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 چکیده

 پژوهش نيا یآمارهای داده. است اقتصادی کالن یرهایمتغ یبرخ ی مسکن ازبهااجارهی اثرپذيری قیمت و به دنبال، بررس پژوهش حاضر
رگرسیونی حداقل برای تجزيه و تحلیل داده ها از مدل   .باشدیم یصورت فصلو به 1912-1931های بصورت اسنادی جمع آوری شده و شامل سال

بین، دهد متغیرهای پیشهای پژوهش نشان میيافته .استفاده شد افتهيمیفولر تعم - یکياز آزمون ديی متغیرها ستايامربعات معمولی و برای بررسی 
 بيو ضر 31/4 نییتع بيربا ض یداریمعن ونیمعادله رگرسکه در قیمت مسکن، طوریی بر رفتار متغیر وابسته دارد. بهباال اریدهندگی بستوضیح

بها مسکن . در اجارهدينمایم ینیبشیمسکن را پ متیق ریمتغ انسيدرصد از وار 9/32مدل  نيا، اساسنيبه دست آمد. برا 329/4 شدهليتعد نییتع
 انسيدرصد از وار 7/31مدل  نيا در واقع،به دست آمد؛  317/4 شدهليتعد نییتع بيو ضر 319/4 نییتع بيبا ضر یداریمعن ونیمعادله رگرسنیز، 
رابطه مستقیم و مثبتی به « میزان نقدينگی»و « نرخ تورم»، «نرخ دالر غیررسمی»، . در قیمت مسکندينمایم ینیبشیبها مسکن را پاجاره ریمتغ

ارد. همچنین، اثر متغیرهای نیز رابطه مستقیم و منفی د «نرخ سود بانکی»و « یبهارآزادقیمت سکه تمام »، «نرخ بیکاری»قیمت مسکن دارند. 
بها باشد. در اجارهدار نمیمعنی «ارزش معامالت بورس»و « تعداد واحد مسکونی ساخته شده»، «نرخ دالر رسمی»، «کنندهمصرفشاخص قیمت »

و « نرخ سود بانکی»، «یادبهارآزقیمت سکه تمام »بها مسکن دارند. با اجاره یو مثبت میرابطه مستق «نرخ تورم»و « نرخ دالر غیررسمی»مسکن، 
، «تعداد واحد مسکونی ساخته شده»، «نرخ دالر رسمی»، «کنندهمصرفشاخص قیمت » ن،یهمچن .دارد یو منف میرابطه مستق نیز« نرخ بیکاری»
 .باشدینم داریمعن« میزان نقدينگی»و « ارزش معامالت بورس»

 

 بها، اقتصاد کالن.قیمت مسکن، اجاره :واژگان کلیدی

 

 قدمهم

باشد. اهمیت اين کاال تا جايی ها میترين آنترين و مشکلترين نیازهای بشر و جزو پرهزينهسرپناه از ضروری نیتأممسکن و 
(. 12: 1937شود )پورمحمدی و همکاران، برده مینیازهای اصلی انسان نام عنوانبهباشد که از اين نیاز در کنار خوراک و پوشاک می
انسان را  ستنيبه زمسکن چیزی بیش از يک سرپناه صرفاً فیزيکی است و کلیه خدمات و تسهیالت عمومی الزم برای  ،گريدعبارتبه

 بخش مسکن بازار(. 9: 1931آن فراهم باشد )پورمحمدی،  کنندهاستفادهشود و بايد حق تصرف نسبتاً طوالنی و مطمئن برای شامل می
 مسکن به داليل خودکفا بودن، دارابودن خاصیت .(Sivitanides, 2018: 1) است يافتهتوسعه کشورهای در ملی اقتصاد از مهمی بسیار
شده در زايی، سهم باالی مردان از اشتغال در اين بخش، وجود تقاضای تضمینرانگی، توان جذب نقدينگی باال، توان باالی اشتغالپیش

(. 94: 1911نژاد و ياری، شود )عباسیگرفته می در نظرزايی صادی و اشتغالچرخه محرک اقت عنوانبهبازار و فرصت شغلی برای جوانان، 
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ی هابه نظريهاست. باتوجه بازار مسکن کشورها، ثبات یبر ثبات بدنه اقتصاد رگذاریتأثل کی از عوام، ي1در مباحث اقتصاد کالن رونيازا
 و يا تابعی از نسبت قیمت بايستی معادل تورم يش آن در بلندمدتواقعی باشد، يعنی افزا در بازار مسکن، قیمت مسکن بايستی یقتصادا

شرايط ی، چون رشد نقدينگ یخود ناشی از عوامل ر بازار مسکن کهی دسوداگر یبه تقاضامسکن باشد. باتوجه عرضهو  قاضا، تبه درآمد
 بر، زندرا رقم میی کالن اقتصاد یمتغیرها تغییرات یوسوسمت فعلی که یتصاداق های کالنسیاست، بازار سرمايه و موارد مشابه است

 (. 710: 1937)نوبخت و رفیعی،  بهینه مسکن تأثیرگذار است کاذب و عرضه یکنترل تقاضا

های رسانی و ارائه عالمتترين متغیر بخش زمین و مسکن است که وظايف تخصیص منابع اقتصادی، اطالعاساسی عنوانبهقیمت 
های خانوار و در برخی موارد حتی ی از هزينهتوجهقابلمسکن سهم  که(. چرا 93: 1919زاده، به عهده دارد )قلیگذاران را الزم به سرمايه

گردد ی در دارايی خانوارها میتوجهقابلاست که نوسانات در قیمت مسکن موجب نوسانات  رونيازادهد. کل دارايی خانوارها را تشکیل می
(Leung, 2004: 251 194: 1933ستايی و همکاران، به نقل از رو .)يافتگی بازارهای مالی در ايران هنوز به سطح توسعه کهيیازآنجا

گذاری وجود گذاری بانکی، سهام، ارز، طال و مسکن برای سرمايههای سرمايههای محدودی همچون سپردهبااليی نرسیده است، گزينه
( که اين امر در 92: 1913خواهد بود )حیدری و سوری،  مؤثربر تقاضا برای مسکن ها، ، نوسانات در بازدهی ساير دارايیني؛ بنابرادارد

تا زمانی،  ریتأختغییرات نرخ تورم و با يک  موازاتبهتغییرات قیمت مسکن ، حالنيباا نهايت قیمت مسکن را دستخوش تغییر خواهد کرد.
تأثیر اقتصاد های قیمتی تحتسانات زيادی را داشته و محتمل شوکاقتصاد ايران در دهه اخیر، نو باشد.منطقی میحدود بسیار زيادی 

های اقتصادی شده است. کاهش قیمت و میزان فروش نفت در کنار افزايش قیمت مسکن، تورم، نرخ ارز، قیمت طال و سیاسی و سیاست
ن امر منجر به کاهش قدرت خريد و کاهش های گذشته بیشتر بوده است. ايدر اين دهه نسبت به دهه رهیو غبها، خودرو مسکوکات گران

