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تعییه قیم ت اراضی کشايرزی ي بررسی عًامل مًثر برآن در شُرستان
قائمشُر :بٍ کارگیری الگًی َداویک
حٕیذ أیز٘ضاد  ،1فبعٕٔ ٝدتٟذی*
تبريخ دريبفت93 /06/31 :

2

تبريخ پذيزػ93 /09 /30 :

چکیدٌ
سٔیٗ يه ٔٙجغ عجیؼی  ٚػٕذ ٜتزيٗ ػبُٔ تِٛیذ اعت .اعتفبد ٜيب ػذْ اعتتفبد ،ٜاراهت ٝيتب ػتذْ اراهتٚ ٝ
ٕٞچٙیٗ ٘ٛع ٔ ٚیشاٖ اعتفبد ٜاس سٔیٗ ،اس عزيك ٔفبٞیٕی چ ٖٛتبثغ ػزضت ٚ ٝتمبضتبی سٔتیٗ ،لیٕتت
سٔیٗ ٔ ٚمٞ ِٝٛبيی ؽجی ٝث ٝآٖ تٛضیح دادٔ ٜی ؽٛد .سٔیٗ وباليی اعت و ٓٞ ٝاس ِحبػ ٔىب٘ی ٞ ٚتٓ اس
ِحبػ ویفیت٘ ،ب ٍٕٗٞاعت .سٔیٗ ث ٝػٛٙاٖ عجیؼت ،ػبُٔ تِٛیذ ،وبالی ٔقزفیٛ ٔ ،لؼیتت خرزافیتبيی،
فضب ،حمٛق دارايی  ٚعزٔبي٘ ٝیش ٘بْ ثزدٔ ٜی ؽٛد .ايٗ ٔغبِؼ ٝثتب ٞتذت تؼیتیٗ ػٛأتُ ٔت ٛز ثتز ارسػ
سٔیٗ ٞبی وؾبٚرسی در ؽٟزعتبٖ لبهٓ ؽٟز ثب اعتفبد ٜاس رٚػ ٞذا٘یه ا٘دبْ ؽذٜاعت  ٚدادٜٞبی السْ
خٟت ثزآٚرد ٔذَ اس عزيك تىٕیُ  70پزعؾٙبٔ ٝدر عبَ  1392خٕتغ آٚری ؽتذٜاعتت .عجتك ٘تتبيح
حبفُ اس تخٕیٗٔ ،تریزٞبی ٔغبحت سٔیٗ ،ویفیت سٔیٗ  ٚفبفّ ٝتب را ٜآ ٗٞثزلیٕت سٔیٗ ا ز ٔغتمیٓ
دار٘ذ ٔ ٚتریز فبفّ ٝتب خ ،ٍُٙفبفّ ٝتب ٔزوش ؽٟز لبهٓ ؽٟز  ٚفبفّ ٝتب ٘شديىتزيٗ خبد ٜافّی ثتز ارسػ
سٔیٗ ٞبی وؾبٚرسی در ؽٟزعتبٖ لبهٓ ؽٟز دارای ا ز ٔؼىٛط ٔیثبؽٙذٕٞ .چٙیٗ ،عجك ٔحبعجبت ا٘دبْ
ؽذٔ ٜتٛعظ لیٕت سٔیٗ در ؽٟزعتبٖ لبهٓ ؽٟز ثزای ٞز ٔ 1000تز ٔیتٛا٘ذ تمزيجب ٔ 436یّی ٖٛريبَ
ثبؽذ .در ٟ٘بيت ،پیؾٟٙبد ٔی ٌزدد و ٝخبدٞ ٜبی ارتجبعی ثٟجٛد يبفت ٝتب اس ايٗ عزيك لیٕت سٔیٗٞتبی
دٚرتز افشايؼ يبثذ ٕٞ ٚچٙیٗ ثب تٛخ ٝث ٝايٗ ٔٛضٛع ن در ارتجبط ثب سٔیٗ ٞبی ٘شديه ثٙٔ ٝبعك ؽٟزی
ايٗ أىبٖ ٚخٛد دارد و ٝث ٝفٛرت ٔغى٘ٛی ٔٛرد اعتفبد ٜلزار ٌیز٘ذٔ ،یتٛاٖ ثتب ايدتبد ٔحتذٚديت در
ترییز وبرثز ی اراضی اس افشايؼ لیٕت آٖ خٌّٛیزی وزد.
طبقهبندی Q1, Q11, Q15, Q24 JEL
ياژٌ َاي كليدي :اراضی وؾبٚرسی ،لیٕت سٔیٗ ،اٍِٛی ٞذا٘یه ،ؽٟزعتبٖ لبهٓ ؽٟز ،ففبت ویفی
سٔیٗ.
 - 1دا٘ؾیبر التقبد وؾبٚرسی ،دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛوؾبٚرسی ٙٔ ٚبثغ عجیؼی عبری.
 - 2دا٘ؾدٛی وبرؽٙبعی ارؽذ دا٘ؾٍب ٜتزثیت ٔذرط.
* ٘ٛيغٙذٔ ٜغئٔ َٛمبِfateme.mojtahedi87@yahoo.com :ٝ
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پیشگفتار
يىی اس ػٛأُ ٔ ٛز ثز پبيذاری تٛعؼ ،ٝثب ارسػ تّمی ٕ٘ٛدٖ عزٔبيٞٝبی عجیؼی اعت .ثیبٖ ٕ٘ٛدٖ
ارسػ ٔٙبثغ عجیؼی ،ث٘ ٝبچبر ٔب را ث ٝعٛی پزعؼٞبيی درثبرٜی ٘حٔ ٚ ٜٛیشاٖ ارسػٌذاری ٔٙبثغ
سيغت ٔحیغی رٕٛٙٞد ٔیعبسد .تالػٞبی السْ ثزای ثزآٚرد ارسػ پِٛی خذٔبت اوٛعیغتٓٞب،
٘مؼ ٔضبػفی در ٔذيزيت تّفیمی ا٘غبٖ  ٚعیغتٓٞبی عجیؼی ايفب ٔیوٙذ .در عغح خزدٔ ،غبِؼبت
ارسػ ٌذاری ثبػث دعتیبثی ث ٝاعالػبت ٔزثٛط ث ٝعبختبر  ٚوبروزد اوٛعیغتٓٞب ٘ ٚمؼ ٔتٛٙع ٚ
پیچیذٜی آٟ٘ب در حٕبيت اس رفب ٜا٘غب٘ی ؽذ ٚ ٜدر ثؼذ والٖ ،ارسػٌذاری اوٛعیغتٓٞب ٔی تٛا٘ذ در
ايدبد  ٚافالح ؽبخـٞبی رفب ٜا٘غب٘ی  ٚتٛعؼٝی پبيذار ٔؾبروت داؽت ٝثبؽذ(أبٔی ٔیجذی،
 .)1388سٔیٗ ث ٝػٛٙاٖ يه ػبُٔ ٔ ٟٓدر ثغیبری اس فؼبِیتٞبی التقبدی اس خّٕ ٝفؼبِیتٞبی
وؾبٚرسی ،فٙؼتی  ٚتدبری ؽٙبختٔ ٝیؽٛدٚ .يضٌیٞبيی اس لجیُ غیز لبثُ ا٘تمبَ  ٚخبثدبيی ثٛدٖ،
غیز لبثُ تخزيت ثٛدٖ ،ػذْ اعتفبد ٜاس ديٍز اس ػٛأُ تِٛیذ ثذ ٖٚاعتفبد ٜاس سٔیٗ ،دٚاْ  ٚثمبی
ٕٞیؾٍی ،پظ ا٘ذاس  ٚثیٕ ،ٝسٔیٗ را ثِ ٝحبػ التقبدی دارای إٞیت فزاٚا٘ی وزدٜاعت.
التقبددا٘بٖ والعیه ٔؼتمذ٘ذ و ٝسٔیٗ ٞذئ ٝدب٘ی عجیؼت اعت  ٚسٔیٗ ثب دٚاْ اعت ِ ٚذا ثیٗ
سٔیٗ  ٚعزٔبي ٝتٕبيش لبهُا٘ذ .در ٔمبثُ التقبددا٘بٖ أزٚسی ٔؼتمذ٘ذ وٞ ٝزچٙذ سٔیٗ ٔدب٘ی در
اختیبر ثؾز لزار داد ٜؽذ ٜاعت؛ أب أزٚس ٜافزاد ثزای ث ٝدعت آٚردٖ آٖ ثبيذ ٕٞب٘ٙذ ٞز وبالی
عزٔبيٝای ديٍزی پ َٛثپزداس٘ذِ .ذا در اغّت ٔٛارد خذا وزدٖ ع ٟٓسٔیٗ اس عزٔبي ٝدؽٛار
اعت(أیز٘ضاد.) 1391 ،
لیٕ ت سٔیٗ در ا ز ػزض ٚ ٝتمبضبی آٖ تؼییٗ ٔیؽٛد .ثزای ػزضٝی سٔیٗ دٔ ٚف ْٟٛػزضٝی
التقبدی  ٚفیشيىی سٔیٗ ٚخٛد دارد .ػزضٝی التقبدی سٔیٗٔ ،مذار سٔیٙی اعت و ٝدر لیٕت
ٔؾخـ ٔیتٛاٖ ثزای اعتفبدٜٞبی ٔختّف اراه ٝوزد .ػزضٝی فیشيىی سٔیٗٔ ،مذار سٔیٗ ٔٛخٛد در
ٔحذٚد ٜخرزافیبيی در دعتزط اعت .ػزضٝی التقبدی سٔیٗ ث ٝد٘جبَ ترییز لیٕت يب عبيز ػٛأُ
ٔ ٛز ثز ػزض ،ٝترییز ٔی يبثذ .ث ٝعٛر وّی ػزضٝی التقبدی سٔیٗ وؾؼ پذيز  ٚػزضٝی فیشيىی
سٔیٗ ثیوؾؼ اعت .تمبضبی سٔیٗ ػٕذتب تمبضبی ٔؾتك ؽذ ٜاعت .ػٛأّی اس خّٕ ٝلیٕت سٔیٗ،
عغح درآٔذ افزاد خبٔؼ ،ٝتىِٛٛٙصی ،ویفیت سٔیٗ  ٚعّیم ٝدر تمبضبی سٔیٗ ٔ ٛز اعت(أیز٘ضاد،
