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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی ارتباط متقابل بین قیمت زمین و قیمت مسکن در ایران بر
اساس دیدگاه علیت متقابل است .از این رو بر اساس الگوی هایژن و آلن ( )3102و با استفاده
از سیستم معادالت همزمان و روش حداقل مربعات دو مرحلهای ،به بررسی این موضوع در
فاصله زمانی فصل اول سال  0211تا فصل چهارم سال  0230پرداخته شده است .نتایج
حاصل از آزمون علیت تودا و یاماموتو و آزمون هاسمن حاکی از وجود رابطه علی دوطرفه بین
قیمت زمین و قیمت مسکن بوده و نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش حداقل
مربعات دو مرحلهای نشان داده است که افزایش قیمت زمین باعث افزایش قیمت مسکن
شده و افزایش قیمت مسکن نیز باعث افزایش قیمت زمین میشود .بنابراین با توجه به وجود
علیت دوطرفه بین قیمت زمین و قیمت مسکن ،پیشنهاد میشود که به خاطر خاص بودن
ویژگیهای زمین مثل (مستهلک نشدن و پایین بودن هزینه نگهداری آن) با استفاده از
سیاستهای مالیاتی -ممانعتی و تشویقی خاص ،سعی در کاهش ذخیرهسازی زمین داشته و
با کاهش بیکاری و افزایش درآمد و تقاضا باعث انتقاالتی متناسب ،هم در سمت عرضه و هم
تقاضای زمین داشته باشند.
واژههای کلیدی :قیمت زمین ،قیمت مسکن ،علیت تودا و یاماموتو ،معادالت همزمان.
طبقهبندی .R31 ،P25 ،G12 ،C30 :JEL
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بررسی ارتباط بین قیمت زمین و قیمت مسکن...

 -1مقدمه
از حدود دهه  0311میالدی ،رشد فوقالعاده شهرها و افزایش جمعیت شهری ،باعث
تحول الگو و نظام سکونتگاه ها و اسکان بشر شده است .این تحول در کشورهای جهان،
آهنگ و کیفیت متفاوتی دارد .دسترسی به زمین مناسب ،کافی و ارزان قیمت به عنوان
اولین گام مورد نیاز رشد و توسعه شهری ،دغدغه مشترک همه کشورها بویژه کشورهای
جهان سوم است .زمین عنصر اساسی در شکلگیری توسعه و گسترش شهرها است.
محدودیت عرضه زمین از یکسو و تقاضای روز افزون برای آن از طرف دیگر سبب شده
است تا مسئله زمین به یکی از ضروریات برنامهریزی در شهرها تبدیل گردد .این محدودیت
عرضه ،در مقابل تقاضای روز افزون جمعیت شهری باعث میشود که قیمت آن به سرعت
افزایش یابد و تهیه آن برای سکونت و نیز اجرای طرحهای شهری با مشکل مواجه شود.
قیمت به عنوان اساسیترین متغیر بخش زمین و مسکن است که وظایف تخصیص منابع
اقتصادی ،اطالعرسانی و ارائه عالمتهای الزم به سرمایهگذاران را به عهده دارد ( خاکپور
و صمدی .)0232 ،اکثر مطالعاتی که در زمینه قیمت مسکن و قیمت زمین انجام گرفتهاند،
به قیمت مسکن یا قیمت زمین شهری به صورت جداگانه نگریستهاند .بهطوریکه
پژوهشگرانی که بر قیمت مسکن متمرکز شدهاند ،اغلب قیمت زمین را به عنوان متغیر
برون زا در نظر گرفته و پژوهشگرانی که بر قیمت زمین متمرکز شدهاند ،قیمت مسکن را
به عنوان یک متغیر برونزا در نظر گرفتهاند .بر این اساس با توجه به اینکه در حیطه
بررسی پژوهشگر ان ،تحقیقات قبلی انجام شده در داخل ،اغلب به عوامل تاثیرگذار بر
قیمت مسکن در مناطق خاص یا تحلیل توزیع فضایی زمین پرداختهاند ،از اینرو پژوهش
حاضر ،ماهیت درونزایی قیمت مسکن و قیمت زمین را مورد مطالعه قرار داده و به دنبال
بررسی ارتباط بین قیمت مسکن و قیمت زمین شهری در ایران در قالب معادالت همزمان،
با استفاده از روش  2SLSو در فاصله زمانی فصل اول سال  0211تا فصل چهارم سال
 0230است .سوالی که در راستای هدف پژوهش مطرح میشود به این صورت است که
آیا ارتباط دوطرفه بین قیمت مسکن و قیمت زمین وجود دارد؟ برای رسیدن به پاسخ
سوال پژوهش نیز فرضیه مطرح شده به این صورت است که ارتباط دوطرفه بین قیمت
مسکن و قیمت زمین وجود دارد.
سازماندهی مقاله به این صورت است که در قسمت دوم ،دیدگاههای نظری در زمینه
ارتباط بین قیمت مسکن و قیمت زمین مطرح شده و پیشینه پژوهش ارائه شده است .در
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قسمت سوم نیز به معرفی الگوی اقتصاد سنجی ،پایگاه دادهها و روش تخمین پرداخته
شده و در قسمت چهارم یافتههای تجربی و تفسیر نتایج آورده شده است .نتیجهگیری و
پیشنهادهای سیاستی نیز قسمت پایانی پژوهش را تشکیل میدهد.

 -2دیدگاههای نظری در زمینه ارتباط بین قیمت مسکن و قیمت زمین
در خصوص رابطه بین قیمت مسکن و قیمت زمین میتوان به سه دیدگاه زیر اشاره نمود:
الف) دیدگاه هزینه :1بر اساس این دیدگاه قیمت مسکن شامل هزینه خرید زمین ،هزینه
توسعه ،هزینه بازاریابی و سود توسعه میباشد .از اینرو قیمت زمین به عنوان جزئی از
هزینههای مسکن ،بر قیمت مسکن تاثیر میگذارد .یانگ )3112( 3و باوو )3111( 2مدعی
بودهاند که افزایش قیمت مسکن به دلیل کمبود عرضه زمین بوده و افزایش قیمت زمین
باعث افزایش قیمت مسکن میشود که این نظر در برخی از مطالعات انجام شده نیز
حمایت شده است .بر اساس مطالعه اوانس )0381( 1در انگلستان ،برنامهریزی دولت در
استفاده از زمین ،عرضه زمین را محدود کرده و در نتیجه باعث افزایش قیمت زمین و به
دنبال آن باعث افزایش قیمت مسکن شده است .همچنین پنگ و ویتون )0331( 1و
هویی )3111( 6نشان دادهاند که محدویت عرضه زمین منجر به قیمتهای باالتر مسکن
در هنگکنگ شده است .گلیسر 1و همکاران ( )3111نیز به این نتیجه رسیدهاند که دلیل
اصلی باال بودن قیمت مسکن در شهرهای ایاالت متحده ،محدودیت زمین بوده است.
ب) دیدگاه تقاضای مشتق شده :8ماس،)0310( 3