اينکه اکثر عوامل ساخت مسکن داخلی هستند و نیاز به  رغمیعلتنوع سبد دارايی خانوارها گرديده است. نکته حائز اهمیت اين است که 
اين امر بیانگر اين افزايش قیمت ارز، طال و سکه افزايش داشته است.  موازاتبهواردات در اين بخش، حداقل است، اما قیمت مسکن 

است که بخشی از نقدينگی سرگردان موجود در قالب سرمايه سوداگر وارد بخش مسکن شده است و مسکن را از کاالی مصرفی دورتر 
نمايد. همچنین، افزايش قیمت مسکن )قیمت واقعی و يا در قالب حباب(، اوالً، تر میای با بازدهی باال نزديکبه سمت کاالی سرمايه

بهای مسکونی ، بر افزايش نرخ اجارهثالثاً، باعث افزايش تقاضا برای اجاره مسکونی و اًیثانجهت خريد مسکن؛  مؤثرکاهش تقاضای  باعث
گردد، لذا شناسايی و تحلیل صحیح اثرات متغیرهای کالن بازار ثانويه مسکن محسوب می عنوانبهاجاره  کهيیازآنجامنجر خواهد شد. 

، هدف اين پژوهش، اساسنيبراکند. گذاری اهمیت دو چندانی پیدا میريزی، سیاستبهای مسکن، جهت برنامهاجاره اقتصادی بر قیمت و
و  1912تا  1931های باشد. دوره آماری اين پژوهش، سالبهای مسکن میبرخی متغیرهای کالن بر روی قیمت و اجاره ریتأثبررسی 

پژوهش نیز به  سؤاالت(، استفاده شده است. OLSغیرها، از روش حداقل مربعات معمولی )سازی متباشد. برای مدلفصلی می صورتبه
 باشد:شرح زير می

 گذارد؟می ریتأثاز متغیرهای کالن اقتصادی بر روی قیمت مسکن  کيکدام 
 گذارد؟می ریتأثبهای مسکن از متغیرهای کالن اقتصادی بر روی اجاره کيکدام 

 پیشینه پژوهش

 لیپیشینه داخ

به بررسی « تورم و متغیرهای کالن اقتصادی بر قیمت مسکن در ايران نااطمینانیاثر »(، در پژوهشی تحت عنوان 1931اسدپور )
تورم، تسهیالت بانکی بخش مسکن، نرخ بهره بانکی، نقدينگی، قیمت سهام، شاخص قیمت و تولید ناخالص داخلی بر روی  نااطمینانی
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ی و الگومدت باشد. نتايج برآورد الگوی کوتاهمی 1937تا  1924های فصلی سال ررسی بر اساس دادهقیمت مسکن پرداختند. دوره ب
تورم، نرخ بهره بانکی، نقدينگی، تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی اثر مثبت و معناداری بر قیمت  نااطمینانیدهد که بلندمدت نشان می

مسکن اثر منفی و معناداری بر قیمت مسکن دارند. همچنین، بر اساس نتايج برآورد  مسکن دارند و قیمت سهام و تسهیالت بانکی بخش
 الگوی تصحیح خطا، اگر هرگونه شوک يا عدم تعادلی در قیمت مسکن ايجاد شود، پس از چهار دوره دوباره به تعادل خواهد برگشت.

رشد اقتصادی بر قیمت مسکن در ايران؛ رويکرد بررسی اثرات نامتقارن »(، در پژوهشی تحت عنوان 1931کريمی و همکاران )
ARDL های مختلف نشان داد بازار مسکن در ايران، پرداختند. مقايسه مدل 1939تا  1921های فصلی سال به بررسی داده« غیرخطی

، افزايش اشتغال، مدتهکوتادهد در مدت است. نتايج برآورد اين مدل نشان میهای خطی در بلندمدت و غیرخطی در کوتاهتأثیر مدلتحت
يابند. با ها به سمت بازار مسکن، سوق میگذاریشود ولی در بلندمدت، با کاهش اشتغال، سرمايهباعث افزايش تقاضا برای مسکن می

شود؛ میگذاری در بازارهای پرسود همچون بازار سهام جلب گذاران به سمت سرمايهبهبود رشد اقتصادی در کشور نیز عمالً تمايل سرمايه
توان استدالل کرد که بازار نقدينگی به سمت بازار مسکن شود. همچنین، می شدن ريسرازتواند باعث کاهش رشد اقتصادی می کهیدرحال

مخرب رکود اقتصادی در ساير بازارها، به آن توجه  راتیتأثگذاران برای فراز از بازاری مطمئن است و سرمايه مثابهبهمسکن در ايران، 
 د.دارن

به « های احتیاطی کالن بر رشد اعتبارات و قیمت مسکناثر سیاست»(، در پژوهش ديگری با عنوان 1931افشاری و خضری )
های پولی و احتیاطی بر رشد اعتبارات و قیمت مسکن با استفاده از روش گشتاور های احتیاطی کالن و تعامل سیاستاثر سیاستمطالعه 

داری سیاست احتیاطی کالن )کل مسکن( اثر معنی یهاشاخص دهد کهنتايج پژوهش نشان می .ردیگیم موردمطالعه قرار افتهيمیتعم
های احتیاطی کالن و سیاست پولی توانسته روی رشد قیمت مسکن و کاهش رشد اعتبارات نداشته است. اما اتخاذ هم زمان سیاست

دهد که اثر اين ابزارها بر رشد اعتبارات هذا، مقايسه ضرايب نشان میمع تبع آن رشد قیمت مسکن را مهار کند.است رشد اعتبارات و به
 بیشتر از رشد قیمت مسکن بوده است. 

های قیمت نفت و ادوار تجاری مسکن در ايران: رويکرد مارکوف شوک»(، پژوهشی تحت عنوان 1932کامجو و نادمی )جلیلی
باال،  یبازده ميسه رژ یدارا رانيمسکن در ا ینشان دادند که بازده جينتادادند.  انجام 1994تا  1930در دوره زمانی « سوئیچینگ گارچ

مسکن  یم بازدهط. تالاست تمتفاو م،يسه رژ نياز ا کيمسکن در هر  یم بازدهطتال کهیطوراست؛ به نيیپای متوسط و بازده یبازده
پژوهش، بازار  یسال بازه زمان 99برآن در وسط و باال است. عالوهمت یبازده یهاميدر رژ یبازده طمش از تالیب ن،يیپا یبازده ميدر رژ

باال قرار داشته است.  یبازده ميدو سال را در رژ تنها و نيیپا یبازده ميرا در رژ سال 74 متوسط، یبازده ميسال را در رژ 19مسکن 
و  مثبت ریتأث ،یبخش خصوص یگذاريهسرما و ینگينقد ،یشوک نفت ،یهلند یماریه بیاساس فرض نشان دادند که بر جين نتایهمچن
 .دارد مسکن یبر بازده داریو معن یمنف ریبانک مسکن، تأث تالیتسه