 .)1391اس آ٘دبيی و ٝثب تٛخ ٝث ٝخقٛفیبت سٔیٗ ،ثزآ ٚرد ػزض ٚ ٝتمبضبی سٔیٗ آعبٖ ٘یغت؛
تؼییٗ لیٕت اس عزيك تاللی دادٖ ػزض ٚ ٝتمبضب ٘یش دؽٛار ٔی ثبؽذِ .ذا در ايٗ ٔغبِؼ ٝاس رٚػ
ٞذا٘یه ثزای تؼییٗ ارسػ سٔیٗٞبی وؾبٚرسی اعتفبد ٜؽذ ٜاعت.
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در ارتجبط ثب رٚػ لیٕتٌذاری ٞذا٘یه  1ثزای سٔیٗٞبی وؾبٚرسی در ايزاٖ ٔغبِؼبت سيبدی فٛرت
ٍ٘زفت ٝاعت .در ايٗ ٔٛرد ٔیتٛاٖ ثٔ ٝغبِؼٝی فجٛحی  ٚتٛا٘ب( ) 1387اؽبر ٜوزد .در ايٗ ٔغبِؼٝ
ارسػ سٔیٗٞبی وؾبٚرسی ثب اعتفبد ٜاس رٚػ ٞذا٘یه تؼییٗ ؽذ ٜاعت٘ .تبيح ٘ؾبٖ داد وٝ
فبفّٝی سٔیٗ وؾبٚرسی تب خبدٜی افّی  ٚؽٟز دارای ا ز ٔٙفی در لیٕت سٔیٗ وؾبٚرسی ٔ ٚیشاٖ
حبفّخیشی خبن ا ز ٔثجت ثز آٖ داردٕٞ .چٙیٗ ثیٗ لیٕت سٔیٗ  ٚفبفّٝی آٖ تب ثبسار ٔقزت
راثغٝی ٔؼىٛط ٚخٛد دارد .عبيز ٔتریزٞبی ٔٛرد ثزرعی ٔب٘ٙذ ٔغبحت سٔیٗٔ ،یشاٖ اعتفبد ٜاس
سٔیٗ وؾبٚرسی ٔ ٚیشاٖ سٔیٗ ٘ىبؽت ا ز ٔؼٙیداری ثز لیٕت سٔیٗ ٘ذاؽتٙذ .اثٛ٘ٛری ٚ
ٕٞىبراٖ( ) 1388اس رٚػ ٞذا٘یه ثزای ثزآٚرد ارسػ ثبساری سٔیٗٞبی وؾبٚرسی در ؽٟزعتبٖ
عجشٚار اعتفبد ٜوزد٘ذ٘ .تبيح ايٗ ٔغبِؼ ٝحبوی اس آٖ اعت ؤ ٝیشاٖ آثذٞی چبٜٞب ،فبفّٝی سٔیٗ
ٔؼبّٔ ٝؽذ ٜتب عجشٚار ٛ٘ ٚع ثبفت خبن دارای ثیؾتزيٗ تب یز ثز لیٕت سٔیٗٞب در ايٗ ٔٙغمٝ
ثٛدٜا٘ذ .لزثب٘ی ٔ ٚیزثٕب٘ی (  ) 1384در ٔمبِ ٝخٛد اس رٚػ ٞذا٘یه اعتفبدٕٛ٘ ٜدٔ ٚ ٜذَ ٍِبريتٕی
ٔزثٛع ٝرا ثب اعتفبد ٜاس دادٜٞبی ٔمغؼی ؽبُٔ  115خب٘ٛار ٔؾٟذی ثزآٚرد وزد٘ذ٘ .تبيح ٘ؾبٖ داد
و ٝا٘ذاس ،ٜرً٘ (تیزٌی) ،درخ ٝخّٛؿ ،درخ ٝپختٔ ،ش ٚ ٜثغت ٝثٙذی ِٛثیب ثب لیٕت آٖ راثغٝی
ٔثجت دارد  ٚدرفذ ؽىغتٍی ِٛثیب ثب لیٕت آٖ راثغٝی ٔٙفی دارد.
اس رٚػ ٞذا٘یه ٔی تٛاٖ در تؼییٗ لیٕت ٔغىٗ  ٚآة ٘یش اعتفبد ٜوزد .اثٛ٘ٛری ٕٞ ٚىبراٖ()1390
ث ٝثزآٚرد ارسػ التقبدی آة ثب اعتفبد ٜاس رٚػ ٞذا٘یه پزداختٙذ٘ .تبيح ايٗ ٔغبِؼ٘ ٝؾبٖ ٔیدٞذ
و ٝثبفت خبن يىی اس ٟٔٓتزيٗ ػٛأُ تب یزٌذار ثز لیٕت سٔیٗٞبی ديٓ در ٔٙغم ٝعجشٚار اعت ٚ
ثبفت ؽٙی ا ز لبثُ تٛخٟی ثز وبٞؼ لیٕت ايٗ سٔیٗٞب داردٕٞ .چٙیٗ ویفیت آة ٔقزت ؽذ ٜدر
سٔیٗ ٘یش تب یز سيبدی ثز لیٕت داؽت ،ٝث ٝعٛری و ٝسٔیٗٞبيی و ٝدعتزعی ث ٝآة ؽیزيٗ دارد،
ٌزاٖتز اعت .اعفٙذيبری(  ،) 1383اثٛ٘ٛری  ٚرٔضب٘ی( ،) 1381خؼفزی فٕیٕی ٕٞ ٚىبراٖ(،) 1389
خٛػاخالق ٕٞ ٚىبراٖ(ٞ ) 1378ز يه ث ٝتخٕیٗ تبثغ تمبضبی ٔغىٗ ثب اعتفبد ٜاس رٚػ ٞذا٘یه
پزداختٙذ.
فٛة وٙذری ٕٞ ٚىبراٖ(  )2002ث ٝثزرعی ا ز اريت در تخٕیٗ ضزايت ٘بؽی اس ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی در يه
ٔذَ لیٕت ٞذا٘یه پزداختٙذ .آٟ٘ب تمبضبی سٔیٗ در ؽزايغی و ٝؽٛری آة ثز آٖ ٔ ٛز اعت را
ٔٛرد ٔغبِؼ ٝلزار داد٘ذ .در ايٗ ٔغبِؼ ٝویفیت آةٞبی سيزسٔیٙی ث ٝػٛٙاٖ يه ٟ٘بد ،ٜثز ػّٕىزد ٚ
در ٘تید ٝلیٕت سٔیٗٞبی وؾبٚرسی تب یز سيبدی دارد ٕٞ ٚچٙیٗ عبختبر اخبر ٜثٟبی سٔیٗٞب يب
لیٕت آٟ٘ب ثیبٖوٙٙذٜی اختالت ٔٛخٛد در ػّٕىزد سٔیٗٞب اعت .ثبعتیٗ ٕٞ ٚىبراٖ( ) 2002ثب
اعتفبد ٜاس رٚػ ٞذا٘یه ثیٗ ارسػ ٞز ٞىتبر سٔیٗ وؾبٚرسی در آٔزيىب  ٚفبفّ ٝت ب ؽٟز ث ٝراثغٝ
1- Hedonic Model
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ٔؼىٛط  ٚثیٗ فؼبِیتٞبی ٌزدؽٍزی  ٚتفزيحی  ٚارسػ ٞز ٞىتبر ث ٝراثغٝی ٔغتمیٓ رعیذ٘ذ.
ديٛيذ ٔذيغٗ(  ) 2002ثزای ثزآٚرد لیٕت سٔیٗٞبی وؾبٚرسی در اٍّ٘غتبٖ اس رٚػ ٞذا٘یه
اعتفبدٕٛ٘ ٜد ٜاعت .در ايٗ ٔغبِؼ ٝلیٕت سٔیٗ ٘ؾبٖدٙٞذٜی ارسؽی اعت و ٝوؾبٚرساٖ ثٝ
خقٛفیبت ویفی آٖ ٔیدٙٞذ .چٔٛیتش ٕٞ ٚىبراٖ( ) 2005در ت ؼییٗ ارسػ سٔیٗ ث ٝايٗ ٘تیدٝ
دعت يبفتٙذ و٘ ٝشديىی ث ٝعبحُ ٘ ٚشديىی ث ٝخبدٜی افّی در ٘ٛاحی عبحّی راثغٝی ٔثجت ثب
ارسػ سٔیٗ ٔ ٚحذٚديتٞبيی چ ٖٛؽیت تٙذ ،ثبرػ ثیؼ اس ا٘ذاس ٚ ٜویفیت پبيیٗ خبن ا ز ٔٙفی
در ارسػ سٔیٗ دار٘ذ .در ٔغبِؼٝی ٞیبً٘ ٕٞ ٚىبراٖ( ) 2006ارسػ سٔیٗٞبی وؾبٚرسی ثب ػٛأّی
ٔب٘ٙذ فبفّ ٝتب ثبسار ،ویفیت خبن ٚ ٚعؼت سٔیٗ ٔزتجظ اعتٕٞ .چٙیٗ ّٞجیه ٕٞ ٚىبراٖ()2013
در ٔغبِؼٝی خٛد ث ٝثزرعی دلت  ٚفحت پیؼ ثیٙی ٔذَٞبی لیٕت خب٘ ٝثز اعبط رٚػ ِذت
ثبٚرا٘ ٝپزداختٙذ.
آٔبر  ٚاعالػبت السْ اس عزيك تىٕیُ پزعؾٙبٔ ٚ ٝثب ٔقبحجٝی چٟز ٜث ٝچٟز ٜثب افزاد حبضز در
ٔٙغم ٝدر عبَ  91- 92خٕغ آٚری ؽذ .ثزای تؼییٗ حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛالسْ ثٙٔ ٝظٛر دعتیبثی ث ٝاٞذات
تحمیك اس فزٔٔ َٛیؾُ ٚوبرع ٖٛاعتفبد ٜؽذٜاعت).(Mitchel and Carson, 1989
 t vˆ 
n 
 d 
در راثغ ٝی ثبال n ،حدٓ ٕ٘ٔ t ،ٝ٘ٛمذار آٔبر V ،t-student ٜضزيت ترییزات لیٕت  d ٚدرفذ
2