ویت01

( )0311و

مانینق00

( ،)0388مدل تئوری تقاضای مشتق شده بازار زمین را مطرح کردهاند که نشان میدهد،
زمین تقاضای مشتق شده از خدمات مسکن بوده و قیمت زمین بوسیله قیمت مسکن
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تعیین میشود .زو و دونق )3111( 0و لیو و جیانق )3111( 3نیز از تاییدکنندگان این نظر
بوده و بیان میکنند که تقاضای واقعی و سوداگرانه مسکن ،از طریق ساز و کار بازار ،قیمت
مسکن را تعیین کرده ولی تقاضای زمین از مسکن مشتق میشود .بهطوریکه افزایش
تقاضا در بازار داراییهای واقعی چین ،باعث میشود که تقاضای مسکن بیش از عرضه
بازار افزایش یافته و منجر به افزایش قیمت مسکن شود که آن هم به نوبه خود قیمت
زمین را افزایش میدهد .از منظر فضای اقتصاد شهری ،آلونسو )0361( 2و ماس ()0361
نیز به تعیین تابع قیمت پیشنهادی پرداختهاند که نشان میدهد قیمتهای باالتر مسکن
باعث قیمتهای باالتر زمین میشود.
ج) دیدگاه علیت متقابل :4بر اساس این دیدگاه یک ارتباط علی دوطرفه بین قیمت
مسکن و قیمت زمین وجود دارد .بهطوریکه از دیدگاه تقاضا ،افزایش قیمت مسکن منجر
به افزایش قیمت زمین شده و از دیدگاه عرضه نیز قیمت زمین عامل افزایش قیمت مسکن
میباشد .به اینصورت که در دیدگاه تقاضا چون تقاضای زمین ،مشتق شده از تقاضای
مسکن است بنابراین با افزایش تقاضا و قیمت مسکن ،تقاضا و قیمت زمین هم افزایش
می یابد و در دیدگاه عرضه چون زمین عامل تولیدی مورد استفاده در مسکن میباشد ،با
افزایش قیمت نهاده تولیدی (زمین) و افزایش هزینه تولید ،قیمت مسکن افزایش خواهد
یافت .هوانگ )3111( 1و کو )3111( 6نشان دادهاند که قیمت مسکن تنها عامل
تعیینکننده قیمت زمین و قیمت زمین تنها عامل تعیینکننده قیمت مسکن نبوده ،بلکه
قیمت مسکن و قیمت زمین یک ارتباط علی دوطرفه دارند .لیو و لیو )3112( 1بیان
میکنند که باید ارتباط علی بین قیمت مسکن و قیمت زمین بر اساس دورههای مختلف،
سیاستهای مختلف عرضه زمین و حالتهای مختلف توسعه داراییهای واقعی مورد
تجزیه و تحلیل قرار گیرد .پوتپان )0336( 8نیز نشان داده است که در ایاالت متحده،
اجاره مسکن و قیمت زمین بهطور معنیداری تحت تاثیر قیمت مسکن قرار گرفته و قیمت
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مسکن نیز تحت تاثیر قیمت زمین و اجاره مسکن قرار میگیرد ولی ارتباط بین اجاره
مسکن و قیمت زمین معنیدار نبوده است0.
در مناطق شهری ،قیمت مسکن توسط اصول بنیادین اقتصادی تعیین میشود .بهطوریکه
مبانی نظری نیز از عرضه و تقاضا شروع کرده و با استفاده از متغیرهای برونزای اقتصاد
کالن نظیر درآمد ،جمعیت و هزینه ساخت و ساز به توضیح قیمت مسکن میپردازند .این
عوامل به عرضه و تقاضای بازار مسکن مربوط بوده و بر این اساس تاثیر آنها بر قیمت
مسکن اغلب قابل برآورد میباشد .از اینرو ،این متغیرهای بنیادی اقتصاد شهری 3از اهمیت
ویژهای برخوردار بوده و میتوانند تفاوت قیمت مسکن بین شهرها را تفسیر کنند .2منکیو
و ویل )0383( 1به بررسی تاثیر تغییرات عمده جمعیتی در قیمت مسکن در ایاالت متحده
پرداخته و فورتورا و کوشنر )0386( 1نیز به این نتیجه رسیدهاند که یک ارتباط مثبت و
قوی بین درآمد متوسط و قیمت مسکن وجود دارد .مانینق )0386( 6با استفاده از یک
مدل تعادلی تک معادلهای به بررسی تنوع قیمت مسکن در بین شهرها پرداخته است .در
این مطالعه ،مدل تجربی به کار برده شده شامل  06متغیر مستقل از تقاضا و عرضه مسکن
بوده که  68/8درصد از تغییرات قیمت مسکن را توضیح میدهند .شن و لیو )3111( 1با
استفاده از روش پنلدیتا به بررسی ارتباط بین قیمت مسکن و عوامل اقتصادی در 01
شهر از کشور چین در فاصله زمانی  0331تا  3113پرداختهاند .نتایج حاصل از مدل
لگاریتمی به کاربرده شده در این پژوهش نشان داده است که چهار متغیر خانوارهای
شهری از قبیل درآمد قابل تصرف سرانه ،جمعیت ،نرخ بیکاری و میزان فرصتهای شغلی
 0الزم به ذکر است که در خصوص قیمتگذاری دارایی و عوامل موثر بر آن یک سری مدلهای دیگر مانند
مدلهای  CAPMو آربیتراژ نیز وجود دارند .با توجه به اینکه در این مطالعه ،هدف پژوهش ،بررسی
درونزایی قیمت مسکن و قیمت زمین است ،از اینرو از پرداختن به این مدلها اجتناب شده است.
Urban Economic Fundamental Variables
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 2متغیرهای بنیادی اقتصاد ،به عوامل موثر بر طرف عرضه و تقاضا گفته میشود .به عنوان مثال ،در طرف
عرضه ،متغیرهایی مانند تکنولوژی ،قیمت نهادهها مانند دستمزد ،قیمت مواد اولیه و انرژی و در طرف
تقاضا نیز متغیرهایی مانند قیمت کاال ،درآمد مصرفکننده ،قیمت کاالهای جانشین و مکمل ،از متغیرهای
بنیادی اقتصاد محسوب میشوند.
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تاثیر معنیداری بر قیمت مسکن داشته و حدود  61درصد از تغییرات قیمت مسکن را
توضیح میدهند .کوگلی )0333( 0با استفاده از مدلی مشتمل بر متغیرهای درآمد سرانه،
اشتغال ،تعداد خانوارها ،میزان فرصتهای شغلی و مجوز ساخت و ساز ،به این نتیجه
رسیده است که این عوامل  01الی  11درصد از تغییرات قیمت مسکن را توضیح میدهند.
همچنین یافتههای دیگر این مطالعه نشان داده است که استفاده از وقفه قیمت مسکن در
مدل منجربه بهبود قدرت پیشبینی مدل و خوبی برازش و بیشتر شدن ضرایب معادله
رگرسیونی از  1/31شده و از اینرو نتیجهگیری شده است که عالوه بر شرایط اقتصادی،
وقفه قیمت مسکن نیز از پیشبینیکنندههای مهم قیمت مسکن میباشد .پوتربا)0330( 3
نیز با استفاده از دادههای دوره زمانی سال  0381تا  0381و سال  0381تا  0331به
بررسی تاثیر قیمت زمین بر قیمت مسکن در  33شهر از ایاالت متحده پرداخته است.
نتایج نشان داده است که تنها بخش کوچکی از تغییرات قیمت مسکن به وسیله تغییرات
قیمت زمین توضیح داده میشود.
در مقایسه با مطالعات انجام گرفته در زمینه قیمت مسکن ،هرچند مطالعات کمتری بر
عوامل تعیینکننده قیمت زمینهای شهری در شهرها متمرکز شدهاند .اما در مجموع،
چارچوب تحلیلی مشابهی داشتهاند .مانینق ( )0388با بهکارگیری دادههای قیمت زمین
 31کالن شهر ایاالت متحده و در سال  0381به بررسی عوامل موثر بر قیمت زمینهای
شهری پرداخته است .نتایج مطالعه حکایت از آن داشته است که هزینه ساخت و ساز،
رشد جمعیت ،تراکم جمعیت و شرایط آب و هوایی شهری و درآمد خانوارها از گروههای
درآمدی باال ،تاثیر معنیداری بر قیمت زمین شهری دارند .هاردیه 2و همکاران ()3111
بر اساس دو مدل اجاره زمینهای سنتی ،به تجزیه و تحلیل کاربری زمین در  0113شهر
در جنوب ایاالت متحده پرداختهاند .بهطوریکه نتایج پژوهش نشان داده است که قیمت
زمینهای کشاورزی ،با سهم زمین ،جمعیت ،درآمد خانوارها ،قیمت داراییهای واقعی،
هزینه و شهرنشینی در ارتباط میباشد .داویس و پولومبو )3118( 1نشان دادهاند که ارزش
زمینهای مسکونی در شهرها بیشتر از ارزش زمین در اواسط دهه  0381بوده و در پایان
سال  3111نیز ارزش زمینهای مسکونی  11درصد از ارزش کل بازار مسکن را به خود
