطی شود .حسابداری ذهنی،
شناخت بیشتر روانشناسی انتخاب است .در حسابداری ذهنی بهدنبال درو توضیح اثبر
احساسات انسانی در فرایند تصمیمگیری هستیم .انسانها تمایبل ببه نگهبداری حبوادخ
خاص در ذهن خود بهصورت تصورات دارند .این تصورات ،گاهی بیشتر از خود حوادخ بر
1. Prospect theory
2. Disposition effect
3. Mental Accounting
4. Cognitive dissonance

 .5قیمت مبنا ،قیمتی است که مالک از ارز

دارائی خود در ذهن دارد.
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تصمیمگیری افراد اثر میگذارد (کبانمن .)2011 ،حسبابداری ذهنبی موجبب مبیشبود
سرمایهگذاران در فرو سرمایهگذاریهایی که قبالً منفعت زیادی ایجاد کرده ،ولی بعداً
با کاهش قیمبت مواجبه شبده و منفعبت آن کباهش یافتبه اسبت ،تردیبد کننبد .رفتبار
تصمیمگیر ی مالکان مسکن برای فبرو مسبکن خبود در شبرایط رونبق و رکبود ببازار
براسا حسابداری ذهنی صورت گیرد .افراد بهصورت سطحی وضعیت سود و زیان خود
را با حساب سرانگشتی بررسی میکنند و تصمیم به فرو یبا عبدم فبرو مبیگیرنبد،
هرچند ممکن است تصمیم آنها از منطق به دور باشد؛ بنابراین نظریۀ محاسبات ذهنبی
بیان میکند افراد برای جلوگیری از زیان با قوانین شخصی و مبدیریتکبردن محاسببات
خود واکنش نشان میدهند و سعی میکنند در زمان کباهش قیمبت ،از فبرو دارایبی
خود جلوگیری کنند .این عدم فرو سبب میشود صباحبان مسبکن از کباهش قیمبت
مسکن مناطق مجاور خود تأثیر نپذیرند و رفتار متفباوتی از خبود در زمبانی کبه قیمبت
مسکن در شرایط رونق قرار دارد ،نسبت به تغییرات قیمت مسکن مناطق همجبوار خبود
نشان دهند .درنتیجه ناهمسانی در وابستگی فضایی سبب تفاوت قیمت مسبکن در ببین
مناطق میشود (پیجننبرگ.)2017 ،
ج) اثر تمایل :یکی از موضوعات خطای ادراکی افراد در بازارهای مالی ناشبی از ایبن
رفتار است که افراد هنگام پیشبینی پدیدههای آتی یا ارز چیزی ،از اطالعات موجبود
استفاده و بعد آن را تعدیل میکنند .پژوهشها نشبان مبیدهبد فراینبد تعبدیل در ایبن
حالت به مقدار کافی انجام نمیشود .مطالعات روانشناختی نشان داده است افراد هنگبام
پیشبینیهای عددی ،بسیار تحت تأثیر آخرین ارز مورد پبیشبینبی قبرار مبیگیرنبد
(کانمن .)2011 ،مثالً اگر در بازار سرمایه اطالعات دقیقبی درببارۀ قیمبت سبهام وجبود
نداشته باشد ،قیمت موجود بهعنوان قیمت درست ارز تلقی میشود .پب از افبزایش
هر بار قیمت ،ذهن افراد به آخرین قیمت قبلی تمایل دارد و اطالعات بعبدی را نبامربوط
تلقی میکند .پ افراد معموالً به آخرین اطالعات منتشرشده توجه کمتری دارنبد و آن
را کمتر از اطالعات قبلی در تصمیمگیری خود دخیل میکنند؛ بنابراین روند افزایشی یبا
کاهشی قیمتۀ با کمی تعدیل بر تصمیمگیری اثر زیادی خواهد داشت .دیدگاه اثر تمایل،
نوعی رفتار مقاومتی مالکان مسکن برای فرو مسکن در قیمتهبای پبایین و در زمبان
رکود بازار را مطرح میکند؛ بهطوریکه در زمان رکود و کاهش قیمت ،مالکان تمایلی ببه
پذیر قیمتهای پایین را ندارند ،ذهن افراد معطوف به قیمتهای قبلی است و تمایلی
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برای فرو مسکن وجود ندارد .بدینترتیب براسا ایبن نظریبه ،ایبن تفباوت رفتباری،
عاملی برای ناهمسانی در وابستگی قیمت مسکن میشود (آننبرگ و همکاران.)2011 ،
د) نظریۀ اختالل شناختی :اختالل شناختی نوع درگیری ذهنی 1است کبه در آن،
افراد سعی میکنند با ارائۀ توجیهاتی از پذیر اطالعات جدید خودداری کننبد .دالیبل
زیادی سبب میشود افراد شناخت درستی از قیمتها نداشته باشند .خطاهایی همچبون
خطاهای دسترسی به اطالعبات ،فقبدان دیبد درسبت از ببازده کوتباهمبدت و بلندمبدت
سرمایهگذاری و خطای فرافکنبی و شبایعات و همچنبین موقعیبت احساسبی و تبأثیرات
درونی اثر مهمی بر تفسیر و ادراو وضعیت ریسک و تصمیمگیری دارد و اصبوالً موجبب
تشدید یا ضعف سایر تور های شناختی میشبود (کبانمن .)2011 ،ببدینترتیبب ایبن
موارد ممکن است تصمیمگیری افراد در خریبدوفرو را ببا اخبتالل مواجبه کنبد .ایبن
خطاها مانع پذیر اطالعات جدید میشود .افبراد در مقاببل پبذیر اطالعبات جدیبد،
مقاومت و توجیهی برای نادرستبودن اطالعات جدید مطرح مبیسبازند .ایبن پدیبده در
بازار مسکن به این شکل رخ میدهد که مالکان مسکن از اطالعات کاهش قیمت مسبکن
اجتناب یا سعی میکنند استدالل کنند که چگونه این کاهش قیمت ببر قیمبت مسبکن
آنها تأثیر نمیگذارد؛ بنابراین مالکان از پذیر اطالعات جدید از مناطق همجوار پرهیز
میکنند یا برای بیتبأثیر بودن ایبن کباهش قیمبت ببر مسبکن خبود دلیبل مبیآورنبد.
بدینترتیب اثرات قیمت مسکن ،به تصمیم صاحبان مسکن در مکان و زمانهای مختلف
بستگی دارد و زمان کاهش قیمت مسکن ،اثرات تعامالت فضایی نسبت به زمان افبزایش
قیمت کمتر است .از اینرو ،مکانیسمهایی که سبب پدیبدۀ مبوجی مبیشبوند ،ببه رو
یکسانی در زمان کاهش قیمت عمل نمیکنند .اثبرات انتشبار فضبایی در زمبان کباهش
قیمت در مقایسه با زمان افزایش قیمت ،کاهش مییابد (جنسوو و مایر.)2001 ،
 .4روش پژوهش
با توجه به اینکه دادههای قیمت مسکن در نواحی شهری دارای مشخصۀ جزء مکبان
هستند ،وابستگی فضایی و ناهمسانی فضایی بین دادهها میتواند بهوجبود آیبد؛ بنبابراین
استفاده از اقتصادسنجی متعارف ما را دچار خطا و نقض فروض گا -مارکوف 2مبیکنبد
1. Mental conflict
2. Gauss & markov
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و پدیدۀ انتشار فضایی را درنظر نمیگیرد .از ایبنرو ،در جهبت کشبف میبزان وابسبتگی
فضایی و ناهمسانی فضایی باید از اقتصادسنجی فضایی کمبک گرفبت (انسبلین.)2003 ،
تأثیر فضا در مدلهای دادههای تابلویی را میتوان بهصورت متغیر فضایی درونزا ،برونزا
یا بهوسیلۀ خودهمبستگی خطای فضایی درنظرگرفت .بدینترتیب در یک مدل عمبومی،
تأثیر فضا بهصورت زیر در مدل اعمال میشود:
Yt =ρWN Yt +Xt β+WN Xt θ+μt
()3

