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مسکن کاالیی است ناهمگن ،بادوام ،غير مقور ، ،سر مای ای و مصر یی کر اش
(قيمت) آن ب اساس ویژگیهای متعدد و متفاوتی همچ،ن ی بقا ،تعرداد اترا ،،امکانرا
شیاهی ،دست سی ،امقيت و  ...تعيين میگ دد .تعيين اش
بيانگ سهم آن عامل دش قيمت ی

ه یر

ا ایرن ویژگیهرا کر

واحد مسک،نی است بر ای دسرت انردشکاشان بخر

مسکن و حتی خ یداشان و ی وشقدگان این محص ،حایز اهميت است .ب این اسراس دش
این مطالع ع،امل مؤث ب قيمرت مسرکن دش شره ک مران برا به هگير ی ا یر
قيمتگذاشی هداني

مرد

م،شد ب شسی ق اش گ یت است .دش این شاستا ع،امل مؤث بر قيمرت

مسکن دش قالب هشت متغي  -شامل چهاش ویژگی یيزیکی ،س ویژگری دست سری و یر
ویژگی محيطی -م،شد استفاده قر اش گ یت انرد .ایرن مرد برا اسرتفاده ا دادههرای 156
پ سشقام ک ت،سط م کز آماش ای ان ا خان های ویالیی شه ک مان گر دآوشی شردهاند،
ب آوشد شده و م،شد آ م،ن ق اش گ یت و قيمت ضمقی ه ویژگری (عامرل) بر آوشد شرده

 کارشناس ارشد اقتصاد ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران.
استادیار اقتصاد ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران.
نویسندۀ مسئول :شهرام گلستانی ()Email: shahram_golestani@yahoo.com
تاریخ دریافت94/4/31 :

تاریخ پذیرش94/11/5 :

 /76برآورد تابع قیمت هدانیک مسکن در شهر کرمان

است .نتایج ب دست آمده نشان میدهقرد کر تقهرا ویژگیهرای یيزیکری ترثثي مثبرت و
معقاداشی ب قيمت واحدهای مسک،نی م،شد ب شسی داشت اند .ا بين ویژگیهرای یيزیکری
ی بقا داشای بيشت ین تثثي ب قيمت است و پر

ا آن بر ت تيب ویژگیهرای مسراحت

حياط ،اسکلت بتن آشم و یلزی و نما ق اش داشند.

واژههای کلیدی :هداني  ،مسکن ،تابع قيمت هداني  ،ک مان ،مقاطق شه ی.
طبقه بندی .C21,D12,R21 :JEL

مقدمه

مفهوم مسکن بر خالف مفهوم بسیاری از کاالهایی که توسط انسانها مورد استتفاده قترار
میگیرند ،صرفاً بیانگر خصوصیات فیزیکی (بنایی ساخته شده از آهن وآجر) نیست ،بلکته یت
خانۀ ترکیبی است از ویژگیهای متفاوت درونی وبیرونتی از قبیت امنیتت ،آرامتس ،ستکوت و
راحتی که محیطی را ایجاد میکند که به آن محیط خانه یا مسکن اطتال میگتردد .در دومتین
اجالس اسکان بشر که در سال  1996دراستانبول برگزار شد مسکن مناسب چنتین ترریت
است« :سرپناه مناسب تنها به مرنای وجود ی

سق

شتده

باالی سر هر شخص نیست ،سرپناه مناسب

یرنی آسایس  ،فضای مناسب ،دسترسی فیزیکی و امنیت ،مالکیت ،پایتداری و دوام  ،روشتنایی،
تهویه و سیستمهای گرمایشی مناسب ،زیرساختهای اولیه مناسب از قبی آبرستانی ،بهداشتت و
دفع زباله ،کیفیت مناسب زیست محیطی ،مکان مناسب و قاب دسترس به مح کار و تستهیالت
اولیه».1
مسکن در سبد هزینه خانوار شهری ایران دارای باالترین وزن است و دارای ویژگیهتایی
است که همین ویژگیها آن را از سایر کاالهای مورد استفاده انسانها متمایز میسازد .در وهلتۀ
اول این کاال بر خالف بسیاری از کاالهای دیگر که تنها در جهت رفع یکی از نیازهای انسان بته
کار گرفته میشوند ،دارای کارکردی چند جانبه است و از آن به عنوان مکانی برای استتراحت،
گذران اوقات فراغت ،تربیت وآموزش و ...استفاده میگردد .به عالوه مستکن عتالوه بتر اینکته
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ی

کاالی مصرفی به حساب می آید به دلی ارزش باالیی کته دارد جتزک کاالهتای سترمایهای

نیز محسوب میگردد .ویژگی دیگر این کاال آن است که این کاال به شدت غیر همگن است به
گونهای که تنها تغییر در ی

ویژگی میتواند ی

واحد مستکونی را از واحتدی دیگتر متمتایز

سازد و بر همین اساس ارزشگذاری متفاوتی برای آن واحد ایجاد نماید.
تفاوت در ویژگیهای واحدهای مسکونی از قبی زیر بنا ،امکانات رفتاهی ،دسترستی و...
موجب گردیده که برای تریین قیمت آن و ارزشگذاری هتر یت
خاصی استفاده گردد که به روش قیمتگذاری هتدانی

از ایتن خصوصتیات از روش

نامگتذاری شتده استت .در ایتن روش

قیمت هر واحد مستکونی بتا توجته بته ویژگیهتایی کته آن واحتد مستکونی دارا استت ،تریتین
میگردد و بر این اساس می توان ارزش هر ویژگی یتا قیمتت ستایهای آن را تریتین نمتود .نکتتۀ
قاب ذکر آن است که ارزش هر ی

از این ویژگیهتا بتا توجته بته تفاوتهتای موجتود در هتر

جامره با یکدیگر متفاوت است .به عنوان مثال در ی

جامره ممکن است ویژگتی امنیتت دارای

باالترین ارزش (قیمت) باشد در حالی که در جامرهای دیگر ممکن است ویژگی دیگتری ماننتد
دسترسی باالترین ارزش ارزش را به خود اختصاص دهد .بر این اساس در این مطالره با استتفاده
از دادههایی که از نمونه گیری از 156واحد مستکونی کته در سرشتماری نفتوس ومستکن ستال
 1385از شهر کرمان به دست آمتده استت و بهرهگیتری از یت

