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Abstract
This paper investigates the effect of air pollution on
real-estate price in Tehran for the period (2013-14) and (2018-19). By combining microdata of real-estate transactions for more than 50,000 units that
are traded multiple times during the period of study, the pollution index is
constructed for each house by using the air pollution index from various
stations in Tehran. Using this dataset, the effect of different pollutants on
house prices is estimated. The findings show that particulate matter (PM2.5
index) decreases house prices in Tehran, such that one standard deviation
increase in the PM2.5 index reduces house price by 3.1 percent. Moreover,
there is no significant effect of NO2 and CO pollutants, which can be due
to their unobservability in air, their trivial instant effect on health, and the
insignificance of these pollutants in determining the final index.
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چکيده :این پژوهش به بررسی تاثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در کالنشهر تهران طی
سالهای  ۱۳۹۲تا  ۱۳۹۷میپردازد .با ترکیبی از دادههای خرد معامالت مسکن وزارت
راه و شهرسازی و شاخصهای آلودگی سامانه پایش کیفی هوای کشور ،برای بیش از ۵۰
هزار منزل مسکونی که دستکم دو بار در بازه مورد بررسی معامله شدهاند ،یک شاخص
آلودگی متغیر در زمان برای هر منزل مسکونی بر اساس میانگین وزنی ایستگاههای
نزدیک ساخته شد .با استفاده از این پایگاه داده ،اثر شاخصهای مختلف آلودگی بر
قیمت مسکن در یک مدل پانل تخمین زده شد .یافتههای پژوهش نشان میدهند که
آلودگی ذرات معلق در هوا که با شاخص  PM2.5مشخص میشود ،اثر منفی بر قیمت
مسکن در کالنشهر تهران داشته است ،بهطوری که یک انحراف معیار افزایش شاخص
 PM2.5به کاهش  3/1درصدی قیمت مسکن منجر میشود .همچنین ،اثر آالیندههای
 NO2و  COبر قیمت مسکن ناچیز و بیمعناست ،که به نظر میرسد این نتیجه ناشی
از مشاهدهناپذیری بصری ،نداشتن اثر آنی بر سالمت ،و کمتر تعیینکننده بودن این دو
آالینده در شاخص کل است.

فصلنامه علمی -پژوهشی

مقدمه
یکی از مشکالتی که جوامع امروزی طی سالهای اخیر بهطور جدی با آن مواجه هستند ،آلودگی

هوا است .کشور ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان از این معضل مستثنا نبوده و طی سالهای

اخیر با مشکالت جدی در این زمینه ،بهویژه در کالنشهرها و شهرهای صنعتی مواجه بوده است.

افزایش آلودگی هوا موجب شیوع انواع بیماریها و باال رفتن نرخ مرگومیر میشود و چهره زشتی

برای شهرها به بار میآورد .اما به این دلیل که آلودگی کاالیی غیربازاری است ،هزینههای اقتصادی و
قیمت آن بهطور مستقیم قابلاندازهگیری نیست .یکی از راههای سنجش اثر آلودگی روش قیمتگذاری

هدونیک 1مسکن است .قیمت مسکن بهطور خالصه ارزش درکشدۀ یک منزل مسکونی است که

خانوارها توافق میکنند منزل را با آن قیمت بخرند یا تمایل به پرداخت این مقدار هزینه برای خرید

سال بیست و ششم

معامالت مسکن که ترجیحات آشکارشدۀ افراد را نشان میدهد و با کنترل سایر عوامل تعیینکننده

شماره 4

منزل مسکونی مورد نظر دارند .خانوارها در تهیه مسکن خود عوامل مختلفی را در نظر میگیرند و

آلودگی هوا شامل آالیندههای مختلفی مانند ذرات معلق ،سرب ،اوزون ،و کربن مونوکسید

به شرط ثابت بودن سایر عوامل ،افراد حاضرند برای سکونت در منطقهای که آلودگی هوای کمتری
دارد ،هزینه بیشتری بپردازند تا از منفعت هوای پاکتر بهرهمند شوند .بنابراین ،با استفاده از داده

قیمت مسکن ،میتوان مضرات آلودگی هوا را ارزشگذاری کرد.

میشود و هر کدام از این آالیندهها در یک بازه زمانی غلظتی دارد که قابلاندازهگیری است و حد

زمستان 1400

غلظتی که برای سالمت افراد خطرناک است ،برای هر کدام مقداری مشخص است .برای این سطوح،

آلودگی شاخص کیفیت هوا تعریف شده است تا حد ضرر آلودگی هوا برای سالمت افراد نسبت به

میزان غلظت آلودگی در هوا بهتر قابلدرک باشد .این شاخص برای شش آالینده اصلی هوا یعنی کربن

مونواکسید ،اوزون ،نیتروژن دیاکسید ،سولفور دیاکسید ،و ذرات معلق در هوا (به تفکیک قطر کمتر
از  10میکرون و قطر کمتر از  2/5میکرون) تعریف میشود و معنای آن به صورت جدول ( )1است:
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1. Hedonic Pricing

جدول  :1استاندارد شاخص کیفیت هوا

سالم ()51-100

کیفیت هوا قابلقبول و غلظت آالیندهها کمتر از حد سالمت است.

پاک ()0-50

ناسالم برای گروههای خاص
()101-150
ناسالم ()151-200
بسیار ناسالم ()201-300
خطرناک ()301-500

گروههای حساس اثرپذیری بیشتری از آلودگی هوا خواهند داشت.
کلیه افراد جامعه در معرض خطرات ناشی از آلودگی هوا قرار میگیرند
و گروههای حساس ممکن است دچار عوارض شدیدتری شوند.
احتمال بروز عوارض جدی بر سالمت افراد جامعه افزایش مییابد.

شرایط بهنحوی است که کلیه افراد جامعه میبایست از قرار گرفتن در
هوای آزاد خودداری نمایند یا حتیاالمکان شهر را ترک کنند.
منبع :سازمان حفاظت محیطزیست

1

تاثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در شهر تهران

کیفیت هوا (محدوده مجاز)

توضیحات

کیفیت هوا مناسب و بیخطر است یا تاثیر کمی بر سالمتی دارد.

بر اساس گزارشهای ساالنه شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران ،2در سالهای اخیر تعداد

روزهایی از سال که دارای هر یک از سطوح کیفی باال بودهاند ،به صورت شکل ( )1بوده است .مشاهده
میشود که آلودهترین سال در بازه مورد بررسی سال  ۱۳۹۲و پاکترین سال  ۱۳۹۷است و تغییرات

کیفیت هوا 3بیشترین شاخص بین آالیندههای مختلف است و به دلیل اینکه در اغلب روزها آالینده

 PM2.5غلظت بیشتری از سایر آالیندهها دارد ،میتوان شاخصهای اعالمشده را به نوعی مربوط به

شاخص این آالینده دانست .این آالینده در هوا قابلمشاهده است و هنگامی که غلظت آن در هوا

زیاد باشد ،باعث ایجاد احساس ناراحتی در افراد میشود و اثر وضعی بهنسبت سریعی بر سالمت افراد

میگذارد.

.docxشاخص-کيفيت-هوا1. https://nacc.doe.ir/portal/file/?679613/
2. https://air.tehran.ir/Default.aspx?tabid=471
)3. Air Quality Index (AQI

پرهام حیدری بهادری و محمد حسینی

تعداد روزهای پاک و آلوده در سالهای مختلف زیاد است .در این گزارشها ،مبنا برای اعالم شاخص

5

بر اساس گزارشهای ساالنه شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران ،2در سالهای اخیر تعداد روزهایی از سال که دارای هر یک
سطوح کیفی باال بودهاند ،به صورت شکل ( )1بوده است .مشاهده میشود که آلودهترین سال در بازه مورد بررسی سال  1۹۳2و پاکترین
سال  1۹۳۱است و تغییرات تعداد روزهای پاک و آلوده در سالهای مختلف زیاد است .در این گزارشها ،مبنا برای اعالم شاخص کیفیت
بیشتری از سایر آالیندهه

هوا ۹بیشترین شاخص بین آالیندههای مختلف است و به دلیل اینکه در اغلب روزها آالینده  PM2.5غلظت
دارد ،میتوان شاخصهای
قابلمشاهده است و هنگامی ک
اعالمشده را به نوعی مربوط به شاخص این آالینده دانست .این آالینده در هوا 

میگذارد.
غلظت آن در هوا زیاد باشد ،باعث ایجاد احساس ناراحتی در افراد میشود و اثر وضعی بهنسبت سریعی بر سالمت افراد 
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م اصلی این پژوهش در پر کردن شکاف موجود ،استفاده از دادههای خرد معامالت
خرد بوده است .سه 
مسکن و دادههای تکتک ایستگاههای

هم است .از این طریق ،کیفیت تخمین

تهران ،و جور کردن آنها با
 docxدر کال
سنجش آلودگی
.https://nacc.doe.ir/portal/file/?679613
شهر-هوا.
/شاخص-نکيفيت
.https://air.tehran.ir/Default.aspx?tabid=471
انجامشده در پژوهش حاضر بهمراتب نسبت به پژوهشهای
).Air Quality Index (AQI

پیشین در ایران بهبود یافته است .شکاف دیگر موجود در ادبیات ،مربوط به مدلهای هدونیک کنترلی
2
برای عوامل مختلفی است که میتوانند بر قیمت اثرگذار باشند و معموالً به دلیل کم بودن متغیرهای
قابلمشاهده ،این مسئله با ناکارایی در تخمین مواجه میشود .در این راستا ،سهم دیگر پژوهش

حاضر در پیشبرد ادبیات موجود در ایران ،استفاده از مدل دادههای پانل در سطح مسکن با تمرکز بر

6

واحدهایی است که در پایگاه داده چندین بار معامله شدهاند .استفاده از این داده ،ما را قادر میسازد

که با در نظرگرفتن متغیرهای مجازی مربوط به هر واحد ،بتوانیم عوامل غیرقابل مشاهده واحدهای

مسکونی را نیز کنترل کنیم.

میشوند ،و در نهایت نتایج مورد بحث قرار میگیرند و نتیجهگیری انجام میشود.
مبانی نظری پژوهش

پژوهش ریدکر و هنینگ ،)۱۹۶۷( 1از نخستین شواهد آماری قابلاتکا در منطقه سنت لوییس

2

در زمینۀ تاثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن بوده است .آنها اثر تغییرات در سطوح آلودگی هوا بر
قیمت منازل مسکونی را برای خانوارهای ساکن مناطق شهری با استفاده از روش  3OLSبرای دادههای

مقطع زمانی 4از منطقه سنت لوییس در سال  1960تخمین زدهاند .نورس ،)۱۹۶۷( 5نیز دو تخمین

دیگر برای این تاثیر در همان منطقه و با استفاده از همان دادهها ارائه داد که نتایج مشابهی را در

تاثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در شهر تهران

در ادامه ،ابتدا به مرور پیشینه پژوهش پرداخته میشود .سپس دادهها و الگوی مدل تشریح

خصوص ارتباط منفی آلودگی با قیمت مسکن نشان میداد .اندرسون و کروکر ،)۱۹۷۱( 6پایههای

نظری مطالعات با دادههای مقطعی را در مورد تقاضا آزمودند و (مانند  )Ridker & Henning, 1967از

کاال به عنوان متغیر توضیحی استفاده کردند .آنها با استفاده از دادههای جدیدتر برای سنت لوییس،

آوردند .ویند ،)۱۹۷۳( 7از دادههای ریدکر و هنینگ ( )۱۹۶۷برای بررسی اثر منفی آلودگی هوا بر
قیمت مسکن با معادله تخمینی متفاوت از آن استفاده نمود.