های رقیب سهام بر شاخص نوسانات دارايی راتیتأثسازی الگوی شبیه»(، پژوهشی تحت عنوان 1939کردشولی و همکاران )رعنايی
، تغییرات قیمت آمدهدستبهپرداختند. بر اساس نتايج « شناسی سیستمیيکرد پويايیکل بورس اوراق بهادار تهران و قیمت مسکن با رو

 ریتأثمعکوس بر شاخص کل بورس اوراق بهادار و قیمت مسکن،  صورتبههايی جايگزين سهام، در بلندمدت دارايی عنوانبهطال، نرخ ارز 
ی نفتی است، در نتیجه افزايش قیمت جهانی نفت، افزايش قیمت مسکن که اقتصاد کشور مبتنی بر درآمدها رونيازاگذراند. همچنین، می

 شاخص کل بورس اوراق بهادار را در بلندمدت شاهد خواهیم بود. و رشد

نرخ (« 1931-1994عوامل اقتصادی و اجتماعی بر قیمت مسکن در ايران ) ریتأثبررسی »(، در پژوهشِ 1939قادری و ايزدی )
ص لد ناخایتول ،یکاریات بر مسکن، نرخ بیسکن، مالم به بخش مسکن بانک يیدرآمد سرانه، اعتبارات اعطا بها،نرخ اجاره ،ینیشهرنش

را بر روی قیمت صادرشده  یساختمان یهاو تعداد پروانه یساختمان یهانهاده متیق مسکن، شاخص نیمخارج دولت در فصل تأم ،یمل
بانک  يیبها، درآمد سرانه، اعتبارات اعطااجاره نرخ ،ینیکه نرخ شهرنش دهدینشان م پژوهشن يج اينتااند. مسکن مورد بررسی قرار داده
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رات ییمثبت داشته و اثر تغ ریمت مسکن تأثیبر ق یساختمان مصالح متیشاخص ق ،یکاریات بر مسکن، نرخ بیمسکن به بخش مسکن، مال
ده يمت مسکن معکوس برآورد گردیصادرشده بر ق یساختمان یهاتعداد پروانه و ن مسکنیو مخارج دولت در فصل تأم ید ناخالص ملیتول

تأثیر و در درجه دوم تحت ید ناخالص ملیبها و تولدرآمد سرانه، نرخ اجاره ،ینیشهرنش نرخ تأثیرمت مسکن در درجه اول تحتیاست. ق
 .ه استمت مسکن داشتیبر ق یزیدولت نقش ناچ یو مال یپول هایسیاست تينها نه ساخت است و دريهز

به بررسی « بررسی عوامل مؤثر بر نوسانات قیمت مسکن در شهر کرمانشاه»ی تحت عنوان امطالعه(، در 1939سهیلی و همکاران )
اثرات برخی متغیرهای مهم از جمله قیمت زمین، هزينه ساخت بنا، حجم تسهیالت اعطايی بخش مسکن، نرخ ارز، شاخص قیمت سهام، 

اين مطالعه حاکی از آن نتايج  .انددادهمورد بررسی قرار را و درآمد خانوار بر قیمت مسکن در شهر کرمانشاه  های مسکونیتعداد ساختمان
 د.متغیرهای کالن اقتصادی از قدرت بااليی در توضیح رفتار قیمت مسکن و نوسانات آن برخوردار هستن است که

بررسی تأثیر پويای عوامل کالن اقتصادی بر نوسانات قیمت مسکن »(، در مطالعه ديگری با عنوان 1913ناجی میدانی و همکاران )
تأثیر پويای برخی متغیرهای کالن اقتصادی يعنی حجم پول، تولید ناخالص داخلی، به بررسی « 1919تا  1993های در ايران طی سال

 اندگرفتهه و نتیجه پرداختوی تصحیح خطا کننده و نرخ ارز بر رفتار شاخص قیمت مسکن در ايران، با استفاده از الگشاخص قیمت مصرف
دهد که تا بینی نیز نشان میدار و مثبت دارند. تجزيه واريانس خطای پیشکه تمامی اين متغیرها با شاخص قیمت مسکن رابطه معنی

متغیرهای تولید  شود و با افزايش دوره وقفه، سهمدوره پنجم سهم زيادی از تغییرات قیمت مسکن توسط خود اين متغیر توجیه می
  .يابدکننده، در توضیح نوسانات شاخص قیمت مسکن افزايش میناخالص داخلی، نرخ ارز، حجم پول و شاخص قیمت مصرف

کننده قیمت مسکن با رويکرد روابط علیتی در مدل عوامل تعیین»(، با عنوان 1913صباغ کرمانی و همکاران ) ،در پژوهش ديگری
کننده آن در تهران طی دوره ه بررسی رابطه علیتی میان قیمت مسکن و عوامل تعیینب« عه موردی تهرانتصحیح خطای برداری: مطال

دار، همه متغیرهای مدل تصحیح خطا در سطحی معنیدهد که نتايج اين مطالعه نشان می اند.پرداخته صورت فصلی( به19-1929)
مصالح  یفروشیت دوطرفه بین متغیرهای قیمت زمین، شاخص بهای عمدهمدت، رابطه علکننده قیمت مسکن هستند. در کوتاهتعیین

عنوان بازار جانشین( با قیمت مسکن برقرار است. همچنین علیت میان متغیرهای متوسط درآمد خانوار و ساختمانی و قیمت سکه طال )به
است و علیت  طرفهکيمدت ، در کوتاههای تکمیل شده( با قیمت مسکنصورت ساختمانبخش خصوصی در مسکن )به یگذارهيسرما

داری باالی ضريب جزء تصحیح خطا در همه معادالت . از سوی ديگر، معنیشودینم ديیگرنجری میان قیمت مسکن و نرخ بهره بانکی تأ
 .دهنده برقراری رابطه بلندمدت استبرآورد شده و نیز آزمون توأمان با متغیرهای مستقل در مدل، نشان

به بررسی اثر « عوامل مؤثر بر تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ايران»(، در پژوهشی با عنوان 1919و همکاران ) جعفری صمیمی
اند. پرداخته بررسی اثر برخی متغیرهای کالن اقتصادی بر تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ايرانی متغیرهای کالن اقتصادی برخ
تغیرهای درآمد سرانه خانوار، شاخص قیمت سهام، شاخص قیمت خدمات ساختمانی، تعداد م در پژوهش شامل؛ مورداستفادههای داده

عنوان متغیرهای توضیحی برای متغیر وابسته شاخص قیمت مسکن استفاده گرديد. های تکمیل شده، حجم پول و نرخ تورم، بهساختمان
خوبی برای تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در  یهندگدحیکه متغیرهای کالن اقتصادی از قدرت توضدهد پژوهش نشان مینتايج 

  ايران برخوردارند.