متدل قیمتگتذاری هتدانی

تالش شده تا عالوه بر اینکه قیمت ضمنی هر ویژگی تریین میگردد ،مؤثرترین عوام متؤثر بتر
قیمت مسکن در این شهر نیز شناسایی گردند.
وضعیت مسکن در کرمان

براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشتور در ستال  ،1385استتان کرمتان
دارای بیس از دو میلیون و  652هزار نفر جمریت شام حدود  616هزار خانوار بتوده استت کته
در حدود  528هزار واحد مسکونی به سر میبرند .تراکم خانوار در واحد مسکونی  1/17و برتد
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خانوار  4/31است .از مجموع ساکنین این استان حدود یت
شهری و حدود ی

میلیتون و  553هتزار نفتر در نقتا

میلیون و  90هزار نفر در نقا روستایی ستکونت دارنتد .تتراکم ختانوار در

واحد مسکونی به عنوان ی

شاخص مهم در ارزیابی برخورداری خانوارها از مستکن در استتان

کرمان ،در نقا شهری  1/14بوده که از میانگین کشوری ( )1/08فاصله دارد .ایتن شتاخص در
نقا روستایی استان  1/19است .برد خانوار در مناطق شهری و روستایی به ترتیب  4/23و 5/28
است که در مقایسه از میانگین کشوری ( 3/89و  )4/03باالتر است.
جدول شمارۀ .1وضعیت شاخصهای جمعیت ،خانوار و مسکن در استان کرمان در سال 1385

عنوان

ک استان

نقا شهری

نقا روستایی

ترداد جمریت (هزار نفر)

2652

1553

1090

ترداد خانوار (هزار خانوار)

616

367

246

ترداد واحد مسکونی (هزار واحد)

528

321

206

تراکم خانوار در واحد مسکونی

1/17

1/14

1/19

برد خانوار

4/31

4/23

5/28

مأخذ :پورتال وزارت مسکن و شهر سازی -بررسی اجمالی وضریت مسکن
استان و شهر کرمان ،انتشار1388/12/25

بررسی تحوالت شاخصهای مسکونی در نقا شهری استان طی دهتۀ  1375-85نشتانگر
باال بودن میزان رشد ترداد خانوار در مقایستۀ بتا دو شتاخص دیگتر استت بته طتوری کته ترتداد
خانوار با رشد  5/7درصدی از  211هتزار ختانوار در ستال  1375بته  321هتزار ختانوار در ستال
 1385رسیده است .همچنین ترداد واحدهای مستکونی نیتز بتا رشتد  5/3درصتدی از  191هتزار
واحد مسکونی در سال  1375به  321هزار واحتد مستکونی در ستال  1385افتزایس پیتدا کترده
است ،با این وجود تراکم ختانوار در واحتد مستکونی بته دلیت رشتد بیشتتر ترتداد خانوارهتا در
مقایسه با ترداد واحد مسکونی افزایس یافته است .به عبارت دیگر در حال حاضتر در مقابت هتر
 100واحد مسکونی  114خانوار در نقا شهری این استان موجود است.
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جدول شمارۀ  .2تحوالت شاخصهای مسکونی در نقاط شهری استان کرمان ()85-1375

سال

1375

1385

نرخ رشد (درصد)

ترداد جمریت (هزار نفر)

1060

1553

3/9

ترداد خانوار (هزار خانوار)

211

367

5/7

ترداد واحد مسکونی (هزار واحد)

191

321

5/3

تراکم خانوار در واحد مسکونی

1/1

1/14

-

برد خانوار

5/2

23

عنوان

مأخذ:پورتال وزارت مسکن و شهر سازی -بررسی اجمالی وضریت مسکن
استان و شهر کرمان ،انتشار1388/12/25

بررسی تحوالت شهرنشینی استان کرمتان طتی دهتۀ  1375-85نشتانگر افتزایس تتدریجی
سهم شهرنشینی در این استان است .براساس آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن ستال 1385
از ک ساکنین این استان  59درصتد شهرنشتین هستتند کته در مقایسته ،از میتانگین ملتی ()68/5
کمتر است.
جدول شمارۀ  .3درصد شهرنشینی در استان کرمان (درصد)

عنوان

1375

1385

درصد شهرنشینی

53

59

مأخذ:پورتال وزارت مسکن و شهر سازی -بررسی اجمالی وضریت مسکن
استان و شهر کرمان،انتشار1388/12/25
جدول شمارۀ  .4تعدادخانوارها و تعداد واحدهای مسکونی در سال 1385

ترداد خانوار

ترداد واحد مسکونی

کمبود واحد مسکونی

درصد کمبود

ک استان

615929

528181

-87748

16/6

شهری

367379

316909

-50470

15/9

روستایی

246398

211272

-35126

16/6

مأخذ :سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385
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بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  1385موجتودی مستکن استتان
 528181واحد بوده که با توجته بته  615929ختانوار موجتود 87748 ،واحتد مستکونی کمبتود
وجود دارد .اطالعات آورده شده در جدول  4و نیز آمار موجود دیگر حتاکی از اهمیتت بتاالی
بررسی مسأله مسکن در کرمان است.
براساس آمار سال  ،1385جمریت شهر کرمان از  365هزار نفر در سال  1375با نرخ رشتد
 3/5درصد به  515هزار نفر در سال  1385رسیده است .همچنین ترداد خانوارها نیتز از  76هتزار
خانوار در سال  1375با نرخ رشد  4/9درصد به  128هزار ختانوار در ستال  1385رستیده استت.
ترداد واحدهای مسکونی در این مدت از  69هزار واحد با نرخ رشتد  5درصتدی بته  107هتزار
واحد رسیده است که به دلی باال بودن نترخ رشتد ترتداد واحتدهای مستکونی نستبت بته رشتد
خانوار ،تراکم خانوار در واحد مسکونی بهبود یافته و از  1/14به  1/13کاهس پیدا کترده استت.
الزم به ذکر است علیرغم بهبودی شتاخص تتراکم نستبت بته دهتۀ گذشتته ،هنتوز بتا وضتریت
مطلوب (میانگین ملی) فاصله زیادی دارد.
در فاصلۀ ستالهای  1376-85در شتهر کرمتان در مجمتوع بترای حتدود  42هتزار واحتد
مسکونی پروانه ساختمانی صادره تولید شده است بررسی روند تولید حاکی از افزایستتدریجی
ترتتداد واحتتدهای مستتکونی تولیتتدی علتتیرغم نوستتان آن در ایتتن سالهاستتت ،بیشتتترین ترتتداد
واحدهای مسکونی تولید شده در سال  1385بوده است .در حتال حاضتر تتوان تولیتد ایتن شتهر
بیس از  7هزار واحد مسکونی در سال است.
مروری بر مطالعات پیشین