μt =λWN μt +εt
در اینجا  Ytبرداری با ابعاد  N×1از متغیر وابسته است X𝑡 .ماتریسی  N×Kاز متغیبر

توضیحی است .ماتری وزنی فضایی  WNبه ابعاد  N×Nاست کبه ارتباطبات همسبایگی
بین واحدهای مقاطع را نشان میدهد .ساخت ماتری وزنی فضایی برحسبب مجباورت،
فاصلۀ مکانی ،فاصلۀ اقتصادی یا روابط اجتماعی بین مقاطع شکل پیبدا مبیکنبد .طببق
قرارداد ،عناصر قطر اصلی مباتری  WNهمگبی صبفر هسبتند .مباتری وزنبی عمومباً
براسا سطرها نرمالیزه میشود .در اغلب مطالعات ،مباتری وزنبی فضبایی را در طبول
زمان ثابت درنظر میگیرنبد WN Yt .ببهعنبوان متغیبر درونزای فضبایی درنظبر گرفتبه
میشود .اثر تعامالت ،متغیر وابستۀ همسایگان را در مدل اعمبال مبیکنبد .معنباداربودن
ضریب  ρنشاندهندۀ وجود تعامالت فضایی درونزا اسبت WN Xt .اثبر تعبامالت فضبایی
برون زا ،متغیرهای توضیحی همسایگان را در مدل اعمال میکند .معناداربودن ضبریب θ
نشان دهندۀ وجود تعامالت فضایی برونزا است .تعامالت فضبایی را همچنبین مبیتبوان
بهصورت شووهبای مشباهدهنشبده از همسبایگان ،در جبزء خطبا منظبور کبردWN μt .
تعامالت خطا ،فضایی را در مدل اعمال مبیکنبد .معنباداربودن  λدر مبدل ،تأییدکننبدۀ
تعامالت فضایی بهصورت خطای فضایی است .برحسب اینکه در یبک مبدل فضبایی چبه
تعامالتی درنظر داشته باشیم ،با انواع مدلهای فضایی مواجهیم (الهورست .)2017 ،یکی
از موضوعات مهم در پژوهشهای مرتبط ببا اقتصادسبنجی فضبایی ،انتخباب نبوع مبدل
فضایی است .متناسب با درنظرگرفتن نوع تعامالت فضایی ،با انواع مبدلهبای فضبایی از
جمله مدل خودرگرسیونی فضایی ،)SAR( 1مدل خطای فضایی ،)SEM( 2مدل دورببین
فضایی ،)SDM( 3مدل ترکیبی خودرگرسیونی فضبایی ،)SAC( 1مبدل خطبای دورببین
1. Spatial Autoregressive regression
2. Spatial Error Model
3. Spatial Durbin Model
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فضببایی )SDEM( 2و مببدل عمببومی فضببایی )GNS( 3مواجببه خببواهیم بببود .همچنببین
مدلهای فضایی می توانند ایستا و پویا نیز باشند .برای انتخاب مبدلهبای فضبایی ابتبدا
میتوان مدل عمومی فضایی را درنظر گرفت و با آزمبون ،از وجبود نبوع عامبل تعبامالت
فضایی اطمینان حاصل کرد .سپ بعد از معناداری عامل تعامل فضایی مبیتبوان مبدل
مناسب را برگزید (الهورست .)2017 ،در ارتباط با درنظرگرفتن اثرات واحبدهای فضبایی
بهصورت اثر تصادفی یا اثر ثابت در مدلهای ایستا با آزمون هاسمن ،نوع مدل اثر ثابت و
اثر تصادفی مشخص میشود ،اما در مدل های پویا نیازی به ایبن آزمبون نیسبت و مبدل
بهصورت اثر ثابت باید درنظر گرفته شود (الهورست .)2011 ،به پیروی از مدل الهورسبت
( )2014مدل تأخیر فضایی اثر ثابت پویا 4بهطورکلی بهصورت زیر است:
Yt =ρwyt-1 +βxt +μ+∂t lN +εt
()4
در اینجا  Ytیک بردار  N×1است که شامل یک مشاهدۀ متغیر وابسته برای هر واحبد
فضایی ) (i=1,2,….,Nدر زمان  tاست ρ .پبارامتر وابسبتگی فضبایی و  xtیبک مباتری
 N×Kاز  Kمتغیر توضیحی است μ .اثر ثابت فضبایی مقباطع اسبت ∂t .دورۀ زمبانی اثبر
فضایی یا همان متغیر دامی زمان است و  lNیک برداری که  N×1اسبت .معنباداربودن ρ
وابستگی فضایی را به ما نشان می دهد .آمارۀ موران برای بررسی جهت وابستگی فضبایی
از آزمونهای الزم است .اما نکتۀ مهم این است که در صورت وجبود ناهمسبانی فضبایی،
یک مدل رگرسیون پانل اثر ثابت انتقال مالیم ( )PSTRنیاز است مطرح شود.

 .1-4مدل رگرسيون اثر ثابت انتقال مالیم تابلویی ()PSTR
مدل رگرسیون انتقال مالیم تابلویی ،مدل اثرات ثابت با رگرسیون برونزا اسبت .ایبن
مدل را میتوان به دو طریق تفسیر کرد .نخست ،ممکن است آن را بهعنبوان یبک مبدل
تابلویی خطی ناهمگن با ضرایبی که متفاوت با مقاطع در طول زمان است ،درنظر گرفت.
ناهمگنی در ضرایب رگرسیون را با فرض اینکبه ایبن ضبرایب تبوابعی پیوسبته از متغیبر
قابلمشاهدهاند ،میتوان از طریق تابع محدودشده درنظر گرفت که درواقبع تبابع انتقبال
نامیده میشود و بین دو محدوده از نظامهای افراطی معموالً در نوسان است .ضرایب این
1. Spatial Autocorrelation Regression
2. Spatial Durbin Error Model
3. General Nesting spatial
4. Dynamic spatial lag ﬁxed effect Model
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رگرسیون برای هریک از مقاطع در طول زمان تغییر میکنند .تفسبیر دوم ،مبدل PSTR