 پیشینه خارجی
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با استفاده از اطالعات قیمت  «TCJAشواهدی از  ؛مالیات امالک و مستغالت و ارزش خانه» عنوانای با ( در مقاله7477) 1لی و يو
دالر  14444ی محلی به میزان هاتیمالاهش مالیات دولت فدرال و اند با کنشان داده IRSهای مالیاتی خانه در سطح شهرستان و داده

 يابد. درصد کاهش می 11درصدی يا  3/4نرخ رشد ارزش خانه با يک نقطه ساالنه 

اند که نشان داده« های شهری چیناثر قیمت بنزين بر قیمت مسکن در حومه»( در پژوهشی با عنوان 7477) 7زهانگ و بروک
درصدی در  1افزايش  کهیطوربهشده است.  موردمطالعهی شهرهاکالنهای سبب کاهش قیمت مسکن در حومه افزايش قیمت بنزين

 شود.درصدی در قیمت مسکن می 440/4قیمت بنزين سبب کاهش 

مسکونی؛  امالک قیمت تورم بر و نفت قیمت نامتقارن غیرخطی ریتأث»(، پژوهشی تحت عنوان 7413و همکاران ) 9رحمان
 استفاده NARDL0در مدل  7412 تا 1329 هایسال فصلی هایانجام دادند. آنها از داده« کانادا و انگلستان ،متحده االتيای سموردشنا

 نرخ نفت، قیمت که دهدمی نشان مدت بررسی نمايند. نتايجطوالنی و کوتاه زمان دو هر در را احتمالی نامتقارن اثرات امکان اند تاکرده
 اين بزرگی و گستره حالنيباا هستند؛ کانادا و انگلستان ،متحده االتيا در مسکونی قیمت با نامتقارن رابطه درآمد دارای و تورم بهره، نرخ

 بااليی اهمیت کانادا، و بريتانیا ،متحده االتيا اقتصاد سه هر در مسکونی قیمت برای تورم نرخ مدتطوالنی ضريب. است متغیر رابطه
 گردد. درنمايان می بیشتر کانادا و انگلستان با مقايسه درمتحده  االتيا در نامتقارن ریتأث المللی نفت،بین قیمت تغیربرای م حالني. باادارد
 مشاهده نیز( داخلی ناخالص تولید سرانه) داخلی ناخالص تولید و تورم با مسکن قیمت بلندمدت نامتقارن رابطه متحده، اياالت مورد
 .گذاردمی بیشتر تأثیر کانادا و انگلیس در مسکن قیمت بر بهره نرخ رسد،یشود. همچنین، به نظر ممی

 اقتصاد عمده شاخص ، پنج«مسکن قیمت بر کالن اقتصاد هایشاخص ریتأث»(، در پژوهشی تحت عنوان 7413و همکاران ) 9موهان
 9نرخ بیکاری را در شهر امهرست داوجونز و صنعتی میانگین کننده،مصرف قیمت شاخص ساله رهن، 94 نرخ خام، نفت قیمت يعنی کالن

 مسکن قیمت روی بر توجهیقابل اثرات آماری متغیرها دهد که از لحاظآمده نشان میدستاند. نتايج بهبررسی کرده واقع ايالت نیويورک
را تبیین  دوازدهم در ماه درصد 9/1و  اول ماه در را واريانس از درصد 9 و دارد را ریتأث ترينساله رهن، بیش 94 که، نرخطوریدارند. به

 قیمت شاخص در نوسان .دارد کنندهمصرف قیمت شاخص داوجونز و صنعتی میانگین از بعد را ریتأث ترينبیش بیکاری نیز نرخ .کندمی
 17 در درصد 9/20 باًيتقر و ماه آينده 1 واريانس درصد 2/37 تا: شودمی آينده هایقیمت در تغییر ترينبیش باعث خودیخودبه 2مسکن

 ری. تأثگذاردمی ریتأث آينده هایقیمت از مردم انتظاراتشدت بر به خانه هایقیمت در فعلی تغییرات که دهدمی نشان نتیجه اين. آينده ماه
 بود. متغیر دوازدهم در درصد 9/79 تا اول ماه در درصد 9/2 از کالن اقتصاد هایشاخص خطای واريانس کلی

« مسکن بازار در کار تقاضای هایشوک و کالن اقتصاد 3نااطمینانی راتیتأث»(، پژوهشی تحت عنوان 7412همکاران ) و 1استروبل
 هایاگرچه شوک اول، .گذاردمی تأثیر مسکن بازار برتوجه قابل طريق دو از کالن اقتصادنااطمینانی  که دهدمی نشان انجام دادند. نتايج

                                                      
1 Li & Yu 

2 Zhang & Bruke 

3 Rehman  

4 Nonlinear Autoregressive Distributed Lag 

5 Mohan 

6 Amherst  

7 Housing Price Index 

8 Strobel 

9 Uncertainty  
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 هایشده، شوکدبر اساس نتايج رگرسیون برآور. گذاردنمی تأثیر شدهمعامله حجم بر اما گذاردمی منفی ثیرتأ مسکن قیمت برنااطمینانی 
 برای آماری نظر از ریتأثاين  حالنيباادهد. می کاهش درصد 1/1 و 0/1 ترتیب به را 7فروش قیمت متوسط و 1مسکن ، قیمتنااطمینانی

 اثرات شود،می وارد مدل محلی تقاضای شوک هم ونااطمینانی  هم وقتی نیست. دوم، توجهبلقا شدهفروخته هایخانه کل تغییرات درصد
 فروخته شده، هایخانه سهم فروش، قیمت متوسط مسکن، قیمت بر محلی کار نیروی تقاضای افزايش بر مسکن بازار در نااطمینانی

 که دارد را ریتأث بیشترين دهند،می نشان خود از بااليی نسبتاً مسکن تقیم نوسانات که اياالتی برای الذکرفوق اثرات. شودنشان داده می
 .است زياد نااطمینانی زمان در مسکن بازار در واقعی هایگزينه اثرات دهندهنشان

 و دوم اول، رده شهرهای در کالن اقتصاد و مسکن قیمت روابط مقايسه»(، پژوهشی تحت عنوان 7419و همکاران ) 9يانگهونگ
 بر توجهیقابل منفی ریتأث بهره نرخ دهد کهانجام دادند. نتايج نشان می (VAR) برداری ونیخود رگرسبا استفاده از مدل « چین سوم

 مثبت اولیه دوره در مسکن قیمت بر تورم ری. تأثيابدمی کاهش سوم رده به اول رده شهرهای از جيتدربه آن ریتأث اما دارد، مسکن قیمت
 .استتوجه قابل بسیار اول رده شهرهای در منفی ریتأث سوم، و دوم رده شهرهای با مقايسه تورم در و شودیم منفی سپس و است

 نرخ ریتأثاگرچه  يابد.می افزايش سوم رده تا اول شهرهای رده از جيتدربه ریتأثو اين  دارد تورم بر مثبتی ریتأث مسکن قیمت همچنین،
 گذارد.را بر روی شهرهای رده اول می ریتأث باشد، اما بیشترينمی مثبت شهرها همه در یورکلطبه مسکن قیمت در کالن اقتصاد رشد