بوراسا و پنگ( 2)1999با التفات به این موضوع که چینیها عوام زیادی(از جمله اعتداد)
را به عنوان خوشیمن یا بد یمتن میداننتد ،بتا تمرکتز بتر یت

ناحیتۀ شتهری بتا درصتد بتاالیی

ازخانوارهای چینی در اوکلنتد نیوزالنتد و بتا استتفاده از یت

تتأثیر پال هتای

متدل هتدانی
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خوشیمن یا بد یمن را بر قیمت خانهها مورد مطالره قرار دادند .نتایج به دست آمده نشتانگر آن
بود که قیمت خانههای با پال
لی گتاف )2000( 3در یت

عددی خوشیمن اختالف مرناداری با قیمت سایر خانهها دارد.
بررستی از روش هتدانی

بترای تریتین برختی اثترات فرالیتهتای

کشاورزی و دامداری بر قیمت خانههای اجارهای بریتانی واقع در غرب فرانسه استفاده نمود و به
این نتیجه رسید که وجود چمنزار بر اجاره مسکن اثر مثبت داشته ولی مزرعه و محت نگهتداری
دام ،قیمت خانه را کاهس میدهد.
جدول شمارۀ  .5وضعیت مسکن و تحوالت آن در شهر کرمان ()85-1375

سال

1375

1385

نرخ رشد (درصد)

ترداد جمریت (هزار)

365

515

3/5

ترداد خانوار (هزار خانوار)

79

128

4/9

ترداد واحد مسکونی (هزار واحد)

69

113

5

تراکم خانوار در واحد مسکونی

1/14

1/13

-

برد خانوار

4/6

4/02

-

عنوان

مأخذ :پورتال وزارت مسکن و شهر سازی -بررسی اجمالی وضریت مسکن
استان و شهر کرمان ،انتشار1388/12/25
جدول شمارۀ  .6تولید مسکن در شهر کرمان به روایت پروانههای ساختمانی صادره

1376

1377

1378

1379

1380

ترداد واحد مسکونی

2342

2297

4267

-

3414

عنوان

1381

1382

1383

1384

1385

ترداد واحد مسکونی

5422

-

3843

6210

7189

عنوان

مأخذ :پورتال وزارت مسکن و شهرسازی -بررسی اجمالی وضریت مسکن
استان و شهر کرمان ،انتشار1388/12/25
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آرلیا )2002( 4به تحلی رابطۀ بین قیمت مسکن و مناطق ستبز شتهری بتا استتفاده از روش
هدانی

پرداخت .وی با استفاده از  810مشاهده گردآوری شده از شهر کاستلن اسپانیا به رابطتۀ

منفی بین قیمت مسکن و مسافت تا فضای سبزرسید .نتایج نشان داد که اندازۀ مسکن و مستاحت
فضای سبز مؤثرترین عوام بر قیمت مسکن در این شهر است.
بنتان )2002( 5تغییرات قیمت جزایر خصوصی را با توجته بته ویژگیهتای آنهتا از روش
هدانی

مورد بررسی قرار داده است .یافته ها نشان دادند که قیمت جزیره با اندازه مستاحت آن

و نوع آب و هوای جزیره رابطۀ مثبتت داشتته و در ایتن ارتبتا مهمتترین عوامت مؤثربته شتمار
میآیند .همچنین هرچه جمریت کشوری کته جزیترۀ مربوطته درآنجتا قترار دارد بیشتتر باشتد و
جزیره نیز در شاخۀ منشرب از رود قرار داشته باشد قیمت آن جزیره باالتر است.
لیمسومونچایی ،گان و لی( 6)2004بته منوتور بررستی قتدرت پتیس بینتی قیمتت مستکن،
همزمان از دو مدل هدانی
در این مطالره ی

و شبکۀ عصبی مصنوعی به عنوان مدلهای رقیب استفاده نمودهانتد.

نمونته  200خانتهای در شتهرکری

چتور  7نیوزالنتد بته صتورت تصتادفی

انتخاب شده است .اندازه ،سن ،نوع خانه ،ترداد اتا خواب ،ترداد حمام ،ترتداد گتاراژ ،وجتود
تسهیالت در اطراف خانه و مکان جغرافیایی بته عنتوان عوامت متؤثر در قیمتت مستکن در نوتر
گرفته شدند .نتایج حاص از این مطالره بیتانگر آن استت کته متدل شتبکۀ عصتبی مصتنوعی در
مقایسه با مدل هدانی

از قدرت پیس بینی باالتری برخوردار است.

ون ،جیا و گو ( 8)2005از ی

مدل قیمتگذاری هدانی

خطی برای تریین عوام متؤثر

بر قیمت مسکن در شهر هانگ ژوا 9در چین استفاده کردهاند .در این مدل  18مشخصه به عنتوان
متغیرهای مستق در نور گرفته شد .برای برآورد این مدل از ی
شد که اطالعات آنها از  290بنگاه امتال

نمونه  2473خانواری استتفاده

جمتعآوری گردیتد .ایتن مطالرته دریافتت کته 14

خصیصه از  18خصیصه در نور گرفته شده تأثیر مرناداری بر قیمت مسکن در این شهر داشتهاند.
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اندرسون ( 10)2005با بهرهگیری از ی

به تخمین امنیت ترافیکی و ارتبتا آن بتا

مدل هدانی

قیمت اتومبی پرداخت .وی با استفاده از متدل هتدانی

بته بررستی ارتبتا قیمتت اتومبی هتای

سوئدی با درصد امنیت ماشین همت گمارد و عنوان نمود که قیمت اتومبی بتا ستطر ریست

و

یا به عبارتی با درصد پایین امنیت اتومبی رابطۀ منفی دارد.
کومبهاکار و پارمیتر( 11)2006به تخمین ی