به طور ساده میتواند بهعنوان یک مدل همگن غیرخطی درنظر گرفتبه شبود .درنهایبت،
میتوان گفت که تکمعادلۀ مدل انتقبال مالیبم )STAR( 1ببا  STRمفهبومی مشبترو
دارند (گونزالز .)2005 ،2مدل اساسی  PSTRبا دو رژیم را میتوان ببهصبورت زیبر بیبان
کرد:
Yit =μi +β0 Xit +β1 Xit g(qit ,γ,c)+μit i=1,2,…,N, t=1,2,…,T
()5
در فرمول باال i ،نشاندهندۀ مقطع و  tزمان است .متغیر وابسته  Yitاست و  Xitیبک
بردار  Kبعدی از متغیرهای توضیحی است μi .بیانکنندۀ اثرات ثابت مقاطع و  μitجملبۀ
خطا است g(qit ,γ,c) .نیز یک تابع پیوسته و کراندار از متغیرهای قابلمشاهده  qitاست
و برای اینکه به صفر و یک محدود شود ،نرمالیزه شده است .این مقادیر حدی با ضبرایب
رگرسیون  β0و  β0 +β1همراه شده است؛ بهطبوریکبه مقبادیر  ،qitمقبادیر  gرا تعیبین
میکنند و بنابراین تأثیر ایبن رگرسبیون  β0 +β1را ببرای مقطبع  iدر زمبان  tرا تعیبین
میکنند .تابع انتقال را میتوان بهصورت الجیستیکی زیر نوشت:
()6

-1

g(qit ,γ,c) = [1+exp(−𝛾 ∏m
])) j=1 (qit -cj

γ >0,c1 ≤ c2 ≤ ⋯ . ≤ cm
1 ifq ≥c

it
g(qit ,γ,c) = { 0 otherwise
or

در معادلۀ باال )  c=(c1 ,…,cmیک بردار  mبعدی از پارامترها است و در ایبن تبابعγ ،

پارامتر شیب و بیانگر سرعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر است qit .متغیر انتقبال یبا
آستانهای اسبت و براسبا مطالعبۀ کولیتباز و هباورلین 3مبیتوانبد از ببین متغیرهبای
توضیحی ،وقفۀ متغیر وابسته ،یا هر متغیر دیگر خارج از مدل که از حیث مببانی نظبری
در ارتباط با مدل مورد مطالعبه و عامبل ایجباد رابطبۀ غیرخطبی اسبت ،انتخباب شبود.
همچنین )  c=(c1 ,…,cmیک بردار از پارامترهای حد آستانهای یا مکانهای وقبوع تغییبر
رژیم است (کولیتاز و هارولین.)2006 ،

1. Smooth Transition autoregressive
2. Gonzalez
3. Colletaz & Hurlin
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 .2-4مدل رگرسيون فضایی اثر ثابت با انتقال مالیم در بازار مسکن
در اینگونه مدلها ضرایب متغیرهای توضیحی بین نواحی با زمان تغییر میکنند.
ضرایب بهطور یکنواخت بهوسیلۀ یک تابع انتقال ،تغییر میکنند و این تابع انتقال اجازه
میدهد تا ضرایب وابستگی فضایی و ضرایب متغیرهای توضیحی در طول زمان و فضا
متفاوت باشد .به این ترتیب ،ناهمسانی فضایی در قیمت مسکن بهوسیلۀ تغییر ضرایب
اساسی مدل تعیین میشود .این مدل برگرفته از مدل گونزالز و همکاران ()2005
بهصورت زیر تصریح میشود:
yit =μi +θ0 xit +θ1 xit g(qit ,γ,C)+εit
()7
در اینجا ) g(qit ,γ,Cتابع انتقال است که بین صفر و یک نرمالیزه شده است .وقتی
تابع انتقال معادل صفر است ،ضرایب متغیر توضیحی  θ0است .زمانی که تابع انتقال
معادل  1است ،ضرایب متغیر توضیحی  θ1 +θ0است qit .گویای پارامتر انتقال و  γگویای
سرعت انتقال است .هرچقدر  γبزرگتر باشد ،انتقال متغیر انتقال آنیتر است C .پارامتر
وضعیت 1است؛ مثالً در شرایط بازار مسکن ،پارامتر  Cمیتواند وضعیت رونق یا رکود
بازار را نشان دهد .تابع انتقال را میتوان بهصورت تابع الجیستیک زیر بیان کرد:
()8

1

)it -C

-γ(q

1+e

=)g(qit ,γ,C

اگر متغیر انتقال  qitکوچکتر از پارامتر وضعیت  Cباشد ،تابع انتقال )g (qit ,γ,C

به سمت صفر میرود و ضرایب به سمت  θ0تمایل دارند .اگر متغیر انتقال  qitبزرگتر از
پارامتر وضعیت  Cباشد ،تابع انتقال ) g (qit ,γ,Cبه سمت  1تمایل دارد و ضرایب به
 θ1 +θ0گرایش پیدا میکنند؛ بنابراین ایدۀ اصلی ناهمسانی در وابستگی فضایی این است
که ضرایب مدل در زمان کاهش قیمتهای مسکن به  θ0متمایل میشوند که نشان از
کاهش اثر انتشار فضایی مسکن بین نواحی شهری است .برعک  ،در زمان افزایش
قیمتهای مسکن ،اثر انتشار فضایی افزایش مییابد و این زمانی است که تابع انتقال
معادل یک ،و ضرایب متغیر توضیحی معادل  θ1 +θ0باشد .بدینترتیب متفاوتشدن
ضرایب مدل در شرایط رکود و رونق ،گویای ناهمسانی در وابستگی فضایی است .در این
پژوهش به اقتبا از مدل پیجننبرگ ( )2017مدل اثر ثابت فضایی پانل پویا با تابع
انتقال شیب مالیم بهصورت زیر درنظر گرفته شده است:
1. Location parameter
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()9

rhuspit =μi +α0 rpoppit +β0 unemployit +τ0 rincompit +δ0 buldperit
wij rhuspjt-1 +

] wij rhuspjt-1

N
J=1

N

J=1

∑ +ρ0

∑ [α1 rpoppit +β1 unemployit +τ1 rincompit +δ1 buldperit +ρ1
g (wij rhuspjt ,γ,C) +εit