اختالت اعتٔ .مذار  dثٚٝعیّٝی ٔحمك تؼییٗ ٔیؽٛد ٘ ٚؾبٖ ٔیدٞذ و ٝچٙذ درفذ ا٘حزات اس
ٔمذار ٚالؼی  Pثزای ٔحمك پذيزفتٙی اعت.
تؼذاد  70پزعؾٙبٔ ٝثٙٔ ٝظٛر دعتیبثی ث ٝآٔبر  ٚاعالػبت السْ تىٕیُ ؽذ .در ايٗ ٔغبِؼ ٝثز اعبط
ػٛأُ ٔ ٛز ثز لیٕت سٔیٗٞبی وؾبٚرسی در ؽٟزعتبٖ لبهٓؽٟز ثب اعتفبد ٜاس رٚػ ٞذا٘یه ثٝ
تؼییٗ لیٕت سٔیٗ پزداخت ٝؽذٜاعت.
روش تحقیق
در رٚػ ٞذا٘یه لیٕتٌذاری ،رٌزعی ٖٛلیٕت ٔؾبٞذ ٜؽذٜی يه وبال ثز رٚی ففبت ویفی آٖ
وبال ٔی ثبؽذ .رٚػ ٞذا٘یه لیٕتٞبی ضٕٙی ففبت ٚ ٚيضٌیٞبی وبالٞب ٘غجت ث ٝلیٕت وبالٞب را
در ثز ٔی ٌیزد .ث ٝعٛر وّی ،رٚػ ٞذا٘یه تمبضب ثزای يه ٔحق َٛيب ٟ٘بد ٜرا تبثؼی اس خقٛفیبت
آٖ در ٘ظز ٔیٌیزد.
يىی اس ٟٔٓتزيٗ  ٚپزوبرثزدتزيٗ ٘ظزيٞٝب در ارتجبط ثب تمبضب ٘ظزيٍِٙ ٝغتز اعت .ثز اعبط ايٗ
٘ظزي ،ٝتمبضب ثزای يه وبال در ٟ٘بيت ث ٝخقٛفیبت ٔ ٟٓآٖ ثزای ٔقزتوٙٙذ ٝ٘ ٚ ٜث ٝخٛد وبال
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ثغتٍی دارد .ث ٝػجبرت ديٍز ٔقزتوٙٙذ ٜخقٛفیبت ٚ ٚيضٌیٞبی وبال را در ا٘تخبة خٛد ثب ارسػ
ٔیدا٘ذ .اعبط ٘ظزيٝی ٍِٙغتز ثذيٗ فٛرت اعت و ٝاٚال وبال ث ٝخٛدی خٛد ثزای ٔقزتوٙٙذٜ
ٔغّٛثیت ايدبد ٕ٘یوٙذ ،ثّىٚ ٝيضٌیٞبی خبؿ ٞز وبال عجت افشايؼ ٔغّٛثیت آٖ ٔیؽٛد .دٔٚب
ٞز وبال دارای ثیؼ اس يه ٚيضٌی اعت .عٔٛب وبال ٔیتٛا٘ذ دارای ٚيضٌیٞبی ٔتفبٚت ثب حبِت غیز
تزویجی ثبؽذ .در ايٗ ٘ظزي ٝاٌز 𝑗𝑖𝐵 ث ٝػٛٙاٖ iأیٗ ٚيضٌی در٘ظز ٌزفت ٝؽٛدٔ ،یتٛاٖ ثزداری
ٔثُ  Z=BXرا ثیبٖ ٕ٘ٛد ؤ B ٝبتزيظ ٔتؾىُ اس ػٙبفز 𝑗𝑖𝐵  X, Z ٚث ٝتزتیت ٔبتزيظ
ٚيضٌیٞب  ٚوبال ٔی ثبؽذ .ث ٝايٗ تزتیتٔ ،غبِٝی ثیؾیٝٙعبسی ٔغّٛثیت ٔقزتوٙٙذ ٜرا ٔیتٛاٖ ثٝ
فٛرت راثغٝی (  ) 1ثیبٖ ٕ٘ٛد.

