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علیمحمد احمدوند ،9حديثه خدادادی ابیازنی ،2زينب محمديانی

چکیده :مسكن بعد از خوراک و پوشاک ،مهمترين جزء زندگی افراد است .در تعیین قیمت
مسكن ،متغیرهای زيادی دخیلاند و ناديدهگرفتن بازخوردها در بخش مسكن ،ناممكن است.
يكی از ابزارهای قدرتمند برای تعیین تأثیر سیاستها در اين حوزه ،استفاده از رويكرد
پويايیشناسی سیستمهاست .با توجه به اين رويكرد ،نمودار علی -معلولی عوامل مؤثر بر قیمت
مسكن در استان تهران ،برای مدلسازی پويای مسئله ارائه شده است .برای شبیهسازی مدل
درنظرگرفتهشده ،از نرمافزار ونسیم استفاده شده است .در پايان ،بهمنظور بررسی سیاستهای
مختلف در بازار مسكن ،سناريوبندی صورت گرفته است .نتايج حاصل نشان میدهد افزايش
امكانات شهری ديگر استانهای کشور و همچنین عرضة مسكنهای ارزانقیمت از سوی دولت
و ارائة تسهیالت برای ساختوساز مسكن ،به تعادل در قیمت مسكن و همچنین کاهش قیمت
در بازار مسكن منجر میشود.
واژههاي كلیدي :بازار مسکن ،پویاییشناسی سیستم ،عرضه و تقاضاي مسکن.
 .9استاد گروه مهندسی صنايع ،دانشكدۀ فنی مهندسی ،مؤسسة آموزش عالی ايوانكی ،سمنان ،ايران
 .2کارشناس ارشد مهندسی صنايع ،دانشكدۀ فنی و مهندسی ،مؤسسة آموزش عالی ايوانكی ،سمنان ،ايران
 .3کارشناس ارشد مهندسی صنايع ،دانشكدۀ فنی و مهندسی ،مؤسسة آموزش عالی ايوانكی ،سمنان ،ايران
تاریخ دریافت مقاله1393/5/18 :
تاریخ پذیرش نهایی مقاله1393/09/10 :
نویسندۀ مسئول مقاله :حدیثه خدادادي ابیازنی
Email: hadisekhodadadi@gmail. com
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مقدمه
مسكن بهعنوان يكیی از مهیمتیرين مؤلفیههیای میؤثر در سیسیتمهیای اقتصیادی -اجتمیاعی،
ويژگیهايی دارد که در طول زمان در حال تغییر و دگرگونی است .قیمت مسیكن کیه در تعامیل
تقاضا و عرضة مسكن شكل میگیرد ،عالوه بر رفاه اجتماعی افراد جامعه ،بر میزان جمعییت نییز
تأثیر بسیار زيادی میگذارد .قیمت باالی مسكن ،فشار بر زندگی افراد جامعه را تشديد میکنید و
موجب تضاد طبقاتی بین جمعیت صاحب مسكن و جمعیت اجارهنشین میشود .اينها نمونیههیايی
از آثار مستقیم قیمت مسكن است که بر اهمیت تحلیل و بررسی قیمت مسكن میافزايد .استفاده
از روش پويايیشناسی سیستمها برای مدلکردن عوامل مؤثر در شكلگیری قیمت مسكن بسیار
مناسب است؛ چرا که میتوان تمامی عوامل تأثیرگذار کیفی و کمیی را در میدل گنجانید و تیأثیر
متقابل آنها بر يكديگر را بررسی کرد .با توجه به پیچیدگی و وجود معضلهای متعیدد در بخیش
مسكن ،ساماندهی و ايجاد تعادل در میزان عرضه و تقاضا در اين بخش ،از مهیمتیرين اهیدا و
برنامههای دولت بهشمار میآيد .موضوع تأمین مالی مسكن و بازار ،رهن و اجیاره از مؤلفیههیای
اصلی بازار مسكن محسوب میشود .از طرفی ،پیچیدگی و تعدد عوامل تأثیرگذار در اين حوزه ،به
حدی است که تحلیل و بررسی آن ،نیازمند استفاده از رويكردی سیستمی و کیلنگیر بیه مسیئله
است .نوسانهای بازار مسكن نیز در طی زمان ،تحولهايی را ايجاد کرده است که از دغدغههای
مهم دولت و مردم بهشمار می آيد .همچنین از لحیا اقتصیادی ،بیهعنیوان يی کیاالی بیدون
جانشین که درصد بااليی از بودجة خانوارها را به خود اختصاص میدهد ،در جامعه حیائز اهمییت
است .از مشكلهای بازار مسكن در ايران ،نبود آمار موثق است؛ درحالیکیه در بیشیتر کشیورها،
نرمافزارهايی کاربردی برای درج قیمت معاملههای مسیكن وجیود دارد کیه تمیامی قیمیتهیای
کارشناسی امالک در آن ثبت میشود؛ بنابراين ،ايین پیژوهش بیه سیاخت میدلی بیرای تحلییل
پويايیهای بازار مسكن پرداخته و با اعمال سیاستهیا و سیناريوهای مختلیف ،نحیوۀ دسترسیی
خانوارهای ايرانی به مسكن را بهعنوان ي کاالی اقتصادی ضروری و همچنین کاهش و بهبود
نوسانهای اقتصادی را تحلیل میکند .بهاينمنظور ،بازۀ زمانی  96ساله ،بیهعنیوان بیازۀ ارزيیابی
مسئله درنظر گرفته شده است.
هد اصلی اين پژوهش ،ساخت مدلی پويا برای تحلیل عوامل اثرگذار بر بازار مسكن تهران
است .همچنین شناسايی عوامل تأثیرگیذار ،نقیا اهرمیی و همچنیین حلقیه هیای مهیم کنتیرل
بازخوردی سیستم ،برای بررسی و ارزيابی سیاستهیای تأثیرگیذار بیر کنتیرل قیمیت مسیكن ،از
اهدا فرعی اين پژوهش است.
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پیشینة پژوهش
در اين بخش ،بازار مسكن ،تقاضا و عرضة مسكن بررسی میشود.
بازار مسکن