متغیرهای انتخابی براسا ادبیات موضوع ،عوامل طرف تقاضا و طرف عرضۀ مؤثر
بر نرخ رشد قیمت مسکن هستند .همچنین در پیشینه ،بسیاری از پژوهشگران از این
متغیرها برای بررسی تأثیرپذیری آنها بر نرخ رشد قیمت مسکن استفاده کردهاند .در
معادلۀ  rhusp ،9متغیر وابسته ،نرخ رشد واقعی قیمت مسکن را نشان میدهد.
متغیرهای نرخ رشد جمعیت ) ،(rpoppنرخ بیکاری ،1نرخ رشد درآمد واقعی سرانه 2و
3
تعداد پروانۀ ساختمانی  ،متغیرهای توضیحی مدل محسوب میشوند .همچنین rhuspt-1
وقفۀ فضایی متغیر وابسته با یک دوره تأخیر زمانی درنظرگرفته شده است .تابع انتقال
نیز بهصورت ) g (wij rhuspjt ,γ,Cاست .متغیر انتقال اثر سرریز فضایی نرخ رشد قیمت
مسکن نواحی همسایه برای هر ناحیه درنظر گرفته شده است که از حاصلضرب
ماتری مجاورت در نرخ رشد قیمت مسکن حاصل میشود wij .ماتری وزنی فضایی
است که براسا همجواری مناطق یک ماتری صفر و یک نرمالیزهشده براسا سطر
است .برمبنا ی این الگو ،در این پژوهش به بررسی ناهمسانی در وابستگی فضایی نرخ
رشد قیمت مسکن در نواحی 22گانۀ شهر تهران پرداخته شده است.
 .5تحليل یافتههاي پژوهش
پژوهش پیشرو دربارۀ تحلیل ناهمسانی در وابستگی فضایی نرخ رشد قیمت
مسکن در نواحی 22گانۀ شهر تهران است .شایان ذکر است منظور از نواحی 22گانه،
همان اصطالح متعارف مناطق 22گان ۀ شهر تهران براسا تعریف سازمان شهرداری
تهران است  .اما در این پژوهش ،اصطالح علمی در مفاهیم اقتصاد شهری ،یعنی نواحی
بهکار گرفته میشود .از اینرو ،جمعآوری اطالعات متغیرهای مدل براسا دادههای
موجود در آمارنامهها ی شهرداری تهران ،سامانۀ اطالعات و فناوری شهرداری تهران و
1. Unemploy
2. Rincomp
3. Bulderp
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مرکز آمار ،صورت گرفته و دادهها برای یک دورۀ  11ساله از سال  1388تا سال 1398
برای نواحی 22گانۀ شهر تهران جمعآوری شده است .محدودیتهای آماری و کمبود
اطالعات در این زمینه مانع بیشترشدن دورۀ زمانی پژوهش شد .برای محاسبۀ ماتری
وزنی فضایی  ،wNاز رو مجاورت استفاده شد .از اینرو ،براسا نقشۀ نواحی 22گانۀ
شهرداری تهران ،نواحی همجوار شناسایی شدند و براسا آن ،ماتری صفر و یک برای
مجاورت تشکیل شد .تحلیل دادههای مدل با استفاده از نرمافزار استاتا 1و متلب 2و
پکیجهای الزم برای این نرمافزارها انجام گرفت .همچنین در تحلیل نمودار و تهیۀ
نقشهها از نرمافزار جیودا 3و آرومپ 4استفاده شد .در جدول  1به تحلیل توصیفی
دادههای متغیرهای وابسته و مستقل پرداخته شده است.
جدول  .1تجزیه و تحليل توصيفی متغيرهاي مدل
متغير
Rhusp
rpopp
unemploy
rincomp
buldper

تعداد مشاهدات ميانگين انحراف معيار کمينه بيشينه

242
242
242
242
242

25/61
1/36
10/07
19/66
668/90

20/57
3/73
2/28
11/34
445/72

74/17 -3/33
16/15 -9/35
17/4 5/1
61/32 0/33
2295 155

منبع :یافتههای پژوهش

داده های پژوهش مربوط به یک دورۀ یازدهساله و مقاطع (نبواحی) 22گانبه اسبت .از
این رو 242 ،مشاهده برای هرکدام از متغیرهای پژوهش خواهیم داشبت .میبانگین نبرخ
رشد قیمت مسکن در این دوره 25/29 ،درصد ،کمینۀ نرخ رشد قیمت مسبکن  -3/33و
بیشینۀ آن  74/17درصد است .این درصد تغییرات ،نشان از نوسانات نبرخ رشبد قیمبت
مسکن دارد .بررسی دادهها نشان میدهد بیشترین میانگین نرخ رشد قیمبت مسبکن در
این دورۀ یازدهساله مربوط به نواحی  2 ،1و  3و کمترین نرخ رشد مربوط به نبواحی ،18
 12و  20است .در این دوره ،میانگین نرخ رشد جمعیبت نبواحی 22گانبه  1/36درصبد
1. Stata
2. Matlab
3. Geo Da
4. Arc Map
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بوده و این میزان نرخ رشد جمعیت ،بین نواحی متفاوت بوده اسبت .شبایان ذکبر اسبت
نوسانات نرخ رشد جمعیت به دالیل مهاجرت بین نواحی یبا گسبتر نبواحی ببهوجبود
آمده است .متوسط نرخ رشد درآمبد واقعبی سبرانۀ نبواحی  19/66درصبد ببوده اسبت.
متوسط نرخ بیکاری  10/07درصد بوده که در سال های مختلف دارای نوسان بوده است.
تعداد پروانه های ساختمانی صادره با متوسط  668/90دارای نوسان ببه میبزان 445/72
در طی این یازده سال ،نشان از رکود و رونقهای شدید بازار ساختوساز در شهر تهبران
دارد.
براسا اطالعات و دادههای نرخ رشد میانگین سالیانۀ قیمبت مسبکن شبهر تهبران
طی سالهای مختلف ،مشاهده میشود روند نرخ رشد قیمت مسبکن دارای سبیکلهبای
رکودی و تورمی بوده است .در نمودار  ،1این موضوع بهخوبی قابلمشاهده است.
70
60.1
60
49.7
43.7
50
33.8
40
30
16.8
20 14.2 12.8
6.1
5.0 2.4 7.2
10
0
1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 13951396 1397 1398
نمودار  .1نرخ رشد ميانگين ساالنۀ قيمت مسکن شهر تهران در سالهاي 1388 -1398
منبع :سامانۀ اطالعات و فناوری شهرداری تهران

همانگونه که در نمودار  1مشاهده میشود ،روند نرخ رشبد میبانگین سباالنۀ قیمبت
مسکن در شهر تهران دارای دورههای رونق و رکود بوده اسبت .طبی ایبن دوره ،دو دوره
رکود و دو دوره رونق در بازار مسکن شهر تهران رخ داده است .اوج سبالهبای رکبود در
بازار مسکن شهر تهران در سالهای  1390با نرخ رشد  6/1درصد و  1394با نبرخ رشبد
 2/4درصد بوده است .سالهای  1391با نرخ رشد  49/7درصد و در سال  1397با نبرخ
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رشد  60/1درصد ،سالهای رونق بازار مسکن شهر تهران ببوده اسبت ،امبا رشبد قیمبت
مسکن بهصورت یکسان در مناطق 22گانه رخ نداده است .نبرخ رشبد قیمبت مسبکن در
نواحی 22گانه دارای ناهمسانی فضایی است .در نقشۀ  ،1نرخ رشد قیمت سالیانۀ مسکن
در نواحی 22گانۀ شهر تهبران ببرای سبال  1396کبه پایبان دورۀ رکبود و شبروع رشبد
قیمتها بوده ،نشان داده شده است.