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اختصاص داده که بیشتر از  23درصد در دهه  0381بوده است .کلپ 0و همکاران ()3110
با استفاده از متغیرهای ارزش زمین ،تغییر تراکم جمعیت و درصد کار در خانه به عنوان
متغیرهای وابسته در قالب معادالت همزمان و با استفاده از روش حداقل مربعات سه
مرحلهای به این نتیجه رسیده است که وقفههای متغیر وابسته در هر معادله ،الگوی اتو
رگرسیو قویتری از خود نشان داده و در نتیجه توجه بر تغییرات پویا ضروری است ،حتی
اگر تمرکز اصلی پژوهش ،روابط مقطعی باشد .در ادبیات مربوط به ارتباط بین قیمت
مسکن و قیمت زمین ،معموال از دو روش استفاده میشود .اولین روش استفاده از آزمون
همجمعی و علیت گرنجری است .اوی و لی )3116( 3با استفاده از دادههای فصلی (شاخص
قیمت) کشور سنگاپور ،به مطالعه بازار مسکن و زمین در فاصله زمانی  0331تا 3111
پرداختهاند .نتایج حاصل از آزمون دیکی -فولر و جوهانسن نشان داده است که قیمت
مسکن و قیمت زمین در بلندمدت همجمع بوده و نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطای
برداری نشان داده است که قیمت مسکن علت گرنجری قیمت زمین بوده ولی علیت
معکوس از قیمت زمین به قیمت مسکن تایید نشده است .روش دوم استفاده از مدلهای
معادالت همزمان برای آزمون وجود ماهیت درونزایی بین قیمت مسکن و قیمت زمین
میباشد .پوتپان ( ) 0336نشان داده است که بازارهای مسکن ،زمین و اجاره هرسه با
یکدیگر در ارتباط بوده و متغیرهای قیمت مسکن ،قیمت زمین و اجاره مسکن ،متغیرهای
درونزا هستند که با یکدیگر در تعامل قرار دارند .بهطوریکه با استفاده از روش حداقل
مربعات دو مرحلهای و در قالب مدل معادالت همزمان به این نتیجه رسیدهاند که قیمت
مسکن ،قیمت زمین و اجاره مسکن از عوامل برونزا و درونزا تعیین میشوند .همچنین
بهطور مشابه ،وانگ و کوگلی )3116( 2نیز یک مدل معادالت همزمان بین قیمت مسکن،
عرضه مسکن و میزان فرصتهای شغلی ایجاد کرده و اوزانه و تیبودی )0382( 1با اندازه-
گیری تنوع قیمت در  11ناحیه کالن شهر در ایاالت متحده و تقسیم بازار داراییهای
واقعی به بازار مسکن و اجاره ،وجود ارتباط بین قیمت مسکن و اجاره را مورد تایید قرار
دادهاند.
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برخی از مطالعات نیز بر وجود ارتباط یکطرفه بین قیمت مسکن و قیمت زمین رسیدهاند.
زو )3111( 0با استفاده از دادههای فصلی سال  0333تا  3111نشان داده است که قیمت
مسکن تاثیر معنیداری بر قیمت زمین داشته ولی قیمت زمین تاثیر بیمعنی بر قیمت
مسکن دارد .همچنین بهطور مشابه ،لی )3111( 3و فنق و لیو )3116( 2با استفاده از
دادههای ماهانه از ژانویه سال  3113تا آوریل سال  3111و دادههای فصل اول سال
 0388تا فصل دوم سال  3111به ترتیب به این نتیجه رسیدهاند که قیمت مسکن علت
گرنجری قیمت زمین بوده ولی قیمت زمین علت گرنجری قیمت مسکن نیست .به این
صورت که تغییرات قیمت مسکن بر تغییرات قیمت زمین تاثیرگذار بوده ولی تغییرات
قیمت زمین تاثیری بر قیمت مسکن ندارد .گاوو و ماوو )3112( 1اگرچه با استفاده از
نمونه فصلی از شاخص قیمت زمین و قیمت داراییهای واقعی از سال  0333تا  3113با
به کارگیری آزمون علیت گرنجری و برآورد مدل به این نتیجه رسیدهاند که علیت گرنجری
از وقفه دوم قیمت مسکن به قیمت زمین و از وقفه دوم قیمت زمین به قیمت مسکن
وجود دارد ولی بر اساس وقفه چهارم ،نتایج حاکی از وجود تاثیر معنیدار قیمت مسکن
بر قیمت زمین و عدم تاثیر قیمت زمین بر قیمت مسکن بوده است .همچنین ،کوانگ1
( )3111نیز بهطور مشابه با استفاده از دادههای فصل اول سال  0333تا فصل دوم سال
 3111از همان منبع مربوط به مطالعه گاوو و ماوو ( ،)3112به این نتیجه رسیدهاند که
در بلندمدت قیمت مسکن بر قیمت زمین تاثیر داشته ولی در کوتاهمدت هم قیمت مسکن
بر قیمت زمین تاثیر داشته و هم قیمت زمین بر قیمت مسکن تاثیر داشته است.
هایژن و آلن )3102( 6در پژوهشی با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحلهای ،به
بررسی ارتباط بین قیمت مسکن و قیمت زمین در قالب مدل معادالت همزمان در فاصله
زمانی سال  3111تا  3111پرداختهاند .در این پژوهش ،از دو متغیر قیمت مسکن و قیمت
زمین به عنوان متغیرهای درونزا و پنج متغیر برونزا برای قیمت زمین و هفت متغیر
برون زا برای قیمت مسکن استفاده شده است .بر اساس نتایج پژوهش قیمت مسکن و
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قیمت زمین دارای ارتباط درونزا بوده و در حالت کلی ،قیمت مسکن تاثیر قویتری بر
قیمت زمین داشته است .همچنین درآمد قابل تصرف سرانه ،نهتنها به عنوان یک عامل
مهم تاثیرگذار بر قیمت زمین بوده است بلکه دارای تاثیر مستقیم بر قیمت مسکن نیز
بوده است .همچنین یافتههای دیگر مطالعه حاکی از آن است که قیمت مسکن دوره قبل
درجه تاثیر بیشتری بر قیمت مسکن داشته و نشان میدهد که افزایش قیمت مسکن،
قیمت انتظاری مسکن را نیز افزایش میدهد.
هونگیان 0و همکاران ( )3100در مطالعهای با استفاده از روش پنلدیتای پویا ،به بررسی
ارتباط بین قیمت مسکن و قیمت زمین در بازار داراییهای واقعی در شهرهای پکن،
شانگهای ،تیانجین و چونگکینگ در فاصله زمانی  3110تا  3113پرداختهاند .نتایج
پژوهش حاکی از وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین مسکن شهری و بازار زمین بوده است.
همچنین نتایج دیگر مطالعه نشان داده است که قیمت زمین علت گرنجری قیمت مسکن
بوده ولی عکس آن صادق نبوده است.
آلتوزارا و استبان )3100( 3در پژوهشی با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری به بررسی
علیت گرنجری بین قیمت زمین و قیمت مسکن در اسپانیا در فاصله زمانی فصل اول سال
 3111تا فصل دوم سال  3101پرداختهاند .نتایج پژوهش حاکی از وجود ارتباط دوطرفه
بین هردو بازار بوده است ،بهطوریکه علیت از بازار مسکن به بازار زمین آشکار بوده ،در
حالیکه علیت در جهت مخالف ،هرچند از نظر آماری معنیدار بوده ولی بسیار ضعیف
میباشد.
بوراسا 2و همکاران ( )3101در مطالعهای با استفاده مدل تصحیح خطای برداری و در
فاصله زمانی  0318تا  3118به این نتیجه رسیدهاند که در ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر
قیمت مسکن ،نسبت اهرمی زمین (نسبت زمین به ارزش دارایی) از اهمیت خاصی
برخوردار بوده ،بهطوریکه تغییرات قیمت واقعی مسکن تحت تاثیر تغییرات در اهرم
زمین ،تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی و رشد جمعیت سنی  21تا  11سال قرار گرفته
و تغییرات نسبت اهرمی زمین نیز تابعی از تغییرات تولید ناخالص داخلی سرانه و هزینه
واقعی ساخت و ساز میباشد.
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لی ( )3113در پژوهشی به بررسی تغییرات قیمت زمین در پکن در فاصله زمانی سال
 0332تا  3111پرداخته است .نتایج مطالعه بر اساس انواع مختلف رگرسیون که در آنها
متغیر وابسته برابر متوسط قیمت ساالنه انواع زمین و متغیرهای توضیحی برابر جمعیت،