)𝑛𝑧 Max: U= U(𝑧1 , 𝑧2 , … ,
()1
S.t: Z=BX
𝑖 𝑥 𝑖𝑝 ∑ =y
در راثغٝی فٛق y ،درآٔذ ٔقزت وٙٙذ p ٚ ٜثزدار لیٕت اعت .ثیبٖ ٔغبِ ٝثذيٗ فٛرت ٘ؾبٖ
ٔیدٞذ و ٝػبُٔ افّی ٔ ٚحزن در تمبضب ٚيضٌیٞبی ٔٛخٛد در وبال ٔی ثبؽذ .فزآ يٙذ ثیؾیٝٙعبسی
فٛق را ٔیتٛاٖ ث ٝفٛرت راثغٝی (  ) 2تؼزيف ٕ٘ٛد.
()2
)𝑌 𝑍𝑖 = 𝑓𝑖 (𝑃𝑖 ,
و 𝑍𝑖 ٝثیبٍ٘ز ٔمذار ٚيضٌی  iاْ ٘ Y ٚؾبٖدٙٞذٜی درآٔذ ٘ 𝑃𝑖 ٚؾبٖدٙٞذٜی لیٕت ٞز يه اس
ٚيضٌیٞب ٔیثبؽذ( ِٙىغتز.) 1996 ،
ثؼذ اس ٍِٙغتز ،رٚسٖ ثب اعتفبد ٜاس ٘ظزيٝی ٚی ث ٝتحّیُ تمبضب ثب اعتفبد ٜاس رٚػ ٞذا٘یه پزداخت.
ث ٝعٛر وّی رٚػ ٞذا٘یه تمبضب ثزای يه ٔحق َٛيب ٟ٘بد ٜرا تبثؼی اس خقٛفیبت آٖ در ٘ظز
ٔی ٌیزد .ػال ٜٚثز ايٗ فزك ؽذ ٜاعت و ٝثزای ٞز وبال تبثؼی ث ٝؽىُ ٚ fخٛد دارد و ٝارتجبط
تجؼی ثیٗ لیٕت ( ٚ ) pثزدار خقٛفیبت ( ) Xرا ثزلزار ٔیوٙذ.
()3
)𝑋(𝑓 = 𝑝
ايٗ تبثغ ث ٝفٛرت راثغٝی ٞذا٘یه  ٚيب رٌزعیٞ ٖٛذا٘یه ثزای ٞز وبال لبثُ تقٛر اعت .ثز اعبط
راثغٝی ثبال ٔف ْٟٛافّی لیٕتٞبی ٞذا٘یه ث ٝػٛٙاٖ ٔؾتكٞبی خشيی اس ايٗ تبثغ ثٝفٛرت راثغٝی
(  ) 4ثبس٘ٛيغی ٔیؽٛد.
(𝓍)k=1,…,k

()4

𝑓𝛿
𝛿𝓍 k

𝑓𝛿

= )𝓍(

δp
δ𝓍 k

٘غجت )𝓍( 𝓍𝛿 ٘ؾبٖدٙٞذٜی ايٗ اعت و ٝاٌز در ؽزايظ يىغبٖ ،يه ٚاحذ ث ٝففبت آٖ) (𝓍k
k

اضبف ٝؽٛد ،لیٕت وبال ثغٛر تمزيجی چمذر ترییز خٛاٞذ وزد؟( ثزاچیٍٙز.) 2002 ،
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رٚسٖ در عبَ  1974رٚػ ؽٙبعی تدزثی را ثزای تخٕیٗ پبرأتزٞبی ػزض ٚ ٝتمبضب در ؽزايغی وٝ
را ٜحُ ٔؾخقی ثزای ٔذَ لیٕتٌذاری ویفی ٚخٛد ٘ذاردٌ ،غتزػ دادٚ .ی ٘ؾبٖ داد و ٝچٍٝ٘ٛ
ٔیتٛاٖ ثب ايٗ ٔذَ لیٕت پیؾٟٙبدی يه ٔقزتوٙٙذ ٜرا ثزای خقٛفیبت ویفی يه وبال ٔحبعجٝ
وزد و ٝايٗ لیٕت پیؾٟٙبدی در ؽزايظ تؼبدَ ثزاثز ثب لیٕت ٚالؼی خقٛفیبت وبال خٛاٞذ ثٛد.
رٚسٖ ٔغبهُ ثزآٚرد ايٗ ٔذَ را ثب يه رٚػ اعتب٘ذارد اس ثزخٛرد تٛاثغ ػزض ٚ ٝتمبضب ٔٛرد ثزرعی
لزار داد .ثٙبثزايٗ ثزای ٞز دعت ٝاس ٚيضٌیٞبی ٔؾبٞذ ٜؽذ ،Zi ٜلیٕتی و ٝثزای ٞز يه اس
ٚيضٌیٞبی وبال ) (Zjتٛعظ ايٗ ٔذَ ث ٝدعت ٔیآيذ  ٓٞؽبُٔ لیٕت پیؾٟٙبدی ٔقزتوٙٙذٜ
خٛاٞذ ثٛد  ٓٞ ٚؽبُٔ لیٕتی و ٝتِٛیذوٙٙذ ٜحبضز اعت در آٖ لیٕت وبالی خٛد را ثفزٚؽذ .فزْ
خغی تٛاثغ پیؾٟٙبدی آٟ٘ب ث ٝفٛرت راثغٝی (  ) 5خٛاٞذ ثٛد(رٚسٖ.) 1974 ،

P
 Z  W ij  0  1Z i  2X i  3D 0i  eij
Z j i
P
 Z   G ij  A0  A1Z i  A 2S 0i  u ij
Z j i

()5

ٔثال ثزای ثٍٙبٞی و ٝتٟٙب يه ٔحق (L) َٛرا تِٛیذ ٔی ٕ٘بيذ ،تبثغ تِٛیذ ثزای ايٗ ٔحقٔ َٛیتٛا٘ذ
ث ٝفٛرت راثغٝی ( ) 6تؼزيف ٌزدد(ثبلزی.) 1376 ،
() 6
)L=f(z
و ٝدر ايٗ راثغ z ٝثزداری اس خقٛفیبت ٟ٘بدٜٞب ٔی ثبؽذ .فزك ٔیؽٛد و ٝثٍٙب ٜث ٝد٘جبَ
حذاوثزعبسی عٛدػ اعت ،ث ٝػجبرتی:
()7
)𝜋= p.f(z)- w(x
در ايٙدب  pلیٕت ٔحق x ٚ w ٚ َٛث ٝتزتیت ثزدارٞبيی اس لیٕتٞب ٔ ٚمبديز ٟ٘بدٜٞبی بثت ٚ
ٔتریز اعت .ؽزط ٔزتج ٝا َٚثزای حذاوثزعبسی عٛد ث ٝفٛرت راثغٝی (  ) 8ثیبٖ ٔیؽٛد.
m 

f z j 
()8
 p
.
i  1, 2,..., n
 w i  0
xi
j 1 
  z j  x i 
ثزای ٟ٘بدٜی خبؿ  xiراثغٝی فٛق ث ٝفٛرت راثغٝی ( ٛ٘ ) 9ؽتٔ ٝیؽٛد.