نقشۀ  .1ميانگين ساالنۀ نرخ رشد قيمت مسکن در نواحی 22گانۀ شهر تهران در سال 1396
منبع :یافتههای پژوهش

مطابق نقشۀ  ،1نرخ رشد میانگین سباالنۀ قیمبت مسبکن در نبواحی 22گانبه دارای
ناهمسانی فضایی است .نکتۀ شایان توجه دیگر این است که با شبروع رشبد قیمبتهبا و
پایان دورۀ رکود ،رشد قیمت مسکن از نواحی شمال و شمال شرقی و غربی تهبران آغباز
شده است .مطابق نقشۀ  ،1نبواحی شبمال تهبران ببهخصبوص نبواحی  1و  ،2از نبواحی
22گانۀ شهر هستند که باالترین نرخ رشد قیمت را دارند و آغازکنندۀ افزایش نرخ رشبد
قیمت مسکن هستند .برعک  ،مناطق جنبوب تهبران از کمتبرین نبرخ رشبد برخبوردار
بوده اند .نقشۀ  ،2نرخ رشد میانگین ساالنۀ قیمت مسکن نواحی 22گانۀ تهران برای سال
 1398را نشان میدهد .همانگونه که دیده میشود ،اثر افزایش نرخ رشد قیمت مسبکن
در یک دورۀ دوساله از نواحی شمال شهر تهران به نواحی جنوب شهر سرریز شده است.
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نقشۀ  .2ميانگين ساالنۀ نرخ رشد قيمت مسکن در نواحی 22گانۀ شهر تهران در سال 1398
منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به نمودار  ،1سال  1398شروع نزول نرخ رشد قیمتها بعد از اوج نرخ رشبد
قیمت مسکن سال  1397بوده است .نقشۀ  2نشان میدهبد در سبال  ،1398بیشبترین
نرخ رشد قیمت مسکن مربوط به نواحی جنوب شهر تهران همچون نبواحی  18 ،9و 20
بوده است .با مقایسۀ نقشههای  1و  2به چند نکته پی میبریم .نخست آنکبه نبرخ رشبد
قیمت مسبکن در نبواحی 22گانبه دارای ناهمسبانی فضبایی اسبت .دوم اینکبه افبزایش
قیمت ها از نواحی شمالی شهر تهران شروع میشود و طی یبک دورۀ زمبانی ببه نبواحی
جنوبی انتقال مییابد .این موضوع وابستگی فضایی و اثر سبرریزهای فضبایی ،نبرخ رشبد
قیمت مسکن را نشان میدهد .سوم آنکبه متفباوتببودن نبرخ رشبد قیمبت مسبکن در
سال های رکود ،در مقایسه با سال های رونق در نواحی 22گانبه ،ببهنبوعی ناهمسبانی در
وابستگی فضایی را نشان میدهد .برای اثبات این موضوع ،از اقتصادسنجی فضایی کمبک
گرفته شده و به تخمین مدل رگرسیون پانل فضایی پویای اثر ثابت پرداخته شده است.
پیش از برآورد مدل ،مانایی دادهها بررسی میشود .براسا آزمونهای لوین ،لبین و
شو 1ایستایی داده ها تأیید شد .آمارۀ موران ،وجود همبستگی فضایی را تأییبد مبیکنبد.
1. Levin,Lin,Chu
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بدینترتیب باید از تصریح مدلهای فضایی استفاده کرد .پ از تخمین انواع مبدلهبای
فضایی ،آزمون هایی مانند والد و والد چندگانبه و همچنبین معیارهبای اطالعبات نکبویی
براز آکائیک )AIC( 1و معیبار اطالعباتی بیبزی-شبوارتز )BIC( 2ببرای انتخباب مبدل
مناسب فضایی بهکار گرفته شده اسبت .نتبایج حباکی از انتخباب بهتبرین مبدل نهبایی
برگزیده ،مدل پویای خودرگرسیونی اثرات ثابت فضایی ( )SARاست؛ بنابراین مبدل اثبر
ثابت فضایی پانل پویا با تابع انتقال شیب مالیم بهصبورت مبدل  9درنظبر گرفتبه شبده
است .پ از تخمین مدل  9در نرمافزار متلب ،ابتدا باید آزمونهای غیرخطیبودن مبدل
بررسی میشد که آیا با یک مدل رگرسیون فضایی پانل شیب مالیبم ( )PSTRمبواجهیم
یا خیر .نتایج این آزمونها در جدول  2مشاهده میشود.
جدول  .2نتایج آزمونهاي غيرخطیبودن مدل رگرسيون فضایی
نوع آزمون
)Wald Tests (LM

آزمون والد
آزمون فیشر )Fisher Tests (LMF
آزمون الگرانژ )LRT Tests (LRT

مقدار آمارۀ آزمون

احتمال ()P-value

W= 220/89

0/000
0/000
0/000

F= 448/52
LR= 589/58

منبع :یافتههای پژوهش

در آزمونهای مربوط به غیرخطیبودن مدل ،فرض صفر بیانکنندۀ خطیبودن مبدل
است .فرض مخالف بیانکنندۀ غیرخطیبودن مبدل و درواقبع تأییدکننبدۀ مبدل از نبوع
 PSTRاست .همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود ،هر سه آزمون و رد فرض صفر
هستند و مدل بهصورت غیرخطی و از نوع  PSTRتأیید میشود .این امر نشان مبیدهبد
ضرایب مدل دارای ناهمسانی هستند .به عبارت دیگر ،در هبر آسبتانهای ،ضبرایب مبدل
تغییر پیدا میکنند .پ از تأیید مدل بهصورت  ،PSTRیکی از موضوعات ،انتخاب بهینۀ
تعداد توابع انتقال است .نتایج آزمون های مربوطه ببرای انتخباب تعبداد تبابع انتقبال در
جدول  3ارائه شده است.

1. Akaike information criterion
2. Bayesian information criterion
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جدول  .3نتایج آزمون ميزان بهينۀ تعداد تابع انتقال براي مدل PSTR

نوع آزمون

مقدار آمارۀ آزمون

احتمال ()P-value

آزمون والد )Wald Tests (LM
آزمون فیشر )Fisher Tests (LMF
آزمون الگرانژ )LRT Tests (LRT