بازار مسكن ،همانند ساير بازارهای اقتصادی ،متشكل از دو بعد عرضه و تقاضای مسكن اسیت و
برابری عرضه و تقاضا ،تعادل در بازار مسكن را برقرار میسازد .درعین حیال ،عرضیه و تقاضیای
مسكن ،شیوۀ استخراج آنها و عوامل مؤثر بر هري  ،تفاوتهای بسیاری با بازار ساير کاالها دارد
(طاهری.)9381 ،
تقاضای مسکن

تقاضای مسكن بهطور شايان مالحظهای بهوسیلة سرمايههای انسانی خانوارها تعییین مییشیود.
بهطور کلی ،تقاضای مسكن افراد تا حدی با رشد سین ،افیزايش و پی از بازنشسیتگی کیاهش
میيابد .سطح تحصیالت باال ،سالمتی و درآمد باال موجب افزايش تقاضای خانوارها برای مسكن
خواهد شد؛ حتی زمانیکه سن خانوارها رو به رشد است (اي هولتز و لیندرتال.)2094 ،
نیاز به مسكن يا تقاضای بالقوۀ مسكن در ي مقطع زمانی برابر است با شمار خیانوادههیای
نیازمند مسكن شامل خانوادههای تازهتشكیلشده ،خانوادههای مهاجر و خانوادههايی که نییاز بیه
تجديد يا بهبود کیفیت خانة خود دارند و خانوارهای بدون مسكن (اينانلو.)9380 ،
عرضة مسکن