تولید ناخالص داخلی ،سرمایهگذاری داراییهای ثابت ،اشتغال ،متوسط دستمزد ،سرمایه-
گذاری در مسکن و درآمد محلی بوده است ،حاکی از آن است که افزایش قیمت زمین
(در انواع مختلف زمین) به دلیل افزایش تقاضا برای مسکن بوده است.
کیم 0و همکاران ( )3118در مطالعهای با استفاده از مشاهدات فصلی برای  31کالنشهر
از ایاالت متحده در فاصله زمانی سال  0381تا  3111به بررسی ارتباط علی بین ارزش
زمین مسکونی و قیمت مسکن پرداختهاند .نتایج پژوهش حکایت از وجود رابطه علی
دوطرفه بین ارزش زمین مسکونی و قیمت مسکن داشته ،بهطوریکه افزایش اولیه در
قیمت مسکن باعث خواهد شد تا سازندگان مسکن اقدام به ساخت و ساز تعداد زیادی
مسکن نمایند که آن نیز سازندگان مسکن را وادار به تقاضای بیشتری از زمین خواهد
نمود که حتی حاضر به پرداخت قیمت باالتر نیز خواهند شد .همچنین در این مطالعه،
وجود علیت از قیمت زمین به قیمت مسکن نیز به وسیله کششناپذیری عرضه زمین و
وجود قوانین بسیار سختگیرانه و دقیق دولتی حاکم بر سیستمهای استفاده از زمین
توضیح داده شده است.
در یک جمعبندی کلی می توان بیان داشت؛ مطالعات خارجی که در زمینه ارتباط بین
قیمت مسکن و قیمت زمین انجام گرفتهاند ،به سه دسته تقسیم میشوند .یک گروه از
مطالعات به نتیجه وجود ارتباط از قیمت مسکن به قیمت زمین رسیدهاند که میتوان به
مطالعات آلونسو ( ،)0361ماس ( ،)0310ویت ( ،)0311مانینق ( ،)0388گاوو و ماوو
( ،)3112زو و دونق ( ،)3111زو ( ،)3111لی ( ،)3111لیو و جیانق ( )3111و فنق و لیو
( )3116اشاره نمود .گروه دوم به نتیجه وجود ارتباط از قیمت زمین به قیمت مسکن
رسیدهاند که میتوان به مطالعات اوانس ( ،)0381پنگ و ویتون ( ،)0331یانگ (،)3112
باوو ( ،)3111هویی ( ،)3111گلیسر و همکاران ( )3111و هونگیان و همکاران ()3100
اشاره نمود .گروه سوم نیز به نتیجه وجود ارتباط دوطرفه و یا همزمان بین قیمت مسکن
و قیمت زمین رسیدهاند که از آن جمله میتوان به مطالعات پوتپان ( ،)0336وانگ و
کوگلی ( ،)3116کیم و همکاران ( ،)3118آلتوزارا و استبان ( )3100و هایژن و آلن
Kim
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( )3102اشاره نمود .بر اساس بررسی نویسندگان ،مطالعهای در رابطه با ارتباط همزمان
بین قیمت مسکن و قیمت زمین در داخل انجام نگرفته است ،اگرچه مطالعاتی نزدیک با
موضوع پژوهش کار شده که به چند مورد از آنها اشاره میشود:
رهنما و همکاران ( )0233در پژوهشی با بهکارگیری مدل رگرسیونی وزنی جغرافیایی
( )GWRو استفاده از اطالعات بنگاههای امالک در سطح مناطق شهر مشهد در سال
 ، 0231به بررسی و تحلیل توزیع فضایی قیمت زمین و عوامل موثر بر توزیع آن در شهر
مشهد پرداختهاند .نتایج پژوهش حاکی از آن است که میانگین قیمت زمین در شهر مشهد
در سال  0231برابر با  0003111ریال میباشد .همچنین نتایج حاصل از تحلیل فضایی
قیمت زمین نشان داده است که در قسمتهای مرکزی و غربی و جنوب غربی شهر مشهد
قیمت زمین باالتر از دیگر بخشها میباشد.
زیاری ( )0233در مطالعه ای به نقد و بررسی تاثیر عامل قیمت زمین بر روند ساخت و
ساز در ناحیه  1منطقه یک تهران و همچنین تفاوت قیمت ناشی از شرایط توپوگرافی،
شکل زمین ،بافت و تراکم ساختمانی با استفاده از مدل اقتصادسنجی چند متغیره پرداخته
است .بر اساس نتایج مطالعه ،آهنگ تغییرات قیمت زمین در منطقه یک طی این سالها
یکنواخت نبوده و از نوساناتی برخوردار بوده است .این تغییرات به جز سال  ،0211همواره
روندی افزایشی داشته و بر قیمت زمین در این ناحیه افزوده شده است ،میانگین رشد
ساالنه آن  30/3درصد محاسبه شده که گویای تفاوت نسبی در آهنگ تغییرات قیمت 6
درصد و برای شهر تهران است.
محمدزاده و همکاران ( )0230در پژوهشی با استفاده از اطالعات جمعآوری شده از 111
خانوار نمونه ساکن در شهر تبریز در سال  0283به شناسایی عوامل موثر بر قیمت مسکن
در شهر تبریز با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی پرداختهاند .نتایج پژوهش نشان
داده است که فرضیه وجود وابستگی فضایی در متغیر قیمت واحدهای مسکونی در مدل
تایید شده و متغیرهای دسترسی واحد مسکونی به خیابان ،مجهز بودن به سیستمهای
گرمایشی و سرمایشی و وضعیت امنیت منطقه اثر مثبت و معنیداری بر قیمت واحدهای
مسکونی در شهر تبریز داشته و همچنین قیمت واحدهای مسکونی دارای مصالح و
اسکلتبندی بتونی و فلزی نسبت به واحدهای مسکونی با مصالح خشتی یا چوبی ،دارای
قیمت باالتری بوده و ساختمانهای مسکونی با نمای سنگ مرمر نسبت به واحدهای
مسکونی با نمای غیر استاندارد یا بدون نما قیمت باالتری دارند.
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خلیلی عراقی و همکاران ( )0230در مطالعهای با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی
پویا ( )DOLSو الگوی تصحیح خطای برداری در فاصله زمانی  0211تا  0283به این
نتیجه رسیدهاند که در بلندمدت ،مخارج مصرفی ،اعتبارت بانکی و قیمت زمین آثار مثبت
و هزینه مالکیت اثر منفی بر قیمت حقیقی مسکن داشته است .همچنین در کوتاهمدت
نیز اثر افزایش مخارج مصرفی ،اعتبارات بانکی ،قیمت زمین ،هزینه ساخت و قیمت با
وقفه مسکن بر قیمت حقیقی مسکن در دوره جاری مثبت و اثر هزینه مالکیت منفی بوده
است.
عسگری و الماسی ( )0231در پژوهشی با استفاده از روش دادههای تابلویی به بررسی
عوامل موثر بر سطح قیمت مسکن (بلندمدت) و نوسانهای آن (کوتاهمدت) در بین
استانهای کشور در فاصله زمانی  0211تا  0281پرداختهاند .نتایج مطالعه حاکی از آن
است که در کوتاه مدت ،شاخص قیمت بازار اوراق بهادار (بورس) ،سطح عمومی قیمتها
در دوره قبل ،قیمت زمین ،هزینه ساخت ،قیمت نفت ،مقدار سرمایهگذاری بخش
خصوصی ،مخارج خانوار و نرخ سود وامهای بانکی مهمترین عوامل در تعیین نوسانات
قیمت مسکن به شمار میروند .در بلندمدت نیز قیمت مسکن در دورههای قبل ،تعداد
خانوار ،شاخص بازار اوراق بهادار (بورس) ،مخارج خانوار ،قیمت طال و زمین و نظیر اینها،
عوامل تعیینکننده سطح قیمت مسکن هستند .همچنین یافتههای دیگر مطالعه نشان
داده است که در تعیین قیمت مسکن و نوسانات آن ،به ترتیب قیمت زمین ،سطح عمومی
قیمتهای دوره قبل ،نرخ سود وامهای بانکی و قیمت نفت بیشترین اثر را داشتهاند.
عابدین درکوش و رحیمیان ( )0288در مطالعهای به بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن
در بین استانهای کشور طی دوره زمانی  0211تا  0281پرداختهاند .نتایج پژوهش حاکی
از آن است که اثر متغیرهای اقتصادی بر قیمت مسکن در گروههای شهری مختلف متفاوت
است .برای مثال در تهران متغیرهایی مانند حجم نقدینگی و درآمد خانوار تاثیر بیشتری
ب ر قیمت مسکن نسبت به شهرهای دیگر دارند و در مقابل با مقایسه کشش متغیرها
مالحظه شده است که احتماال متغیر هزینه ساخت نقش بیشتری بر قیمت مسکن در
نقاط شهری کوچک و بزرگ نسبت به تهران ایفا میکند .همچنین اثر قیمت زمین بر
قیمت مسکن در تمامی گروههای شهری مثبت بوده و نقش آن در تمامی گروهها تقریبا
یکسان بوده است.