W= 3/20

0/668
0/738
0/665

F= 0/551
LR= 3/23

H0: PSTR with r = 1 against H1: PSTR with at least r = 2

منبع :یافتههای پژوهش

همانگونه که از نتایج جدول  3مشاهده میشود ،فرض صفر پذیرفتبه مبیشبود .ببه
عبارت دیگر ،تعداد انتقال بهینه برای مبدل  PSTRیبک تبابع انتقبال  r =1بایبد درنظبر
گرفته شود .یعنی با دو رژیم مواجه هستیم؛ بنابراین مبدل رگرسبیون پانبل فضبایی اثبر
ثابت با شیب مالیم را ببا تعریبف یبک تبابع انتقبال مبیتبوان تخمبین زد .تبابع انتقبال
) ،g(qit ,γ,Cهمانگونه که قبالً مطرح شد ،از یک متغیر انتقال  qitتشبکیل مبیشبود .در
مدل متغیر انتقال ،اثر سرریز نرخ رشد قیمت مسکن نبواحی همسبایه ببرای هبر ناحیبه
درنظر گرفته شده است .این متغیر از حاصلضرب ماتری وزنی فضبایی در متغیبر نبرخ
رشببد قیمببت مسببکن نببواحی 22گانببه حاصببل م بیشببود .بببدینترتیببب متغیببر انتقببال
بهصورت  qit =wij rhuspjtدرنظر گرفته شده است .اثرات سرریز فضایی قیمت مسبکن ببه
مفهوم تأثیرپذیری نرخ رشد قیمت مسکن یک ناحیه ،از نرخ رشد قیمت مسبکن نبواحی
همجوار است .در تابع انتقال ،پارامترهای  γو  Cنیز وجود دارند .پارامتر  γگویبای شبیب
تابع انتقال یا همان سرعت انتقال است کبه براسبا نتبایج تخمبین  γ= 0/023ببرآورد
شده است .پارامتر  Cکه گویای پارامتر وضعیت است ،براسا نتبایج تخمبین C= 7/87
برآورد شده است؛ بنابراین ،با درنظرگرفتن تابع انتقال برای مدل پژوهش ،نتایج تخمبین
ضرایب مدل  PSTRبهصورت جدول  4بهدست آمده است.
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جدول  .4نتایج برآورد ضرایب مدل پانل فضایی اثر ثابت با شيب مالیم
متغير
α0 rpoppit
β0 unemployit
τ0 rincompit
δ0 buldperit
ρ0 wij rhuspjt-1
(α0 +α1 )rpoppit