تحت شترایط اطالعتات

تابع قیمت هدانی

نتتاقص پرداختنتتد .وجتتود متتداوم پراکنتتدگی در قیمتتت مستتکن بیتتانگر آن استتت کتته برختتی از
خریداران می توانند بته واستطه جستتجو و کستب اطالعتات قیمتهتای پتایینتری را بته دستت
آورند .بر همین اساس برخی از فروشندگان نیز می توانند با کسب اطالعات بیشتر به قیمتهتای
باالتری دست یابند .این اختالف در قیمت خرید وفروش بیانگر وجود اطالعات ناقص در بتازار
است .این مدل با استفاده از دادههای مسکن آمریکا بترآورد شتده و نتتایج نشتان داد کته میتزان
اطالعات تأثیر مرناداری بر قیمت خانهها دارد.
دونتر ،هاوکاپ ،لوتر و راتزل ( 12)2007از ی
خصوصیات مختل
گوشی مختل

مدل هدانی

برای تریین قیمتهای سایه

گوشیهای موبایت در کشتور آلمتان بهتره گرفتهانتد .در ایتن مطالرته 302

از  25کارخانه در دورۀ زمانی  1998-2003مورد بررستی قترار گرفتته و قیمتت

سایهای برای هر خصیصه برآورد شده است .نتایج نشان داد که بته عنتوان مثتال متار

تجتاری

لوازم جانبی از قبی  MMS ، MP3و یا باطری با ظرفیت باال اثتر مثبتتی بتر قیمتت گوشتی دارد.
قیمت سایهای مار

تجاری بین  57تا  172یورو متغیر است .با ایتن وجتود نتتایج غیرمنتوترهای

نیز به دست آمده مثالً آنتن دهی تأثیر مرناداری بر قیمت نداشته است.
تروی و گراو( 13) 2008در مطالره خود مرتقدند که اگرچه وجود پار
خانه همواره به عنوان ی

در نزدیکی ی

مزیت در نور گرفته شده است ،لتیکن در بستیاری از متوارد بته دلیت

وقوع جرم در این پار ها ،تأثیر مجاورت با این اماکن میتوانتد تتأثیر منفتی بتر قیمتت مستکن
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داشته باشد .این فرضیه در شهر بالتیمور با استفاده از ی
پار

متدل هتدانی

کته در آن نزدیکتی بته

و نرخ وزنی دزدی و تجاوز در آن محلته در متدل لحتاد شتده بتود ،متورد آزمتون قترار

گرفت .نتایج نشان میدهد که در تمامی مناطقی که نترخ جترم از یت
کمتر است وجود پار

میتزان مشتخص آستتانه

قیمت خانه را افزایس میدهد ،اما بتا نترخ هتای جترم بتاالتر از آستتانه

موجب کاهس قیمت مسکن میشود.
متتالیوس ،پاپتتاگورجوس و التینتتاپولوس ( 14)2009ی

متتدل هتتدانی

فضتتایی را بتترای

قیمتگتتذاری آب موردنیتتاز زمینهتتای کشتتاورزی ارائتته کتترده وآن را بتته همتتراه ی ت
قیمتگذاری هدانی

کالسی

در ی

متتدل

منطقه روستایی در یونان مورد آزمون قترار دادنتد .در

این مدل فضایی فرض بر آن است که قیمت ی

زمین کشاورزی عتالوه بتر خصوصتیات ختود

زمین مانند دسترسی به آب ،به خصوصیات فضایی آن زمین از قبی دسترسی به راه ،نیتز ارتبتا
دارد .نتایج به دست آمده نشان داده که که مدل فضایی در مقایسه با متدل کالستی

کتارایی و

سازگاری بیشتری دارد .وتورش پارامترها به مراتب کاهس یافتهاند.
سلیم ( 15)2009با استفاده از دادههای مربو به واحدهای مستکونی در ترکیته بته بررستی
عوامت متتؤثر بتتر قیمتتت مستتکن پرداختتته استتت .وی اعتقتتاد دارد کتته در تریتتین قیمتتت مستتکن
فرایندهای غیرخطی وجود دارد که با مدل هدانی
اساس به مقایسۀ دو مدل هدانی

به خوبی توضتیر داده نمیشتوند .بتر همتین

و شبکۀ عصبی مصنوعی (ANN) 16برای تریین قیمتت مستکن

در این کشور نموده است و نتایج به دست آمده نشتان میدهنتد کته متدل  ANNدر مقایسته بتا
مدل هدانی

قدرت پاسخگویی بهتری دارد.

آنشوری یوس

و ورسوسودارمو( 17)2009در کار خود به بررستی تتأثیر هتوای پتا

ارزش مسکن در شهر جاکارتا پرداختهاند .در این مطالره از ی

مدل هدانی

بتر

استفاده شده کته

در آن آلودهکنندههای هوا به شس گروه تقسیم شده ودر مدل گنجانتده شتدهاند .ایتن متدل بتر
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نمونه از خانههای اجارهای به کار گرفته شد و نتایج حاص نشان داد که میزان آلتوده

روی ی

کنندههای سرب ،هیدروکربونها و  SO2ارتبا مرکوسی با اجاره مسکن دارند.
دکرس و وان استراتن ( 18)2009با هدف انتدازهگیری هزینتۀ اجتمتاعی آلتودگی صتوتی
ناشی از پرواز هواپیماها در شهر آمستردام از ی

مدل قیمتگذاری هدانی

فضایی مستکن در

این شهر استفاده کردهاند .آنها در مطالرۀ خود آلودگی صوتی ناشی از راهآهتن و جتاده را نیتز
بررسی کردهاند  .نتایج به دست آمده نشان میدهد که به طور مشخص آلودگی صوتی بیشتر بته
مفهوم قیمت پایینتر مسکن است و آلتودگی صتوتی هتوایی بیشتترین تتأثیر منفتی را بتر قیمتت
مسکن و پ
ی

از آن به ترتیب راهآهن و جاده قرار دارد .در این مطالره منفرتت نهتایی حاصت از

دسی ب کاهس در آلودگی صوتی هوایی برابر با  1459یورو به ازاک هر خانه استت کته در

ک شهر آمستردام این رقم به  547میلیون یورو بالغ میگردد.
لیو ،ژنگ ،ترکسترا و هوانگ ( 19)2010در تریین قیمت زمینهای شهری عوام را بته دو
گروه عوام کالن همانند فاصله تا مرکزشهر  ،فاصله تا بزرگراه ها ،دوری ونزدیکتی بته امتاکن
عمومی مث پار