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال سوم /شماره  /0بهار 0231

010

الزم به ذکر است که در حیطه بررسی پژوهشگران ،تحقیقات قبلی انجام شده در داخل؛
اغلب به عوامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن در مناطق خاص یا تحلیل توزیع فضایی زمین
پرداختهاند ولی پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه علی دوطرفه بین قیمت مسکن و
قیمت زمین در قالب سیستم معادالت همزمان میباشد.

 -3معرفی الگو ،پایگاه دادهها و روششناسی پژوهش
در پژوهش حاضر ،بر اساس الگوی اقتصادسنجی به کاربرده شده در مطالعه هایژن و آلن
( )3102ابتدا با استفاده از روش علیت تودا و یاماموتو به بررسی رابطه علی بین دو شاخص
قیمت مسکن و شاخص قیمت زمین پرداخته و در صورت وجود رابطه علی دوطرفه بین
دو شاخص قیمت مسکن و قیمت زمین ،به برآورد رابطه همزمان بین این دو شاخص در
قالب رابطه ( )0اقدام میشود.
در رابطه با تبیین متغیرهای الگوی پژوهش ،قابل ذکر است که عالوه بر ارتباط بین قیمت
زمین و قیمت مسکن که در بخش مبانی نظری پژوهش مرور گردید ،با توجه به اینکه
تقاضا برای هرکاال با تولد جامعه بشری ایجاد شده و با افزایش آن جمعیت تشدید میگردد،
تقاضای مسکن نیز با افزایش طبیعی جمعیت افزایش یافته و نیاز به مسکن برای
خانوارهای تازه تشکیل شده ،شکل میگیرد (عباسی نژاد و یاری .)0288 ،از اینرو انتظار
بر این است که جمعیت شهری بر قیمت زمین و قیمت مسکن تاثیر مثبت داشته باشد.
تسهیالت پرداختی بانک مسکن میتواند با افزایش توان خرید و تقاضای بازار ،قیمتها را
متاثر کند و انتظار میرود تاثیر آن بر قیمت مسکن ،مثبت باشد (مهرگان و تارتار)0232 ،
و از آنجاکه با افزایش مخارج عمرانی دولت و سرمایهگذاری دولت در بخشهای مربوط به
تولید مسکن ،میزان عرضه مسکن افزایش مییابد ،در نتیجه انتظار بر تاثیر منفی آن بر
قیمت مسکن و قیمت زمین است (نایلور.)0361 ،0
با افزایش درآمد قابل تصرف نیز با توجه به اینکه قدرت خرید خانوارها افزایش مییابد،
بنابراین انتظار بر تاثیر مثبت آن بر قیمت زمین و قیمت مسکن میباشد (سهیلی و
همکاران )0232 ،و با افزایش بیکاری ،با توجه به اینکه میزان درآمد مردم کاهش مییابد،
از اینرو انتظار بر آن است که با کاهش درآمد مردم ،تقاضای مسکن و به دنبال آن قیمت
مسکن کاهش یابد (قادری و همکاران .)0231 ،همچنین ،با افزایش میزان زمینهای قابل
کشت ،میزان عرضه زمین جهت ساخت و ساز کاهش یافته و بر این اساس انتظار بر آن
Naylor
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است که تاثیر آن بر قیمت زمین مثبت بوده و نیز با توجه به اینکه با افزایش واحدهای
مسکونی تکمیل شده توسط بخش خصوصی در مناطق شهری نیز عرضه زمین کاهش
می یابد ،انتظار بر تاثیر مثبت این متغیر بر قیمت زمین و قیمت مسکن است (هایژن و
آلن .)3102 ،با افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمانهای جدید نیز عرضه
مسکن افزایش مییابد ،در نتیجه انتظار بر تاثیر منفی آن بر قیمت مسکن میباشد (هایژن
و آلن ،پیشین).
𝐿𝐿𝐴𝑁𝐷 = 𝛼1 + 𝛼2 𝐿𝐻𝑂𝑈𝑆𝐸 + 𝛼3 𝐿𝐴𝐿 + 𝛼4 𝐿𝐺𝐸 +
𝛼5 𝐿𝐷𝐼 + 𝛼6 𝐿𝑈𝑃 + 𝛼7 𝑈1

()0

𝐿𝐻𝑂𝑈𝑆𝐸 = 𝛽1 + 𝛽2 𝐿𝐿𝐴𝑁𝐷 + 𝛽3 𝐿𝑃𝐼 + 𝛽4 𝐿𝐶𝐶 +
𝛽5 𝐿𝐻𝐿 + 𝛽6 𝐿𝑈𝑃 + 𝛽7 𝐿𝑈𝑈 + 𝛽8 𝐿𝐷𝐼 + 𝛽9 𝑈2
{

بهطوریکه:
 :LANDشاخص قیمت زمین بر مبنای سال پایه .0282
 :HOUSEشاخص قیمت مسکن بر مبنای سال پایه .0282
 :ALزمینهای قابل کشت.
 :GEمخارج عمرانی دولت.
 :DIدرآمد قابل تصرف.
 :UPجمعیت شهری.
 :PIسرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمانهای جدید مناطق شهری (کل مناطق
شهری).
 :CCواحدهای مسکونی تکمیل شده توسط بخش خصوصی در مناطق شهری (سطح کل
زیربنای طبقات).
 :HLتسهیالت پرداختی بانک مسکن.
 :UUبیکاری شهری.
 :U1جمالت پسماند معادله اول.
 :U2جمالت پسماند معادله دوم.
 : Lنشان دهنده استفاده از لگاریتم متغیرها است و آمار و اطالعات مربوط به متغیرهای
بهکار رفته در پژوهش به صورت سری زمانی فصلی ( 0211:0تا  )0230:1از مرکز آمار و
بانک اطالعات سریهای زمانی بانک مرکزی ایران و لوح فشرده شاخصهای توسعه جهان0
)World Development Index (WDI

0
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( )3102استخراج شدهاند .آمار توصیفی مربوط به دو متغیر لگاریتم شاخص قیمت مسکن
و لگاریتم شاخص قیمت زمین ،در جدول  .0آورده شده است.
جدول ( :)1آمار توصیفی مربوط به متغیرهای لگاریتم شاخص قیمت مسکن و لگاریتم
شاخص قیمت زمین
LLAND
1/613333

LHOUSE
1/133633

میانگین

1/101111

1/101820

میانه

6/308161

1/361181

ماکزیمم

2/313116

2/118116

مینیمم

1/836816

1/116312

انحراف معیار

-1/033366

-1/113361

چولگی

0/166132

0/811020

کشیدگی

1/011131

2/211181

جارکو -برا

1/032361

1/030101

احتمال

381/1121

382/2111

مجموع

11/11012

33/13168

مجموع مربعات انحرافها

61

61

مشاهدات

منبع :یافتههای پژوهش

تودا و یاماموتو در سال  0331یک روش ساده به صورت تخمین یک مدل  VARتعدیل
یافته برای بررسی رابطه علّیت گرنجری پیشنهاد دادهاند .آنها استدالل کردهاند که این
روش حتی در شرایط وجود یک رابطه همجمعی بین متغیرها نیز معتبر است .در این
روش ابتدا باید تعداد وقفهها ( 𝐾)ی بهینه مدل  VARو سپس درجه پایایی ماکزیمم
( 𝑥𝑎𝑚𝑑) را تعیین کرد و یک مدل  VARبا تعداد وقفههای ( 𝑥𝑎𝑚𝑑  )𝐾 +تشکیل داد.
البته فرایند انتخاب وقفه زمانی معتبر خواهد بود که 𝑥𝑎𝑚𝑑 ≥ 𝐾 باشد .پس اگر الگوی
دو متغیره زیر در نظر گرفته شده و فرض شود که  ،𝐾 + 𝑑𝑚𝑎𝑥 = 2رابطه ( )3به صورت
زیر دست خواهد آمد:
)(2