ساله  19، در طول يک دوره «محرک قیمت مسکن در مالزی عنوانبهاقتصاد کالن »(، در پژوهش خود تحت عنوان 7419) 0ايانپیل
 مصوب، هایوام تعداد پول، عرضه تجاری، شرايط کننده،مصرف ساساتاح بانکی، وام نرخ واقعی، داخلی ناخالص به بررسی اثرات تولید

بورس، عرضه  بازار تورم، مالزی، مسکن قیمت با مرتبط کالن اقتصاد تورم بر قیمت مسکن پرداخته است. از بین عوامل و نرخ سهام بازار
عنوان به داخلی ناخالص تولید زيرا است مسکن قیمت ابحب پتانسیل از حاکی نتايج .گرفتند قرار ديیتأ مورد مصوب هایوام تعداد پول و

  .قرار نگرفت ديیتأمورد  مسکن قیمت محرک

به بررسی اثر « تغییرات قیمت مستغالت در ارتباط با رفتارهای مالیاتی»ای تحت عنوان در مقاله (،7410و همکاران ) 9کوزمی
 اند. های قیمتی ناشی از اعمال مالیات را نشان دادها پرداخته و شوکی اعمال شده در بخش زمین و مستغالت بر قیمت آنههااتیمال

برای  رونيازاگرفته قابلیت تعمیم به ساير مناطق و کشورها را ندارند، های صورتپژوهش کهکند می پژوهش بیان بررسی پیشینه
الذکر های فوقدر اين پژوهش در راستای پژوهش دهمورداستفاای صورت بگیرد. اگرچه متغیرهای بررسی هر بازاری بايد پژوهش جداگانه

باشد. در پژوهش حاضر عالوه بر گذاری يکی از وجه تمايز متغیرهای پژوهش حاضر میبر بازارهای رقیب سرمايه دیتأکباشد، اما می
اتر زمانی پژوهش بر اساس شده است. همچنین، تو نظر گرفتهمتغیر وابسته در  عنوانبهبهای مسکونی نیز قیمت مسکن، قیمت اجاره

 گرفته شده است. در نظرهای فصلی داده

 مبانی نظری

به نقل از  Quigley, 1999; Wang, 2003اقتصاد در ارتباط است ) یعموم هایبا چرخه یطورکلامالک و مستغالت به متیبازار و ق

Gruma & Govekar, 2016: 598امالک و  متیل اقتصاد کالن مرتبط با قعوام انینشان دادند که در می متعدد قاتی(. تحق

                                                      
1 Housing Prices  

2 Median Sales Prices  

3 Hong Zhang 

4 Pillaiyan 

5 Cozmei 
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 ،یتیکشور، عوامل جمع یجارشاخص سهام، حساب ،یکاری(، نرخ بGDP) یناخالص داخل دیعبارت هستند از تول یدیمستغالت، عوامل کل
(، 7419) 1نو توسعه اقتصاد کال لیمؤسسه تحل هایبر اساس داده ن،یو مصرف خانوار. همچن یصنعت دیدرآمد خانوار، نرخ بهره، تول

و  یداخل یکشور، تقاضا یجارحساب ،یکاریب ،یناخالص داخل دیامالک و مستغالت، عوامل مرتبط با تول متیرا در ق ریتأث نيشتریب
به همه  میت تعمیقابل یفرد قاتیتحق جيامالک و مستغالت، نتا متیدر ق ،(7443) 7هون چانگ دهیشاخص سهام دارد. اگرچه، به عق

و  ويهونگ گر،يد یاز سو نی. همچنردیقرار گ قیصورت جداگانه مورد تحقبه ديبا کيمختلف را ندارد و بلکه هر  کشورها و مناطق
 یامالک و مستغالت در شهرها متیاز ق یتوجهبه طور قابل هاتختيامالک و مستغالت در پا متیکردند که ق انیب ،(7411) 9یونتایک

 & Gruma) کرده است جادياست که بازار امالک و مستغالت را ا تختيو مستغالت در پا امالک متیق نيدارد و ا تفاوت گريکوچک د

Govekar, 2016: 598.) 

حاصل از بازده مسکن در  ینزول انيبرابر با جر دي، باهايیدارا ريسا متیمسکن، همانند ق متیق ه،يرابطه دوسو نيا گريد یدر سو
 نيا رند؛یگیهای اقتصاد کالن قرار متأثیر شوکتحت نزولی عوامل و بهااجاره که،طوریهب. باشد بلندمدت در بها،اجاره یعني نده،يآ

همچون  ها،يیدارا رياست که آن را از سا یفراوان هاییژگيو ی، مسکن داراحالنيمسکن منعکس گردد. باا متیدر ق دياب زیها نشوک
 ريکننده سرپناه و ساخانوارها، فراهم یبادوام برا یمصرف یکاال کيبلکه  ،يیدارا کيتنها . امالک و مستغالت نهسازدیم زيسهام، متما

از  یاسهم عمده نيو بنابرا شودیخانوارها محسوب م يیدارا نيترو مهم نيترمسکن اغلب بزرگ جه،ینت. در باشدیخدمات مسکن م
از دست بستانکار  یراحتبه تواندیاست و نم رمنقولیکن غکه مس لیدل نيبه ا نیو همچن لیدل نی. به همدهدیم لیثروت خانوار را تشک

مسکن وابسته  ريبه مقاد یبخش مال یهايیاز دارا یسهم بزرگ کهیطوربه .شودیاستفاده م هاوام یبرا قهیعنوان وثخارج شود، معموالً به
نوسانات  جه،یداشته باشد. در نت یمال ستمیس یدارياو پ یاقتصاد تیدر فعال یاعمده ریتأث تواندیمسکن م متینوسانات ق نياست؛ بنابرا

 متیو تورم ق یپول استیهای سشوک ايهای اقتصاد کالن مثل عرضه، تقاضا، اثرات شوک یتوجهمسکن ممکن است به طور قابل متیق
(. Goodhart & Hofmann: 2007:5شود ) یمال ستمیدهد و باعث عدم تعادل در اقتصاد و س شيرا افزا هامتیحباب ق ايمسکن 

کالن  یرهایمتغ کنندهینیبشیعنوان پبه یبازار باشد و حت یازهایو ن التتماي دهندهنشان ،ینوعمسکن تواند به متیق ن،یهمچن
آن موجب شده بازار  یمؤثر بر عرضه و تقاضا یبخش مسکن و تعدد فاکتورها یگستردگ. (101 :باشد )همان ندهيتورم آ ری، نظیاقتصاد

و  گذاریهيافزوده، سرمااز ارزش یداشته باشد. عالوه بر اختصاص بخش هيمتقابل و دوسو ایرابطه یاقتصاد کالن یرهایمتغ مسکن با
مسئله احتمال  نیدارد که هم یدیتول هایبخش ريبا سا یعیوس نیشیو پ نیپس یوندهایبخش پ نيکار به بخش مسکن، ا یرویاشتغال ن

کند )موسوی و دروديان، یم تيبالعکس را تقو یروند ايکل اقتصاد کالن  جهنتی در و هابخش ريبخش مسکن به سا یهالکیس یتسر
1930 :142.) 