پس از این ادبیات بود که پژوهش دربارۀ پایههای نظری مطالعات انجامشده تا آن زمان و میزان

درستی آنها آغاز شد .ابتدا فریمن ،)۱۹۷۴( 8به مسائلی حلنشده در مطالعات مربوط به ارتباط

آلودگی هوا و قیمت مسکن میپردازد .در مدلی که ارائه میدهد ،نشان داده میشود که تخمین
معمول قیمت مسکن روی متغیرهای آلودگی ،منحنی تقاضا را برای هوای پاک مشخص نمیکند .با
1. Ridker & Henning
2. St. Louis Metropolitan
3. Ordinary Least Squares
4. Cross Section
5. Nourse
6. Anderson & Crocker
7. Wieand
8. Freeman

پرهام حیدری بهادری و محمد حسینی

کانزاس ،و واشنگتن دیسی وجود اثر منفی آلودگی هوا بر قیمت مسکن را در ساختار دیگری بهدست
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این حال ،از آنجا که مشتق اول تابع مشاهدهشدۀ قیمت اجاره ،مکان هندسی تعادل میل نهایی به

پرداخت خانوار 1است ،منفعت تجمعی میتواند به شکل مستقیم محاسبه شود .وی همچنین امکان
بهدست آوردن محاسبات تقریبی از منافع تجمعی را برای تغییرات غیرنهایی در آلودگی هوا مورد

بحث قرار میدهد .رمزی ،)۱۹۷۶( 2با این اعتقاد که مطالعات گذشته به دلیل اینکه تاثیر مالیات و
سیاستهای هزینهای دولتها را به شکل مناسبی در نظر نگرفتهاند ،کامل نیستند .بنابراین ،وی تاثیر

ترکیبی کیفیت هوا و تغییرات مالی بر قیمت مسکن را مورد بررسی قرار میدهد.

با پژوهشی که روزن ،)۱۹۷۴( 3درباره روشی جدید در بررسی عواملی که به صورت ضمنی بر

قیمت یک کاال اثرگذارند انجام داد ،باب تازهای در ادبیات تاثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن گشوده
شد .او مدلی ارائه کرد که در آن یک محصول متمایز به وسیله برداری از ویژگیهای آن توصیف

میشود ،و قیمتهای مشاهدهشدۀ محصول و مقدار مشخص ویژگیهای در ارتباط با هر کاال ،یک
سال بیست و ششم

مجموعه از قیمتهای ضمنی یا قیمتهای هدونیک را تعریف میکنند .او نظریه قیمتهای هدونیک

را به عنوان یک مسئله اقتصادی تعادل مکانی فرمولبندی میکند که در آن کل مجموعه قیمتهای

ضمنی تصمیمات مکانی مصرفکننده (در اینجا خریدار) و تولیدکننده (در اینجا سازنده یا فروشنده)
را هدایت میکند .نلسون ،)۱۹۷۸( 4از روش تخمین دومرحلهای که توسط روزن ( )۱۹۷۴برای

شماره 4

تخمین تقاضای ساختاری و معادالت عرضۀ کیفیت هوای مناطق شهری پیشنهاد شده بود استفاده

کرد .در قدم اول ،یک تخمین هدونیک قیمت برای قیمت مسکن در مناطق مسکونی شهر واشنگتن

زمستان 1400

در سال  1970برآورد کرد و در قدم دوم ،یک مجموعه از قیمتهای هدونیک نهایی اجرا شد .نتایج
تجربی نشان دادند که کشش قیمت برای تقاضا بین  -1/2و  -1/4و کشش درآمدی یک واحد است.

هریسون و روبینفلد1978( 5الف) ،مسائل روششناختی مرتبط را با استفاده از دادۀ بازار مسکن

برای اندازهگیری میل به پرداخت به منظور داشتن هوای پاک بررسی میکنند .آنها با استفاده از مدل
کمی از میل نهایی به پرداخت
هدونیک قیمت مسکن و دادۀ منطقه کالنشهر بوستون ،تخمینهای ّ

را برای بهبود کیفیت هوا برآورد میکنند و نشان میدهند که خسارات نهایی آلودگی هوا (مانند

بازار مسکن) با سطح آلودگی هوا و همچنین با درآمد خانوار تغییر میکند .نتایج به تصریح معادله

هدونیک قیمت مسکن حساس است ،اما نسبت به تصریح معادله تقاضای آلودگی هوا حساسیتی ندارد.
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)1. Marginal Willingness To Pay (MWTP
2. Ramsey
3. Rosen
4. Nelson
5. Harrison & Rubinfeld

هریسون و روبینفلد (1978ب) ،به اندازهای از اریب میپردازند که در نتیجۀ استفاده از ضریب

ِ
پرداخت
همبستگی آلودگی هوا در معادله هدونیک قیمت مسکن به منظور برآورد میل نهایی به
مطالعات مروری بخش مهمی از ادبیات پژوهش را تشکیل میدهند .فریمن ( ،)1981این بار

مروری تهیه میکند از پایههای نظری و فروضی که در معادالت هدونیک قیمت که از داده قیمت
مسکن برای فهمیدن اندازه قیمتها و تابع معکوس تقاضای رفاه زیستمحیطی مانند کیفیت هوا

استفاده شده بودند .همچنین ،وی یک مرور و ارزیابی از کاربردهای تجربی موجود این تکنیک

برای مسائل کیفیت هوا و آب و آلودگی صوتی انجام میدهد .گریوز و همکاران ،)۱۹۸۸( 1پایداری

2

تخمینهای هدونیک از مقادیر نهایی زیستمحیطی را برای جایگزینی تصریحها جستجو میکنند تا

راهنمایی برای مطالعات منفعت زیستمحیطی در آینده باشد .اسمیث و هوانگ ،)۱۹۹۳( 3تحلیلی

انجام میدهند تا بفهمند که مطالعات و مدلهای هدونیک قیمت ،تاثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن

تاثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در شهر تهران

خانوار ساکن در مناطق مسکونی برای بهبود غیرنهایی کیفیت هوا حاصل میشود.

را تا چه حدی بهطور موثر تشخیص دادهاند .آنها گزارش میدهند که چگونه در  37مطالعه انجامشده

داده ،تصریح مدل ،و شرایط بازار مسکن در شهرها بررسی شده و این مطالعات چگونه بر توانایی
مدلهای هدونیک برای کشف روابط منفی و از نظر آماری معنادار بین قیمت مسکن و میزان آلودگی

هوا تاثیر گذاشتهاند.

پژوهشگران در اصالح و تکمیل پژوهشهای پیشین بکوشند .اسمیث و هوانگ ( ،)۱۹۹۵این بار

نتایج خالصه آماری از تخمینهای میل نهایی به پرداخت را برای کم کردن ذرات ارائه میدهند

و از مدلهای هدونیک قیمت مسکن ،که بین سالهای  1967تا  1988انجام شده بودند ،استفاده
میکنند .نتایجی که از تخمینزنندههای  OLSو قدر مطلق حداقل انحراف از میانگین گرفته شد،

نشان میدهند که شرایط بازار و روشی که برای پیادهسازی مدلهای هدونیک پیاده شدهاند ،در نتیجۀ

تخمین میل نهایی به پرداخت بسیار مهم هستند.

پرهام حیدری بهادری و محمد حسینی

پس از مطالعات مروری و بررسی پایههای نظری مربوط به این موضوع ،وقت آن رسید که

معاهدات زیستمحیطی برای استفاده در اینگونه مطالعات بسیار مفید هستند .بائه (،)۱۹۹۷
4

بررسی میکند که آیا وضع استانداردهای هوای پاک توسط حکومت فدرال در کالنشهر لسآنجلس
1. Graves et al.
2. Robustness
3. Smith & Huang
4. Bae
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کیفیت درآمد را بهبود داده است یا خیر .او تالش میکند دستاوردها و خسارات تغییرات قیمت مسکن
بر قشر متوسط را (با استفاده از تخمین میزان رفاه جامعه) اندازهگیری کندَ .چتوپاتیایا،)۱۹۹۹( 1
یک مجموعه داده بزرگ در سطح خانوار را با تکنیک دومرحلهای تخمین هدونیک ترکیب میکند

تا تخمینهای تازهای از میل به پرداخت برای کاهش آلودگی هوا در شیکاگو برآورد نماید .او نشان

میدهد که تخمینهایی از نوع میل به پرداخت در تصریح فرم ساختاری پایدار هستند و تخمینهای
میل نهایی به پرداخت برای کاهش میزان ( 2PM10ذرات معلق با قطر کمتر از  10میکرون) به مقدار
زیادی با تخمینهای قبلی قیاسپذیرند .منافع تغییرات غیرنهایی نشان میدهند که خانوارها از

PM

بیشتر از  3SO2متضرر میشدند .برون و همکاران ،)۱۹۹۹( 4از مجموعه داده قیمت مسکن و همچنین

داده کیفیت هوای ساحل جنوبی لسآنجلس استفاده میکنند تا درباره نتایج تجربی خوشهبندی

جغرافیایی 5بر میل نهایی به پرداخت برای مشخصههای زیستمحیطی تحقیق کنند .داده آنها یک
سال بیست و ششم

ساختار طبیعی سلسلهمراتبی را بازتاب میدهد که در سطح یک مربوط به داده مکانی (قیمت مسکن،

منطقه زندگی) ،در سطح دو مربوط به داده همسایگی ،و در سطح سه مربوط به داده کیفیت هوا است.
سنجیدن روشهای امتحاننشده میتواند راهگشا و همچنین راهنمای بسیار مناسبی برای

مطالعات بعد از خود باشند .پالمکوئیست و ایسرانگکورا ،)۱۹۹۹( 6در  13منطقه ایاالت متحده آمریکا

شماره 4

مقایسهای بین نتایج مدلهای هدونیک قیمت مسکن و تاثیر آلودگی هوا بر آن که با استفاده از

بازارهای چندگانه و تخمین سیستمها بهدست آمده بود ،با نتایج مدلهای تصادفی مطلوبیت (که از

زمستان 1400

همان دادهها استفاده کرده بودند) انجام دادند .کیم و همکاران ،)۲۰۰۳( 7برای بهبود دادن روش توابع
تخمینزنندۀ هدونیک قیمت ،آن هم هنگامی که دادهها ذاتاً فاصلهای 8هستند ،یک مدل هدونیک