()3

𝑥1,𝑡−2
𝑡𝑒1
+
]
[
]
[
𝑥 )(2
] 𝑒

𝛼12

2,𝑡−2

𝑡2

𝑒

𝛼22

)(1

)(2
𝑥1,𝑡−1
𝛼11
+
]
[
]
[
(1) 𝑥2,𝑡−1
)(2
𝛼22
𝛼21

𝛼12

)(1

𝛼
𝑡𝑥1
𝛼10
[𝑥 ] = [𝛼 ] + [ 11
)(1
𝑡2
20
𝛼
21

که در آن [𝑒1𝑡 ] ،بردار جمالت اخالل و از نوع نوفه سفید 0است.
𝑡2

White noise

0
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در این مدل برای آزمون این فرضیه که  𝑋2علت گرنجر  𝑋1نیست ،الزم است محدودیت

)(1
)(2
 𝛼12آزمون شود .آماره آزمون مورد استفاده ،آماره والد 0است که توزیع
= 𝛼12 = 0
  2مجانبی 3با درجه آزادی برابر با تعداد محدودیتهای صفر دارد .آماره آزمون مورد

استفاده جدای از اینکه متغیرهای 𝑡 𝑥1و 𝑡 𝑥2انباشته 2از هر درجهای ،غیر هم انباشته یا
هم انباشته از هر درجهای باشند ،معتبر خواهد بود .زاپاتا و رامبالدی )0331( 1بیان
می کنند که مزیت این روش این است که ما را از لزوم اطالع داشتن از ویژگیهای
همجمعی سیستم بینیاز میکند و فقط اطالع از رتبه مدل خودتوضیح برداری و درجه
پایایی ماکزیمم متغیرها برای انجام این آزمون کفایت میکند (آرمن و زارع.)0288 ،

 -4یافتههای تجربی
در این بخش ابتدا به آزمون پایایی متغیرها پرداخته شده و سپس با استفاده از آزمون
علیت تودا و یاماموتو به بررسی رابطه علی بین دو شاخص قیمت مسکن و شاخص قیمت
زمین پرداخته میشود .در نهایت ،در صورت وجود رابطه علی دوطرفه بین دو شاخص
قیمت مسکن و قیمت زمین ،به برآورد رابطه همزمان بین این دو شاخص پرداخته میشود.
 -1-4آزمون پایایی متغیرهای الگو
تعمیمیافته1

قبل از برآورد الگو ابتدا به آزمون پایایی متغیرها بر اساس آزمون دیکی -فولر
پرداخته میشود .جدول  .3نتایج آزمون پایایی متغیرها را بر اساس آزمون دیکی -فولر
تعمیمیافته نشان میدهد .همانطور که در جدول مشاهده میشود ،در آزمون پایایی مربوط
به سطح متغیرهای بهکاررفته در الگو ،قدرمطلق آماره دیکی -فولر تعمیمیافته از قدرمطلق
مقادیر بحرانی مککینون در سطح خطای  1درصد کوچکتر بوده و بنابراین فرضیه H0
مبنی بر وجود ریشه واحد مورد تایید قرار گرفته و تمامی متغیرهای الگو ناپایا در سطح
میباشند .در آزمون پایایی مربوط به تفاضل مرتبه اول متغیرهای بهکاررفته در الگو،
قدرمطلق آماره دیکی -فولر تعمیمیافته از قدرمطلق مقادیر بحرانی مککینون در سطح
خطای  1درصد بزرگتر بوده و از اینرو فرضیه  H0مبنی بر وجود ریشه واحد رد شده و
متغیرهای الگو پایا در تفاضل مرتبه اول و یا به عبارتی دیگر ) I(1میباشند.

0

Wald
Asymptotic
2
Integrated
1
Zapata & Rambaldi
1
Augmented Dickey-Fuller Test
3
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جدول ( :)2بررسی پایایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشهی واحد دیکی -فولر تعمیمیافته
تفاضل مرتبه اول

-1/11
-3/30
-2/13
-3/30
-1/20
-3/33
-06/08
-3/30
-1/63
-2/13
-8/18
-3/30
-3/36
-3/30
-1/10
-3/30
-1/36
-3/30
-2/11
-0/31

سطح

آماره دیکی -فولر تعمیمیافته
مقدار بحرانی مککینون در سطح خطای %1
آماره دیکی -فولر تعمیمیافته
مقدار بحرانی مککینون در سطح خطای %1
آماره دیکی -فولر تعمیمیافته
مقدار بحرانی مککینون در سطح خطای %1
آماره دیکی -فولر تعمیمیافته
مقدار بحرانی مککینون در سطح خطای %1
آماره دیکی -فولر تعمیمیافته
مقدار بحرانی مککینون در سطح خطای %1
آماره دیکی -فولر تعمیمیافته
مقدار بحرانی مککینون در سطح خطای %1
آماره دیکی -فولر تعمیمیافته
مقدار بحرانی مککینون در سطح خطای %1
آماره دیکی -فولر تعمیمیافته
مقدار بحرانی مککینون در سطح خطای %1
آماره دیکی -فولر تعمیمیافته
مقدار بحرانی مککینون در سطح خطای %1
آماره دیکی -فولر تعمیمیافته
مقدار بحرانی مککینون در سطح خطای %1

-3/61
-2/13
-0/11
-3/30
-3/18
-3/33
-3/30
-2/11
3/61
-2/11
-0/02
-3/30
-3/11
-2/11
-2/22
-2/13
-3/68
-2/13
-3/61
-3/33

آماره دیکی -فولر تعمیمیافته
مقدار بحرانی مککینون در سطح خطای %1
آماره دیکی -فولر تعمیمیافته
مقدار بحرانی مککینون در سطح خطای %1
آماره دیکی -فولر تعمیمیافته
مقدار بحرانی مککینون در سطح خطای %1
آماره دیکی -فولر تعمیمیافته
مقدار بحرانی مککینون در سطح خطای %1
آماره دیکی -فولر تعمیمیافته
مقدار بحرانی مککینون در سطح خطای %1
آماره دیکی -فولر تعمیمیافته
مقدار بحرانی مککینون در سطح خطای %1
آماره دیکی -فولر تعمیمیافته
مقدار بحرانی مککینون در سطح خطای %1
آماره دیکی -فولر تعمیمیافته
مقدار بحرانی مککینون در سطح خطای %1
آماره دیکی -فولر تعمیمیافته
مقدار بحرانی مککینون در سطح خطای %1
آماره دیکی -فولر تعمیمیافته
مقدار بحرانی مککینون در سطح خطای %1

نام متغیر
LHOUSE
LLAND
LAL
LGE
LDI
LUP
LPI
LCC
LHL
LUU
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 -2-4آزمون علیت تودا و یاماموتو
در روش علیت تودا و یاماموتو به اطالعاتی در مورد درجه پایایی متغیرها و وقفه بهینه
مدل خودتوضیح برداری نیاز است .از اینرو در ادامه به تعیین وقفه بهینه مدل خودتوضیح
برداری پرداخته شده است .جدول  .2نتایج مربوط به تعیین وقفه بهینه مدل خود توضیح
برداری را نشان میدهد .همانطورکه مشاهده میشود ،هریک از معیارهای تعیین وقفه
حنان -کویین ،0شوارتز ،3آکاییک 2و خطای پیش بینی نهایی 1داللت بر بهینه بودن وقفه
سه داشته و معیار ضریب الگرانژ 1نیز داللت بر بهینه بودن وقفه پنج دارد .از اینرو با توجه
به کم تر بودن حجم محدود مشاهدات ،به نتایج مربوط به معیار شوارتز استناد کرده و
وقفه سه به عنوان وقفه بهینه مدل خود توضیح برداری انتخاب میشود.
0