(β0 +β1 )unemployit
(τ0 +τ1 )rincompit
(δ0 +δ1 )buldperit
(ρ0 +ρ1 )wij rhuspjt-1

ضریب

خطاي معيار

آمارۀ t

احتمال

0/71138
11/61
0/1285
0/024
0/3810
1/2016
16/75
0/2075
0/033
0/6210

0/3816
0/7540
0/2879
0/006
0/1499
0/6370
0/9721
0/4676
0/010
0/236

1/87
15/41
0/4464
3/51
2/5
1/88
17/23
0/4438
3/31
2/ 6

0/000
0/6553
0/005
0/0004
0/011
0/000
0/6572
0/006
0/000
0/008

منبع :یافتههای پژوهش

جدول  4نتایج تخمین ضرایب مدل  9را نشان میدهد .با توجه به داشتن یبک تبابع
انتقال و دو رژیم ،شاهد دو وضعیت متفاوت در بازار مسبکن هسبتیم .یبک رژیبم ،حالبت
رکود بازار مسکن و رژیم دیگر شرایط رونق بازار را نشان میدهد .در شرایط رکبود ببازار،
مقدار متغیر انتقال کمتر از متغیر وضعیت است .پ با توجه به تعریف تابع الجیسبتیک
که قببالً توضبیح داده شبد ،تبابع انتقبال براببر صبفر مبیشبود .پب اگبر تبابع انتقبال
 g (qit ,γ,C) =0باشد ،در این شبرایط مبدل ببهصبورت خطبی اسبت و تمبامی ضبرایب
)  (δ1 ,τ1 ,β1 ,α1 ,ρ1برابر با صفر میشود .این شرایط برای وضعیت رکبود در ببازار مسبکن
است .در این شرایط ،متوسط ساالنۀ نرخ رشد جمعیت دارای ضریب  0/7113شده است
و مثبتبودن این ضریب نشبان مبیدهبد افبزایش یبا کباهش نبرخ رشبد جمعیبت ،اثبر
مستقیمی بر نرخ رشد قیمتهای مسکن دارد .این امر ،اثبر طبرف تقاضبا ببر نبرخ رشبد
قیمتهای مسکن را نشان میدهد .مطالعۀ قلیزاده و عقیقبی ( )1394تأییدکننبدۀ ایبن
نتیجه است؛ چرا که در آن مطالعه ،اثر متغیر جمعیت با تأثیر مثببت روی اهبرم زمبین،
تأثیر معنیداری بر قیمت مسکن داشته است .نرخ رشد درآمد سبرانۀ واقعبی ببا ضبریب
 ،0/1285اثر مثبت معنیداری بر نرخ رشد قیمت مسکن را نشان مبیدهبد .ببه عببارت
دیگر ،با کاهش نرخ رشد درآمد سرانه ،تقاضا ببرای مسبکن کباهش یافتبه و ایبن سببب
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کاهش نرخ رشد قیمت مسکن شده است .ایبن نتبایج ببا مباحبث نظبری ببازار مسبکن
همخوانی دارد؛ چرا که متغیرهای نرخ رشد درآمد سرانه و نرخ رشد جمعیبت ببهعنبوان
متغیرهای طرف تقاضا ،سبب تغییر تقاضا برای مسکن میشود و بنابراین اثبر مثبتبی ببر
نرخ رشد قیمت مسکن خواهد داشت .در مطالعات خلیلبی عراقبی ( )1392و قلبیزاده و
بختیاریپور ( )1391مخارج مصرفی و اعتبارات بانکی اثر مثبتی بر قیمت مسکن داشبته
است .اگر اعتبارات بانکی و مخارج مصرفی را بهعنبوان عامبل مثببت در تأثیرگبذاری ببر
درآمد سرانۀ خانوارها درنظر بگیریم ،نتیجه با مطالعات ذکرشبده همخبوانی دارد .تعبداد
پروانههای ساختمانی با ضریب  ،0/024نشان از تأثیر مستقیم اثر سباختوسباز ببر نبرخ
رشد قیمت مسکن دارد .این تأثیر مثبت نشان مبیدهبد ببا کباهش تعبداد پروانبههبای
ساختمانی و رکود ساختوساز ،نرخ رشد قیمت مسکن کاهش یافته است ،یعنی با وجود
کاهش عرضۀ مسکن ،نرخ رشد قیمت مسکن کباهش یافتبه اسبت .امبا ببرخالف نتبایج
مطالعۀ قلیزاده و کمیاب ( )1394برای استانهای کشور ،در مناطق 22گانۀ شهر تهران،
اثر متغیر نرخ بیکاری معنادار نبوده است .همچنین اثر وقفبۀ فضبایی نبرخ رشبد قیمبت
مسکن با ضریب  ،0/3810به لحاغ آماری معنبادار ببوده اسبت .ایبن نتیجبه ،وابسبتگی
فضایی قیمت مسکن بین نواحی 22گانۀ شهر تهران را نشان میدهد .ببه عببارت دیگبر،
نرخ رشد قیمت مسکن در یک ناحیه ،از نرخ رشد قیمت مسکن نبواحی هبمجبوار خبود
تأثیرپذیر است .یعنی زمانی که افزایش یا کاهشی در نرخ رشد قیمت مسکن در یکبی از
نواحی 22گانه رخ میدهد ،این تغییرات قیمت طی یک دوره بر نبواحی هبمجبوار تبأثیر
میگذارد .وجود اثرات فضایی مثبت در بازار مسکن ،در مطالعات داخلی دیگری از جملبه
پیردایه و همکاران ( )1396و مهرگان و همکاران ( )1395برای استانهای کشبور و نیبز
پورمحمدی و همکاران ( )1397برای منطقۀ  2تهران تأیید شده است .وجبود وابسبتگی
فضایی قیمت مسکن با بسیاری از مطالعات خبارجی ماننبد سبلمر و همکباران (،)2020
مورالی و همکاران ( ،)2020ویکارنین و همکاران ( ،)2018پیجننبرگ ( ،)2017کوهن و
همکاران ( )2016و ...همخوانی دارد .همچنبین وجبود ناهمسبانی در وابسبتگی فضبایی،
سازگار با نتایج مطالعۀ پیجننبرگ ( )2017است.
برخالف وضعیت قبلی ،زمانی که بازار مسکن در شرایط رونق قرار دارد ،متغیر انتقال
 qitمقدار باالتری از پارامتر وضعیت  Cدارد .در این حالبت ،تبابع انتقبال g (qit ,γ,C) =1
می شبود؛ بنبابراین ضبرایب متغیرهبا ببه صبورت ) (δ0 +δ1 ,τ0 +τ1 ,β0 + β1 ,α0 +α1 ,ρ0 +ρ1
درنظر گرفته میشوند .همانگونه که در جدول  4مشباهده مبیشبود ،در ایبن وضبعیت،
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جهت اثرگذاری متغیرهای توضیحی بر نرخ رشبد قیمبت مسبکن ماننبد وضبعیت رکبود
است .هرچند مقدار عددی ضرایب با شرایط رکود متفباوت اسبت ،همچنبان نبرخ رشبد
جمعیت ،نرخ رشد درآمد سرانه و تعداد پروانههای ساختمانی بر نرخ رشد قیمت مسبکن
اثر مثبتی دارند .همچنان اثر متغیر نرخ بیکاری روی نرخ رشبد قیمبت مسبکن معنبادار
نیست .اما نکتۀ مهم بحث ما ضریب متغیر وقفۀ فضایی نرخ رشد قیمت مسکن است کبه
در این وضعیت برابر  ρ0 +ρ1 =0/6210شده است .این موضوع بیبان مبیکنبد کبه ماننبد
وضعیت رکود بازار مسکن ،در حالت رونق نیز ضریب متغیر وقفۀ فضایی نرخ رشد قیمت
مسکن مثبت و معنادار شده و تأییدکنندۀ وابستگی فضایی نرخ رشبد قیمبت مسبکن در
نواحی 22گانه است .به عبارتی هر ناحیه ،از نرخ رشد قیمت مسکن نواحی همجوار خود
تأثیر مستقیم میپذیرد .اما بیشترشدن این ضریب نسبت به شبرایط رکبود ،نکتبۀ مهبم
بحث ما است .نخست اینکه تغییر ضریب وقفۀ فضایی نبرخ رشبد قیمبت مسبکن نشبان
میدهد وابستگی فضایی نرخ رشد قیمت مسکن در نبواحی 22گانبه در زمبان رکبود ،ببا
شرایط زمان رونق بازار متفاوت است .بهنوعی ناهمسانی در وابستگی فضبایی نبرخ رشبد
قیمت مسکن در این نواحی وجود دارد .یعنبی وابسبتگی فضبایی ببه نبرخ رشبد قیمبت
مسکن در طول زمان با ناهمسانی مواجه بوده و وابستگی فضایی نبواحی در طبول زمبان
متفاوت بوده است .نکتۀ دوم اینکه در شرایط رکود بازار مسکن ،ضریب وابستگی فضبایی
 0/3810بوده است؛ درحالیکه در شرایط رونق بازار مسکن ،این ضریب افزایش یافتبه و
برابر با  0/6210شده است .درواقع ،افزایش ضریب متغیر وقفۀ فضایی نبرخ رشبد قیمبت
مسکن نشان از افزایش وابستگی فضایی بین نواحی 22گانه دارد .این امر نشان مبیدهبد
نواحی در شرایط رونق ،از نرخ رشد قیمت مسکن همسایگان خود تأثیرپبذیری بیشبتری
دارند و در شرایط رکود ،این تأثیرپذیری کاهش یافته است .به عبارت دیگبر ،اثبر سبرریز
نرخ رشد قیمتهای مسکن نسبت به شرایط رونق بازار مسکن کاهش مییابد .این نتبایج
کامالً با ادبیات موضوع تغییر رفتار مالکان مسکن در شرایط رونق در مقایسبه ببا شبرایط