()9
Tjدر ايٗ راثغ ٝثزاثز

𝑓𝛿
𝛿𝑝1

m
 z j 
w i   T j .
 x i 
j 1 
∑  ٚثیبٖ وٙٙذ ٜارسػ jأیٗ ٚيضٌی ٔی ثبؽذ .ايٗ راثغ٘ ٝؾبٖ

ٔیدٞذ و ٝلیٕت ٟ٘بدٜی  iثزاثز ثب ٔدٕٛع ارسػ ٟ٘بيی ضٕٙی ٞز ٚيضٌی ضزة در ثبسدٟ٘ ٜبيی آٖ
ٚيضٌی ٘غجت ثٟ٘ ٝبدٔ i ٜی ثبؽذ .در ٚالغ ايٗ راثغ ٝثیبٖوٙٙذٜی تبثغ لیٕتٌذاری ٞذا٘یه اعت.
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اس ايٗ تبثغ ٔی تٛاٖ ثزای ثزرعی ا ز ترییزات فیشيىی ثز لیٕت ٟ٘بد ٚ ٜث ٝتجغ آٖ تمبضب ثزای ٟ٘بدٜ
اعتفبدٕٛ٘ ٜد (ثبلزی .) 1376 ،ؽىُ تدزثی اٍِٛی تؼییٗ ارسػ سٔیٗ را ٔیتٛاٖ ثٝفٛرت راثغٝی
(  ) 10ثیبٖ وزد (ٞبِغتذ.) 1984 ،
( ) 10

p  X  
و ٝدر آٖ  pثزدار ٍِبريتٓ عجیؼی لیٕتٞبی فزٚػ ٞز ٞىتبر سٔیٗٔ x ،بتزيظ ثز٘ٚشای ا ز ارسػ

سٔیٗ در اعتفبد ٜوؾبٚرسیٔ ،غى٘ٛی  ٚخقٛفیبت لغؼ ٝسٔیٗ  β ٚثزدار پبرأتزٞبيی ٞغتٙذ وٝ
ثبيذ ثزآٚرد ٌزد٘ذ٘ ε .یش ثزدار خٕالت خغبی تقبدفی اعت و ٝخقٛفیبت ٔؾبٞذ٘ ٜؾذٜی سٔیٗ
را ٘ؾبٖ ٔیدٞذ  ٚفزك ٔیؽٛد و ٝدارای تٛسيغ ٘زٔبَ اعت(ٞبِغتذ .)1984 ،ثب اعتفبد ٜاس ايٗ
ٔذَ ٍِبريتٕی  -خغی ٔیتٛاٖ ترییز ٔمبديز ٔغّك ٔتریزٞبی تٛضیحدٙٞذ ٜرا ثز ترییز ٔمبديز
٘غجی ٞز ٞىتبر سٔیٗ وؾبٚرسی ثزرعی ٕ٘ٛد.
عجك ٔغبِؼِ ٝیٙچ  )2002 (َِٚٛ ٚػٛأّی اس خّٕ ٝفبفّٝی لغؼ ٝسٔیٗ تب ؽٟز ،حبفّخیشی ٚ
درخٔ ٝزغٛثیت خبن ٔشرػ ،ٝفبفّ ٝتب خبدٜی افّیٔ ،غبحت سٔیٗ وؾبٚرسی ٔ ٚیشاٖ اعتفبد ٜاس
سٔیٗ وؾبٚرسیٔ ،یتٛا٘ذ در تؼییٗ لیٕت سٔیٗ ٘مؼ داؽت ٝثبؽذ.
فزْٞبی تبثؼی ٔختّفی اس خٍِّٕ ٝبريتٕی ٍِ -بريتٕیٍِ ،بريتٕی  -خغی ،خغی ٍِ -بريتٕی ٚ
خغی  -خغی در رٚػ ٞذا٘یه ثٝوبر ثزدٔ ٜیؽٛد و ٝدر ايٗ ٔغبِؼ ٝپظ اس تخٕیٗ ٔذَٞبی ثبال
ثٟتزيٗ ٘تید ٝاس ٔذَ ٍِبريتٕی  -خغی تؼییٗ لیٕت سٔیٗ ث ٝفٛرت راثغٝی (  ) 11حبفُ ؽذٜ
اعت (عٙتٛري  ٚاردْ.) 2010 ،

log p  c  1x 1  2 x 2  ...  10 x 10

( ) 11
و ٝدر آٖ ٍِ pبريتٓ لیٕت ٞز ٞىتبر سٔیٗ وؾبٚرسی را ٘ؾبٖ ٔیدٞذٔ x1 .غبحت سٔیٗx2 ،فبفّٝ
تب ٔزوش ؽٟز لبهٓؽٟز x3 ،فبفّ ٝتب عبری(ٔزوش اعتبٖ) x4 ،فبفّ ٝتب ٘شديهتزيٗ خبدٜی افّیx5 ،
فبفّ ٝتب راٜآ x6 ،ٗٞفبفّ ٝتب خ x7 ،ٍُٙفبفّ ٝتب دريب x8 ،فبفّ ٝتب ٘شديهتزيٗ وبرخب٘ x9 ،ٝفبفّٝ
تب ٘شديهتزيٗ ٔزغذاری x10 ،درفذ ٔزغٛثیت خبن (ویفیت سٔیٗ) ٔیثبؽذ  .ثزای تؼییٗ ٔتریز
درفذ ٔزغٛثیت(ویفیت سٔیٗ)ٔ ،شرػٝی دارای ثبالتزيٗ ػّٕىزد در تِٛیذ ثز٘ح ،حبفُخیشتزيٗ در
٘ظز ٌزفت ٝؽذٔ ٚ ٜشارع ديٍز ثب تٛخ ٝث ٝػّٕىزدؽبٖ ٘غجت ث ٝايٗ ٔشرػ ٝارسيبثی ؽذ٘ذ .در ٟ٘بيت،
ثزای تؼییٗ لیٕت سٔیٗ ٔیتٛاٖ اس راثغٝی (  ) 12اعتفبدٕٛ٘ ٜد.
( ) 12