HQ: Hannan-Quinn information criterion
SC: Schwarz information criterion
2
AIC: Akaike information criterion
1
FPE: Final prediction error
1
LR: Sequential modified LR test
3

بررسی ارتباط بین قیمت زمین و قیمت مسکن...
جدول ( :)3تعیین مقدار وقفه بهینه مدل VAR
HQ

SC

AIC

FPE

LR

LogL

Lag

1/111182
-8/101833
-8/860331
* -3/011611
-8/380011
-3/101031

1/112186
-8/268183
-8/601100
* -8/820331
-8/123016
-8/111163

-1/131011
-8/611113
-3/113261
* -3/282123
-3/311112
-3/210183

1/112212
6/38e-11
1/31e-11
* 3/31e-11
2/22e-11
2/16e-11

NA
281/3322
31/01021
30/11110
0/231011
* 3/188188

3/131883
318/3032
330/1311
321/1102
321/2331
310/1016

1
0
3
2
1
1

منبع :یافتههای پژوهش

در ادامه به منظور بررسی رابطه علیت گرنجری بین دو متغیر لگاریتم شاخص قیمت
مسکن و لگاریتم شاخص قیمت زمین ،از یک مدل خود توضیح برداری با تعداد چهار
وقفه مطابق روابط  .2و  .1استفاده شده است .تعداد چهار وقفه از جمع درجه پایایی
ماکزیمم و وقفه بهینه مدل خود توضیح برداری به دست آمده است.
()2
()1

𝑡𝐿𝐻𝑂𝑈𝑆𝐸𝑡 = 𝐶1 + ∑4𝑖=1 𝛼1𝑖 𝐿𝐻𝑂𝑈𝑆𝐸𝑡−𝑖 + ∑4𝑖=1 𝛽1𝑖 𝐿𝐿𝐴𝑁𝐷𝑡−𝑖 + 𝜀1
𝑡+ 𝜀2

𝑖∑4𝑖=1 𝛽2𝑖 𝐿𝐿𝐴𝑁𝐷𝑡−

+

𝑖∑4𝑖=1 𝛼2𝑖 𝐿𝐻𝑂𝑈𝑆𝐸𝑡−

𝐿𝐿𝐴𝑁𝐷𝑡 = 𝐶2 +

جدول  .1نتایج مربوط به آزمون والد در مورد معنیداری ضرایب با وقفه متغیرهای به
کاررفته در روابط  .2و  .1را نشان میدهد .همانطور که در جدول مشاهده میشود ،در
سطح اطمینان  33درصد ،وجود رابطه علیت گرنجری دوطرفه بین شاخص قیمت مسکن
و شاخص قیمت زمین مورد تایید قرار میگیرد.
جدول ( :)4نتایج مربوط به آزمون والد در مورد معنیداری ضرایب
نتیجهگیری

PValue

LLAND  LHOUSE

آماره
آزمون والد
()2

1/1110

33/861

LHOUSE  LLAND

1/1111

01/161

فرضیه H0

متغیر
تاثیرگذار

متغیر وابسته

& 1i = 0
)(i=1,…,4
& α2i = 0
)(i=1,…,4

LLAND

LHOUSE

LHOUSE

LLAND
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 -3-4برآورد الگوی پژوهش
با توجه به اینکه نتایج حاصل از آزمون دیکی -فولر تعمیمیافته حاکی از پایا بودن تمامی
متغیرهای بهکار رفته در الگو ،در تفاضل مرتبه اول بوده و با تفاضلگیری از متغیرها
اطالعات ارزشمندی در رابطه با سطح متغیرها از دست داده میشود ،از اینرو از آزمون
انگل -گرنجر 0استفاده شده است .در روش انگل -گرنجر ابتدا الگو با استفاده از روش
Engle-Granger Test

0

011
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حداقل مربعات معمولی برآورد شده و جمالت خطای آن استخراج میگردد .سپس به
آزمون پایایی جمالت خطا پرداخته میشود .اگر جمالت خطا پایا باشند ،نتیجه میشود
که متغیرهای الگو همجمع هستند .جدول  .1نتایج مربوط به آزمون دیکی -فولر تعمیم-
یافته بر جمالت پسماند دو الگو را نشان میدهد ،همانطورکه در جدول مشاهده میشود،
نتایج آزمون پایایی حاکی از پایا بودن جمالت خطا در سطح بوده و نشاندهنده همگرایی
بلندمدت بین متغیرهای پژوهش میباشد.
جدول ( :)5بررسی پایایی جمالت خطا با آزمون ریشه واحد دیکی -فولر تعمیمیافته
سطح

-2/11
-0/31
-1/12
-0/31

نام متغیر

آماره دیکی -فولر تعمیمیافته
مقدار بحرانی مککینون در سطح خطای %1
آماره دیکی -فولر تعمیمیافته
مقدار بحرانی مککینون در سطح خطای %1

Resid01

Resid02

منبع :یافتههای پژوهش

در ادامه ،قبل از برآورد سیستم معادالت همزمان ،ابتدا به آزمون درونزایی قیمت مسکن
و قیمت زمین با استفاده از آزمون دوربین -وو -هاسمن 0پرداخته میشود .برای آزمون
درونزایی قیمت مسکن در معادله قیمت زمین به این صورت عمل میشود که ابتدا قیمت
مسکن را با استفاده از تمامی متغیرهای برونزای سیستم برآورد کرده و مقادیر باقیمانده
ناشی از تخمین به صورت یک متغیر جداگانه با نام ( )R1در نظر گرفته میشود .در مرحله
بعد ،معادله قیمت زمین با استفاده از همه متغیرهای سابق بهعالوهی متغیر  ( R1به عنوان
متغیر توضیحی جدید) برآورد میشود .اگر ضریب متغیر جدید ( )R1معنیدار باشد ،به
این معنا است که قیمت مسکن در معادله قیمت زمین درونزا میباشد .همچنین آزمون
درونزایی قیمت زمین در معادله قیمت مسکن نیز انجام گرفته و نتایج هردو آزمون
درونزایی در جدول  . 6آورده شده است .همانطور که جدول مذکور نشان میدهد ،درون-
زایی قیمت زمین در معادله قیمت مسکن و درونزایی قیمت مسکن در معادله قیمت
زمین هردو مورد تایید قرار میگیرد.
جدول ( :)6آزمون درونزایی متغیرهای قیمت مسکن و قیمت زمین
مقدار احتمال

آماره t

انحراف معیار

ضریب

نام متغیر

1/1111
1/1111

1/1166
1/1166

1/0116
1/1832

1/8132
1/1363

( R1درونزایی قیمت مسکن)
( R2درونزایی قیمت زمین)
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Durbin-Wu-Hausman Test

0

بررسی ارتباط بین قیمت زمین و قیمت مسکن...

همچنین برای انتخاب روش مورد استفاده برای تخمین الگو ،همبستگی بین جمالت
پسماند مورد بررسی قرار میگیرد .بر اساس ادبیات اقتصادسنجی ،در صورت وجود
همبستگی بین جمالت پسماند معادالت مختلف ،روش حداقل مربعات سه مرحلهای از
کارایی بیشتر برخوردار است .ولی چنانچه این همبستگی وجود نداشته باشد ،مزیت روش
حداقل مربعات سه مرحلهای از بین رفته و بهتر است از روش حداقل مربعات دو مرحلهای
استفاده شود (صدرایی جواهری و ذبیحیدان .)0230 ،جدول  .1نتایج مربوط به
همبستگی جمالت پسماند را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،همبستگی
شدید بین جمالت پسماند وجود نداشته ،از اینرو برای تخمین الگو ،از روش حداقل
مربعات دو مرحلهای استفاده میشود.
جدول ( :)7بررسی همبستگی بین جمالت پسماند
U2

U1

-1/21

0

U1

0

-1/21

U2

منبع :یافتههای پژوهش

نتایج حاصل از برآورد الگو به صورت زیر است.
LLAND= -10/11 +1/10LHOUSE +1/11LAL -0/12LGE +0/47LDI +2/11LUP
t:
-2/36
13/73
2/19
-2/79
9/21
6/31
LHOUSE= -1/11 +1/16LLAND -0/67LPI +0/21LCC +0/16LHL +1/12LUP -0/32LUU+0/21LDI
t:
-6/00
3/66
-6/10
2/31
7/13
6/90
-2/33
6/79