 روش تحقیق

 صورتبهو  1931تا  1912باشد. دوره آماری از سال می« همبستگی»و بر اساس روش « کاربردی»اين پژوهش بر اساس هدف 
با مراجعه به بانک مرکزی، مرکز آمار ايران، وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصادی و  زایموردنهای باشد. برای اين امر دادهمی فصلی

 نتايج بودن اعتمادبرای قابل و شده است استفاده معمولی حداقل مربعات آزمون از مدل تخمین برای آوری گرديده است.دارايی جمع
(، نرخ تورم BRبانکی )استفاده شده است. نرخ سود  0يافتهتعمیم فولر ديکی ايستايی آزمون از کاذب هایرگرسیون وجود عدم و آزمون

                                                      
1 Institute of Macroeconomic Analysis and Development   

2 HonChung 

3 Hong-Yu and Kuenta 

4 Augmented Dickey–Fuller test  
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(IR( میزان نقدينگی ،)VL( نرخ بیکاری ،)UR( نرخ دالر رسمی ،)OD( نرخ دالر غیررسمی ،)UDقیمت سکه تمام بهارآزاد ،)ی (CN ،)
 کننده حیتوضمتغیر  عنوانبه( RUشده )ی ساختهواحد مسکونو تعداد  (CPکننده )(، شاخص قیمت مصرفSTارزش معامالت بورس )

 ای را برای اين متغیرها در نظر داشت:توان چنین رابطه، میاساسنيبرابها در نظر گرفته شده است. برای قیمت مسکن و اجاره

 

                                                              )1( 
     

                                                                    )7( 
     

 روش حداقل مربعات معمولی

کرد،  رد رافرض صفر  توانمی کند،نمی قطع رامبدأ  فاصله، اين کهیهنگام حاوی همبستگی واقعی است. همچنین، احتماالًواقعیت 
بر اين ( OLS) معمولی مربعات حداقل (. مدلSheffet, 2017: 3015) باشد صفر رغی حقیقی همبستگی دارد وجود احتمال چرا که اين

 خطاهای مجموعرساندن حداقلبهوابسته موجب  متغیر يک توضیحی )مستقل( با متغیر چند يا يک رابطه برازش فرض استوار است که
، شکل نيترساده در .باشدمی وابسته متغیر شدهبینیشپی و مقدار واقعی مقدار بین تفاوت خطا، منظور از يک آن درکه  شودمی 1مربع

 داده نمايش زير صورتبه خطی ارتباط کند. اين می فرض را  وابسته متغیر و  کنندهینیبشیپ بین متغیر خطی رابطه OLS رگرسیون
 : شود می

                                                                                                                                )9(  
      

 که در آن:

  است؛ =  0در   مقدار 
  کند؛می بیان را  در واحد تغییر يک در اثر در تغییر میزان که است رگرسیون ضريب 
  است.  مشخص مقدار هر در واقعی و شدهبینیپیش امتیاز بین جمله خطا است که تفاوت 

دهد را نشان می و  بیشتر از همه اهمیت دارد، چرا که مقدار، جهت و شدت رابطه بین متغیرهای  ضريب رگرسیون 
(Kleinbaum et al., 1988 .)به نقل از همان 

را  خطی با معادله  میخواهیمو... نقاط ثابتی در صفحه هستند،   ،، فرض کنیم 
 برای اين نقاط ثابت چنان برازش کنیم که اين خط دارای خاصیت مهم زير باشد: 

 و... از خط با معادله   ،، واصل نقاط ثابت مجموع مربعات ف 
 کمترين مقدار ممکن باشد.

 با فرض: 

                                                      
1 Square Errors 
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                                                         )0(  

 

 :میدهیمقرار 

                                                             )9( 
       

های مشتق نقاط اکسترمم تابع در ريشه میدانیم؛ و با دو متغیر  کردن تابع  ممینیمشود به با اين فرض هدف مسئله تبديل می
 ني؛ بنابرامیکنیمرا پیدا  و  نسبت به  های مشتقات جزئی تابع دومتغیره ريشه برای يافتن نقاط اکسترمم تابع  ؛ لذادهدرخ می

 بايستی دستگاه زير حل شود:

 

                   
 .شودمشخص می و  که با حل دستگاه باال ضرايب  

 باشد:زير می صورتبهمومی مدل حداقل مربعات معمولی رابطه ع پس

                                                                                                                  )2( 
      

 که در آن:

  متغیر وابسته؛ 
  عرض از مبدا؛ 
   ؛ضرايب تخمین برای متغیر مستقل 
  تعداد متغیرهای مستقل؛ 
   ،(.31: 1939ثابت و يا مقدار خطا است )شمشیری و همکاران 

 ارائهآورد را ها رعايت شوند، بهترين برفرضهايی است که در صورت که همه اين پیشفرضدارای پیش حداقل مربعات معمولی،
 از: اندعبارتها فرضخواهد کرد. اين پیش

 رگرسیون؛ ضريب بودن خطی 
 کلیه متغیرهای مستقل نبايد با جمالت همبستگی داشته باشند؛ 
 جمالت، نبايد با يکديگر همبستگی داشته باشد )همبستگی سريالی(؛ 
 ،داشته باشند؛ ثابت واريانس يک جمالت 
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 خطی چندگانه(؛يگر همبستگی کاملی داشته باشند )عدم وجود هممتغیرهای مستقل نبايد با يکد 
 جمالت، دارای توزيع نرمال باشند (Todman & Dugard, 2007  وTabchinik & Fidell, 2003  به نقل از

Farahani et al., 2010: 1460). 

 

 لیوتحلهیتجز

ايستايی مورد آزمون قرار داده شود. برای اين امر از آزمون قبل از برآورد مدل حداقل مربعات معمولی، الزم است متغیرها از منظر 
 ، آورده شده است. 1يافته استفاده گرديد. نتايج اين آزمون در جدول شماره ولر تعمیمف - ديکی

 

 یافتهولر تعمیمف - . بررسی مانایی متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون دیکی1جدول شماره 

 یداریسطح معن ADFدير بحرانی مقا ADFمقدار آماره  متغیر

 444/4 -12/0 -97/9 بانکینرخ سود 
 444/4 -12/0 -13/9 یقیمت سکه تمام بهارآزاد

 444/4 -12/0 -94/9 کنندهشاخص قیمت مصرف
 417/4 -12/0 -41/0 نرخ تورم

 444/4 -12/0 -71/9 نرخ دالر رسمی
 444/4 -12/0 -49/9 شدهساخته یتعداد واحد مسکون

 449/4 -12/0 -92/9 زش معامالت بورسار
 413/4 -12/0 -37/9 یررسمینرخ دالر غ

 497/4 -12/0 -79/9 نرخ بیکاری
 479/4 -12/0 -49/9 میزان نقدينگی

 : محاسبات نگارندگان.مأخذ

هم  مسئلهصورت توان مدل را با روش حداقل مربعات معمولی برآورد کرد، در غیر اين صورت،اگر يک سری زمانی مانا باشد می
باشد و قابلیت برآورد توسط مدل را دارد. در مرحله بعد، حاصله، بخش ادواری تمام متغیرها، مانا می نتايج برطبقگردد. ی مطرح میجمع