log P  nY n

در ايٗ راثغٞ𝛽 ٝب ضزايت ٔتریزٞبی ٔؼٙیدارؽذ ٜدر تخٕیٗ ٔذَ ٞذا٘یه ٔ Y ٚیبٍ٘یٗ ٔتریزٞبی
ٔؼٙیدارؽذ ٜاعت.
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نتایج
ثزای ا٘دبْ ٔحبعجبت اثتذا ٔذ َ ثب تٕبْ ٔتریزٞبی در ٘ظز ٌزفت ٝؽذ ،ٜتخٕیٗ سد ٜؽذ .در ٔزحّٝی
ثؼذ ٔتریزٞبيی و ٝدر ٔذَ ٔؼٙیدار ٘ؾذ٘ذ ،ثز حغت درفذ ٔؼٙیداری يىی يىی اس ٔذَ خبرج
ؽذ٘ذ .ث ٝايٗ فٛرت و ٝاثتذا ٔتریزی و ٝاس پبيیٗتزيٗ عغح ٔؼٙیداری ثزخٛردار ثٛد ،اس ٔذَ
خذت ؽذ .در ٟ٘بيت ٔحبعجبت ثب ؽؼ ٔتریز اس دٔ ٜتریز در ٘ظز ٌزفت ٝؽذ ٜدر ٔذَ ا٘دبْ ؽذ.
( ) 13
log p  c  1x 1  2 x 2  ...  6 x 6
ٔ x1غبحت سٔیٗ x2 ،فبفّ ٝتب ٔزوش ؽٟز لبهٓؽٟز x3 ،فبفّ ٝتب ٘شديهتزيٗ خبدٜی افّیx4 ،
فبفّ ٝتب راٜآ x5 ،ٗٞفبفّ ٝتب خ x6 ،ٍُٙدرفذ ٔزغٛثیت خبن (ویفیت سٔیٗ).
در اثتذا ،ثزای ثزآٚرد ٔذَ فزٚك والعیه ٔٛرد آسٔ ٖٛلزار ٌزفت .اس آسٔ d ٖٛدٚرثیٗ ٚ -اتغٖٛ
ثزای ثزرعی خٛدٕٞجغتٍی در ٔذَ اعتفبدٌ ٜزديذ و ٝايٗ آٔبر ٜثیٗ ففز تب ٔ 4یثبؽذ .اٌز ثیٗ
ثبلیٕب٘ذٜٞب ٕٞجغتٍی ٔتٛاِی ٚخٛد ٘ذاؽت ٝثبؽذٔ ،مذار ايٗ آٔبر ٜثبيذ ث٘ 2 ٝشديه ثبؽذ .در ايٙدب
ٔمذار آٔبرٔ 1/87 ٜحبعج ٝؽذ .ث ٝايٗ ٔؼٙی و ٝخٛد ٕٞجغتٍی در ٔذَ ٚخٛد ٘ذارد .ثزای آسٖٔٛ
٘بٕٞغب٘ی ٚاريب٘ظ اس آسٔٚ ٖٛايت اعتفبد ٜؽذ ٜاعت .ؤ ٝمذار ايٗ آٔبر ٜثزاثز  14/02ثزآٚرد ؽذٜ
اعت و٘ ٝؾبٖدٙٞذٜی آٖ اعت و ٝفزك ففز ٔج ٙی ثز ػذْ ٚخٛد ٘بٕٞغب٘ی ٚاريب٘ظ را ٕ٘یتٛاٖ
رد وزدٕٞ .چٙیٗ ثٙٔ ٝظٛر ثزرعی ٔیشاٖ ٔؼٙیداری ضزايت ٔمذار  R2 ٚ R2تؼذيُ ؽذٛٔ ٜرد
تٛخ ٝلزار ٌزفت و ٝث ٝتزتیت ثزاثز ثب  0/70 ٚ 0 /78اعت و٘ ٝؾبٖ ٔیدٞذ رٌزعی ٖٛثزآٚرد ؽذٜ
در عغح ٘غجتب ثباليی ٔؼٙیدار اعت.
خذٔ ،1 َٚمبديز حذالُ ،حذاوثزٔ ،یبٍ٘یٗ  ٚا٘حزات ٔؼیبر ٔتریزٞبی ٔٛرد ثزرعی در ايٗ ٔغبِؼ ٝرا
٘ؾبٖ ٔیدٞذٕٞ .بٖ عٛر ؤ ٝؾبٞذٔ ٜیؽٛدٔ ،غبحت سٔیٗٞب اس ٔ 1000تز تب ٞ 15ىتبر ٔتریز
اعت .ثیؾتزيٗ فبفّٝی لغؼ ٝسٔیٗٞبی ٔٛرد ثزرعی تب خبد ٜافّی ثزاثز ثب ٔ 4000تز  ٚوٕتزيٗ
فبفّٔ 50 ٝتز اعت ٔ ٚیبٍ٘یٗ فبفّ ٝاس خبدٜی افّی ثزاثز ثب  1107 /627اعت .ثیؾتزيٗ ،وٕتزيٗ ٚ
ٔیبٍ٘یٗ فبفّ ٝتب ٔزوش ؽٟز ث ٝتزتیت ٔ 4298/305 ٚ 500 ،9000تز ،حذاوثز فبفّ ٝتب خٍُٙ
ٔ 30000تز  ٚحذالُ ٔ ٚیبٍ٘یٗ آٖ ث ٝتزتیت ٔ 12228 /81 ٚ 1000تز ٔی ثبؽذٕٞ .چٙیٗ حذالُ،
حذاوثز ٔ ٚیبٍ٘یٗ فبفّ ٝتب راٜآ ٗٞثزاثز ثب  4344 /068 ٚ 12000 ،700اعت .لیٕت سٔیٗ در
ٔٙغمٝی ٔٛرد ثزرعی اس ٔتزی  5000تٔٛبٖ تب ٔتزی  100000تٔٛبٖ ثغت ٝثٛٔ ٝلؼیت ٔىب٘ی
سٔیٗ ٔتریز اعت.
ٔغبثك خذ٘ ،2 َٚتبيح حبفُ اس تخٕیٗ ٘ؾبٖ ٔی دٞذ و ٝلیٕت سٔیٗ ثٔ ٝتریزٞبی فبفّ ٝتب خبد،ٜ
فبفّ ٝتب خ ،ٍُٙفبفّ ٝتب ٔزوش ؽٟز ،فبفّ ٝتب را ٜآٔ ٚ ٗٞغبحت سٔیٗ ٚاثغت ٝاعتٔ .تریز فبفّٝ
خبد ٜثز لیٕت سٔیٗ ا ز ٔؼىٛط دارد .ث ٝعٛری ثب يه ٚاحذ( ٔتز) افشايؼ در فبفّ ٝاس خبدٜ
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 - 0/00015درفذ اس لیٕت سٔیٗ وبعتٔ ٝی ؽٛدٔ .تریزٞبی فبفّ ٝتب خ ٚ ٍُٙفبفّ ٝتب ٔزوش ؽٟز
٘یش ثز لیٕت سٔیٗ ا ز ٔؼىٛط دار٘ذ ،ثب يه ٚاحذ افشايؼ در فبفّٞٝبی ٔذوٛر لیٕت سٔیٗ ثٝ
تزتیت  - 4/14 ×10- 5 ٚ - 1/64 ×10- 5درفذ وبٞؼ ٔی يبثذ .سيزا افشايؼ فبفّ ٝتب ٔزوش ؽٟز ٔیتٛا٘ذ
ثبػث افشايؼ در ٞشيٞٝٙبی ا٘تمبَ ٔحق َٛؽذ ٚ ٜدعتزعی ثٟ٘ ٝبد ٜرا ٘یش دچبر ٔؾىُ عبسد.
ٕٞچٙیٗ ٔتریزٞبی فبفّ ٝتب راٜآٔ ،ٗٞغبحت سٔیٗ  ٚویفیت سٔیٗ ٘یش ثز لیٕت سٔیٗ ا ز ٔغتمیٓ
دارد .ث ٝعٛری وٞ ٝزچ ٝفبفّٝی لغؼ ٝسٔیٗ تب راٜآ ٗٞثیؾتز ثبؽذ؛ ث ٝدِیُ وبٞؼ آِٛدٌی ،لیٕت
سٔیٗ افشايؼ ٔی يبثذٕٞ .چٙیٗ سٔیٗٞبی ثشريتز  ٚسٔیٗٞبی ثب ویفیت( ػّٕىزد) ثبالتز لیٕت
ثیؾتزی دار٘ذ.
ثٙٔ ٝظٛر خٙثی ٕ٘ٛدٖ ا ز ٕٞشٔبٖ تٕبْ ٔتریزٞب ثز ٔتریز ٚاثغت ٝپظ ثزآٚرد اٍِ ،ٛارتجبط ٞز يه اس
ٔتریزٞبی ٔغتمُ ثب ٔتریز ٚاثغت ٝث ٝفٛرت خذا ٔٛرد ارسيبثی لزار ٌزفت ٘ .تبيح در خذ 3 َٚآٚردٜ
ؽذٜاعتٕٞ .ب٘غٛر ؤ ٝؾبٞذٔ ٜیؽٛد ،در ثزرعی ا ز  ٞز يه اس ٔتریزٞبی ٔغتمُ ث ٝفٛرت خذا
ثز ٔتریز ٚاثغت ٝتٟٙب عٔ ٝتریز فبفّ ٝتب خبد ٜافّی ،فبفّ ٝتب خٔ ٚ ٍُٙغبحت لغؼ ٝسٔیٗ دارای
