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 .1مقدمه

تحقیقات نشان دا ده است کاه اقتصااد و ت ییارات سیاسای بار بااروری اارگاهار باودهاناد در تواوری
نوگرایی بر تحوالت اقتصادی -اجتماعی ازجمله افازای
دیگر عوامل مرتبط به عسوان عوامل عمده کاه

باروری تأکید وده است اگرچه به دلیل باال بودن

باروری در اکثر کشورهای در حال توسعه ،کوو
میرسد ،کاه

ساعت تحصای ت ،گساترت ارتباواات و

در تقلیل باروری معموالً معلوب و مفید باه نظار

باروری ممکن است ساختار سسی جمعیت را در جهت سالخوردگی ت ییر دهد باه

خاور اارات سوئی که افزای

یا حتی کاه

جمعیت میتواند بر جامعه بر جاای گاهارد ،واروری

است جهت وساخت عوامل مؤار بر آن معالعات بیشتر و دقیقتری انجام گیرد (روادت و همکااران،
)1394
از ورفی ویف گستردهای از مت یرهای اجتماعی -اقتصاادی وجاود دارناد کاه بار نار بااروری
تأایرگهار هستسد ولی بر اساس گزارت هزیسههای کودکان برای خاانوادههاا ،1قیمات مساکن ب ا

قابل توجهی از هزیسههای کودکان را تشکیل مایدهاد (دتلیسا

و کرنای )2014 ،2نتاای باه دسات

آمده از بررسی بودجه خانوار در مساوق وهری ایران نشان مایدهاد کاه هزیساههاای مساکن در سابد
مصرفی خانوارها رقم باالیی را به خود اختصاص میدهد ایان هزیساههاا واامل ب ا هاای م تلفای
چون اجاره مسکن غیرو صی ،ارزت اجاری مسکن و صی ،تعمیرات و نگهداری مسکن و برخی
کاالهای مصرفی دیگر است در کشور ما سهم هزیسه مسکن در سبد هزیسه خانوارهای وهری حدود
 32درصد است که این رقم برای دهکهای پایین درآمدی در ک نوهرها به بی

از  70درصد نیاز

میرسد این در حالی است که سهم هزیسه مسکن در سبد هزیسه خاانوار در کشاورهایی کاه در حال
مشک ت مسکن موفق بودهاند ،کمتر از  15درصد است (اکبری)1396 ،
بر این اساس با توجه به ایسکه دخالت مستقیم در باروری ،برای دولتها ،سازمانهای بهداوتی و
دست اندرکاران مسائل جمعیتی هزیسهبر است ،وساسایی عوامل ماؤار بار بااروری بارای کستارل رواد
جمعیت بسیار حائز اهمیت است از این رو پژوه

حاور به دنبال بررسی تاأایر قیمات مساکن -باه

)1. Expenditures on Childrens by Families Survey (2013
2. Dettling & Kearney
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عسوان یکی از عوامل اقتصادی مؤار بر نر باروری -بر نر باروری در مساوق وهری ایران با استفاده
از روت جوهانسن -جوسیلیوس 1در فاصله زمانی فصل اول سال  1375تاا فصال چهاارم ساال 1394
پژوه

حاور به دنبال آزمون پس فرویه است کاه واامل یاک فروایه اصالی و چهاار فروایه

فرعی به صورت زیر است:
الف) فرویه اصلی :قیمت مسکن بر نر باروری در مساوق وهری ایران تأایر مسفی دارد
ب) فرویههای فرعی:
 -1تصرف ملکی مسکن بر نر باروری در مساوق وهری ایران تأایر مثبت دارد؛
 -2قیمت مسکن ملکی بر نر باروری در مساوق وهری ایران تأایر مثبت دارد؛
 -3بعد خانوار بر نر باروری در مساوق وهری ایران تأایر مسفی دارد؛
 -4بیاباتی قیمت مسکن بر نر باروری در مساوق وهری ایران تأایر مسفی دارد
بر اساس سازماندهی مباحث مقاله ،در قسمت دوم مبانی نظری و در قسمت سوم پیشیسه پژوه
مرور وده و در قسمت چهارم روتوساسی پژوه