عرضة مسكن شامل عرضة واحدهای مسكونی است که برای استفادۀ شخصی ،فروش يیا اجیاره
ساخته میشود .کل واحدهای مسكونی ساختهشده ،از ي طیر  ،تیأمینکننیدۀ نییاز و تقاضیای
مسكن است؛ از سوی ديگر تعیین قیمت مسكن در بازار ،براساس مجموع واحدهای ساختهشیده،
چه برای استفادۀ شخصی و چه برای فروش است (اينانلو.)9380 ،
محدوديتهای عرضه که سبب افزايش نوسان میشود ،از طريق کانالهای زير قابل بررسیی
است:
 تأخیر زياد در فرايند صدور مجوز و افزايش هزينههای ساختوساز مسكنهیای جديید ،از
جمله مقرراتیاند که به کاهش خاصیت ارتجاعی عرضة مسكن منجر میشوند.
 محدوديتهای جغرافیايی در منطقه برای ساختوساز خانههای مسكونی ،مانند دامنههای
شیبدار و گذرگاههای عبور آب ،سبب سرمايهگذاری کمتر نسبت به اندازۀ سهام موجیود
برای ساخت مسكن میشود (پاسیورک.)2093 ،
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تجارب کاربرد رویکرد پویاییشناسی سیستمها در بازار مسکن
سامروال و همكاران ( )2090در تحقیق خود ،از طريق ارزيابی تعامل میان خريداران ،فروشندگان
و وامهای مسكن با توجه به تغییرهايشان در طی زمان ،به ارائة مدلی بیرای نشیاندادن عوامیل
ناهمگون برای برقراری ارتبا بین انتظارهای سازگارانه و نوسانهای بازار مسكن ،پرداخته است.
درصورت نبود محدوديتهای اعتباری تحمیلشده از سوی وامهای مسكن ،نوسیانهیای خفییف
قیمت مسكن در حدود قیمت تعادلی است؛ درحالیکه محیدوديتهیای اعتبیاری تحمییلشیده از
سوی وام های مسكن ،بهطور چشمگیری بر پويايیهای بازار تأثیر گذاشیته اسیت .نتیايج اعمیال
سیاستها در اين تحقیق نشان میدهد حتی اگر خريیداران ،فروشیندگان و وام هیای مسیكن در
پیشبینی بازار مسكن به توافق برسند ،باز هم اين رفتار پرهرجومیرج ،صیورت مییگییرد .هیو و
ديگران ( )2090در مقالة خود برای جلوگیری از انفجار حباب مسكن ،از روش مهندسی سیسیتم،
دلفی فازی و پويايیشناسی سیستمها ،برای تدوين و فرمولیهکیردن میدل نظیارت بیازار مسیكن
استفاده کردهاند .درواقع ،اين مدل با درنظرگرفتن سیناريوهای مختلیف روی متغیرهیای کلییدی
(حساس) برای درک توسعهای آيندهنگر از بازار مسكن اين شهر ،شبیهسازی میشود .يافتیههیای
اين پژوهش نشان میدهد که ي استراتژی پیوسته از حرکیات شیاخ قیمیت تیدريجی ،نیر
باالی بهرۀ وامها و نر پايینتر بیكاری ،بهطور مؤثرتری به تقويت کنترل ريسی بیازار مسیكن
شهری ،تقويت بهرهبرداری از منابع مؤثر و درنهايت ،تحريی همیهجانبیة توسیعة بیازار مسیكن
شهری منجر میشود و بهدلیل چندبخشیبودن بازار مسكن میتوان از همكیاریهیای چندگانیه،
بهطور سیستماتی در پژوهشهای پويايی بازار مسكن شهری استفاده کرد .چه ( )2006در مقالة
خود با عنوان «مدلسازی بازار امالک شانگهای» به دنبال ديدگاهی در مورد حباب بازار مسكن
در صنعت امالک و مستغالت شانگهای ،با اسیتفاده از روش پويیايیشناسیی سیسیتم اسیت .از
اهدا مقاله اين است که دريابد آيا دخالت دالالن است که سبب بیاالرفتن نامناسیب قیمیت در
بازار مسكن شانگهای میشود .در نتايج اين شبیهسازی ،افزايش تقاضا بهعنوان موتیوری بیرای
توسعة بازار امالک و مستغالت شانگهای نشان داده شده است .درحالی که چگونگی توسیعه ،در
حال حاضر مشكلی بزرگ است .همچنین قیمت باالی مسكن تا حدی طبیعی قلمیداد مییشیود؛
چرا که اين بازار ،ي بازار بستة داخلی نیست؛ بلكه ي بازار بینالمللی است؛ بنابراين ،نیه تنهیا
مردم بومی شانگهای ،بلكه مردم خارج از کشور نیز اقدام به خريید خانیه مییکننید .عیاطفی و
همكاران ( )2090در مقالهای با عنوان «قیمت مسكن :مطالعهای از بازار امیالک و مسیتغالت در
ايران» به تحلیل پويايی قیمت مسكن در زمینة بازار امیالک و مسیتغالت در ايیران بیا رويكیرد
پويايیشناسی سیستم پرداختهاند .اين مقاله ،با تعريف ي شاخ قیمت بیا توجیه بیه وضیعیت
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اقتصادی ايران نشان میدهد که در صورت نبود زيرساختهای مالی مؤثر ،اين شیاخ (قیمیت)
در طول زمان کاهش میيابد .از سیاستهای درنظرگرفتهشدۀ بخش عرضة مسیكن ،حرکیت بیه
سمت روشهای صنعتی ساختوساز و افزايش حجم وامهای ساختوساز است .همچنیین تمرکیز
بر سیاست های اقتصاد کالن بیرای کیاهش نوسیانهیای اقتصیادی و خطیر سیرمايهگیذاری در
بازارهای ديگر نیز از جمله سیاستهای مسیكن در بخیش تقاضیا بیهشیمار مییرود .بیا اعمیال
سیاست ها در اين مدل ،نتايج تعادل بین عرضه و تقاضا ،چگونگی دسترسی خانوارهای ايرانی بیه
مسكن را نشان میدهد .همچنین رسیدگی به سیاستهای اقتصاد کالن ،راه حلی بلندمدت برای
مشكل شاخ قیمت است.
روششناسی پژوهش
روششناسی پويايی های سیستم ،نخستین بار از سوی جی .دبلیو .فارستر مطرح شید .او در سیال
 9169کتاب پويايیهای صنعتی را در اين حوزه منتشر ساخت .پروژۀ مهم ديگر او ،پويیايیهیای
شهری بود که نظريهای پويا را از نحوۀ اثرگذاری ساختوساز مسكن و توسعة کسبوکار بر رشید
و رکود ي ناحیة شهری ارائه کرد (اسكارتويت و همكاران2007 ،؛ فارستر.)9161 ،
بهطور کلی میتوان گفت مفهوم اصلی در پويايیشناسی سیستمها اين است که ببینییم ايین
اجزا چگونه با يكديگر تعامل میکنند .عناصر و افراد در ي سیستم ،از طريق حلقههای بیازخورد
با يكديگر تعامل میکنند که در آن ،ي تغییر در ي متغیر ،بر متغیرهای ديگیر در طیول زمیان
تأثیر می گذارد و اين متغیرها ،بر متغیر اولی اثرگذارند (فارستر .)9161 ،برای فهم اين پديدههیای
پويای ناشی از تعامل متقابل عوامل مختلف ،به چیزی بیش از ابزارهای تكنیكیی نییاز اسیت تیا
بتوان مدلهای رياضی را برای آن خلق کرد .پويايیشناسی سیستمهیا اساسیا گرايشیی علمیی و
میانرشتهای است و در اصل ،به مطالعه و میديريت سیسیتمهیای بیازخوردی پیچییدهای چیون
سیستمهای موجود در حوزۀ کسبوکار ،سیستمهای اقتصیادی ،پیژوهشهیای جمعیتیی و سیاير
سیستمهای اجتماعی میپردازد (استرمن .)2000 ،چرخة مسكن شامل سیرمايهگیذاری ،سیاخت-
وساز ،معامله و نحوۀ استفاده از آن اسیت .سیسیتم اقتصیادی بیازار مسیكن ،دارای ويژگییهیای
منحصربهفرد زير است:
 .9نظاممندی :عملكرد کلی بازار مسكن ،تحت تأثیر فاکتورهای اقتصادی ،مالی و جمعیت است.
 .2پويايی :چرخة مسكن بهدلیل مواجهشدن با متغیرهای زياد ،در طول برنامهريزی ،طراحیی،
ساخت ،تكمیل و درنهايت ،بهرهبرداری بسیار پوياست .تأخیر زمانی ،يی مشیكل بسییار
معمول است .با گذشت زمان ،هد و کارکرد مسكن تغییر میکند.
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 .3ابهام :متغیرهای بسیاری بر بازار عرضة مسكن تأثیر میگذارند .همچنین اين متغیرهیا بیر
يكديگر نیز اثرگذاراند؛ بنابراين ،نوسانهیا در محیدوده و گسیترۀ زمیانی متفیاوت اسیت.
درنتیجه ،بازار مسكن بسیار مبهم است.
 .4بازخورد :چرخة بازار مسكن با تقاضای مسكن شروع مییشیود و سیس بیا سیاختوسیاز،
بحران اقتصادی بازار و درنهايت ،تخريب آن ادامه میيابد .اين ي سیستم بازخورد است
که بر عرضه و تقاضای مسكن تأثیر میگذارد.
 .6چرخة علی -معلولی :بازار مسكن ،تحت تأثیر گروهی از متغیرها قیرار دارد کیه هريی از
اين متغیرها نیز روی يكديگر اثر میگذارند؛ برای مثال ،جمعیت روی تقاضا ،تقاضیا روی
عرضه و عرضه نیز روی تقاضا اثر میگذارد و اينها درنهايت ،ي چرخه علی -معلولی را
تشكیل میدهند.
 .6حساسیت :متغیرهای برونزای بسیاری بر بازار مسكن اثرگذارند و اين تأثیر ،بهسیرعت در
سراسر بازار گسترش پیدا میکند .از آنجا که اين تغییرهیا بیه تأثیرهیای شیايان تیوجهی
منجر خواهند شد ،اعمال سیاست ،حساسیت بسیاری دارد (هو و همكاران .)2090،فراينید
اجرای اين روش ،بهصورت کلی به شرح زير است:
 .9بیان مسئله :تعريف مسئله ،معرفی متغیرهای کلیدی ،افق زمیانی میدلسیازی ،الگوهیای
مرجع (رفتار تاريخی متغیرها)؛
 .2تدوين فرضیة پويا :تعريف فرضیة اولیه ،ساختار علی حلقوی ،نمودار جريان؛
 .3مدلسازی :تعیین ساختار و قوانین تصمیم ،برآورد پارامتر و تشريح روابط؛
 .4آزمون مدل :انطباق با الگوهای مرجع (اجرای مدل در شرايط اولییه) ،تیأثیر اعتبیار میدل
(مقايسة رفتار مدل با سیستمهای واقعی)؛
 .6طراحی و ارزيابی سیاستها :طراحی سیناريوها ،تحلییل حساسییت ،پیشینهادهايی بیرای
بهبود سیستم (استرمن.)2000 ،
با توجه به مراحل ذکرشده ،در مرحلة اول اين تحقیق ،با مطالعه و کسب اطالعات دربارۀ بازار
مسكن ،تعريف و طراحی دقیقی از مسئله ،ارائه شده است .با مطالعة مقالههای علمی مربیو بیه
اين موضوع ،متغیرهای کلیدی و افق زمانی مدل تعیین شده است .در مرحلیة دوم ،بیا توجیه بیه
نحوۀ تأثیرگذاری متغیرها بر يكديگر ،حلقههای علی -معلولی مدل ،طراحی شیدهانید .سیس در
مرحلة سوم ،با استفاده از روشهای مطالعة رفتار آمار گذشیته ،مشیورت بیا متخصصیان و میرور
ادبیات ،روابط بین متغیرها و نوع آنها کشف شده و نمودار جريان میدل طراحیی شیده اسیت .در
مرحلة چهارم ،با شبیهسازی مدل در نرمافزار ونسیم ،آزمون مدل -که درواقع ،مقايسة رفتار میدل
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با سیستمهای واقعی است -انجام شده است .در مرحلیة پینجم ،پی از تأيیید میدل ،بیا اعمیال
سناريوهايی روی آن ،سیاستهايی که بهترين نتايج را ارائیه مییدهنید ،بیرای اجیرا در سیسیتم
پیشنهاد شدهاند.
مسئلة پژوهش
بهطور کلی ،عوامل مؤثر بر بازار مسكن ،مانند ساير بازارها به دو بخش عوامیل عرضیه و تقاضیا
تقسیم میشوند .درواقع ،بخش عرضه به دنبال عوامل مؤثر در هزينههای سیاختوسیاز و تعییین
سیاستهايی در جهت بهبود عملكرد ساختوساز است و بخش تقاضا نییز بیه دنبیال تمرکیز بیر
سیاست های اقتصاد کالن برای کاهش نوسانهای اقتصادی است .اين عرضیه و تقاضیا در بیازار
مسكن که محل مبادلة مسكن است ،با يكديگر تعامل مییکننید و موجیب شیكلگییری قیمیت
تعادلی میشوند .متغیرهای اهرمی تأثیرگذار در بازار مسكن برای رسیدن به يی قیمیت تعیادلی
شناسايی شدهاند؛ با استفاده از روش پويايیشناسی سیستم ،حلقههای مهم بازخوردی اين سیستم
پیدا شدهاند و همچنین آثار اجرای سیاستهای مختلف ،در اين پژوهش تحلیل شده است.
معرفی متغیرهای کلیدی