 بها مدل، برآورد شد.جداگانه برای قیمت مسکن و اجاره صورتبه

 قیمت مسکن

بانکی، نرخ تورم، میزان بر اساس متغیرهای نرخ سود « قیمت مسکن»یر دهندگی متغيک مدل حداقل مربعات معمولی برای توضیح
، ارزش معامالت بورس، شاخص قیمت ینقدينگی، نرخ بیکاری، نرخ دالر رسمی، نرخ دالر غیررسمی، قیمت سکه تمام بهارآزاد

و ضريب  31/4 1ی با ضريب تعیینداریمعن ونیمعادله رگرسشده، برآورد گرديد. ی ساختهواحد مسکون، قیمت زمین و تعداد کنندهمصرف
بینی درصد از واريانس متغیر قیمت مسکن را پیش 9/32توان گفت اين مدل می اساسنيبراآمد.  به دست 329/4 7شدهتعیین تعديل

ی مستقل را دهندگی متغیرها، توضیح1دهندگی بسیار بااليی برای قیمت برخوردار هستند. شکل شماره نمايد و متغیرها از توضیحمی
 که، روند متغیرهای اقتصاد کالن به خوبی توانسته با روند قیمت مسکن مطابقت داشته باشد.طوریدهد. بهمی نشان

                                                      
1 R-squared 

2 Adjusted R-squared  
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 دهندگی متغیرها برای قیمت مسکن. توضیح1شکل شماره 

 : محاسبات نگارندگان.مأخذ

« میزان نقدينگی»و « نرخ تورم»، «نرخ دالر غیررسمی»، اساسنيبرادهد. ، نتايج حاصل از برآورد مدل را نشان می7جدول شماره 
میزان »و « نرخ تورم»، «نرخ دالر غیررسمی» در شيکه، هر واحد افزا یمعن نيبدرابطه مستقیم و مثبتی با قیمت مسکن دارند. 

قیمت سکه »، «نرخ بیکاری»واحد افزايش در قیمت مسکن به دنبال دارد. عالوه براين،  409/1و  491/7، 099/0به ترتیب « نقدينگی
قیمت سکه تمام »، «نرخ بیکاری»بر اين اساس، هر واحد افزايش در  رابطه مستقیم و منفی دارد.« نرخ سود بانکی»و « یبهارآزادتمام 

واحد کاهش در قیمت مسکن در پی دارد. همچنین، اثر  -700/9و  -799/9، -299/9به ترتیب « نرخ سود بانکی»و « یبهارآزاد
دار معنی« ارزش معامالت بورس»و « تعداد واحد مسکونی ساخته شده»، «نرخ دالر رسمی»، «کنندهمصرفشاخص قیمت »یرهای متغ

 (.=943/4Sigو  019/4، 494/4، 121/4گیرد )به ترتیب باشد و مورد تايید قرار نمینمی

 . خالصه مدل حداقل مربعات معمولی2جدول شماره 

 (p-valueداری )طح معنیس مقدار آماره ضريب متغیر

 447/4 -700/9 -091/4 نرخ سود بانکی
 121/4 -929/1 -941/4 کنندهشاخص قیمت مصرف

 440/4 799/9 -174/4 یقیمت سکه تمام بهارآزاد
 403/4 491/7 191/4 نرخ تورم

 494/4 019/7 910/4 نرخ دالر رسمی

 019/4 -177/4 -472/4 شدهساخته یتعداد واحد مسکون
 943/4 -177/4 471/4 رزش معامالت بورسا

 444/4 099/0 739/4 نرخ دالر غیررسمی
 444/4 -299/9 -223/4 نرخ بیکاری

 442/4 409/1 799/4 میزان نقدينگی

 های پژوهش.: يافتهمأخذ

 

 بنابراين، معادله رگرسیونی بدست آمده به صورت زير است:

سکن= قیمت م 02194/4 - 700/9)نرخ سود بانکی(   799/9ی( سکه تمام بهارآزاد متیق) + +  491/7)نرخ تورم(     + 099/0               

299/9)نرخ بیکاری(  + - )نرخ دالر غیررسمی(  409/1  )میزان نقدينگی( 

 بهای مسکناجاره
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کی، نرخ تورم، بانبر اساس متغیرهای نرخ سود « بهای مسکناجاره»دهندگی متغیر يک مدل حداقل مربعات معمولی برای توضیح
، ارزش معامالت بورس، شاخص قیمت یمیزان نقدينگی، نرخ بیکاری، نرخ دالر رسمی، نرخ دالر غیررسمی، قیمت سکه تمام بهارآزاد

و ضريب  319/4ی با ضريب تعیین داریمعن ونیمعادله رگرسشده، برآورد گرديد. ی ساختهواحد مسکون، قیمت زمین و تعداد کنندهمصرف
بینی بهای مسکن را پیشدرصد از واريانس متغیر اجاره 7/31توان گفت اين مدل می اساسنيبراآمد.  به دست 317/4شده يلتعیین تعد

دهندگی متغیرهای مستقل را ، توضیح7بها برخوردار هستند. شکل شماره دهندگی بسیار بااليی برای اجارهنمايد و متغیرها از توضیحمی
 بها مسکن مطابقت داشته باشد.ه، روند متغیرهای اقتصاد کالن به خوبی توانسته با روند اجارهکطوریدهد. بهمی نشان

 
 مسکن بهااجارهدهندگی متغیرها برای . توضیح2شکل شماره 

 : محاسبات نگارندگان.مأخذ

رابطه مستقیم و « نرخ تورم»و « نرخ دالر غیررسمی»، اساسنيبرادهد. ، نتايج حاصل از برآورد مدل را نشان می9جدول شماره 
 949/4و  113/7به ترتیب « نرخ تورم»و « نرخ دالر غیررسمی» در شيکه، هر واحد افزا یمعن نيبدبهای مسکن دارند. مثبتی با اجاره

رابطه  «نرخ بیکاری»و « نرخ سود بانکی»، «یبهارآزادقیمت سکه تمام »بهای مسکن به دنبال دارد. همچنین، واحد افزايش در اجاره
به ترتیب « نرخ بیکاری»و « نرخ سود بانکی»، «یبهارآزادقیمت سکه تمام »مستقیم و منفی دارد. بر اين اساس، هر واحد افزايش در 

، «کنندهمصرفشاخص قیمت »بهای مسکن در پی دارد. همچنین، اثر متغیرهای واحد کاهش در اجاره -929/7و  -277/7، -012/9
باشد و مورد تايید دار نمیمعنی« میزان نقدينگی»و « ارزش معامالت بورس»، «اد واحد مسکونی ساخته شدهتعد»، «نرخ دالر رسمی»