همان طور که مشاهده می شود ،اثرگذاری ضرایب متغیرها بر اساس مبانی نظری مورد
انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنیدار میباشند .بهطوریکه ،یک درصد افزایش در هریک
از متغیرهای قیمت مسکن ،زمینهای قابل کشت ،درآمد قابل تصرف و جمعیت شهری
به ترتیب باعث افزایش  1/11 ،0/01 ،0/11و  3/00درصد در قیمت زمین شده و یک
درصد افزایش در متغیر مخارج عمرانی دولت باعث کاهش  1/03درصد در قیمت زمین
می شود .همچنین ،یک درصد افزایش در هریک از متغیرهای قیمت زمین ،واحدهای
مسکونی تکمیل شده توسط بخش خصوصی در مناطق شهری (سطح کل زیربنای
طبقات) ،تسهیالت پرداختی بانک مسکن ،جمعیت شهری و درآمد قابل تصرف به ترتیب
باعث افزایش  0/13 ،1/02 ،1/30 ،0/02و  1/31درصد در قیمت مسکن شده و یک درصد
افزایش در متغیرهای سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمانهای جدید مناطق
شهری (کل مناطق شهری) و بیکاری شهری به ترتیب باعث کاهش  1/21و  1/63درصد
در قیمت مسکن میشود.
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 -5نتیجهگیری و پیشنهادهای سیاستی
هدف پژوهش حاضر ،بررسی ارتباط متقابل بین قیمت زمین و قیمت مسکن در ایران و
در فاصله زمانی فصل اول سال  0211تا فصل چهارم سال  0230است .بر اساس نتایج به
دست آمده ،قیمت زمین با قیمت مسکن ،زمینهای قابل کشت ،درآمد قابل تصرف و
جمعیت شهری رابطه مثبت و با مخارج عمرانی دولت رابطه منفی دارد .در راستای ارتباط
مستقیم قیمت مسکن و قیمت زمین ،بر اساس دیدگاه تقاضای مشتق شده میتوان بیان
داشت که چون تقاضا برای زمین به عنوان نهاده ،از تقاضای مسکن مشتق میشود ،از
اینرو با افزایش قیمت مسکن به دنبال افزایش تقاضای آن ،قیمت زمین نیز افزایش مییابد.
همچنین از آنجاکه عرضه زمین محدود است ،هرچه میزان زمینهای قابل کشت افزایش
یابد ،میزان عرضه زمین جهت ساخت و ساز کاهش یافته و در نتیجه قیمت زمین افزایش
مییابد .با افزایش درآمد قابل تصرف در جامعه ،با توجه به اینکه تقاضای زمین از هردو
کانال جنبه مصرفی و جنبه سرمایهای افزایش مییابد ،بنابراین قیمت زمین نیز افزایش
مییابد .با افزایش جمعیت شهری نیز چون میزان تقاضای زمین افزایش مییابد ،از اینرو
قیمت زمین نیز افزایش مییابد .در ارتباط با تاثیر منفی مخارج عمرانی دولت بر قیمت
زمین نیز میتوان بیان کرد که هرچه میزان هزینههای عمرانی دولت و سرمایهگذاری
دولت علیالخصوص در بخشهای مربوط به تولید مسکن نظیر مسکن مهر افزایش مییابد،
از آنجاکه میزان عرضه افزایش مییابد بنابراین قیمت مسکن کاهش یافته و در نتیجه
قیمت زمین نیز کاهش خواهد یافت .همچنین قیمت مسکن با متغیرهای قیمت زمین،
واحدهای مسکونی تکمیل شده توسط بخش خصوصی در مناطق شهری (سطح کل
زیربنای طبقات) ،تسهیالت پرداختی بانک مسکن ،جمعیت شهری و درآمد قابل تصرف
رابطه مثبت و با متغیرهای سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمانهای جدید مناطق
شهری (کل مناطق شهری) و بیکاری شهری رابطه منفی دارد .در ارتباط با تاثیر مثبت
قیمت زمین بر قیمت مسکن میتوان به دیدگاه نئوکالسیکها استناد کرد که چون
معتقدند قیمت محصول به وسیله هزینههای آن تعیین میشود بنابراین با افزایش قیمت
زمین به عنوان نهاده تولیدی استفاده شده در تولید مسکن ،قیمت مسکن نیز افزایش
مییابد .با افزایش واحدهای مسکونی تکمیل شده توسط بخش خصوصی در مناطق شهری
(سطح کل زیربنای طبقات) ،چون عرضه زمین کاهش مییابد در نتیجه قیمت زمین
افزایش یافته و به دنبال آن قیمت مسکن نیز افزایش خواهد یافت .با افزایش تسهیالت

بررسی ارتباط بین قیمت زمین و قیمت مسکن...

پرداختی بانک مسکن ،جمعیت شهری و درآمد قابل تصرف نیز چون میزان تقاضا برای
مسکن افزایش مییابد قطعا قیمت مسکن نیز افزایش خواهد یافت .در رابطه با تاثیر منفی
متغیرهای سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمانهای جدید مناطق شهری (کل
مناطق شهری) و بیکاری شهری بر قیمت مسکن نیز میتوان بیان کرد که با افزایش
سرمایهگذاری بخش خصوصی ،میزان عرضه مسکن افزایش یافته و در نتیجه قیمت مسکن
کاهش مییابد .با افزایش بیکاری شهری نیز چون میزان درآمد مردم کاهش مییابد
بنابراین تقاضا برای مسکن کا هش یافته و قیمت مسکن نیز کاهش خواهد یافت .از اینرو
در راستای نتایج پژوهش ،با توجه به ویژگیهای خاصی که برای زمین میتوان برشمرد
از جمله اینکه زمین به لحاظ فیزیکی مستهلک نمیشود ،قابل جابجایی نیست ،ریسک
نگهداری و هزینه نگهداری آن کم است و میزان آن در یک منطقه خاص ثابت است،
بنابراین خارج نگه داشتن زمین از مسیر تولید و مسیر بازار حتی بدون استفاده از آن برای
دارنده آن سود آور بوده و افزایش قیمت زمین ،مثل قانون عرضه و تقاضای همیشگی در
بازار کاالها و خدمات منجر به افزایش عرضه زمین نمیشود ،چه بسا یک عده به امید
افزایش قیمت های آتی از عرضه و فروش آن امتناع کنند .بنابراین درست است که
سیاست های پیشنهادی بایستی هم از دید تقاضا و هم از دید عرضه در بخش زمین و
مسکن صورت گیرد ولی تجربه نشان داده است که تا زمانیکه عرضه مسکن و زمین
افزایش پیدا نکرده ،حتی با افزایش قدرت خرید مردم جهت تحریک تقاضا در بخش
مسکن سیاستها چندان موفق نبودهاند .از اینرو با توجه به خاص بودن ویژگیهای زمین
بهتر است از جانب عرضه زمین به پیشنهادهای زیر توجه گردد :الف .رفع موانع اجازه ورود
بخش خصوصی به سرمایهگذاری در مسکن ،علیالخصوص در بافتهای فرسوده و
سکونتگاههای غیر رسمی و مقاوم ب .تامین موجبات اینکه به مقدار کافی از اراضی موات
و بایر متعلقه دولت چه در داخل و چه در خارج در حریم شهرها و روستاها تفکیک و
طبقه بندی و آماده سازی شده و با شرایط سهل و آسان به متقاضیان فاقد مسکن یا برای
توسعه صنایع و خدمات عمومی و اجارهای تخصیص داده شود .ج .استفاده از سیاستهای
مالیاتی ،ممانعتی و تشویقی :که ضمن محترم شمردن مالکیت خصوصی اراضی سعی در
محدود کردن بعضی از اثرات سوء آن نظیر افزایش قیمت زمین داشته باشند .بدین منظور
دولت از سیاستهایی نظیر جریمه و مالیات بر دارایی و زمین به منظور کاهش نگهداری
و ذخیرهسازی زمین بدون اجرای عملیات ساختمانی در آن استفاده کند.
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زمین در شهر مشهد .فصلنامه جغرافیا و برنامهریزی شهری چشمانداز زاگرس-016 ،08 ،
.81
زیاری ،یوسفعلی ( .)0233بررسی تاثیر قیمت زمین بر سازمان فضایی شهر (مطالعه موردی:
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