با توجه به مطالعة مقالههای پیشین در زمینة پژوهش حاضر و بهاستناد نظرهیای افیراد خبیره در
اين حوزه ،متغیرهای اصلی مدل ،به شرح زير شناسايی شدند:
▪ قیمت مسكن (چه2006 ،؛ هو ،وانگ و لیو)2090 ،؛ ▪ قیمت زمین (چه)2090 ،؛ ▪ تقاضای
مسكن (عاطفی و همكاران2090،؛ هو)2003 ،؛ ▪ عرضة مسكن (هو و همكاران2090 ،؛ يوکیان،
)2003؛ ▪ سهم هزينة مسكن در بودجة خانوارهیا بیه قیمیت مسیكن (هیو و همكیاران)2090 ،؛
▪ خريیید مسییكن (هییو و ديگییران)2090 ،؛ ▪ تییورم در بخییش مسییكن (قافلییهباشییی)9388 ،؛
▪ سرمايه گذاری جامعه روی مل (هو)2003 ،؛ ▪ سرانة تولید ناخال داخلیی (هیو و همكیاران،
2090؛ چه20006 ،؛ هو)2003 ،؛ ▪ هزينة ساختوساز (چه)2003 ،؛ ▪ جمعییت (هیو و همكیاران،
2090؛ چه2006 ،؛ هو2003 ،؛ عاطفی و همكاران)2090 ،؛ ▪ امكانات شهری تهیران (دانشیسور و
حسینی)9319 ،؛ ▪ هزينة رهن و اجاره (دانشیسور و حسیینی)9319 ،؛ ▪ تسیهیالت بیانكی بیرای
ساختوساز (هو و همكاران)2090 ،؛ ▪ سرمايهگذاری در بخشهیای تولییدی؛ ▪ سیرمايهگیذاری
بخش خصوصی در ساختوساز؛ ▪ عرضة مسكن از سوی دولت.
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افق زمانی مدلسازی

با توجه به اين واقعیت که در دورههای زمانی مختلف ،نوسانهیای بیازار مسیكن متفیاوت بیوده
است ،برای الگوسازی ،محدودۀ زمانی  96سالة  9387تا  9402مالک قرار گرفته اسیت؛ هرچنید
مرور منابع ،محدود به اين قلمرو زمانی نیست .قلمرو مكانی ايین تحقییق ،اسیتان تهیران اسیت.
قلمرو موضوعی اين پژوهش ،شامل مدلسازی پويای نوسانهای بازار مسكن در استان تهیران و
اتخاذ سیاستهايی برای کنترل آن است.
الگوی مرجع قیمت مسکن