ا ز ٔؼٙیدار ثز ارسػ سٔیٗٞبی وؾبٚرسی ؽذٜا٘ذ .ث ٝعٛری و ٝثب يه ٚاحذ افشايؼ در فبفّ ٝاس
خبد ٜثذ ٖٚدر٘ظز ٌزفتٗ عبيز ٔتریزٞب  - 0/000111درفذ اس لیٕت سٔیٗ وبعتٔ ٝیؽٛد.
ٕٞچٙیٗ ٔتریز فبفّ ٝتب خ٘ ٍُٙیش ثز لیٕت سٔیٗ ا ز ٔؼىٛط دارد  ٚثب يه ٚاحذ افشايؼ در ايٗ
ٔتریز ثذ ٖٚدر ٘ظز ٌزفتٗ عبيز ٔتریزٞب ،لیٕت سٔیٗ - 1/81 ×10- 5درفذ وبٞؼ ٔی يبثذٔ .تریز
ٔغبحت ثز لیٕت سٔیٗ ا ز ٔغتمیٓ دارد  ٚثب افشايؼ يه ٚاحذ در ٔتریز ٔغبحت لیٕت سٔیٗ
 2 /56×10- 6افشايؼ ٔی يبثذ.
ثب لزار دادٖ اػذاد ٔزثٛط ثٔ ٝتریزٞبی ٔؼٙیدار ؽذٜی ٔؼبدِٝی ( ) 11در ٔؼبدِٝی ( ٍِ ،) 12بريتٓ
لیٕت سٔیٗ  8 /64ثزآٚرد ؽذ ٜاعت .ثز ايٗ اعبط ٔیتٛاٖ ٌفت ؤ ٝتٛعظ لیٕت سٔیٗ در
ؽٟزعتبٖ لبهٓؽٟز ثزای ٞز ٔ 1000تز ٔیتٛا٘ذ تمزيجب ٔ 436یّی ٖٛريبَ ثبؽذ.
نتیجه گیری
ايٗ ٔغبِؼ ٝثب ٞذت تؼییٗ ػٛأُ ٔ ٛز ثز ارسػ سٔیٗٞبی وؾبٚرسی ا٘دبْ ؽذ ٜاعت .در ايٗ
ثزرعی ا ز ٔتریزٞبی ٔغبحت سٔیٗ ،فبفّ ٝتب ٔزوش ؽٟز لبهٓؽٟز ،فبفّ ٝتب عبری ،فبفّ ٝتب
٘شديهتزيٗ خبدٜی افّی ،فبفّ ٝتب راٜآ ،ٗٞفبفّ ٝتب ٘شديهتزيٗ پبرن خٍّٙی ،فبفّ ٝتب خ،ٍُٙ
فبفّ ٝتب دريب ،فبفّ ٝتب ٘شديهتزيٗ وبرخب٘ ،ٝفبفّ ٝتب ٘شديهتزيٗ ٔزغذاری ،درفذ ٔزغٛثیت خبن
ثز ارسػ سٔیٗ در ٘ظز ٌزفت ٝؽذ ٜاعت٘ .تبيح حبفُ اس تخٕیٗ ٘ؾبٖ ٔیدٞذ و ٝلیٕت سٔیٗ ثٝ
ٔتریزٞبی فبفّ ٝتب خبد ،ٜفبفّ ٝتب خ ،ٍُٙفبفّ ٝتب ٔزوش ؽٟز ،فبفّ ٝتب راٜآٔ ٚ ٗٞغبحت سٔیٗ
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ٚاثغت ٝاعتٔ .تریز فبفّ ٝتب ٔزوش ؽٟز ،فبفّ ٝتب خبد ٜثز لیٕت سٔیٗ ا ز ٔؼىٛط دار٘ذ ؤ ٝیتٛاٖ
اي ٍٝ٘ٛٙثیبٖ ٕ٘ٛد و ٝافشايؼ فبفّ ٝتب ؽٟز عجت افشايؼ ٞشيٝٙی فزفت يب سٔبٖ ٘ ٚیش ٞشيٞٝٙبی
پِٛی ٔیؽٛد .ث ٝعٛری وٞ ٝزچ ٝسٔیٗ ثٙٔ ٝغمٝی ؽٟزی ٘شديهتز ثبؽذ ،أىبٖ دعتزعی آعبٖتز
ثٟ٘ ٝبد ٚ ٜفزٚػ ٔحق َٛفزأ ٓٞیؽٛد .ايٗ ٘تبيح در ٔغبِؼٝی ا٘دبْ ؽذ ٜتٛعظ فجٛحی(،) 1387
ثبعتیٗ( ٚ ) 2002چٔٛیتش ( ٘ ) 2005یش حبفُ ؽذٜاعت .فبفّ ٝتب خ٘ ٍُٙیش ثز لیٕت سٔیٗ ا ز
ٔؼىٛط دارد .ث ٝعٛری و ٝثب يه ٚاحذ افشايؼ در فبفّٞٝبی ٔذوٛر لیٕت سٔیٗ وبٞؼ ٔی يبثذ.
چزا و ٝسٔیٗ ٞبی ٘شديه ث ٝخ ٍُٙاس ٔغجٛػیت ٛٞايی ثٟتزی ٘غجت ث ٝعبيز سٔیٗٞب ثزخٛردار٘ذ.
ٕٞچٙیٗ ٔتریزٞبی فبفّ ٝتب را ٜآٔ ٚ ٗٞغبحت سٔیٗ ٘یش ثز لیٕت سٔیٗ ا ز ٔغتمیٓ دارد .ث ٝعٛری
وٞ ٝزچ ٝفبفّٝی لغؼ ٝسٔیٗ تب را ٜآٔ ٚ ٗٞغبحت سٔیٗ ثیؾتز ثبؽذ ،لیٕت سٔیٗ افشايؼ ٔی يبثذ.
در سٔیٝٙی ثٟجٛد ارسػ سٔیٗٞبی وؾبٚرسی ٔیتٛاٖ پیؾٟٙبدٞبی سيز را اراهٕٛ٘ ٝد:
 .1خبدٜٞبی ارتجبعی ثٟجٛد يبثذ ،چزا و ٝعجت ٔیؽٛد لیٕت سٔیٗٞبی دٚرتز ثٟجٛد يبثذ.
 . 2ثب تٛخ ٝث ٝايٗ ٔٛضٛع و ٝسٔیٗ ٞبی ٘شديه ثٙٔ ٝبعك ؽٟزی أىبٖ اعتفبدٔ ٜغى٘ٛی را دار٘ذ ،ثب
ايدبد ٔحذٚديت در ترییز وبرثزی اراضی ٔیتٛاٖ اس افشايؼ لیٕت آٖ خٌّٛیزی وزد.
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 -7 .7ثبلزی ْ .1376 .ػٛأُ ٔ ٛز ثز لیٕت ثز٘ح :وبرثزد ٔذَ .Hedonic pricing
ٕٞبيؼ ؽٙبخت اعتؼذادٞبی ثبسرٌب٘یٕٞ ،بيؼ اعتؼذادٞبی ثبسرٌب٘ی  -التقبدی ايزاٖ.
 -8 .8خؼفزی فٕیٕی ا .سرٚوی ػ .اػتقبٔی ح . 1389 .ثزآٚرد تبثغ تمبضبی ٔغىٗ ثب
اعتفبد ٜاس ٔذَ ٞذا٘یه(ٔغبِؼٛٔ ٝردی ؽٟز لبهٓؽٟز) .التقبد وبرثزدی31- 1 :2 .
 -9 .9خٛػاخالق ر .ػٕبدساد . ْ ٜؽزيفی ْ . 1378 .تخٕیٗ تبثغ تمبضبی ٔغىٗ ثب اعتفبدٜ
اس ٔذَ لیٕت ٞذا٘یه ٔ -غبِؼٛٔ ٝردی خٕیٙیؽٟز .تحمیمبت التقبدی118 - 99 :55 .
 - 10 .10فجٛحی ْ .تٛا٘ب ح . 1387 .تؼییٗ ارسػ سٔیٗٞبی وؾبٚرسی ثب اعتفبد ٜاس رٚػ
ٞذا٘یه ٔغبِؼٛٔ ٝردی ؽٟزعتبٖ الرعتبٖٔ .دّ ٝالتقبد وؾبٚرسی  ٚتٛعؼ62- 41 :64 .ٝ
 - 11 .11لزثب٘ی ْٔ .یزثٕب٘ی ة .1384 .اٍِٛی لیٕت ٌذاری ویفی ِٛثیب در اعتبٖ خزاعبٖ،
ٔمبالت اِٚیٗ ٕٞبيؼ ّٔی حجٛثبت .پضٞٚؾىذ ٜػٌّ ْٛیبٞی دا٘ؾٍب ٜفزدٚعی ٔؾٟذ.
714- 716
12. Anang BT, AdjeiAdjetey SN. AddyAbiriwe S. 2011. Consumer Preferences
for Rice Quality Characteristics and the Effects on Price in the Tamale
Metropolis, Northern Reg ion, Ghana. International Journal of AgriScience.
1(2): 67-74