 (.=909/4Sigو  113/4، 133/4، 414/4، 999/4گیرد )به ترتیب قرار نمی

 . خالصه مدل حداقل مربعات معمولی3جدول شماره 

 (p-valueداری )سطح معنی مقدار آماره ضريب متغیر

 443/4 -277/7 -139/4 سود بانکی نرخ
 999/4 -374/4 -124/4 کنندهشاخص قیمت مصرف

 441/4 012/9 -499/4 یقیمت سکه تمام بهارآزاد
 402/4 949/4 471/4 نرخ تورم

 414/4 233/1 113/4 نرخ دالر رسمی

 133/4 -949/1 -477/4 شدهساخته یتعداد واحد مسکون
 113/4 992/1 413/4 ارزش معامالت بورس
 404/4 113/7 4221/4 نرخ دالر غیررسمی
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 477/4 -929/7 -799/4 نرخ بیکاری
 909/4 319/1 701/4 میزان نقدينگی

 های پژوهش.: يافتهمأخذ

 بنابراين، معادله رگرسیونی بدست آمده به صورت زير است:

    113/7 +  949/4)نرخ تورم(  012/9ی( بهارآزاد سکه تمام متیق) + + بهای مسکن= اجاره 99937/4 - 277/7)نرخ سود بانکی(  

 929/7)نرخ بیکاری(   - )نرخ دالر غیررسمی(          

 گیرینتیجه

پرداخته  1912-131بهای مسکن طی دوره آماری متغیرهای کالن اقتصادی بر روی قیمت و اجاره ریتأثدر اين پژوهش به بررسی 
بورس، نرخ دالر غیررسمی و میزان نقدينگی رابطه مستقیم و مثبتی به قیمت  ارزش معامالتورم، ، نرخ تآمدهدستبهشد. بر اساس نتايج 

گذاری جهت حفظ ارزش پول گردد که در با افزايش نرخ تورم و کاهش ارزش پول، تقاضا برای سرمايه، مشاهده میني؛ بنابرامسکن دارند
نرخ تورم افزايش  موازاتبهگذاری، نوسانات پايین و انتظار روند صعودی رمايهيابد. بخش مسکن به علت عدم نیاز به سواد سافزايش می

ی در تورم نیز اثرگذار است. نقدينگی مجموع پول و نوعبهباشد و قیمت مسکن ی، تورم میهامؤلفهيابد. همچنین، خود مسکن نیز از می
سوداگر وارد بخش  صورتبهاست، چرا که منابع عظیم پولی،  قیمت کنندهکيتحرشبه پول است. افزايش نقدينگی يکی از فاکتورهای 

 کهیدرصورت ني؛ بنابراای وارد شده استهجمه صورتبههای تزريق پول وجود ندارد، اين حجم از پول کانال کهيیازآنجامسکن شده و 
افزايش خواهد داشت. نرخ دالر غیررسمی يابد و در مرحله دوم قیمت مسکن نیز نقدينگی افزايش بیابد، تقاضا برای مسکن افزايش می

يک شاخص قیمتی  عنوانبهباشد. همچنین، به علت وابستگی اقتصادی به ارز، يکی از بازارهای رقیب بخش مسکن می عنوانبهنیز 
ردد. بازار گها و سپس موجب افزايش قیمت مسکن می، افزايش نرخ دالر غیررسمی موجب افزايش کلی قیمترونيازاشود. نگريسته می

نماينده حجم پول جذب شده  عنوانبهارزش معامالت بورس،  حالنيبااتواند اثرات منفی کاهش ارزش پول را تعديل نمايد. بورس نیز می
 یکاریو نرخ ب یسکه تمام بهارآزاد متیق ،ینرخ سود بانک ن،یهمچندهندگی برای قیمت مسکن را دارد. در اين بخش قابلیت توضیح

گردد؛ چرا که انتظار بازدهی پول در بانک می ریتأث. کاهش نرخ سود بانکی در افزايش قیمت مسکن دارد یو منف میقرابطه مست
يکی از  عنوانبهی سکه تمام بهارآزاد متیقتواند اثرات منفی کاهش ارزش پول جبران نمايد. افزايش و سود بانکی نمی افتهيکاهش
ها را کاهش دهد و از جذب سرمايه در بخش مسکن کاهش تواند تقاضا برای ساير دارايییی رقیب مسکن در جذب سرمايه مبازارها

گذارد. به هر میزان جمعیت بیکار افزايش منفی بر قیمت مسکن می ریتأثدهد؛ بنابراين، تقاضا برای مسکن را کاهش داده و در نتیجه 
ه از قدرت مالی الزم را جهت خريد مسکن ندارند؛ بنابراين به هر میزان يابد. چرا که اين گروبر مسکن کاهش می مؤثريابد، تقاضای می

نرخ دالر بها نیز، که بیکاری کمتر شود، تقاضا برای مسکن بیشتر خواهد شد و در نتیجه قیمت مسکن افزايش خواهد داشت. در اجاره
 یبهاو نرخ تورم، اجاره یررسمیموازات نرخ دالر غبه کهیطورمسکن دارند. به یبهابا اجاره یو مثبت میو نرخ تورم رابطه مستق یررسمیغ

گرفت، بنابراين در صورت افزايش، قیمت مسکن و سپس  در نظرتوان شاخص قیمتی می عنوانبهاين دو متغیر  دارد. شيافزا زیمسکن ن
. چرا که دارد یو منف میرابطه مستق یکارینرخ ب ،یسکه تمام بهارآزاد متیق ،ینرخ سود بانک بهای مسکن نیز افزايش خواهد داشت.اجاره

 عنوانبهيابد. همچنین، اين عوامل بها کاهش میدهد و در مرحله دوم اجارهتأثیر قرار میاين عوامل تقاضای بخش مسکن را تحت
قیمت مسکن کاهش  گردد؛ در صورتبازار ثانوی مسکن تلقی می عنوانبهبها اجاره کهيیازآنجاباشد و دهنده قیمت مسکن میکاهش

 گردد:ی زير ارائه میشنهادهایپبها نیز کاهش خواهد يافت. در نهايت بر اساس نتايج حاصل، يابد، اجاره

 های ملی باشد؛ لذا اتخاذ سیاستترين عوامل اثرگذار در قیمت مسکن میاينکه تورم و نقدينگی از مهم بهباتوجه
 واقع افتد و نوسانات در مسکن را کاهش خواهد داد. مؤثره در بخش مسکن تواند در کاهش جذب سرمايکاهنده نقدينگی می

 های کاهش قیمت ارز غیررسمی بايد اينکه بخش مسکن با نرخ غیررسمی دالر در ارتباط است، لذا سیاست بهباتوجه
 نرخ رسمی پرهیز گردد. قراردادندر دستور کار قرار گیرد و شاخص 
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 داشته گیری بر قیمت مسکن های اتخاذ شده جهتشود سیاستبها، توصیه میهگذاری برای کاهش اجاردر سیاست
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