وسینما و سایر مؤلفههای محیطی و عوام خرد مانند وسرت زیتر بنتا ،ترتداد

اتا و ...در نور گرفتهاند .نتایج حاص شده بیانگر آن هستند کته هتر دو گتروه عوامت خترد و
کالن تأثیر مرناداری بر قیمت مسکن در شهر دان یانگ 20چین دارند.
جیائو ولیو ( 21)2010این فرضیه را به آزمون گذاشتند که وجتود فضتاهای بتاز در منتاطق
شهری میتواند منجر به افزایس قیمت منازل همجوار این فضاها گردد .بر این استاس بتا استتفاده
از ی

مدل ناحیۀ جغرافیایی (GFM) 22اقدام به برآورد ی

مدل هتدانی

فضتایی در در شتهر
25

ووهان 23چین نمودند .نتایج نشان داد که وجود رودخانته چانتگ جیانتگ 24و دریاچته غربتی

تأثیر مثبت و مرناداری بر قیمت آپارتمانهای اطراف داشته است .امتا بترای ستایر رودهتای ایتن

 /86برآورد تابع قیمت هدانیک مسکن در شهر کرمان

شهر چنین اثری وجود ندارد .وجود پار های درون شهری نیز اثر مثبت ومرنتاداری بتر قیمتت
مسکن داشته است.
عسگری و قادری ( )1381با استفاده از دادههای حاص از  12320خانوار شهری در ستال
 1379که توسط مرکز آمار ایران جمعآوری شده بته بترآورد قیمتت مستکن در منتاطق شتهری
کشور پرداختهاند .در این مقاله با بهرهگیری از فرمهای خطی ،نیمه لگاریتمی ،لگتاریتمی ومتدل
کاک
هدانی

باک

تأثیر هر ی

از ویژگیهای مورد مطالرته بتر قیمتت مستکن ،بتا استتفاده از متدل

مورد بررسی قرار گرفته و قیمتهای سایهای هر ویژگی نیز محاسبه شده است.
رمضتتانی ( )1381بتتا بهرهگیتتری از الگتتوی هتتدانی

 ،تتتابع تقاضتتای مستتکن در ستتاری را

برآورد نمود .او در ابتدا قیمت مسکن را تابری از متغیرهای فیزیکی ،مکتانی و محیطتی مختلت
فرض کرد و مهمترین مشخصههای مؤثر بر قیمت مسکن را سطر زیتر بنتا ،زمتین ،ترتداد اتتا ،
فاصله از خیابان اصلی و فاصله از مرکز شهر عنوان نمود .سپ

توابع تقاضا را بترای هتر یت

از

این مشخصهها بر حسب درآمد خانوار ،متوسط سطر تحصتیالت ،برتد ختانوار ،ستن سرپرستت
خانوار و قیمتهای ضمنی هر ی

از مشخصههای نامبرده مؤثر بر قیمت مسکن و بتا استتفاده از

دادههای مقطری جمعآوری شده به صورت میدانی در سطر شهر ساری برآورد کرد.
اکبری ( )1383برای تریین عوام مؤثر بر قیمت مسکن در شهر مشتهد از روش هتدانی
استفاده نموده و به این نتیجه رسیده است که بیشترین ضرایب تتابع هتدانی

واحتدهای ویالیتی

مربو به مساحت زمین ،وضریت ناامنی در محله ،وجود حیا خلوت و ترداد اتتا استت و در
واحدهای آپارتمانی قیمت هر متر مربع زمین ،مساحت زیربنا ،قدمت ساختمان و انتوتار افتزایس
نسبی قیمت زمین است.
عباسلو وسینا ( )1384به برآورد تابع قیمت هتدانی

مستکن در شتهر تهتران پرداختهانتد.

آنها برای برآورد این مدل از روش  26SURاستفاده کردهاند .نتایج حاصت نشتان میدهتد کته
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مساحت زیر بنا(اعیانی) و مساحت زمین (عرصه) بیشترین تأثیر را بر قیمت مسکن در شهر متورد
مطالره داشته است.
زراکنژاد ( )1385در برآورد تابع هدانی

مسکن شهر اهتواز بته روش دادههتای ترکیبتی،

مؤثرترین عوام تأثیرگذار بر قیمت مسکن را عوامت رفتاهی و فیزیکتی ستاختمان و برتد از آن
عوام موقریتی نام برد .وی این بررسی را برای واحتدهای آپارتمتانی و ویالیتی بته طتور مجتزا
انجام داد .نتایج حاکی از آن بتود کته در واحتدهای آپارتمتانی ،عوامت فیزیکتی بتیس از ستایر
عوام بر قیمت مسکن مؤثر است .از بین عوام موقریتی عام دسترسی به خیابان با عترض بتین
 4تا  10متر و  10تا  20متر بیشترین تأثیر را بر قیمت آپارتمان دارند .در ویالها نیتز مجتاورت بتا
خیابان دارای عرض کمتر از  4متر و خیابان بین  10تا  20متر دارای تأثیر مثبت و بتاالترین تتأثیر
بر قیمت ویال هستند.
مبانی نظری هدانیک

در سال  1966کلوین النکستر 27در ی

مقاله نوریهای را مطرح نمود که «تئتوری جدیتد

تقاضای مصرفکننده» نامیده شد .در این نوریه النکستر بیان نمود آنچه که مصرفکنندگان در
جستجوی آنند به هیچ وجه خود کاال نیست .بلکه خصوصتیاتی استت کته در کتاال نهفتته وایتن
خصوصیات هستند که به مصرفکننده مطلوبیت میدهند .این مقاله تفتاوت بنیتادین بتین نوریتۀ
کالسی

مصرف که النکستر آن را تئوری «کهنه» 28می نامد ،و نوریتۀ جدیتد یتا «پیشترفته»29را

نشان داد .در مدل سنتی تنوع و ترداد خصوصیات فراتر از کاالها است .در حالی کته در تئتوری
جدید ترداد کاالها فراتر از خصوصیات است و این امتر تضتمین میکنتد کته مصترفکنندگان
بتوانند آن ترکیبی از خصوصیات را که مد نور دارند ،به دستت آورنتد .ایتن ابتداع النکستتر بته
همتتراه کتتار روزن 30بتته وجودآورنتتدۀ روشتتی در تریتتین قیمتتت داراییهتتا گردیتتد کتته بتته روش
قیمتگذاری هدانی

مرروف شده است.
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در مباحث اقتصادی مدل قیمتگذاری هدانی

یا تئوری تقاضای هدانی

کارگیری تئوری ترجیحات آشکار شده به منوور تخمین تقاضا یا ارزش ی

شیوهای از بته

دارایتی استت .بتر

مبنای این روش کاالیتا دارایتی متورد مطالرته بته مشخصتهها (خصوصتیات) تشتکی دهنتدهاش
تفکی

میگردد وارزش بازاری هر ی

مدلهای هدانی

از این مشخصهها بته طتور جداگانته تریتین میگتردد.