13. Bastian Chris T, McLeod Donald M. Germino Matthew J,
Reiners William A, Blasko Benedict J. 2002. Environmental

تعييه قيمت اراضی كشايرزي ي بررسی عًامل مًثر برآن در شُرستان قائم شُر

104

ameneties and agricultural land values: a hedonic model
useinggeogeraphic information systems data. Ecological
Economics. 3: 337-349
14. Brachinger HW. 2002. Statistical Theory of Hedonic Price index.
University of Fribourg. p. 18
15. Chomitz KM, Alger KN. Thomas TS, Orlando H. Nova PV. 2005.
Opportunity costs of conservation in a biodiversity hotspot: the
case of southern bahia. environment and development economics.
10: 293- 312
16. Halstead JM. 1984. Measuring the non- market value of
massachusetts agricultural land: a case study. Northeastern
journal of agricultural economics. 14: 9- 12
17. Helbich M, Jochem A. Mucke W, Hofle B. 2013. Boosting the
predictive accuracy of urban hedonic house price models through
airborn laser scanning. Computers, envornment and urban
systems. 39: 81- 92
18. Huang H, Miller GY. Sherrick BJ, Gomez MI. 2006. Factors
influencing illinois farmland values. American journal of
agricultural economics. 88: 458- 470
19. Koundouri P, Pashardes P. 2002. Hedonic price analysis and
selectivity bias: water salinity and demand for land.
Environmental and Resource Economics. 26: 45- 56
20. Lynch L, Lovell SJ. 2002. Local land markets and agricultural
preservation programs, university of maryland, Agricultural
economics & resource management.
21. Maddison D. 2000. A hedonic analysis of agricultural land price
in england, wales. European review of agricultural economics. 27:
519- 532
22. Lancaster KJ. 1966. A new aproach to consumer theory. Journal
of political Economy. 74: 132- 157
23. Robert ED, Haixin Hu. Walter JM, Wang Hch. 2010. Hedonic
versus repeat-sales housing price indexes for measuring the recent
boom-bust cycle. Journal of Housing Economics. 2: 75- 93
24. Rosen Sh. 1974. Hedonic prices and implicit markets: product
differentiation in pure competition. The journal of political
economy. 82: 34-55

105

)13- 106(صص1313زمستان/4ٌ شمار/6جلد/تحقيقات اقتصاد كشايرزي
25. Senturki, Erdem C. 2010. Factors Affecting the Notebook
Computer Prices in Turkey: A Hedonic Analysis, The Empirical
Economics Letters. 9(6): 545-552
26. Shongwe M, Jooste A. Hugo A, Alemu Z. Pelser A. 2007. Will
consumers pay for less fat on beef cuts? The case in Bloemfontein,
South Africa, Agrekon. 46(4): 475-493
27. Wen-Chi L,Xizhu W. 2012. Hedonic house prices and spatial
quantile regression. Journal of Housing Economics. 1: 16- 27

106

تعييه قيمت اراضی كشايرزي ي بررسی عًامل مًثر برآن در شُرستان قائم شُر

پیًستَا:
جديل - 1مياوگيه ياوحراف معيارمتغيرَاي مًرد بررسی.
ٔتریزٞب

حذالُ

حذاوثز

ٔیبٍ٘یٗ

ا٘حزاتٔؼیبر

ٔغبحت(ٔتز)

1000

150000

27584/75

33586 /63

فبفّ ٝتب خبدٔ(ٜتز)

50

4000

1107/627

966/9457

فبفّ ٝتب ٔزوش ؽٟز(ٔتز)
لیٕت(ريبَ)

500
50000

9000
1000000

4298/305
28474/58

2061/176
23742/25

فبفّ ٝتب خٔ(ٍُٙتز)

1000

30000

12228/81

9824/021

فبفّ ٝتب راٜآٔ(ٗٞتز)

700

12000

4344/068

2750/064

ٔأخذ :يبفتٞٝبی تحمیك

جديل - 2وتایج حاصل از برآيرد براساس رابطٍ (.)11
ٔتریزٞب

ضزيت

آٔبرtٜ

عغحٕؼٙیداری

فبفّ ٝتبخبدٔ(ٜتز)

- 0/00015

- 4/069

0/00

فبفّ ٝتبخٔ(ٍُٙتز)

-1/ 64 10-5
-4 /14 10-5
4 /0110-5
1/ 96 10-6

- 4/25

0/001

- 1/97

0/05

1/79

0/07

1/69

0/09

فبفّ ٝتبٔزوشؽٟز(ٔتز)
فبفّ ٝتبراٜآٔ(ٗٞتز)
ٔغبحت(ٔتزٔزثغ)
ویفت سٔیٗ

0/002811

ػزك اس ٔجذأ

7/957209

= ̅2

=

2

1/29

0/1

23/274

0/01

F= 9.27

ٔأخذ :يبفتٞٝبی تحمیك

جديل - 3وتایج حاصل از برآيرد اثر مىفرد َریک از متغيرَا بر متغير يابستٍ.
ضزيت

آٔبرt ٜ

ٔؼٙیداری

- 0/000111

ٔتریزٞب
فبفّ ٝتب خبدٔ(ٜتز)
فبفّ ٝتب خٔ(ٍُٙتز)
ٔغبحت (ٔتز ٔزثغ)
ٔأخذ :يبفتٞٝبی تحمیك

5

-1/ 8110
2 / 56 106

2

̅2

- 2/571

0/05

0/55

0/48

- 4/776

0/01

0/48

0/39

2/017

0/05

0/58

0/52