براساس نتايج طرح آمارگیری از قیمت و اجارۀ مسیكن در شیهرهای منتخیب از سیال  ،9388از
سامانة اطالعات مديريت معامالت امالک و مستغالت کشور ،روند تغییرها ،سیر صیعودی قیمیت
مسكن تا سال  10در شهر تهران را در شكل  9نشان میدهد.
30000
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شکل  .1روند تغییر قیمت مسکن در شهر تهران (سالنامة آماري كشور)1391 ،

همانطور که در اين نمودار مالحظه میشود ،از سال  84تیا  ،86افیزايش نامناسیب متوسیط
قیمت مسكن ،موجب بروز بسیاری از مشكلهای اقتصادی -اجتماعی در تهران و همچنین ايجاد
شرايط سخت برای تهیة مسكن برای خانوارهای تازهشكلگرفته يا خانوارهای بیدون مسیكن بیا
توجه به درآمد سرانهشان شده است .اين قیمت تا سال  88تقريبا ثابت بوده و از سال  88به بعید،
دوباره روند صعودی پیدا کرده است .درواقع ،اين افزايش ناگهانی طی اين دورههیا ،سیبب رونیق
کسبوکار بسیاری از دالالن و سوداگران بخش مسكن شیده اسیت کیه شیرايط مناسیبی بیرای
جامعه محسوب نمیشود؛ زيرا مسكن ،از نیازهای اولیة افراد جامعه بهشمار نمیرود.
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حلقههای علی -معلولی

براساس پژوهشهای انجامشده در بخش مسكن ،میتوان فرضیهها و حلقههیای علیی -معلیولی
زير را برای مسئله مطرح کرد.
حلقة علی بازار مسکن

در حلقة تعادلی  B1در شكل  ،2با افزايش قیمت مسكن ،سهم هزينة مسیكن در بودجیة خیانوار،
نسبت به قیمت مسكن کاهش میيابد .درصورتیکه مقدار اين متغیر کیاهش يابید ،تقاضیا بیرای
مسكن و بهتبع آن ،قیمت زمین کاهش مییيابید و بنیابراين ،قیمیت مسیكن کیه حاصیل جمیع
هزينههای ساختوساز و قیمت زمین است نیز کاهش پیدا میکند.
قیمت
زمین

هزینه ساخت و
ساز مسکن
+

+

+

تقاضای
مسکن

قیمت
مسکن

B1

+

سهم هزینه مسکن در در
بودجه خانوار نسبت به
قیمت مسکن

شکل  .2حلقة علی مؤثر بر قیمت مسکن

حلقة علی تقاضای مسکن

در حلقة تعادلی  ،B2با افزايش تقاضا ،خريد مسكن و نیز تعداد خانوارهای صاحب مسكن افزايش
میيابد .با افزايش تعداد خانوارهای صاحب مسكن ،تعداد خانوارهای بیدون مسیكن و نییز تقاضیا
برای مسكن کاهش میيابد که اين امر به متعادلشدن تقاضای مسكن منجر میشود .در شیكل
 ،3حلقة  B2به  B1افزوده میشود.
قیمت
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ساز مسکن
+
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+
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+

+
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+
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بودجه خانوار نسبت به
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خانوارهای بدون
مسکن
+
تعداد
خانوارها

شکل  .3تركیب حلقة قیمت مسکن  B1و تقاضاي مسکن B1
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حلقة علی جمعیت و مسکن

جمعیت تهران ،به چهار علت عمده تغییر میکند .مهاجرت به تهران و زادوولید ،موجیب افیزايش
جمعیت میشود و مهاجرت از تهران و مرگومیر ،جمعییت را کیاهش مییدهید .متغییر اخیتال
امكانات تهران با ساير استانها ،موجب افزايش مهاجرت به تهران و کاهش مهاجرت از اين شهر
می شود .در حلقة تعادلی  ،B3با افزايش جمعیت ،تعداد خانوارها افزايش میيابد و از آنجا که نییاز
به سرپناه ،بعد از خوراک و پوشاک ،از نیازهای اساسی هر خانوار اسیت ،تعیداد خانوارهیای بیدون
مسكن افزايش میيابد و اين امر به افزايش تقاضای مسكن و درنهايت ،افیزايش قیمیت مسیكن
منجر میشود .درنتیجه ،متغیر هزينههای رهن و اجاره -که تحیت تیأثیر قیمیت مسیكن اسیت-
افزايش میيابد و بهتبع آن ،نسبت هزينة رهن و اجاره به درآمد سرانة خانوارها نیز افیزايش پییدا
میکند .همچنین بهدلیل ايجاد شرايط نامناسب اقتصادی برای گذران معیشت ،مهاجرت از تهران
بیشتر میشود و جمعیت ،رفتهرفته کاهش میيابد .در شكل  ،4حلقة  B3به حلقههای قبلی اضافه
شده و روابط علی متغیرهای تأثیرگذار بر جمعیت و متغیرهای ديگر نشان داده شده است.
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حلقة علی عرضة مسکن

بخش عرضه ،شامل تمام متغیرهايی است که به تولید مسكن منجر میشود؛ بنابراين ،با توجه به
تسهیالت و محدوديتهای دسترسی به زمین ،برنامهريزی برای سیاختوسیاز شیروع مییشیود.
منظور از برنامهريزی ساختوساز ،تعداد مسكنهايی است که هرساله ساخت آنها آغیاز مییشیود.
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وقتی کلنگ ساخت مسكنی زده می شود ،اين مسكن بعد از زمیان الزم بیرای سیاختوسیاز ،بیه
مسكنهای تكمیلشده افزوده میشود .سس متغیر عرضة مسكنهای جديد افزايش میيابد و بر
قیمت مسكن تأثیر می گذارد .اين امر به تشكیل حلقة فزايندۀ  R1منجیر مییشیود .در شیكل ،6
ترکیب حلقة  R1با حلقههای قبلی ،ساختار علی -معلولی مدل اين پژوهش را نشان میدهد.
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هزینه رهن و
اجاره