عمدتاً بوسیله رگرسیون مورد برآورد و تجزیه وتحلی قرار میگیترد .بتا ایتن

وجود مدلهای ترمیم یافتتهتری از قبیت شتبکه هتای ترتدی فتروش 31حالتهتای ختاص متدل
هدانی

هستند .مدلهای هدانی

عمتدتاً در مبحتث قیمتگتذاری مستکن و محاستبۀ شتاخص

قیمت مصرفکننده ) (CPIبه کار گرفته میشود .در محاستبۀ شتاخص  CPIاز ایتن متدل بترای
کنترل تغییرات به وجود آمده در کیفیت محصوالت استفاده میشود.
در مباحث مربتو بته مستکن متدل هتدانی

بته منوتور رفتع مشتکالت ناشتی از وجتود

ناهمگونی در این کاال مورد استفاده قرار میگیرد .به دلی اینکه خانتهها بنتا بته دالیت مترتدد بتا
یکدیگر متفاوتند ،بسیار مشک است که تقاضا برای آنها را به صورت عمومی و در ی
برآورد نمود.بر این اساس فرض میشود که ی

قالتب

واحد مسکونی میتواند در قالب مشخصتههایی

از قبی ترداد اتا  ،میزان زیر بنا و دوری از مرکز شهر مورد مطالره قرار گیرد .بدین ترتیب ی
مرادلۀ رگرسیون هدانی

میزان مشارکت هر ی

از این مشخصتهها را در قیمتت بتازاری یت

واحد مسکونی به طور جداگانه تریین میکند .در صورتی که مدل به صورت ی
پذیر 32به کار گرفته شود ضرایب به دست آمده بیتانگر قیمتت هتر یت

متدل جمتع-

از خصوصتیاتند و اگتر

مدل به صورت لگاریتمی تصریر گردد این ضرایب بیانگر کشس ها هستتند.از نتتایج بته دستت
آمده از این مدلها میتوان برای مقایسۀ عوام مؤثر بر قیمتت مستکن در شتهرها ،تریتین قیمتت
سایهای هر ی
تقاضا برای هر ی

از خصوصیات ،تریین قیمت کاالیی کته قیمتت بتازاری نتدارد ،تجزیته وتحلیت
ازخصوصیات در واحدهای مسکونی و  ...استفاده نمود .کتاربرد عمتده ایتن
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مدلها در تریین مالیات بر دارایی ،تریین قیمت داراییهای غیر بتازاری ،حت دعتاوی حقتوقی و
مطالرات آکادمی

است.

بر اساس تئوری قیمتگذاری هدانی

واحدهای مسکونی موجتود در یت

شتهر از نوتر

نزدیکی به مرکز شهر ومراکز تجاری ،آموزشی ،بهداشتی و(...متغیرهای دسترسی) ،نزدیکتی بته
فضای سبز وپار  ،پاکی هوا ،نبود آلودگی صوتی و(...متغیرهای محیطی) و نوع مصالر به کار
رفته ،زیر بنا ،حیا  ،ترداد اتا و(...متغیرهای فیزیکی) از یکدیگر قاب تفکی

هستند.

با فرض اینکه شرایط زیر حاکم باشد:
 -در ارتبا با مبادله واحدهای مستکونی ،شتهر بته عنتوان یت

بتازار یکپارچته در نوتر گرفتته

میشود.
در بازار مسکن اطالعات کام وجود دارد و افراد با آگتاهی کامت اقتدام بته خریتد و فتروشمسکن می نمایند.
مبادلۀ تنها در قیمتهای ترادلی انجام میگیرد.قیمت هر واحد مسکونی را متی تتوان بته صتورت تتابری از خصوصتیات دسترستی)،(X1j
محیطی ) (X2jو فیزیکی ) (X3jدر نور گرفت که به صورت زیر ارائه شده است:
)Phi= Ph(X1j,X2j,X3j

()1
در رابطۀ شمارۀ  1اندی

 iبیانگر واحد مسکونی iام و jبیانگر ویژگی  jام است.

میتوان تابع مطلوبیت فردی را که در ی

واحد مسکونی زندگی میکنتد را بته صتورت

زیر نوشت:
()2

)U=U(Q ,X1j,X2j,X3j

 /90برآورد تابع قیمت هدانیک مسکن در شهر کرمان

دراین تتابع مطلوبیتت  Qبیتانگر ستبد کتاالیی غیتر از مستکن استت کته فترد از مصترف آنهتا
مطلوبیت کسب میکند.برای سادگی این ستبد بته عنتوان کتاالی مرکتب یتا ارزش پتولی ستایر
کاالها در مدل لحاد شده است .بر این اساس قید بودجه را می توان به صورت زیر ارائه نمود:
Y=Ph+Q

()3

بر این اساس افراد متقاضی واحدهای مسکونی تابع مطلوبیت( )2را با توجه به قیتد ( )3حتداکثر
میکنند .فرایند این حداکثر سازی مقید در زیر ارائه شده است:
(Max: U=U(Q ,X1j,X2j,X3j

()4

s.t: Y=Ph+Q
)max:L= U(Q ,X1j,X2j,X3j) - (Ph+Q – Y

()5
اگر از تابع الگرانژ باال نسبت به هر یت

از مؤلفتههای تتابع مطلوبیتت مشتتق گرفتته شتود وایتن

مشتقها برابر با صفر قرار گیرند ،مرادالت زیر حاص میشود:
()6

L/XJ = U / X j - Phi/ X j = 0

()7

L/Q =U / Q-0

از تقسیم کردن روابط شمارۀ ( )6و( )7بر یکدیگر داریم:

U / X j)/ (U / Q)=  Phi/ X

()8

باتوجه به اینکه قیمت هر واحد مسکونی داده شده استت در ایتن صتورت مشتتق جزیتی از تتابع
مطلوبیت نسبت به هر مشخصه ) (xjبیانگر ارزش یا قیمت سایهای آن ویژگی است.این قیمت در
واقع مبلغ پتولی استت کته فترد بایتد پرداختت کنتد تتا بتوانتد ویژگتی متورد نوتر را بته دستت
آورد.رابطۀ شمارۀ  8نشان میدهد که شر الزم برای بهینه ستازی مقیتد تتابع هتدانی
میکند که تغییر قیمت هدانی