قیمت مسکن و اقتصادسنجی فاصلهای ساختند و برای کالنشهر سئول ارزش نهایی بهبود را در

غلظت سولفور دیاکسید ( )SO2و نیتروژن دیاکسید ( )NOxتخمین زدند .آزمون تشخیصی 9باعث
شد تا مدل تاخیر فاصلهای بر مدل خطای فاصلهای ترجیح داده شود .نتایج نشان میدهند که سطوح
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1. Chattopadhyay
2. Particulate Matter
3. Sulfur Dioxide
4. Beron et al.
5. Geographic Clustering
6. Palmquist & Israngkura
7. Kim et al.
8. Spatial
9. Diagnostic Testing

آالینده سولفور دیاکسید اثر قابلقبولی بر قیمت مسکن دارد ،در حالی که آالینده نیتروژن دیاکسید

چنین اثری ندارد .پژوهشگران این تفاوت در تاثیر را به سطوح باالی آالینده سولفور دیاکسید،
میدهند .انسلین و گالو ،)۲۰۰۶( 1حساسیت مدلهای هدونیک قیمت مسکن را به درونیابی مکانی

2

مقادیر کیفیت هوا بررسی میکنند .سه جنبه از این پرسش در نظرگرفته شد :تکنیک درونیابی مورد

استفاده ،شامل بودن کیفیت هوا به عنوان یک متغیر پیوسته در مقابل متغیر گسسته در این مدل،

و روش مورد استفاده برای تخمین .آنها از نمونه فروش مسکن در سال  1999در سواحل جنوبی

منطقه کالیفرنیا و از هر دو روش  MLE3و  GMM4در تخمین هدونیک قیمت استفاده میکنند.

در ادامه ن ِیل و همکاران ،)۲۰۰۷( 5در مطالعات هدونیک قیمت مسکن نشان میدهند که روش

تخمین بیشینه درستنمایی مکانی نسبت به روش هدونیک حداقل مربعات ارجحیت دارد .تواناییهای

آن زمان ،محاسبات روش بیشینه درستنمایی را به مجموعه دادههای کوچک محدود کرده بود .آنها

تاثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در شهر تهران

هنگامی که با استانداردهای آلودگی مقایسه شد و تاخیر مربوط به آالینده نیتروژن دیاکسید ،نسبت

این محدودیت را با وصل کردن روش بیشینه درستنمایی مکانی به خودراهاندازی بلوکی 6که فرمی از

شبیهسازی مونته کارلو 7است و برای دادههای مستقل مکانی استفاده میشود ،برطرف میکنند .آنها

نتیجه میگیرند که روش بیشینه درستنمایی مکانی در شرایط این شبیهسازی همواره بهتر از روش
معمول  OLSاست و فارغ از روش استفادهشده ،کیفیت داده هوا مهم است .انسلین و لوزانو-گراسیا

8

مسکن ،اغلب جنبۀ خطای بالقوه در متغیرها در اندازه آلودگی هوا تا آن زمان نادیده گرفته شده

بودند .آنها میزانی را که در آن ممکن است این خطا بر نتایج تخمینهای میل نهایی به پرداخت تاثیر

بگذارد ،ارزیابی میکنند و از دادههای قیمت مسکن و کیفیت هوا در سال  1999در ساحل جنوبی

منطقه کالیفرنیا استفاده میکنند .باخاری و همکاران ،)۲۰۱۲( 9مدل هدونیک مسکن را در حضور
متغیرهایی که در طول زمان تغییر میکنند و قابلمشاهده نیستند ،بازطراحی میکنند .مدل آنها بر
1. Anselin & Le Gallo
2. Spatial Interpolation
3. Maximum Likelihood Estimation
4. Generalized Method of Moments
5. Neill et al.
6. Block Bootstrapping
7. Monte Carlo Simulation
8. Anselin & Lozano-Gracia
9. Bajari et al.

پرهام حیدری بهادری و محمد حسینی

( ،)۲۰۰۸معتقدند که در ارزیابی تاثیر بهبود کیفیت هوا از طریق مدلهای تخمین هدونیک قیمت
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این فرض استوار است که میتوان از قیمت قبلی معاملهشده برای کنترل ویژگیهای یک مسکن یا

ویژگیهای همسایگی آن ،که در طول زمان تغییر میکنند ولی قابلمشاهده نیستند ،استفاده نمود.
آنها با تخمین اثر سه آالینده هوا بر قیمت مسکن در کالیفرنیا طی سالهای  1990تا  2006مشاهده

میکنند که در نظر نگرفتن اریب ناشی از این مسئله میتواند منافع ناشی از سیاست کاهش آلودگی

هوا را کمتر نشان دهد.

با توجه به اینکه پژوهشهای مشابه برای کشورهای در حال توسعه و همچنین کشورهایی غیر از

ایاالت متحده آمریکا بسیار کم انجام گرفته بود ،یوسف و رسسودارمو ،)۲۰۰۹( 1تالش میکنند تحلیل

هدونیک قیمت مسکن را که روش معمول استفادهشده برای یافتن ارزش هوای پاک در کشورهای
توسعهیافته است ،انجام دهند .این تحلیل با استفاده از ترکیب دادههای قیمت مسکن و ویژگیهای

آن از مشاهدات خانوار اندونزیایی ،و دادههای سطح شش آالینده متفاوت در محیط شهر جاکارتا انجام
سال بیست و ششم

میگیرد و نتایج نشان میدهد که سرب ،هیدروکربن ،و سولفور دیاکسید جزو آالیندههایی هستند
که رابطه منفی با قیمت مسکن دارند .کومارووا ،)۲۰۰۹( 2قیمت ضمنی سطح زیستمحیطی آلودگی

هوا را در شهر مسکو بر پایۀ قیمت مسکن محاسبه میکند .متغیرهای توضیحی او شامل مشخصات
فیزیکی منازل ،زیستمحیطی ،جامعهشناسی محلی ،و دادههای جغرافیایی (مختصات جغرافیایی هر

شماره 4

مسکن) میشوند .نتایج رگرسیون خطی برای متغیرهای زیستی ،کاهش قیمتها را هنگام افزایش

سطح آلودگی هوا اعم از موادی چون کربن مونواکسید ،نیتروژن دیاکسید ،سولفور دیاکسید ،و

زمستان 1400

ذرات معلق نشان میدهند .همچنین ،میل نهایی به پرداخت برای کیفیت باالتر زیستمحیطی برای
مدلهای خطی و  log-logارائه شد .گونزالز و همکاران ،)۲۰۱۳( 3میل نهایی به پرداخت را برای

کاهش  PM10در سه شهر بزرگ مکزیک تخمین میزنند .این تخمین از دادههای ژانویه  2003تا می
 2004انجام میگیرد و از روش متغیر ابزاری برای از بین بردن اریب مربوط به متغیرهای واسطهای

4

استفاده میشود و از فصلی بودن غلظت  PM10به واسطۀ الگوهای بارش در آن سه شهر به منظور
ساختن یک ابزار معتبر برای  PM10استفاده میگردد.

اصالحات قانون هوای پاک 5در  1990در ایاالت متحده آمریکا بهطور مستقیم با آلودگی هوا
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1. Yusuf & Resosudarmo
2. Komarova
3. Gonzalez et al.
4. Omitted Variables
)5. Clean Air Act (CAA) https://en.wikipedia.org/wiki/Clean_Air_Act_(United_States

ارتباط داشته و برای استفاده در مطالعات مربوط به این زمینه مناسب بوده است .چای و گرینستون

1

( ،)۲۰۰۵با استفاده از ساختار این قانون ،تاثیر ذرات معلق در هوا 2را بر قیمت مسکن مطالعه

و محدودیتهای خاصی برای کاهش آلودگی در این مناطق اعمال میشود .آنها از این وضعیت،

یعنی باالتر بودن آلودگی هوا از سطح مجاز ،به عنوان یک متغیر ابزاری 3استفاده مینمایند و مشاهده

میکنند که کشش قیمت نسبت به آلودگی هوا بین  -0/20تا  -0/35است .همچنین ،نشان میدهند
که این مدل نسبت به تخمینهای مقطع زمانی و اثر ثابت حساسیت کمتری نسبت به تصریح مدل

دارد .النگ ،)۲۰۱۵( 4با استفاده از مشاهدات محدودشدۀ خانوار آمریکایی ،که یک پانل با تناوب

زیاد از قیمتها و معامالت و مشخصات ساکنان است ،مسیر زمانی قیمتها (مرتبشده بر اساس

ترجیحات) را در پاسخ به تغییرات کیفیت هوا ،که به دلیل تغییرات فشار قانونی متاثر از قانون

اصالحات  1990هوای پاک ایجاد شد ،بررسی میکند .نتایج او نشان میدهد که مالکان مسکن به
تغییرات سریعاً واکنش نشان میدهند .بنتو و همکاران ،)۲۰۱۵( 5با استفاده از دادههای جغرافیایی و با

تاثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در شهر تهران

میکنند .مطابق با این قانون ،مناطقی که در آنها آلودگی هوا از سطحی مشخص فراتر باشد ،قوانین

بهره بردن از راهبرد متغیر ابزاری نشان میدهند که برخالف انتظار عموم ،منافع اعمال معاهده هوای
پاک در سال  1990تدریجی بوده است .بر اساس دادههای قیمت مسکن ،بهطور ساالنه خانوارهای

بعد از گذشت قریب به نیم قرن از اولین مطالعات مربوط به تاثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن ،که

در منطقه سالت لیک 6انجام شده بودند ،نیاز به مطالعه جدید با توجه با دانش جدید در این منطقه
حس شد .لی و همکاران ،)2016( 7معتقدند که پژوهشگران تا آن زمان تاثیرات آلودگی هوا بر قیمت

مسکن را بهطور جامع و در اقتصاد محلی بررسی نکردهاند .این تاثیرات ممکن است به صورت مکانی

با معیارهای دسترسی دارای ارتباط باشد ،نسبت به چگونگی پراکندگی در زمان و مکان تفاوت داشته
باشد ،و دارای تاثیرات قابلتوجه محدودشده به مکان باشد .در نتیجه ،آنها دادههای قیمت مسکن
1. Chay & Greenstone
)2. Total Suspended Particulates (TSPs
)3. Instrumental Variable (IV
4. Lang
5. Bento et al.
6. Salt Lake
7. Li et al.

پرهام حیدری بهادری و محمد حسینی

صدکهای پایین درآمدی از این برنامه برابر با  0/3درصد از درآمدشان طی دهه  1990سود کردند،
و این مقدار تقریباً دو برابر خانوارهایی است که در صدکهای باالتر بودند.