رکود و از جمله با نتایج مطالعۀ پیجننبرگ ( )2017همخوانی دارد.
در ادبیات اقتصاد رفتاری ،در نظریههای چشمانداز ،نظریۀ حسابداری ذهنبی ،نظریبۀ
تمایل و نظریۀ اختالل شناختی ،به متفاوتبودن رفتار مالکان مسبکن در تصبمیمگیبری
فرو داراییشان در شرایط رکود و رونق اشاره شد .به بیانی دیگبر ،مالکبان مسبکن در
زمان رکود ،از دریافت اطالعات کباهش قیمبت مسبکن خبودداری یبا سبعی مبیکننبد
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استداللهایی ارائه دهند که چگونه این کباهش قیمبت ببر قیمبت مسبکن آنهبا تبأثیر
نمیگذارد یا همواره قیمتهای قبلی را بهعنبوان قیمبت مبنبا در ذهبن دارنبد؛ بنبابراین
مالکان از پذیر اطالعات جدید از مناطق همجوار پرهیز مبیکننبد یبا تبوجیهی ببرای
بیتأثیربودن این کاهش قیمت بر قیمت مسکن خود دارند .ببدینترتیبب ،اثبرات قیمبت
مسکن به تصمیم صاحبان مسکن در مکان و زمانهای مختلف بسبتگی دارد و در زمبان
کاهش قیمت مسکن ،اثرات تعامالت فضایی نسبت به زمان افزایش قیمت کمتر است .از
اینرو ،مکانیسمهایی که موجب پدیدۀ موجی میشوند ،به رو یکسانی در زمان کاهش
قیمت عمل نمیکنند .نتایج این پژوهش ،با متفاوتشبدن اثبر وقفبۀ فضبایی نبرخ رشبد
قیمت مسکن ،با ضریب  ،0/6210در حالت رونق با ضریب متغیر وقفۀ فضایی در شبرایط
رکود ،0/3810 ،داللت بر متفاوتبودن رفتار مالکان مسکن دارد .کاهش ضریب مربوطبه
در زمان رکود ،نشانگر کاهش اثرپذیری نواحی از نرخ رشبد قیمبتهبای مسبکن نبواحی
هم جوار است که با نظریه های اقتصاد رفتاری کامالً مطابقت دارد .این نتبایج ببا مطالعبۀ
پیجننبرگ ( )2017همخوانی دارد و تأیید میشود.
 .6جمعبندي و پيشنهادها
فرایند ایجاد دادههای مسکن کبه ببهنبوعی دادههبای فضبایی هسبتند ،تحبت تبأثیر
واب ستگی فضایی قرار دارد .به این معنا که نرخ رشد قیمت مسکن در یبک ناحیبه سببب
تغییرات نرخ رشد قیمت مسکن در نواحی همجوار میشود .اما نکتۀ دیگبر در ارتبباط ببا
قیمت مسکن در نواحی مختلف شبهری ،بحبث ناهمسبانی در وابسبتگی فضبایی اسبت.
ناهمسانی در وابستگی فضایی قیمت مسکن گویای آن است کبه وابسبتگی فضبایی ببین
نواحی شهری در نرخ رشد قیمت مسکن ممکن است در طول زمان ،متناسب با وضبعیت
سیکل تجاری که در آن معامالت مسکن صورت میگیرد ،متفاوت باشد .به عبارت دیگر،
میزان وابستگی فضایی و الگوی وابستگی فضایی بین نبواحی شبهری در زمبان رونبق ببا
زمان رکود متفاوت است .مشاهدات تجربی نشان مبیدهبد در شبرایط رونبق اقتصبادی،
میزان وابستگی فضایی بین نواحی شهری بسیار قویتر از شرایط رکود اقتصادی است.
درواقع ،الگوی نوسان و حرکت نرخ رشد قیمتهای مسکن ببین منباطق شبهری در
دوران رونق با دوران رکود متفاوت است .دلیل ناهمسانی در وابسبتگی فضبایی ریشبه در
اقتصاد رفتاری دارد؛ چرا که رفتار متناقض تصمیمگیری مالکان مسکن ببه دادوسبتد در
شرایط رونق یا رکود بازار بر ایجاد این موضوع مؤثر است .رفتار متفباوت مالکبان مسبکن
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برای فرو مسکن خود در دوران رونق در مقایسبه ببا دوران رکبود ،ببر قیمبت مسبکن
تأثیرگذار است و سبب میشود وابستگی فضایی نرخ رشد قیمبتهبای مسبکن در دوران
رونق با دوران رکود متفاوت عمل کند .در ایبن پبژوهش ،بحبث ناهمسبانی در وابسبتگی
فضایی نرخ رشد قیمت مسکن برای نواحی 22گانۀ شهر تهران بررسی شد .بدینمنظبور،
با استفاده از مدل های اقتصادسنجی فضایی ،پ از انتخاب بهترین مدل فضایی براسا
آزمون های مربوطه ،مدل خودرگرسبیون فضبایی پویبا انتخباب شبد .در ایبن مبدل ،اثبر
متغیرهایی نظیر نرخ رشد جمعیت ،نرخ رشد درآمد واقعی ،نبرخ بیکباری ،تعبداد پروانبۀ
ساختمانی و وقفۀ فضایی متغیر وابسته با یک دوره تأخیر ببر نبرخ رشبد قیمبت مسبکن
برای نواحی 22گانۀ شهر تهران در طول دورۀ زمانی  1388-1398بررسی شد .همچنین
در این مدل فضایی ،برای محاسبۀ ماتری وزنی فضایی  ،wNاز رو مجباورت اسبتفاده
شد .داده ها براسا دادههای موجود در آمارنامههای شهرداری تهران ،سامانۀ اطالعات و
فناوری شهرداری تهران و مرکز آمار جمعآوری شد.
آزمونهای مربوطه ،وجود یک مدل خودرگرسیون فضایی پویبای غیرخطبی را تأییبد
میکنند .درواقع ،با یک مدل رگرسیون پانل فضایی اثر ثاببت ببا شبیب مالیبم ()PSTR
مواجهیم .آزمون ها یک تابع انتقال را برای این مدل تأیید میکنند .پ با یک وضبعیتی
که دو رژیم متفاوت وجبود دارد مبواجهیم .یبک وضبعیت گویبای شبرایط رکبود و یبک
وضعیت گویای شرایط رونق است .در شرایط رکود بازار مسکن ،تابع انتقال برابر ببا صبفر
است .در این شرایط ،مدل بهصبورت خطبی اسبت و نتبایج نشبان مبیدهبد متغیرهبای
توضیحی مانند نرخ رشد جمعیت ،تعداد پروانههای ساختمانی و نرخ رشد درآمبد سبرانۀ
واقعی ،اثر مثبتی روی نرخ رشد قیمت مسکن دارند .اما اثر متغیر نبرخ بیکباری معنبادار
نبوده است .همچنین اثر متغیر وقفۀ فضایی نرخ رشد قیمبت مسبکن ،وابسبتگی فضبایی
قیمت مسکن بین نواحی 22گانۀ شهر تهران را نشان میدهد .به عبارت دیگر ،هرکدام از
نواحی 22گانه از نرخ رشد قیمت مسکن همسایگان خبود تبأثیر مثبتبی مبیپذیرنبد .در
شرایطی که بازار مسکن در وضعیت رونق قرار دارد ،اثر متغیرهای توضیحی بر نرخ رشبد
قیمت مسکن افزایش مییابد .به همین ترتیب ،ضریب متغیبر وقفبۀ فضبایی نبرخ رشبد
قیمت مسکن در این وضعیت بزرگتر شده اسبت .ایبن تفباوت ،ناهمسبانی در وابسبتگی
فضایی در تغییر قیمت مسکن را نشان میدهد؛ ببهگونبهای کبه در شبرایط رکبود ببازار
مسکن ،ضریب متغیر وقفۀ فضایی کمتر بوده است .این امبر نشبان مبیدهبد نبواحی در
شرایط رونق ،از نرخ رشد قیمت مسکن همسایگان خود تأثیرپذیری بیشتری دارند .زمان
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رکود این تأثیرپذیری کاهش یافته است .همچنبین مطبابق نتبایج ،نظریبههبای اقتصباد
رفتاری بهتر میتوانند رفتار مصرفکننده را در بازار مسکن تحلیل کنند.
نادیدهگرفتن وابستگی فضایی قیمت مسبکن در نبواحی 22گانبۀ شبهر تهبران مبانع
شناخت و سیاستگذاری نامناسب در ایجاد ثبات بازار مسکن شهر تهبران مبیشبود .ببه
سیاستگذاران حوزۀ مسکن توصیه میشود به نبواحیای کبه پیشبرو در انتشبار فضبایی
قیمت مسکن هستند توجه داشته باشند .توجه به اینکه رشد قیمتهبا در ابتبدا از کبدام
نواحی شروع میشود و با یک تأخیر زمانی بر تغییر نرخ رشد مناطق دیگر اثرگذار اسبت،
می تواند شناخت خوبی برای سیاست گذاری در ثبات و جلوگیری از نوسانات بازار مسکن
ایجاد کند .متفاوتبودن رفتار مالکان مسکن در زمان رکبود ببا زمبان رونبق ببازار نشبان
میدهد سیاستگذار متناسب با شرایط بازار در هر زمان باید سیاستهای متفاوتی ببرای
نواحی 22گانه درجهت ثبات بازار اعمال کند.
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