لغاشم تبسن<
ایجاد شده به نیروی
کار در تهران<

-

+

زاد و ولد

+
عرضه مسکنهای
جدید
+

تکمیل خانه

قیمت زمین
+

+

+

خانوارهای
مسکن دار

B2

+

+

تقاضای
مسکن

+

+

تعداد خانوارها

-

برنامه ریزی
ساخت و ساز

+

خانوارهای
بدون مسکن

+

-

سرمایه گذاری در
بخش های تولیدی

مطلوبیت نسبی
امکانات تهران نسبت
به دیگر استانها

-

+

GDP +

+
مشاغل ایجاد شده در
بخش مسکن

+
+

پس انداز خانوارها +
و ن هر هنیز ه<
اجاره<

+

امکانات شهری
تهران

+

+

-

نیروی کار

مهاجرت به
تهران
+

درآمد
خانوارها

R1

+

+

B1

+

+
مسکنهای
مستهلک شده

-

+

جمعیت

+

-

+

مرگ و میر
+
خرید
مسکن

سهم هزینه مسکن در
بودجه خانوار نسبت
به قیمت مسکن

سرمایه گذاری
جامعه روی
ملک

B3

-

قیمت
مسکن

+
تورم در بخش
مسکن

تعداد سال
ساخت و ساز

+

+
-

یبسن تیبولطم<
امکانات تهران نسبت
به دیگر استانها<

مشاغل ایجاد شده
در بخش های
تولیدی

جمعیت سایر
استانها ن هر هنیز ه تبسن<
و اجاره به درآمد
سرانه<

نسبت مشاغل ایجاد
شده به نیروی کار
در تهران
+ +

-

شکل  .5مدل علی -معلولی ارائهشده براي بازار مسکن

نمودار جریان
براساس نحوۀ تأثیرگذاری حلقههای يادشده بر مدل و تعامل متغیرها بیا يكیديگر ،نیوع متغیرهیا
(حالت ،جريان و کمكی) بیان میشود .درواقع ،موارد زير از مهمترين متغیرهای حالیت بیه شیمار
میروند :قیمت هر متر مربع زمین ،تعداد منازل مسیكونی ،تعیداد مسیكنهیای خیالی از سیكنه،
جمعیت ،پ انداز خانوارها ،مجموع کل خانههای موجود در تهران و خانههیای دردسیت سیاخت.
مهمترين متغیرهای نر مدل نیز شامل موارد زيرند :فیروش ،عرضیه و خريید مسیكن ،درآمید و
مخارج خانوارها ،مسكنهای آغاز به ساخت ،نیر تكمییل و فرسیودهشیدن خانیههیا؛ همچنیین
متغیرهای نر تأثیرگذار روی جمعیت شامل مرگومیر ،زادوولد ،مهاجرت به تهران و مهیاجرت از
تهران هستند .باقی متغیرها که کمكی محسوب میشوند ،در شكل  6آمدهاند .براساس متغیرهای
اصلی ،عوامل اثرگذار در مدل ،شناسايی شده و روابط منطقی و رگرسیونی بین آنها ،با اسیتفاده از
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نرمافزار  SPSSاستخراج شده است .همچنین بعضی از دادههای مربیو بیه متغیرهیای ثابیت در
مدل ،از مرکز آمار ايران بهدست آمده است .پ از فرمولهکردن مدل و ترسیم نمودار جريیان در
محیط نرمافزار ونسیم ،شبیهسازی صورت گرفته است .البته در اينجا ،بهدلیل اختصیار مطلیب ،از
بیان جزئیات بیشتر خودداری میکنیم و به نمیايش نمیودار جريیان در شیكل  6و خروجییهیای
نرمافزار اکتفا میکنیم.
متوسط زیر بنای هر مسکن
>درآمد خانوارها <
نسبت هزینه رهن و اجاره به
هزینه رهن و اجاره

درآمد سرانه

خانوارهای مهاجر از تهران
فروش مسکن
قیمت فعلی زمین

>نرخ تکمیل خانه ها <
منازل مسکونی

خرید مسکن

m
<T
>e
i
قیمت هر متر
مربع زمین

تورم متوسط در هزینه

هزینه فعلی
ساخت و ساز
هزینه ساخت و ساز

قیمت هر متر مربع
مسکن

ساخت وساز تهران

محدودیت دسترسی به

تسهیالت بانکی

زمین قابل ساخت

جهت ساخت و ساز

مساکن شروع

تعداد سال
ساخت و ساز

خانه های در دست
ساخت

شده

نرخ تکمیل خانه ها

>خصوصی روی ملک

درآمد خانوارها

نیروی کار

مطلوبیت نسبی امکانات تهران
نسبت به سایر استانها

> < T im e

ساخت مسکنهای

بازسازی مساکن فرسوده
سرمایه گذاری بخش <

مخارج خانوارها

مخارج دیگر خانوارها

کل خانه های
موجود در تهران

خانوار به قیمت مسکن
مهاجرت به تهران

پس انداز خانوارها

تورم در بخش مسکن

تورم متوسط در سطح

GDP

عمومی قیمتها

ارزان توسط دولت

زاد و ولد

مرگ و میر

نسبت سهم هزینه مسکن در بودجه

>جدید

درصد زمین های قابل
مساحت تهران

جمعیت

تعداد خانوارها

قیمت مسکن در سال قبل

> < T im e

عرضه مسکن های جدید

خانوارهای بدون مسکن

زمین
عرضه مسکن های <

مهاجرت از تهران

تقاضای مسکن

نرخ افزایش قیمت

ساخت و ساز

مسکن های
خالی از سکنه

سرمایه گذاری بخش

نسبت هزینه رهن و <
نسبت مشاغل به نیروی

>اجاره به درآمد سرانه

امکانات شهری تهران

انسانی

خصوصی روی ملک سرمایه گذاری بخش خصوصی در
بخش های تولیدی
نرخ فرسوده شدن خانه
ها

مشاغل ایجاد شده در بخش
های تولیدی

عمر مفید مسکن

مشاغل ایجاد شده در بخش
بازار مسکن

شکل  .6نمودار جریان ارائهشده براي بازار مسکن

اعتبارسنجی مدل

اعتبارسنجی مدل جريان ،بخش مهمی از فرايند پژوهش است که به يافتیههیای محقیق اعتبیار
میبخشد .در اين تحقیق نیز مدل ايجادشده به سه روش ،اعتبارسنجی شده اسیت کیه در ادامیه،
نتايج حاصل از هري بیان میشود.
بازسازی رفتار مرجع

برای اعتبارسنجی مدل ايجادشده ،قیمت هر متر مربع مسكن که توسط مدل بیرای بیازۀ زمیانی
 9387تا  9312پیشبینی شده ،با مقدار واقعی قیمت مسكن در همین بازه مقايسیه شیده اسیت.
نمودار شكل  7مقدار قیمت پیشبینی و مقدار واقعی را نشان میدهد.