13

فصلنامه علمی -پژوهشی

و مدلهای هدونیک قیمت را بررسی میکنند تا ترجیحات اساسی مصرفکنندگان برای تسهیالت

مختلف و معیارهای دسترسی در شهر سالت لیک با تمرکز بر آلودگی هوا و پوشش جنگل آزمون شود.
در سالهای اخیر مطالعات مشابهی در منطقه شرق آسیا انجام شدهاند .عزمی و همکاران

1

( ،)۲۰۱۲رابطه بین کیفیت هوا و قیمت مسکن را با این انتظار که کیفیت هوا یک معیار اثرگذار بر
قیمت مسکن است ،در محیط خرد و برای دو ناحیه در ایالت سالنگور 2در کشور مالزی با تمرکز بر

قیمت منازل مسکونی مورد بررسی قرار میدهند .بونیانام ،)۲۰۱۶( 3هزینه اقتصادی خسارت آلودگی

هوا را در مپ تا فوت 4کشور تایلند با استفاده از روش هدونیک قیمت تخمین میزند .هائو و ژنگ

5

( ،)2017از سری دادههای پنل برای هفت شهر کلیدی چین از سال  2003تا  2014برای مطالعه
تاثیر آلودگی زیستمحیطی بر قیمت مسکن در شهرهای مهم چین استفاده میکنند و در کنار

متغیرهای اصلی ،متغیرهای کنترلی مانند سرانه مساحت سبز ،تعداد وسایل حملونقل عمومی بهازای

سال بیست و ششم
شماره 4
زمستان 1400
14

هر ده هزار نفر ،سرانه تولید ناخالص داخلی ،نسبت کسری کل بودجه به تولید ناخالص داخلی ،نسبت
افراد شاغل به کل جمعیت ،و تراکم جمعیت را بکار میبرند .آنها عالوه بر مدل رگرسیون ایستای پانل
دیتا ،از  GMMبرای کنترل درونزایی بالقوه و نشان دادن پویاییها استفاده میکنند .می و همکاران

6

( ،)۲۰۲۰تالش میکنند متوسط میل نهایی به پرداخت برای هوای پاک در پکن را با مدل هدونیک

قیمت اندازه بگیرند .آنها از مجموعه دادههای تعامالت مسکن و اطالعات شش آالینده از سال 2013
تا سال  2016در پکن استفاده میکنند .همچنین ،در تخمین تابع هدونیک قیمت از روش  OLSو

مدل پانل با اثرات ثابت 7متفاوتی برای کنترل بهتر متغیرهای غیرقابل مشاهده استفاده شده است.

لیو و همکاران ،)۲۰۲۱( 8با بهرهگیری از طراحی ناپیوستگی رگرسیون ،9تاثیر آلودگی هوا بر قیمت
مسکن را در طول رودخانهای در چین که منطقه را به دو بخش مجاز و غیرمجاز برای استفاده از
گرمایش سوخت ذغالی بر اساس قانون رودخانه ُهوای 10در چین تقسیم کرده بود ،بررسی میکنند.
1. Azmi et al.
2. Selangor
3. Boonyanam
4. Map Ta Phut
5. Hao & Zheng
6. Mei et al.
7. Fixed Effects
8. Liu et al.
)9. Regression Discontinuity (RD
10. Huai River Policy

آنها با استفاده از تغییرات ذرات معلق با قطر کمتر از  10میکرومتر و طراحی ناپیوستگی رگرسیون

بر اساس فاصله از رودخانه و در شرایطی که تغییرات شبهآزمایشی بودند ،و همچنین با استفاده از
میکنند که بهازای هر  1میکرومتر بر متر مربع از آالینده ،حدود  1درصد به قیمت منازل مسکونی
اضافه شده است.

در ایران نیز مطالعاتی در این موضوع صورت گرفته است .خورشیددوست ( ،)2009رابطه بین

عوامل زیستمحیطی و قیمت مسکن را در شهر تبریز با استفاده از روش هدونیک قیمت برآورد
میکند و نتیجه میگیرد که محیطزیست و عوامل زیستمحیطی ارزش باالیی برای مردم در خرید
خانه دارند .آقاپورصباغی ( 300 ،)2011پرسشنامه در مناطق مختلف کالنشهر تهران در سال 1387

جمعآوری نمود و تاثیر میزان آلودگی هوا بر قیمت مسکن را از طریق روش هدونیک تخمین زد.
سالم و اکابری تفتی ( ،)2018میزان تمایل به پرداخت برای فرار از آثار مضر گاز کربن دیاکسید را

تاثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در شهر تهران

دادههای مربوط به  30شهر بزرگ در هر دو طرف رودخانه و در دوره زمانی  2006تا  ،2015مشاهده

به تفکیک استانهای ایران و طی سالهای  1380تا  1391با استفاده از روش هدونیک قیمت مسکن
تخمین میزنند.

در زمینههای نظری نیز مدلسازیهای فراوانی در رابطه با اثر اقتصادی عوامل زیستمحیطی در

ایران انجام گرفته است (.)Esfahani & Mahdavi Zafarghandi, 2017; Fadaee & Motaffef, 2016

دادهها و مدل

در این بخش به توضیح دادههای مورد استفاده پرداخته میشود و تغییرات ایجادشده در آنها به

منظور استفاده در مدل و تخمین نهایی شرح داده میشود .این توضیحات بهترتیب برای داده آلودگی

هوا ،داده معامالت مسکن ،نحوه متصل کردن داده معامالت مسکن به داده آلودگی هوا ،دادههای

پرهام حیدری بهادری و محمد حسینی

روششناسی پژوهش

مربوط به تفاوت ویژگیهای مناطق شهرداری در تهران ،خالصه آماری این دادهها ،و در نهایت توضیح
مدل اقتصادسنجی آورده میشوند.
داده آلودگی هوا

داده آلودگی هوا از سال  1391در «سامانه پایش کیفی هوای کشور» به صورت ساعتی و برای
1

1. https://aqms.doe.ir/home/AQI
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 131شهر (تعداد شهرها بهتدریج زیاد شدهاند) در دسترس است .برخی از این شهرها دارای تعداد
ایستگاههای متفاوتی هستند .این دادهها شامل شاخص آلودگی آالیندههای کربن مونواکسید ،اوزون،

نیتروژن دیاکسید ،سولفور دیاکسید ،و ذرات معلق در هوا (به تفکیک قطر کمتر از  10میکرون و
قطر کمتر از  2/5میکرون) میشود .همچنین ،موقعیت جغرافیایی هر ایستگاه مشخص و برای هر

استان و هر منطقه و هر ایستگاه یک شناسه مشخص شده است .به منظور تمیز کردن داده آلودگی،

ابتدا مشاهدات مربوط به  11ایستگاه سنجش کیفیت هوا در کالنشهر تهران انتخاب شدند.

برای هر کدام از آالیندههای مذکور ،مشاهدات مربوط به صدک اول و صدک آخر هر آالینده

حذف شد تا مشاهداتی که پرت هستند و با وجود تعداد کمشان ممکن است میانگین را تغییر دهند،

حذف شوند .برای هر ایستگاه و برای هر آالینده ،مقایسه ساعتی بین شاخصها انجام شد و جهشهای

ناگهانی (بیش از  40واحد تغییر در شاخص) در مشاهدات حذف شدند و سپس ،از این دادههای

سال بیست و ششم

ساعتی در روزهایی که دستکم  12ساعت مشاهده برای کیفیت هوا وجود داشت ،به صورت روزانه
میانگینگیری شد .بعد از آن ،برای هر ایستگاه و برای هر شش آالینده ذکرشده ،برای تمام روزهای
موجود در دامنه زمانی این پژوهش ،میانگین ساالنه شاخص (میانگین  365روز منتهی به روز مورد

نظر) گرفته شد و روزهایی که در آنها ایستگاه و شاخص مورد نظر طی  365روز قبل از خود کمتر از

شماره 4

 120روز دارای مشاهده بودند ،از داده حذف شدند .به این ترتیب ،برای هر ایستگاه و برای روزهایی که
دارای مشاهدات کافی ساالنه بودند ،میانگین شاخص آالیندهها برای یک سال منتهی به آن روز برای

زمستان 1400

آن ایستگاه بهدست آمد .موقعیت ایستگاههای سنجش کیفیت هوا در شکل ( )2نشان داده میشود

و خطوط خاکستری در نقشه مرز مناطق شهرداری تهران را نشان میدهند .میانگین تغییرات ساالنه
برای شاخص آالینده  PM2.5که مهمترین شاخص آلودگی است ،در شکل ( )3آمده است .خط سیاه

ضخیم ،میانگین ساالنه شاخص کل ایستگاهها و خطوط دیگر ،میانگین ساالنه شاخص هر ایستگاه را

نشان میدهند .همانطور که دیده میشود ،شهرری و قائم جزو آلودهترین ایستگاهها و دانشگاه شهید
بهشتی پاکترین ایستگاه در دوره مورد بررسی هستند.
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تاثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در شهر تهران

شکل  :٢مکان جغرافیایی ایستگاههای سنجش کیفیت هوا در نقشه تهران

تهران تهران
نقشه نقشه
هوا در
کیفیت
هایسنجش
های
ایستگاه
جغرافیایی
شکل  :2مکان
هوا در
سنجش کیفیت
ایستگاه
جغرافیایی
شکل  :٢مکان

پرهام حیدری بهادری و محمد حسینی

شکل  :٣تغییرات کیفیت آالینده  PM2.5در سطح ایستگاهها

شکل  :٣تغییرات کیفیت آالینده  PM2.5در سطح ایستگاهها

شکل  :3تغییرات کیفیت آالینده  PM2.5در سطح ایستگاهها

۹

۹
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داده معامالت مسکن

دادههای معامالت مسکن به صورت «شرح قرارداد معامالت واحدهای مسكونی آپارتمانی» در

سامانه امالک وزارت راه و شهرسازی 1از سال  1389موجود است .این دادهها شامل کد قرارداد،

نوع ملک ،منطقه شهرداری ،نوع کاربری ،مساحت ملک ،درصدی از ملک که معامله شده ،قیمت
معاملهشده و قیمت هر متر مربع ،عمر بنا ،نوع اسکلت ،تاریخ ثبت قرارداد ،و کد پستی میشود .به

منظور تمیز کردن این سری از داده ،ابتدا مشاهداتی که در آنها قیمت کل ملک باالتر از  50میلیارد
تومان ،قیمت هر متر مربع کمتر از هزار تومان ،و قیمت هر متر مربع بیشتر از  100میلیون تومان

بودند و همچنین مشاهدات دارای مساحت کمتر از  2و بیشتر از  20هزار متر مربع و عمر بیشتر از

 90سال حذف شدند .سپس متراژ هر خانه در قیمت هر متر از منزل ضرب شد و مقادیری که بیش
از  3هزار تومان با قیمت کل ملک اختالف داشتند ،حذف شدند .تعدادی معامله نیز بودند که در آنها

سال بیست و ششم

بخشی از خانه بهجای کل آن فروش رفته بود یا کاربری غیرمسکونی داشتند که آنها نیز از مجموعه

فایل داده خارج شدند .همچنین ،فقط آن دسته از مشاهدات نگه داشته شدند که نوع ملک در آنها
«دستگاه آپارتمان» تعیین شده بود.