در اثتر تغییتر در هتر یت

ایجتاب

از ویژگیهتا بتا تغییتر در ترجیحتات
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مصرفکننده نسبت به خرید مستکن و خریتد ستایر کتاال هتا برابتر باشتد.در صتورتی کته تتابع
قیمتگذاری هدانی

به صورت خطی در نور گرفته شود مرادلۀ شمارۀ  9حاص خواهد شد.
Phi =  0+  X1j+  X2j+  X3j

()9

)Phi =  0(  X1j)(  X2j)(  X3j

()10

lnPhi = ln 0+  ln X1j+  ln X2j+  ln X3j

و در صورتی که این رابطه بته صتورت غیتر خطتی (نمتایی) تصتریر گتردد تتابع قیمتگتذاری
هدانی

به صورت مرادلۀ شمارۀ  10به دست میآید.

در این مطالره مسکن به عنوان ی

کاالی مرکب و در قالب ی

متدل هتدانی

قیمتت بترای

شهر کرمان مورد بررسی قرار گرفته است .در مدل به کتار گرفتته شتده ویژگیهتای واحتدهای
مسکونی شام موارد زیر است:
-1ویژگیهای فیزیکی مث ترداد اتا  ،ترداد حمام ،نوع اسکلت و مصالر به کار رفتته ،زیتر بنتا
و...
 -2ویژگیهای دسترسی مث دسترسی به بازار کار و مراکز خریتد مثت دسترستی بته مدرسته و
سروی های پستی
 -4ویژگیهتای محلتتی و محیطتتی مثت چشتتم انتداز ،ترافیت

خیابانهتتا ،نزدیکتتی بتته ستتاح و

آلودگی محیطی
برآورد مدل
در ایتتن بررستتی بتترای بتترآورد تتتابع هتتدانی

قیمتتت مستتکن در شتتهر کرمتتان از دادههتتای

استخراجی 156پرسشنامه انتشار یافتته توستط مرکتز آمتار ایتران در ستال  1385و نیتز مشتاورین
امال

این شهر استفاده شده است.مدل به کار گرفته شده در این بررسی به صورت زیر است:
P= 0+ 1X1+ 2X2+ 3X3+ 4X4+ 5X5+ 6X6+ 7X7+ 8X8

 /92برآورد تابع قیمت هدانیک مسکن در شهر کرمان

که در آن   iها ضرایب متغیرها و   0عرض از مبدأ است.
متغیرهای به کار رفته در تابع هدانی

قیمت مسکن در شهر کرمان از قرار زیر است:

قیمت مسکن ( )Pبه میلیون ریال به عنوان متغیر وابستهمتغیرهای مستق عبارتند از:
 -1متغیرهای فیزیکی شام :
زیر بنا ( ،)X1حیا ()X2
اسکلت ( )X3به صورت متغیر دامی (اسکلت فلزی وبتن آرمه= ،1درغیراین صورت=) 0
نمای خارجی ( )X4به صورت متغیر مجازی (نما دارد= ،1ندارد=)0
 -2متغیر دسترسی
فاصله از مرکز خرید وفروش ( ) X5به کیلومتر ،ترداد پاسگاه درمنطقه ( ،)X6ترداد مدرسته
در منطقه ()X7
 -3متغیرهای محیطی
ترداد پار

در منطقه ()X8

با استفاده از دادههای موجود تابع هدانی

تصریر شده به شک لگاریتمی وخطی تخمین

زده شده استت .نتتایج حاصت از آزمونهتای  ARCHو بتروش -پاگتان -گتودفری 33بتر روی
باقیمانده ها نشان داد که مدل دارای مشک نتا همستانی واریتان

استت.به عتالوه مقتادیر اولیته

آمارۀ دوربین– واتسون ونیز آزمون همبستگی سریالی  34LMبیانگر وجتود ختود همبستتگی در
مدل بود .بر همین اساس بترای رفتع مشتک ناهمستانی واریتان
وبرای رفع مشک خود همبستگی از ی
مشک ناهمسانی واریتان

از یت

الگتوی)ARCH(1,1

فرایند ) ARMA(1,1استفاده شده استت .پت

از رفتع

وختود همبستتگی متدل بته دو صتورت لگتاریتمی شتمارۀ 11و غیتر

لگاریتمی شمارۀ  12برآورد شده است که ضرایب حاص از برآورد لگاریتمی بیانگر کشس هر
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ی

از ویژگیها و ضرایب حاص از برآورد خطی نشتان دهنتدۀ قیمتهتای ضتمنی ویژگیهتا

است.
LP=-0.57+0.83LX1+0.15LX2+0,07X3+0.036X4+0.01X50,02LX6+0,006LX7)(-2,8) (41,7) (7,7) (6,5
)(3,36) (0,84) (1,34
)(0,25
)0,01LX8+0,97AR(1) -0,45MA(1
)(-0,43) (63,8
)(4,76

()11

D.W=2,05

AdjR2=0,97

R2=0,97

P= -7,13+ 0,45X1+ 0,08X2+ 5,18X3+ 3,32X4- 0,48X5- 0,21X61,01X7)(-0,4) (22,7) (2,93) (4,75) (2,69) (-0,39) (-0,39) (-0,83

(0,006X8+ 0,97AR(1) -0,58MA(1
)(-0,05) (48,08
)(-6,3
R2=0,90
AdjR2=0,90
D.W=1,8

()12

در مرادالت برآورد شده شمارۀ  11و  12اعداد داخ پرانتز بیانگر مقادیر آمارۀ  zهستتند.
نتایج حاص از برآورد هر دو مدل بیانگر آن است که علیرغم قدرت توضیر -دهنتدگی بتاالی
مدلها تنها ویژگیهای فیزیکی شام مساحت زیر بنا ،مساحت حیا  ،نوع استکلت ستاختمان و
نما تأثیر مثبت و مرناداری بر قیمت دارند وستایر ضترایب از نوتر آمتاری مرنتادار نیستتند .نتتایج
برآورد مرادلۀ ( )11نشان میدهد کته در بتین ویژگیهتای فیزیکتی زیربنتا بیشتترین تتأثیر را در
قیمت مستکن در شتهر کرمتان دارد .ایتن ضتریب نشتان میدهتد کته یت