تحلیل بازار مسکن استان تهران با استفاده از ...ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 677

شکل  .7نتایج حاصل از بازسازي رفتار مراجع

همان طور که مشاهده می شود ،اين دو مقدار ،رفتاری شبیه يكديگر دارند .مقدار خطای میدل
در مقدار پیشبینیشده و مقدار واقعی ،بهطور میانگین برابر با  0/060شیده اسیت کیه ايین عیدد
بیانگر دقت باالی مدل در پیشبینی رفتار مرجع است.
شبیهسازی رفتار حدی (آزمون شرایط حدی)

اين آزمون ،اعتبار مدل جريان را تأيید میکند؛ بهعنوان مثال ،درصورتیکه سیاخت مسیكنهیای
ارزانقیمت از سوی دولت 9000 ،برابر افزايش يابد ،انتظار داريم بهعلیت تیأخیر ،بعید از دو سیال
بهدلیل افزايش عرضه ،قیمت مسكن تغییر چندانی نداشیته باشید کیه شیكل  8تأيیدکننیدۀ ايین
موضوع است .شايان ذکر است که علت اين افزايش نیز افزايش قیمت مصالح ساختمانی است.

شکل  .8نتیجة حاصل از آزمون شرایط حدي
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آزمون حساسیت

نتايج اين آزمون نیز صحت مدل ايجادشده را تأيید می کند؛ بهعنوان مثال ،درصورتیکه امكانیات
شهری تهران افزايش بسیار اندکی داشته باشد ،انتظار داريم قیمت هر متر مربع مسیكن ،انیدکی
افزايش يابد .نتايج حاصل از اين تغییر در شكل  ،1اين موضوع را تأيید میکند.

شکل  .9نتایج حاصل از آزمون حساسیت

یافتههای پژوهش
ارزیابی سناریو

يكی از مهمترين توانايیهای رويكرد پويايیشناسی سیستمها ،درنظرگرفتن سناريوهای مختلف و
مقايسة نتايج اين سناريوهاست .در سناريوبندی ،با توجه به ماهیت مسئله ،تصیمیمهیای مختلیف
اتخاذ میشود و با توجه به نتايج میتوان سیاستهای مختلیف را ارزيیابی و نتیايج هريی را بیا
ديگری مقايسه کرد.
در اين مسئله ،برای سناريوبندی مدل ،بهطور کلی دو نوع سیاست مطرح است؛ يكی مربو بیه
بخش تقاضای مسكن ،يعنی جمعیت و ديگری مربو به بخیش عرضیة مسیكن ،يعنیی بخیش
ساختوساز مسكن است .در ادامه ،سیاستهای مربو به هر بخش ،بهتفكی بیان مییشیوند و
سناريوبندی صورت میگیرد.
سناریوبندی برای بخش تقاضا

در اين قسمت ،با توجه به بخش سناريوبندی ،تیأثیر تغیییر جمعییت بیر قیمیت مسیكن بررسیی
می شود .يكی از راه های کاهش جمعیت تهران ،متعادلکردن امكانات در استان های ديگر ،نسبت

تحلیل بازار مسکن استان تهران با استفاده از ...ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 679

به استان تهران است؛ بهعنوان مثال ،ايجاد دانشگاهی با کیفیت برابر با دانشگاه تهیران در يكیی
ديگر از استانهای کشور ،موجب کاهش مهاجرت به تهران میشود .برای مدلکیردن ايینگونیه
تصمیمها در مدل ايجادشده ،از متغیر «امكانات شهری تهران» استفاده مییشیود و سیناريوبندی
صورت میگیرد (جدول .)9
جدول  .1سناریوهاي درنظرگرفتهشده براي بخش تقاضا
متغیر تصمیم

مقدار

سناریو
اول

امكانات شهری تهران

0/6

دوم

امكانات شهری تهران

0/7

نتايج حاصل از سناريوبندی برای بخش تقاضا بهصورت شكل 90است.

شکل  .10نتایج سناریوبندي براي بخش تقاضا

همانطور که مشخ است ،با افزايش مقیدار متغییر «امكانیات شیهری تهیران» ،بیهعلیت
افزايش جمعیت تهران ،تقاضا برای مسكن افزايش میيابد و بهتبع ،قیمت با نیر بیشیتری رشید
میکند و در سال  9402به مقدار تقريبی  390میلیون ريال میرسد .درصیورتیکیه در سیناريوی
اول ،اين مقدار به مقدار  260میلیون ريال میرسد؛ بنابراين ،عوامل محرک مهاجرت بیه تهیران،
تأثیر زيادی بر افزايش قیمت مسكن در تهران دارند که بايد در سیاستگذاریهای دولت بیه آنهیا
توجه شود .همچنین نتايج حاصل از سناريوبندی ،بیرای بخیش تقاضیا ،نشیاندهنیدۀ کیاهش در
نسبت مشاغل به نیروی انسانی و افزايش در خريد مسكن است.
سناریوبندی برای بخش عرضه

در اين بخش ،سناريوبندی بهگونهای صورت می گیرد که عرضة مسكن ،مقیدارهای متفیاوت بیه
خود بگیرد .از اينجهت ،دو سناريو زير برای مقايسة نتايج ارائه میشود .در سیناريوی اول ،مقیدار
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متغیر ساخت مسكنهای ارزانقیمت از سوی دولت ،برابر با مقدار  90000دستگاه و مقدار متغییر
تسهیالت بانكی برای ساختوساز ،برابر با صد میلیون ريال درنظر گرفته شده است .در سناريوی
دوم در مقايسه با سناريوی اول ،مقدار تسهیالت بانكی به صدوپنجاه میلیون ريال افزايش میيابد
و ساخت مسكن به دست دولت به  96000دستگاه افزايش پیدا میکند.
نتايج حاصل از اين سناريوبندی ،بهصورت شكل  99است.