شماره 4

آنها بهطور واضحی نادرست بود (مانند کد یک رقمی ،یا  10رقم صفر یا  10رقم یک) ،و مشاهداتی

زمستان 1400

در مورد اصالح اشکاالت مربوط به کد پستی ،مشاهداتی که کد پستی نداشتند یا کد پستی

مساحتشان تغییر کرده بود .به دلیل اینکه مساحتها برای یک کد پستی در یک مشاهده با مشاهده
دیگر کمی تفاوت داشتند و برخی از آنها دقیق و برخی گرد شده بودند ،با اختالف نهایتاً یک متر

که کد پستی آنها بیش از  8بار تکرار شده بود ،از داده حذف شدند .همچنین ،تعداد بسیار زیادی
مشاهده وجود داشتند که کد پستیشان یکسان اما مساحت مسکن متفاوت بود .مث ً
ال بعد از چند سال

مربع در مساحت دادههایی که کد پستی یکسان ولی اختالف فاحش در مساحت داشتند ،حذف شدند
تا مطمئن شویم که کدهای پستی مربوط به یک مسکن هستند .در نهایت ،مشاهداتی که در آنها

یک کد پستی با فاصله کمتر از سی روز ،بیشتر از یک بار معامله شده بودند نیز از داده حذف شدند.

از آنجا که از سال  1398کد پستی تنها به صورت شش رقم اول منتشر شده و به همین دلیل دنبال

کردن یک کد پستی در طول زمان برای آنها ممکن نبوده است ،بازه زمانی مطالعه با توجه به کیفیت

داده آلودگی هوا بین  1392تا  1397تعیین شد.

به منظور در نظرگرفتن تغییرات مکانی و همچنین تاثیر آلودگی منطقهای بر قیمت مسکن ،الزم
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1. https://amlak.mrud.ir/

است موقعیت جغرافیایی هر مسکن مشخص باشد تا بتوان فاصلۀ مسکن مربوطه را تا ایستگاههای
سنجش آلودگی هوا محاسبه کرد .همچنین ،برای کنترل تغییرات منطقهای الزم است بدانیم که هر

پستی  10رقمی نشاندهندۀ محدوده
کد پستی آن استفاده میشود .در ایران 5 ،رقم اول هر کد
ِ
جغرافیایی مکان مورد نظر است و مسکنهایی که در کد پستی خود دارای  5رقم اول مشترک
هستند ،از نظر موقعیت جغرافیایی نسبتاً بههم نزدیکاند .در سامانهای 1که شرکت ملّی پست ایران در

اختیار عموم قرار داده ،امکان جستجوی مکانهایی که با این  5رقم شروع میشوند ،فراهم شده است

و میتوان بر اساس آن ،مکان منزلهایی را که با این ارقام آغاز میشوند جستجو کرد .با انجام این
کار ،برای هر  5رقم آغازین کد پستی ،اطالعات مربوط به مسکنهای مربوطه تا سقف  2000رکورد
ثبت شد و سپس میانگین طول جغرافیایی و میانگین عرض جغرافیایی این رکوردها به مختصات

جغرافیایی هر مسکن اضافه گردید .موقعیت مکانی هر کدام از این  5رقم ابتدایی کد پستی به صورت

تاثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در شهر تهران

کد پستی در کدام منطقه شهرداری واقع شده است .برای تعیین موقعیت جغرافیایی هر مسکن ،از

نقاط کمرنگ روی شکل ( )4نشان داده میشود:

پرهام حیدری بهادری و محمد حسینی

شکل  :٤موقعیت منازل مسکونی و ایستگاههای سنجش کیفیت هوا روی نقشه تهران

شکل  :4موقعیت منازل مسکونی و ایستگاههای سنجش کیفیت هوا روی نقشه تهران
برای اینکه قیمت های معامله مسکن از قیمت اسمی به قیمت حقیقی تبدیل شوند ،نیاز به شاخص قیمت دارند .برای حقیقی کردن
قیمتها ،از داده «قیمت فروش یک متر زیربنای مسکونی به تفکیک مناطق شهرداری تهران در سالهای  1۳88تا  »1۳۹8استفاده شد
1. Sina2.post.ir
که از طریق درگاه ملّی آمار 1قابل دسترسی است .این داده دارای تفکیک فصلی است که ما آن را به تفکیک ماهانه تبدیل کردیم .به این
شکل که قیمت هر فصل برای ماه میانی آن در نظرگرفته شد ،و اختالف قیمت این ماههای میانی در سه ماه فاصلهای که بینشان وجود
دارد ،تقسیم شد (برای مثال ،اگر قیمت یک متر زیربنا در فصل بهار  1۰۰و در فصل تابستان  1۳۰باشد ،قیمت ماه اردیبهشت  1۰۰و
قیمت ماه مرداد  1۳۰در نظرگرفته شده است و قیمت ماههای خرداد و تیر بهترتیب  11۰و  12۰در نظرگرفته خواهند شد) .این کار به
این منظور انجام میشود که از اریب حاصل از جهشهای قیمت کم شود ،چون در حالت میانگین فصلی ،بهویژه برای فصلهایی که دارای
جهش قیمت زیاد بودهاند ،ممکن است قیمت حقیقی ماه اول بیشتر از قیمت حقیقی ماه سوم تخمین زده شود و باعث اریب شدن تخمین
گردد .برای بهدست آوردن شاخص قیمت منطقهای ،ماه پایه فروردین  1۳۹2انتخاب شد و میانگین قیمتهای فروش یک متر زیربنا در
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برای اینکه قیمتهای معامله مسکن از قیمت اسمی به قیمت حقیقی تبدیل شوند ،نیاز به شاخص

قیمت دارند .برای حقیقی کردن قیمتها ،از داده «قیمت فروش یک متر زیربنای مسکونی به تفکیک
1
مناطق شهرداری تهران در سالهای  1388تا  »1398استفاده شد که از طریق درگاه م ّلی آمار

قابلدسترسی است .این داده دارای تفکیک فصلی است که ما آن را به تفکیک ماهانه تبدیل کردیم .به

این شکل که قیمت هر فصل برای ماه میانی آن در نظرگرفته شد ،و اختالف قیمت این ماههای میانی در

سه ماه فاصلهای که بینشان وجود دارد ،تقسیم شد (برای مثال ،اگر قیمت یک متر زیربنا در فصل بهار

 100و در فصل تابستان  130باشد ،قیمت ماه اردیبهشت  100و قیمت ماه مرداد  130در نظرگرفته
شده است و قیمت ماههای خرداد و تیر بهترتیب  110و  120در نظرگرفته خواهند شد) .این کار به این

منظور انجام میشود که از اریب حاصل از جهشهای قیمت کم شود ،چون در حالت میانگین فصلی،

بهویژه برای فصلهایی که دارای جهش قیمت زیاد بودهاند ،ممکن است قیمت حقیقی ماه اول بیشتر از
سال بیست و ششم

قیمت حقیقی ماه سوم تخمین زده شود و باعث اریب شدن تخمین گردد .برای بهدست آوردن شاخص

قیمت منطقهای ،ماه پایه فروردین  1392انتخاب شد و میانگین قیمتهای فروش یک متر زیربنا در هر
ماه در یک منطقه بر میانگین قیمت فروش یک متر زیربنا در فروردین  1392در همان منطقه تقسیم

شد تا شاخص منطقهای قیمت بهدست بیاید .سپس ،قیمت معامله مسکن بر شاخص قیمت منطقهای

شماره 4

که مسکن در آن واقع شده ،تقسیم شد تا قیمت حقیقی مسکن بهدست بیاید.
اتصال داده آلودگی هوا به داده معامالت مسکن

زمستان 1400

در بخشهای پیشین اشاره شد که چگونه در داده آلودگی هوا ،سنجش کیفیت هوا برای هر روز

در هر ایستگاه ،میانگین ساالنه شاخص آالیندهها (میانگین روز مورد نظر و  364روز قبل از آن) گرفته
شد .همچنین ،شرح داده شد که در داده معامالت مسکن چگونه برای هر مسکن ،موقعیت جغرافیایی

آن بهدست آمد .برای اینکه مشخص شود هر مسکن در معرض چه مقدار از آلودگی هوای ساالنه قرار

داشته ،از نوعی میانگینگیری وزنی معکوس بر اساس فاصله مسکن تا ایستگاههای سنجش کیفیت

هوا استفاده شده است .به این صورت که ایستگاههایی با فاصله زیاد از مسکن (ایستگاههایی که جمع
معکوس فاصله مرتبشده تا آن ایستگاه بیشتر از  90درصد جمع معکوس کل فاصلهها بود) از فرایند

میانگینگیری حذف شدند ،و در روزی که معامله مسکن انجام شده بود ،میانگین وزنی شاخص

آالیندهها بر اساس معکوس فاصله مسکن از ایستگاهها اندازهگیری شد.
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معادل جمعیت
زبالهبخش بر
منطقه
ورود به
معنای
جذب سفر
منطقه نرخ
جمعیتبهآنهرمنطقه،
بخش بر
«آمارنامههای شهرداری تهران» و «آمارنامههای شهر تهران» استفاده شد 1.از میان آمارهای مختلف
احتساب
سرانهعمومی
پارکهای
مساحت
(بر با
سالبرابر
مساحتهرپارک
سرانه
تولیدهزار
روزانهحسب
منطقه در هر سال (بر
برابر با مساحت پارکهای عموم
مساحت(با پارک
هزار تن)،
حسب
منطقه در
تن) ،هر
زباله در
موجود در آمارنامهها ،این موارد که برای منطقههای مختلف در طول زمان تغییراتی داشتهاند ،انتخاب
مرگومیر
حسبسرانه
منطقه ،و
جمعیت آن
مربع بخش
حسب متر
شهرداری ب
مناطقهای
شهری) به تفکیک پارک
(تعدادجمعیت آن منطقه ،و سرانه م
بخش بر
متر مربع
شهرداری بر
تفکیک برمناطق
شهری) به
جنگلیردرون
اعتبارات
منطقه)،
آن
مساحت
بر
بخش
شهرداری
منطقه
هر
جمعیت
(برآورد
جمعیت
تراکم
شدند:
داده باید به
مناطق،
اینساالنه
میانهای
ویژگی
مربوطآنبه تفاوت
مجموعهبرداده
میان این
منطقه) .از
اینتفاوت ویژگیهای ساالنه مناط
مربوط به
مجموعه
منطقه) .از
جمعیت
منطقه بخش
شدگان هر
خش بر جمعیت آن فوت
آن
جمعیت
منطقه بخش بر
هر
خروج از
سفر به
وجودنرخ
زیادیریال)،
متغیرها(برحسب میلیارد
جذبشده
منظور
بود .به
دارای
معناینهایی
تخمین
تولیدباشد،
تخمین نهایی دارای اریب خواهد
باشد،
خواهدداشته
اریبوجود
زیادی
وابستگی
متغیرها
این
داشته از
هر کدام
وابستگیکه اگر بین
ن هر کدام از این نکته دقت کرد
زباله
سرانه تولید
منطقه،
بخشبابر جمعیت
شدهرتا منطقه
بررسی به
معنای ورود
سفر به
منطقه ،نرخ
متغیرهای
متغیرهاتر به
همبستگیآنکم
متغیرهایی
جذباین
همبستگی
متغیرهایی با همبستگی کمتر به ع
عنوانشد تا
بررسی
همبستگی این
کنترل ،جدول
متغیرها برای
مناسب
متغیرهای
ب برای کنترل ،جدولانتخاب
برابر
پارک
مساحت
سرانه
تن)،
هزار
(برحسب
سال
هر
در
منطقه
هر
در
زباله
تولید
روزانه
میانگین
معادل
اعتبارات
 .در نهایت متغیرهای
پارک،
تراکم زباله،
یرهای تولید
متغ سرانه
نهایتشده،
در جذب
سرانهاعتبارات
جمعیت،
جمعیت ،شوند.
تراکموارد مدل
کنترلی
شده،و سرانه تولید زباله ،سرانه مساحت
مساحتجذب
میشود:
انتخابآورده
جدول ()2
ر انتخاب شدند .خالصه
خالصه آماری دادهها در جدول ( )2آورده میشود:
شدند.
دادههاایندرمنظور
آماری برای
مرگومیر
انتشارات-سازمان /3آمارنامه-شهرداری-تهران 1. https://tmicto.tehran.ir/
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با مساحت پارکهای عمومی (با احتساب پارکهای جنگلی درونشهری) به تفکیک مناطق شهرداری