در صتد افتزایس در

مساحت زیر بنای ساختمان به طور متوسط قیمت هر واحتد مستکونی را بته میتزان  0/83درصتد
افزایس میدهد.پ
که افزایس ی

از زیربنا ،مساحت حیا بیشترین تأثیر را در قیمت مسکن دارد؛ به گونتهای

درصدی در مساحت حیتا قیمتت واحتد مستکونی را بته انتدازۀ  0/15درصتد

 /94برآورد تابع قیمت هدانیک مسکن در شهر کرمان

افزایس میدهد .پ

از این دو ویژگی اسکلت ساختمان و وجود نمتا بتا کشتسهای بته ترتیتب

برابر با  0/07و  0/036بر قیمت مسکن مؤثرند.
ضرایب حاص از برآورد مرادله شمارۀ  12به طور مستتقیم بیتانگر قیمتهتای ضتمنی هتر
ی

از ویژگیهای مؤثر در قیمت مسکن و در واقع تمای به پرداخت نهتایی مصترفکننتدگان

برای هر ی

از این ویژگیها است .این ضرایب نشان میدهند کته یت

متتر مربتع افتزایس در

زیربنا به طور متوسط قیمت هر واحد مسکونی را بته میتزان 450هتزار ریتال افتزایس میدهتد.بر
همین اساس قیمت ضمنی هر متر مربع حیا  80هزار ریال تریین میگردد .نتتایج نشتان میدهتد
که وجود اسکلت فلزی قیمت مسکن را به طور متوسط  5/18میلیون ریال و وجود نمتا قیمتت را
حدوداً  3/32میلیون ریال افزایس میدهد.
نتیجهگیری

در برآورد تابع هدانی

قیمت مسکن در شهر کرمان با استفاده از دادههای  156پرسشنامه

به بررسی میزان تأثیر برخی از عوام متؤثر فیزیکتی ،دسترستی و محیطتی بتر قیمتت واحتدهای
ویالیی پرداخته شد.نتایج نشان دادند تنها عوام فیزیکی تأثیری مثبتت ومرنتادار بتر قیمتت ایتن
واحدهای مسکونی داشتهاند و در بین عوام فیزیکی سطر زیربنا  ،مستاحت حیتا  ،استکلت بتا
دوام (فلزی یا بتن آرمه)و وجود نما به ترتیب دارای بیشترین تأثیرگتذاری بتر قیمتت هستتند .بته
عالوه نتایج به دستت آمتده نشتان میدهتد کته ستایر ویژگیهتا تتأثیر مرنتاداری بتر قیمتت ایتن
واحدهای مسکونی ندارند .دالی حاص شدن چنین نتایجی قاب تأم است.در ارتبا با بیمرنتا
شدن تأثیر فضای سبز بر قیمت واحدهای مسکونی مورد مطالره این نکتۀ قاب ذکر است از آنجتا
که فضای سبز و پار

به طور غیریکنواختی در سطر شهر کرمان پراکنده بوده و تمرکز فضای

سبز در مناطقی که قیمت مسکن پایینتر است(جنگ قائم) بیشتر از منتاطقی استت کته بته دلیت
تراکم ساختمان از فضای سبز محروم بوده ولی قیمت باالتری دارند؛ لتذا بیمرنتا شتدن و رابطتۀ
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منفی بین وجود فضای سبز و قیمت مسکن علیرغم عدم همخوانی با انتوارات ،توجیهپذیر استت.
از آنجا که حفظ و برقراری امنیت در برخی مناطق کرمان نسبت به منتاطق دیگتر لتزوم بیشتتری
دارد ،لذا تمرکز استقرار واحدهای امنیتی و پاسگاه در آن مناطق بیشتر است و قیمتت مستکن در
مناطق مزبور پایینتر است.
در ارتبا با بی مرنی شدن ضریب فاصله تا مراکز خرید میتوان به دو نکتته اشتاره نمتود.
نکتۀ اول اینکه شهر کرمان ی

شهر دارای چند مرکز خرید است که بنا به دالی مترتدد قیمتت

واحدهای مسکونی اطراف آنها با یکدیگر اختالف قاب مالحوه ای دارد .به عنوان مثال میتدان
مشتاقیه یکی از مراکز اصلی خرید شتهر کرمتان استت .لتیکن بته دلیت وجتود ستاختار قتدیمی
وفرسوده محله های اطراف این مرکز ،دالی امنیتی و ...قیمت خانه در این منطقه پایین استت.در
حالی که این امر در ارتبا با میدان آزادی که یکی دیگر از مراکتز خریتد اصتلی شتهر کرمتان
است ،کامالً بر عک

است .نکتۀ دوم اینکه ضریب نزدیکی به مراکتز خریتد ارتبتا مستتقیم و

مرناداری با وسرت وگستردگی شهر دارد  .بگونهای که در کالن شهرها وشهر های بتزرگ کته
هزینۀ فرصت آمد و شد باالست نزدیکی به مراکز خرید ارتبا مرناداری با قیمت مستکن دارد.
بر این اساس می توان گفت که وسرت شهر کرمان به اندازهای نیست که فاصله تا مراکتز خریتد
تأثیر مثبت و مرناداری بر قیمت مسکن داشته باشد.
نهایتاً ،این نکته الزم به ذکر استت کته وقتوع پدیتدۀ دلختراش زلزلتۀ بتم در دیمتاه ستال
 ،1382زلزلۀ زرند دراسفند ماه سال  ،1383زلزلۀ آذر ماه سال  1389و زمین لرزه هتای مترتدد و
بیشماری که در این فاصله رخ داده است همواره این نکته را به ساکنین ودست اندرکاران شهر
واستان کرمان گوشزد میکند که در ی

منطقۀ زلزلهخیز زندگی میکننتد و هتر لحوته امکتان

وقوع این رویداد طبیری میرود .بر ایتن استاس خریتداران و ستازندگان مستکن بایتد بته مستأله
اسکلت خانه بیس از پیس اهمیت داده و نوع اسکلت را نسبت به عوام دیگر مقدم بشتمرند .بته
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عالوه دستاندرکاران نیز باید با وضع قوانین مدون و محکم جلو ساخت و سازهای غیراصتولی
وآسیب پذیر در مقاب زلزله را گرفته و به طور مداوم مردم را نسبت بته وقتوع چنتین پدیتدهای
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