شکل  .11نتایج حاصل از سناریوبندي در بخش عرضه

نتايج حاصل از سناريوبندی نشاندهندۀ اين است کیه اگیر تسیهیالت بیرای سیاختوسیاز و
عرضة مسكن از سوی دولت افزايش يابد ،بهعلت افزايش عرضة مسكن ،قیمت تعیادلی در بیازار
کاهش پیدا می کند .البته اين افزايش عرضه ،بهدلیل کاهش قیمت تعادلی مسكن ،سبب افیزايش
جمعیت استان تهران میشود .همچنین عالوه بر افزايش قیمت مسكن و زمین ،بهدلییل افیزايش
عرضه ،تعداد کل خانههای موجود در تهران افزايش میيابد .هزينة رهن و اجاره نییز کیه ارتبیا
مستقیمی با قیمت مسكن دارد ،در طول اين ده سال ،افزايش شايان مالحظیهای پییدا مییکنید.
بهدلیل افزايش کل خانههای موجود در تهران خانوارهای مهاجر از تهران نیز کاهش میيابد.
درنهايت ،با اعمال همزمان سناريوهای عرضه و تقاضا روی متغیرهای سطح قیمت مسكن و
موجودی مسكن ،تأثیر تغییرهای اين دو متغیر بر يكديگر ،بهصورت نمودار شكل  92است.

تحلیل بازار مسکن استان تهران با استفاده از ...ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 681
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شکل  .12نتایج حاصل از اعمال همزمان سناریوهاي عرضه و تقاضا روي متغیرهاي سطح قیمت مسکن
و موجودي مسکن

همانطور که مالحظه میشود ،با افزايش تسهیالت بانكی ،انگیزۀ سرمايهگذاران برای ساختوساز
افزايش میيابد .همچنین با افزايش مسكنهای ارزانقیمت ،هردو عامل روی موجودی مسیكن تیأثیر
مستقیم دارند .همزمان با اعمال سیاست افزايش امكانات شهری ،انتظار مییرود مهیاجرت بیه اسیتان
تهران افزايش يابد .اين امر به افزايش جمعیت و درنهايت ،افزايش تقاضای مسكن منجر میشیود کیه
در ادامه ،روند افزايشی قیمت مسكن مشاهده میشود؛ بنابراين ،اعمال سیاستهیا روی ايین دو متغییر
سطح ،بهطور همزمان نمايانگر رفتارهای همگون اين دو متغیر بر يكديگر است.
نتیجهگیری

قیمت هر متر مربع مسكن که ضروریترين کاالی سبد هیر خیانوار اسیت ،در ايیران بیه نسیبت
کشورهای ديگر ،بسیار باالست .بههمیندلیل ،بررسی عوامل افزايش قیمت مسكن حائز اهمییت
است .در اين پژوهش ،ابتدا مدل علی -معلولی ،برای بررسی پويايی بازار مسكن تهران ارائه شده
و سس برای شبیهسازی مدل علی -معلولی ،مدل جريان استخراج شیده اسیت .تیا حید امكیان،
برای تعیین ارتبا بین متغیرها از داده های واقعی استفاده شده اسیت .بیرای اعتبارسینجی میدل
ايجادشده ،رفتار متغیر مرجع قیمت هر متر مربع مسكن ،با مقدار واقعی آن مقايسیه شیده اسیت.
خطای پايین اين مقايسه ،بیانگر انطباق مدل ايجادشده بیا آن چییزی اسیت کیه در واقیع اتفیاق
میافتد .البته صحت مدل ايجادشده ،بهوسیلة آزمون حساسیت و آزمون رفتار حدی نیز تأيید شید.
نتايج حاصل از مدل ،نشاندهندۀ افزايش قیمت مسكن بهصورت الگوی رشد نمايی در بازۀ زمانی
 9312تا  9402است که علت اين اتفاق را میتوان در بخش تقاضای مسیكن جسیتوجیو کیرد.
جمعیت که متغیر اصلی تقاضای مسكن است ،در بازۀ زمیانی  90سیاله افیزايش يافتیه و طبیعتیا

1393  زمستان،4  شمارۀ،6  دورۀ،
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 علت عمدۀ افیزايش قیمیت زمیین و مسیكن،تقاضا برای مسكن نیز افزايش میيابد که اين امر
 درصورتیکه دولت در بخش جمعیت تهران بیهعنیوان مبید، با توجه به نتايج اين پژوهش.است
 از سیاستهايی استفاده کند که امكانات ديگر استانهای کشور را به تهران نزديی کنید،تقاضا
 تالش برای افزايش سطح علمی ديگر دانشگاهها يا توجه به زيبايی شهری ديگر،(بهعنوان مثال
 تقاضا برای مسیكن و نیر، جمعیت تهران متعادلتر میشود و بهتبع آن،)استانها همانند تهران
 همچنین محققان میتوانند مدل ايجادشده در اين پژوهش.افزايش قیمت مسكن کاهش میيابد
 ايجیاد،را با درنظرگرفتن حلقهها و متغیرهای جديد مؤثر بر قیمت مسكن مانند انگیزۀ سفتهبازی
 توسیعه دهنید و نتیايج... انتظارهای جامعه از قیمت آيندۀ مسیكن و،بازار داللی در حوزۀ مسكن
.حاصل از توسعة مدل را با نتايج اين پژوهش مقايسه کنند
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