برحسب متر مربع بخش بر جمعیت آن منطقه ،و سرانه مرگومیر (تعداد فوتشدگان هر منطقه بخش
بر جمعیت آن منطقه) .از میان این مجموعه داده مربوط به تفاوت ویژگیهای ساالنه مناطق ،باید به این
نکته دقت کرد که اگر بین هر کدام از این متغیرها وابستگی زیادی وجود داشته باشد ،تخمین نهایی
دارای اریب خواهد بود .به منظور انتخاب متغیرهای مناسب برای کنترل ،جدول همبستگی این متغیرها

بررسی شد تا متغیرهایی با همبستگی کمتر به عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل شوند .در نهایت

متغیرهای تراکم جمعیت ،اعتبارات جذبشده ،سرانه تولید زباله ،سرانه مساحت پارک ،و سرانه مرگومیر
برای این منظور انتخاب شدند .خالصه آماری دادهها در جدول ( )2آورده میشود:
جدول  :۲خالصه آماری دادهها
سال بیست و ششم

متغیرها

مشاهدات میانگین انحراف معیار کمینه

شماره 4

98/05 142952

7/41

72/5

شاخص آالینده
41/79 124977
 :2 COخالصه آماری دادهها
جدول

4/43

25/18

71/02

1۹2/٦٨
0/33

28/08

شاخص آالینده PM2.5
شاخص آالینده NO2

59/25 134691

15/11
154324
لگاریتم قیمت هر متر مسکن معامل
انحراف معیار
مشاهداتهشدهمیانگین
متغیرها

7/37

0/6
کمینه

زمستان 1400

زمانی بین دو معامله1٤2۳۰2
اختالفPM2.5
شاخص آالینده
4/98۱/٤1 154324۳٨/۵۰
(برحسب فصل)
۹1
/
۵٨
۱
/
۹۱
۰۳
/
2۰
1۹٤٦۳1
NO
آالینده
شاخص
815/43 523/37 154324
 2اعتبارات جذبشده
2۰/1٨ 0/0008
12٤۳۱۱نفر) ٤/٤۹ 154324٤1/۱۳
شاخص آالینده CO
0/0002
تولید زباله (تن در روز بر
سرانه
٦/۳2
۵/٦
1۰/11
1۰٤۹2٤
لگاریتم قیمت هر متر مسکن معاملهشده
4/99
4/88 154324
سرانه مساحت فضای سبز
۵/۹۹
٦/۹۳
٤/۳٨
اختالف زمانی بین دو معامله (برحسب فصل) 1۰٤۹2٤
0/001
0/004 154324
سرانه مرگومیر
۵
٨1۰/٤۹
۰2۹/۹۱
1۰٤۹2٤
اعتبارات جذبشده
۵/۵۵۵۰
۵/۵۵۵2
۵/۵۵۵٨
1۰٤۹2٤
سرانه تولید زباله (تن در روز بر نفر)
۵/۱2
٤/۳۳
٤/٨٨
1۰٤۹2٤
سرانه مساحت فضای سبز
مدل اقتصادسنجی
۵/۵۵1
۵/۵۵1
۵/۵۵٤
1۰٤۹2٤
سرانه مرگومیر

مدل اقتصادسنجی

بیشینه

۱2/۰
6/39

31/08
6/92
بیشینه

۳1
0 /۹1
۱1/۵2
0/0005
1٨/٤1
0/72
2٨/۵٨
0/001
٦۵۹۵
۵/۵۵1
۹٨/۵۹
۵/۵1

132/68
91/31

18/41
6030

0/001

38/03
0/01

برای تخمین اثر آلودگی هوا بر قیمت مسکن از مدل دادههای پانل استفاده میشود .مبنای این

روش دنبال کردن تغییرات قیمت مربوط به یک واحد در طول زمان است که در پژوهش حاضر آن

برای تخمین اثر آلودگی هوا بر قیمت مسکن از مدل دادههای پانل استفاده میشود .مبنای این روش دنبال کردن تغییرات قیمت مربوط
به یک واحد در طول زمان است که در پژوهش حاضر آن دسته از کدهای پستی که در سالهای  1۹۳2تا  1۹۳۱تکرار شدهاند ،دنبال
قیمت
تغییراتهوا بر
تغییراتبرآلودگی
تغییراتتاثیر
تاثیر شود و
مشخص
پستی
آن کد
مربوط به
قیمت
تغییرات بررسی
قیمت مسکن
آلودگی هوا
شود و
مشخص
پستی
مسکن آن کد
مربوط به
میشوند تا تغییرات قیمت مسکن
بود:در پژوهش حاضر به صورت رابطه ( )2خواهد بود:
خواهدپانل
کلی)2روش
ریاضی
مدل
گردد.
بررسی
مسکن
گردد .مدل ریاضی کلی روش پانل در پژوهش حاضر به صورت رابطه (
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()2
()2
که در آن
شاخص
لگاریتم قیمت حقیقی (در حالتهای شاخص شهری و شاخص منطقهای) مسکن در زمان  ،اثر ثابت،
آلودگی هوای کد پستی در زمان (برای منطقه شهرداری که مسکن در آن واقع است) ،بردار اثر ثابت هر کد پستی ،بردار اثر
ثابت زمان (مانند ماه یا فصل مشخصی از یک سال) ،و  Zبردار متغیرهای کنترلی کد پستی در زمان است.

دسته از کدهای پستی که در سالهای  1392تا  1397تکرار شدهاند ،دنبال میشوند تا تغییرات

نتایج

در این بخش با استفاده از دادهها و مدل که توضیحات مربوط به آنها به صورت کامل در بخش دادهها اشاره شد ،نحوۀ تاثیر شاخص

مدل اقتصادسنجی

برای تخمین اثر آلودگی هوا بر قیمت مسکن از مدل دادههای پانل استفاده میشود .مبنای این روش دنبال کردن تغییر
به یک واحد در طول زمان است که در پژوهش حاضر آن دسته از کدهای پستی که در سالهای  1۹۳2تا  1۹۳۱تکر
میشوند تا تغییرات قیمت مسکن مربوط به آن کد پستی مشخص شود و تاثیر تغییرات آلودگی هوا بر تغییرات قیمت
گردد .مدل ریاضی کلی روش پانل در پژوهش حاضر به صورت رابطه ( )2خواهد بود:
()2
منطقهای)
های شاخص شهری و شاخص منطقه
تهای
لگاریتم قیمت حقیقی (در حال
که
که در آن
ای) مسکن در زمان  ،اثر ثا
حالت
لگاریتم
تاثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در شهر تهران

هوایa ،tکداثرپستی
است) ،بردار اثر ثابت هر کد پس
منطقهواقع
(برایدر آن
مسکن
منطقه
ثابتxit ،در زمان
آلودگیزمان
مسکن  iدر
شهرداری
شهرداریدرکهزمان t
کد پستی i
(برایهوای
شاخص آلودگی
کد سال)،
ثابت ازهریک
مشخصی
فصل
واقع ماه یا
(مانند
که ثابت
پستی در زمان است.
غیرهای
بردار اثر
است)Ii ،
زمانآن
مسکن  iدر
کدیا فصل
کنترلیماه
زمان (مانند
برداراثرمتثابت
پستیt ،وZTبردار
مشخصی
نتایجاز یک سال) ،و  Zبردار متغیرهای کنترلی کد پستی  iدر زمان  tاست.

مدل اثر تصادفی مرجح است .این نتیجه با توجه به نوع دادهها که تعداد آپارتمانهای مسکونی زیاد است

و هر کدام از آنها تکرارهای کمی در داده نهایی دارند ،پیشبینیپذیر است .با در نظرگرفتن اثر تصادفی
برای هر کد پستی ،متغیرهایی که در طول زمان و میان مناطق مختلف شهر1۹دارای تغییر هستند ،در

پرهام حیدری بهادری و محمد حسینی

در این بخش با استفاده از دادهها و مدل که توضیحات مربوط به آنها به صورت کامل در بخش دادهها اشاره شد ،نح
نتایجآلودگی هوا بر قیمت مسکن در کالنشهر تهران بررسی می شود .در مدل ما ،تغییرات موارد مربوط به یک مسکن یعنی
تغییرات شرایط منطقهای ،و تغییرات شاخص آلودگی هوایی که مسکن در معرض آن قرار داشته است ،در طول زمان بر
در این بخش با استفاده از دادهها و مدل که توضیحات مربوط به آنها به صورت کامل در بخش
همین منظور ،در بررسی رابطه بین شاخص آلودگی هوا و قیمت ،برای هر مسکن یک اثر ثابت در نظرگرفته میشود ک
دادهها اشاره شد ،نحوۀ تاثیر شاخص آلودگی هوا بر قیمت مسکن در کالنشهر تهران بررسی میشود .در
مربوط به ویژگیهای ساختاری آن مانند مساحت ،تعداد اتاقها ،سیستم تهویه و مواردی از این دست را کنترل کند .همچ
مدل ما ،تغییرات موارد مربوط به یک مسکن یعنی تغییرات قیمت ،تغییرات شرایط منطقهای ،و تغییرات
بازه زمانی پژوهش حاضر که بین سالهای  1۹۳2تا  1۹۳۱قرار دارد ،این اثر ثابت ممکن است تا حدی موارد مربوط
شاخص آلودگی هوایی که مسکن در معرض آن قرار داشته است ،در طول زمان بررسی میشود .به همین
محیطی و همسایگی را نیز مانند دسترسی به ایستگاههای مترو و اتوبوس ،دسترسی به مدرسه ،دسترسی به اتوبان و موا
منظور ،در بررسی رابطه بین شاخص آلودگی هوا و قیمت ،برای هر مسکن یک اثر ثابت در نظرگرفته
در چنین بازه
کوتاهمدتی چندان امکان تغییر ندارند ،کنترل نماید .نیاز به اشاره است که به منظور کنترل سن بنا ،مت

میشود که میتواند موارد مربوط به ویژگیهای ساختاری آن مانند مساحت ،تعداد اتاقها ،سیستم تهویه
بین دو معامله مسکن در مدل در نظرگرفته میشود.
و مواردی از این دست را کنترل کند .همچنین ،با توجه به بازه زمانی پژوهش حاضر که بین سالهای
1
برای تخمین مدل می بایست بین دو مدل اثر ثابت و اثر تصادفی انتخاب انجام بگیرد .آزمون هازمن که فرض صفر آن س
 1392تا  1397قرار دارد ،این اثر ثابت ممکن است تا حدی موارد مربوط به ویژگیهای محیطی و
مدل اثر تصادفی است ،رد نمیشود .بنابراین ،در تخمینها استفاده از مدل اثر تصادفی مرجح است .این نتیجه با توجه
همسایگی را نیز مانند دسترسی به ایستگاههای مترو و اتوبوس ،دسترسی به مدرسه ،دسترسی
دادهبهنهایی
تعداد آپارتمانهای مسکونی زیاد است و هر کدام از آنها تکرارهای کمی در
اتوبان ودارند ،پیشبینیپذیر است .با
است
اشاره
به
نیاز
پستی،کوتاهمدتی
چنین بازه
که در
موارد این
نماید .مختلف شهر دارای تغییر هستند ،در سمت
کنترلمناطق
ندارند،میان
تغییرزمان و
امکانطول
چندان در
متغیرهایی که
هر کد
چنینیای
تصادفی بر
شود.
اینمدل
نشود .در
ایجادمسکن
تخمیندوهامعامله
زمانی بین
متغیر فاصله
کنترل سن
گرفتن اثر ثابت منطقه شهرداری
نظرگرفتهدرمینظر
کاردریک بار با
محذوف در
مشکلبنا،متغیر
منظورشد تا
که بهاضافه
1
هازمن
انتخابدرانجام
تصادفی
بایست
برای
مدل توضیحات مربوط به آن آور
آزمونهای
بگیرد .یافته
ادامه و در
شد ،که
ثابت ونیزاثرانجام
مدلدواثرحالت
بینازدواین
ترکیبی
مدل مباریبا
تخمین یک
واقع شده و
که فرض صفر آن سازگاری و کارایی مدل اثر تصادفی است ،رد نمیشود .بنابراین ،در تخمینها استفاده از

سمت راست رگرسیون اضافه شد تا مشکل متغیر محذوف در تخمینها ایجاد نشود .این کار یک بار با در
نظرگرفتن اثر ثابت منطقه شهرداری که مسکن در آن واقع شده و یک بار با ترکیبی از این دو حالت نیز

انجام شد ،که در ادامه و در یافتههای مدل توضیحات مربوط به آن آورده خواهد شد.

1. Hausman Test
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اثر آالینده  PM2.5بر قیمت مسکن در تهران
در این بخش به شرح نتایج تخمین حاصل از تصریحهای مختلف پرداخته میشود .تمرکز ما

بر آالینده  PM2.5خواهد بود ،چرا که این آالینده عالوه بر مشاهدهپذیری بیشتر در هوا و اثرگذاری

کوتاهمدت بر کیفیت تنفس افراد ،در بیشتر موارد عاملی بوده که باعث قرار گرفتن شاخص کل در

مرز هشدار یا باالتر از آن شده است .پس از انجام مراحل مختلف تمیزکاری دادهها ،در نهایت تعداد

 55632منزل مسکونی در نمونه باقی میماند .در جدول ( ،)3ضرایب تخمین رگرسیون آورده شده
است .متغیر وابسته در تمام رگرسیونها لگاریتم قیمت حقیقی منطقهای هستند .در تمام تخمینها
اثر ثابت ماه و اثر ثابت سال در نظرگرفته شدهاند .در این جدول ،واحد فاصله زمانی فصل ،واحد تراکم

جمعیت  10هزار نفر بر متر مربع ،واحد اعتبارات جذبشده میلیارد ریال ،واحد سرانه زباله تن در روز

سال بیست و ششم

بر نفر ،و واحد سرانه پارک متر مربع بر نفر است .برای تخمین از روش تعمیمیافته حداقل مربعات با
اثرات تصادفی 1استفاده شده است .در تخمینها ،ابتدا مدل بدون اثر ثابت منطقه و متغیرهای کنترلی

اجرا شد .سپس ،اثر ثابت منطقه وارد مدل شد .پس از آن ،مدل یک بار با متغیرهای کنترلی و بدون

اثر ثابت منطقه اجرا شد و در آخر هم متغیر اثر ثابت منطقه و هم متغیرهای کنترلی وارد مدل شدند.

شماره 4

ضریب مربوط به آالینده  PM2.5در تمام رگرسیونهای فوق دارای مقداری منفی و معنادار است .به این معنا

که فرض اولیه ما در مورد تاثیر منفی آلودگی هوا بر قیمت مسکن در نتیجۀ بررسیهای آماری نیز تایید شده

است .در مقایسه رگرسیونهای  ۱و  ۲و رگرسیونهای  ۳و  ۴که تفاوت آنها در حضور متغیر اثر ثابت منطقه

زمستان 1400

است ،مشاهده میشود که بعد از وارد کردن این متغیر ،مقدار ضریب مربوط به آالینده به شکل قابلتوجهی

کاهش یافته است .با توجه به لگاریتمی بودن متغیر وابسته ،در عدم حضور و در حضور متغیر اثر ثابت منطقه،

یک انحراف معیار افزایش در شاخص آالینده ( )7/41بهترتیب  18/5درصد و  3/1درصد کاهش در قیمت

مسکن ایجاد میکند .با مبنا قرار دادن رگرسیون  4میتوانیم بگوییم که اگر میانگین ساالنه شاخص آالینده

 PM2.5برای یک منزل مسکونی به میزان  50واحد افزایش یابد (تغییر از وضعیت سالم به ناسالم) ،قیمت آن
مسکن  21درصد کاهش مییابد .تفسیر دیگر بر مبنای میانگین قیمت هر متر مربع از منازل مسکونی که برابر

 3650هزار تومان (به قیمت فروردین  )1392بوده ،به این ترتیب است :یک انحراف معیار افزایش در شاخص
آالینده  PM2.5باعث کاهش قیمت به میزان  114هزار تومان (به قیمت فروردین  )1392شده است.

همانطور که مشخص است ،متغیر کلیدی در این چهار رگرسیون اثر ثابت منطقه است و به نظر
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)1. Random Effects Generalized Least Squares (GLS

میرسد که این متغیر بیشتر از متغیرهای کنترلی استفادهشده میتواند اثر ویژگیهای محیطی که

مسکن در آن واقع شده ،کنترل کند .در مقایسه رگرسیونهای  1و  3با وجود اینکه ضرایب متغیرهای

است که تنها اثر ثابت منطقه در مدل وجود داشت .این موضوع که بود یا نبود متغیرهای کنترلی در

رگرسیون تغییری در ضریب مربوط به آالینده  PM2.5ایجاد نمیکند ،بیانگر این موضوع است که مدل
ما متغیر محذوف مهمی که کنترل نکردن آن باعث اریب در ضریب شاخص آلودگی شود ،وجود ندارد.

در تمام تخمینها ضریب فاصله زمانی بین دو معامله مقداری منفی و معنادار است .مقدار این

ضریب در تخمینهایی که اثر ثابت منطقه به مدل اضافه میشوند ،کاهش مییابد .منفی بودن این

ضریب میتواند نشاندهندۀ این موضوع باشد که آن دسته از منازل مسکونی که با فاصله زمانی کمتر
معامله میشوند ،برای معاملهکنندگان جذابیت بیشتری دارند و به همین علت قیمت بیشتری دارند

تاثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در شهر تهران

کنترلی معنادار هستند ،تغییر خاصی در ضریب آالینده مشاهده نمیشود .در رگرسیون  4که هم اثر
ثابت منطقه و هم متغیرهای کنترلی وارد مدل شدهاند ،ضریب آالینده تقریباً برابر با این ضریب در حالتی

نسبت به منازلی که با فاصله بیشتر معامله میشوند.

در تخمین  3ضریب تراکم جمعیت مقداری منفی و معنادار دارد .این ضریب میتواند داللت بر این

موضوع داشته باشد که افراد تمایل بیشتری به زندگی در مناطق خلوتتر دارند .مثبت بودن ضریب

سرانه تولید زباله ،منفی بودن ضریب سرانه مرگومیر ،و مثبت بودن ضریب اعتبارات جذبشده و
این تخمین ،ضریب سرانه پارک مقدار منفی به خود گرفته که برخالف انتظار بوده است .این مقدار

منفی میتواند ناشی از تغییرات اندک مساحت فضای سبز در مناطق نسبت به کل فضای سبز مناطق
مختلف باشد .در تخمین  4عالوه بر متغیرهای کنترلی اثر ثابت منطقه به مدل اضافهشده ،این کار
باعث شده تا مقدار ضرایب بهطور کلی کاهش پیدا کند و از معناداری آنها کم شود .عالمت ضرایب
متغیر سرانه پارک و سرانه مرگومیر نیز در این تخمین تغییر کرده است.

بهطور کلی ،در مقایسه رگرسیونهای  3و  4مشاهده میشود که در وجود اثر ثابت منطقه در مدل،

پرهام حیدری بهادری و محمد حسینی

معنادار بودن آنها میتواند نشاندهندۀ تاثیر تفاوت کیفیت زندگی افراد در مناطق مختلف باشد .در

ضرایب مربوط به متغیرهای کنترلی تا حدی معناداری خود را از دست میدهند و در مواردی عالمت آنها

عوض میشود .در این خصوص باید مد نظر داشت که متغیرهایی که در این مدل به عنوان متغیرهای

کنترلی در نظرگرفته شدهاند ،به نوعی متغیر واسطهای 1هستند که ممکن است متغیر محذوف 2یا متغیر
1. Proxy Variable
2. Omitted Variable
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کنترل بد 1باشند .به این معنا که حضور این متغیرها به نوعی متغیرهایی را کنترل میکنند که ممکن است
در سطح مناطق و در طول زمان دارای تغییر باشند ،اما از طرفی ممکن است خود به نوعی متغیر خروجی

باشند ،یعنی از آلودگی هوا اثر بپذیرند .ما به این دلیل وارد تفسیر ضرایب تکتک آنها نمیشویم و نکتۀ
مهم این است که وارد کردن یا نکردن این متغیرها در مدل بر ضریب آالینده اثری نمیگذارد .این نتیجه،

در واقع بیانگر پایداری تخمین اثر آلودگی نسبت به مسئله متغیر محذوف است.

جدول  :3تخمین اثر آالینده  PM2.5بر لگاریتم قیمت حقیقی مسکن

ضرایب رگرسیون

()1

آالینده PM2.5
سال بیست و ششم

اثر منطقه شهرداری
فاصله زمانی دو معامله

***-0/0250
()-100/06

()2

-0/0041

***

()-13/74
بله

بله

شماره 4
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***-10/2121

***-2/5728

***0/0000

**0/0000

***163/4000

16/0514

***-0/0118

**0/0051

***-12/3065

*2/5443

***17/6706

***15/9577

***17/7998

***15/8692

116739

116739

116739

116739

-0/0051

()-15/43

()-2/00

**

()-14/23

()-41/48

اعتبارات جذبشده

()20/29

سرانه زباله

()16/37

سرانه پارک

()-29/83

سرانه مرگومیر

تعداد مشاهدات

()-100/52

()-13/74

-0/0046

*

تراکم جمعیت

اثر ثابت

-0/0249

-0/0042

***

-0/0006

***

-0/0006

()3

***

()4

()601/81

()396/87

()-12/71

()577/42

*

()-2/01

()-3/83
()2/69

()1/19
()2/61

()2/14

()318/61

توضیح :اعداد داخل پرانتز نشاندهندۀ آماره tهستند و ستارهها معناداری را به این صورت نشان میدهند:
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
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1. Bad Control

اثر آالیندههای  NO2و CO

 COرا نیز اندازهگیری میکنند 1.در این بخش به تخمین اثر این دو شاخص بر قیمت مسکن پرداخته

میشود .البته همانطور که اشاره شد ،به دلیل مشاهدهناپذیری بصری ،نداشتن اثر آنی بر سالمت ،و

کمتر تعیینکننده بودن در شاخص کل انتظار داریم که اثر این دو شاخص بر قیمت مسکن به اندازه

شاخص  PM2.5نباشد .عالوه بر این ،جدول ( )4نشان میدهد که همبستگی میان شاخصها منفی
است .بنابراین ،در روزهای آلوده لزوماً تمامی آالیندهها همجهت با هم باال نمیروند .در تخمینهای

اثر آالینده نیتروژن دیاکسید از مشاهدات مربوط به  50155مسکن و در تخمینهای اثر آالینده

کربن مونواکسید از مشاهدات مربوط به  44159مسکن استفاده شده است .در جداول مربوط به اثر
آالینده نیتروژن دیاکسید مالحظه میشود که ضریب آالینده در عدم حضور اثر ثابت منطقه مقدار

منفی و در حضور آن مقدار مثبت به خود گرفته است .به این معنا که بدون حضور اثر ثابت در مدل

تاثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در شهر تهران

با توجه به اینکه ایستگاههای آلودگی تهران عالوه بر شاخص  ،PM2.5شاخص آالیندههای  NO2و

افزایش به میزان یک انحراف معیار آالینده باعث کاهش  6درصد و در حضور آن باعث افزایش 2

درصد در یک انحراف معیار لگاریتم قیمت حقیقی منطقهای مسکن شده است .تاثیر این دو ضریب
از نظر عالمت در این دو حالت متفاوت است ،ولی در مجموع میزان این تاثیرات بسیار کم است .این

که برای سالمت افراد مشکالت جدی ایجاد کند .از طرفی ،این آالینده و آالینده کربن مونواکسید به

اندازۀ آالینده ذرات معلق در هوا برای افراد جامعه قابلمشاهده نیستند .این عوامل میتوانند دست
به دست هم دهند و باعث شوند که تاثیر این آالیندهها بر قیمت مسکن مانند آالینده ذرات معلق در
هوا قابلتوجه نباشد.

این نتایج برخالف چیزی است که در جدول ( )3و درباره تاثیر آالینده  PM2.5دیده میشود.

میانگین آالینده  PM2.5بسیار نزدیک به حد استاندارد آن و بین وضعیت سالم و ناسالم برای افراد

خاص قرار دارد و با افزایش یک واحد انحراف معیار وارد وضعیت هشدار برای گروههای خاص میشود.

پرهام حیدری بهادری و محمد حسینی

اتفاق میتواند مربوط به این موضوع باشد که وضعیت شاخص این آالینده در حدی زیاد نبوده است

در حالی که میانگین نیتروژن دیاکسید و کربن مونواکسید در حد پایینی است و یک انحراف معیار
تغییر در آن ،یا حتی رسیدن آن به حد بیشینه خود در طول سالهای اخیر مانند آالینده ،PM2.5

 .1در سالهای اخیر شاخص اوزون هم اندازهگیری میشود ،اما فقط در دو ایستگاه و به این دلیل پوشش کمی
هم از لحاظ جغرافیایی و هم از لحاظ زمانی در محدوده مورد بررسی دارد.
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حساسیتزا نخواهد بود .مثبت شدن ضریب آالینده نیتروژن دیاکسید در حالت وجود اثر ثابت منطقه

ممکن است به این دلیل بوده باشد .توضیحاتی مشابه درباره آالینده کربن مونواکسید نیز میتواند
صادق باشد ،عالوه بر این مطلب ،تاثیر معناداری از این آالینده بر قیمت مسکن مشاهده نمیشود.

همبستگی کم و
منفی همبستگی این دو آالینده با آالینده  PM2.5که در جدول ( )4بررسی شده است،
ِ
با نتایج تخمین جدول ( )5سازگار است.

جدول  :4همبستگی آالیندهها
PM2.5
NO2
سال بیست و ششم

CO

PM2.5

NO2

-0/0633

1

1

-0/2332

-0/1733

CO

1

بحث و نتیجهگیری
آلودگی هوا باعث ایجاد ناراحتیهای گوناگونی برای شهروندان ،بهویژه مشکالت مربوط به سالمت

شماره 4

افراد میشود و در فصول سرد سال که پدیده وارونگی هوا رخ میدهد ،این مشکل جلوه بیشتری دارد،

چرا که بیشتر از همیشه قابلمشاهده و آزاردهنده است .اما کیفیت هوا در تمام نقاط شهر یکسان

زمستان 1400

نیست و از آنجا که افراد محل زندگی خود را برای بلندمدت انتخاب میکنند ،این فرضی منطقی

است که افراد ترجیح میدهند در منطقهای زندگی کنند که دارای کیفیت هوای بهتری باشد .پس
این عامل میتواند یکی از عوامل تعیینکننده قیمت مسکن باشد.

هدف از انجام این پژوهش ،پی بردن به این موضوع است که تغییرات آلودگی هوا در کالنشهر تهران

(به عنوان شهری که طی سالهای اخیر به شکل جدی با این مشکل روبهرو بوده است) ،تا چه حدی بر

تغییرات قیمت مسکن طی سالهای  1392تا  1397اثرگذار بوده است .این پژوهش با پیروی از الگوی

هدونیک ،که اثر عامل مد نظر بر قیمت با کنترل کردن سایر عوامل سنجیده میشود ،به تخمین این اثر
میپردازد .با استفاده از داده پانل معامالت واحدهای مسکونی ،که در طول دوره بررسی دستکم دو بار

ن بهطور ضمنی برای تمام عوامل مختص هر واحد که نامتغیر در زمان
معامله شدهاند ،در الگوی تخمی 

هستند و در داده قابلمشاهده نیستند ،کنترل میشود .نتایج تخمین حاکی از اثر منفی و معنادار شاخص
28

آالینده ذرات معلق در هوا با قطر کمتر از  2/5میکرون بر قیمت مسکن در بازه مطالعاتی  1392تا 1397

در کالنشهر تهران است ،بهطوری که یک انحراف معیار افزایش شاخص آالینده  PM2.5به اندازۀ 3/1

درصد از قیمت مسکن میکاهد که معادل  6درصد کاهش در انحراف معیار لگاریتم قیمت مسکن است.
افزایش یابد (تغییر از وضعیت سالم به ناسالم) ،قیمت آن مسکن  21درصد کاهش مییابد.
جدول  :5تخمین تاثیر آالینده  NO2و  COبر قیمت مسکن

()1

***-0/0044

آالینده
اثر منطقه
شهرداری
فاصله
زمانی

()-16/52

آالینده NO2

()2

0/0016

***

()6/33

()3

-0/0037

***

()-13/57

بله

()4

0/0019

***

()6/98

()5

آالینده CO

()6

-0/0003 0/0025

***

()4/46

بله

()-0/58

()7

0/0030

***

()5/34

()8

-0/0005
()-0/85
بله

بله

***-0/0003 -0/0072*** -0/0004 -0/0077*** -0/0010** -0/0075*** -0/0010** -0/0080
()-20/11

()-2/95

تراکم
جمعیت

()-19/27

()-2/94

()-16/25

()-0/91

***-2/8990*** -10/5351

سرانه
زباله

***-3/1006*** -9/5728

()-36/58

()-4/02

()-30/10

()-3/80

***0/0000

0/0000

***0/0000
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مشاهدات
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به بیان دیگر ،اگر میانگین ساالنه شاخص آالینده  PM2.5برای یک منزل مسکونی به میزان  50واحد

توضیح :اعداد داخل پرانتز نشاندهندۀ آماره Zهستند و ستارهها معناداری را به این صورت نشان میدهند:
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
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با انجام این پژوهش نوعی قیمتگذاری برای آلودگی هوا (که کاالیی غیربازاری است) انجام میشود

و میتواند به سیاستگذار در تصمیمگیریهای سیاستی درباره کنترل آلودگی هوا کمک کند .با توجه
به فقدان مطالعات در این حوزه ،پژوهش حاضر فتح بابی برای انجام مطالعات بیشتر در حیطه
ارزشگذاری اقتصادی آلودگی هوا در ایران است.

سهمهای اصلی این پژوهش ،در درجه اول استفاده از دادههای خرد معامالت مسکن و دادههای

تکتک ایستگاههای سنجش آلودگی در کالنشهر تهران و جور کردن آنها با هم است .در درجه دوم،

مطالعۀ حاضر نخستین پژوهش در ایران با استفاده از مدل دادههای پانل واحدهایی است که در پایگاه

داده چندین بار معامله شدهاند .استفاده از این داده ما را قادر میسازد که با در نظرگرفتن متغیرهای

مجازی مربوط به هر واحد ،عوامل غیرقابل مشاهده واحدهای مسکونی را نیز بتوانیم کنترل کنیم.

محدودیت اصلی پژوهش حاضر در دسترس نبودن دادههای ایستگاههای آلودگی در سایر نقاط

سال بیست و ششم

کشور بوده که به تقلیل پوشش مطالعه به کالنشهر تهران منجر شده است .در صورت گسترش

ایستگاههای سنجش آلودگی به مناطق بیشتری از کشور و در دسترس قرار گرفتن دادههای آن
میتوان تخمین را برای شهرهای بیشتری از کشور ایران انجام داد .از جمله زمینههای مهم برای

شماره 4

شهرستان تهران نظیر ترافیک شهری است.
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