آورده وده است قسمت پسجم نیز به یافتاههاای

تجربی و تفسیر نتای اختصاص یافته و نتیجهگیری و پیشسهادهای سیاستی نیز ب

پایانی پژوه

را

به خود اختصاص میدهد
 .2مبانی نظری
 .1-2دالیل اقتصادی تفاوت در اندازه خانوادهها
الف) دالیل اقتصادی (در سطح خرد)

در تحلیلهای نظریه اقتصاد خرد بااروری ،یکای از دالیال تفااوت در انادازه خاانواده باین قشارهای
م تلف در یک جامعه را در نگرت متفاوت خانوادهها نسبت به فرزند میدانسد باه واور مثاال گفتاه
میوود اکثر خانوادههای کشاورز و کارگر به بچه به عسوان یک کااالی سارمایهای نگااه مایکسساد؛
زیرا مث ً در تولید کشاورزی (به خصوص کشاورزی سستی) نیروی کاار بسایار مهام اسات ،بساابراین
داوتن فرزند زیاد می تواند کمک اقتصادی به خانواده کساد ،همچساین عصاای دسات پادر در پیاری

1. Johansen-Juselius
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وود در صورتی که در خانوادههای کارمسادی ،غالبااً فرزناد باه عساوان یاک کااالی مصارفی تلقای
می وود و به همین دلیل خواستار فرزند کمتار هساتسد در وامن ،چاون والادین از بیماه بازنشساتگی
)1392
ب) دالیل اقتصادی (در سطح کالن)

واخص های ک ن اقتصادی یک جامعه بار تمایال خانوارهاا باه داواتن فرزناد کمتار یاا بیشاتر تاأایر
میگهارند به وور مثال پایین بودن سعت اوت ال زنان در جامعه ،موجب پایین آمدن هزیسهفرصت از
دست رفته زنان برای بزرگ کردن بچه میوود و تمایل به داوتن فرزناد بیشاتر را افازای

مایدهاد

ساااختار کلاای اقتصااادی (کشاااورزی یااا صااسعتی) روی اناادازه خااانواده مااؤار اساات مااث ً در ب ا
کشاورزی -روستایی این اندازه بزرگتر از ب

صسعتی -وهری است (همان)

 .2-2تأثیر قیمت مسکن بر نرخ باروری

دیدگاه معمول این است که رفتار باروری با استفاده از تووری اقتصاد نووک سیک و بر اساس مدل به
کار برده وده توسط بکر )1960( 1مورد تحلیل قرار میگیرد در مدل بکر ،رابعه مسفی بین درآماد و
باروری با اساتفاده از تواوری مصارفکسساده تووایت داده واده و همچساین در ایان مادل نشاان داده
می وود که رود درآمد و کاه

باروری به دلیل ت ییر در درآمد خانوادهها و هزیساهفرصات بچاههاا

است و به مسظور برآورد عامل مؤار نیز ،فرض میوود که بچاههاا کاالهاای نرماال هساتسد اگرچاه،
رابعه مسفی بین درآمد و باروری که در دادههای سری زماانی و مقععای نیاز مشااهده وادهاناد ،ایان
سؤال را ایجاد میکسسد که بچه ها کاالهای نرمال هستسد یا پست ،ولای دو فروایه وجاود دارد کاه از
این نظر که بچهها کاالهای نرمال هستسد ،حمایت میکسسد :الف) فرویه مبادلاه کیفیات -مقادار 2کاه
توسط بکر ( )1960معرفی وده و ب) فرویه هزیسه زمانی 3که توسط بکار ( )1965معرفای وادهاناد
فرویه مبادله کیفیت -مقدار بیان میکسد که والدین به تعداد و کیفیت بچههاا اولویات مایدهساد باه
ووری که اگر کش

درآمدی تقاوا بارای کیفیات؛ بیشاتر از کشا

درآمادی تقاواا بارای تعاداد

1. Becker
2. Quantity/Quality Trade off
3. Cost of Time Hypothesis
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درآمد ،والدین از جانشیسی تعاداد بچاههاا باه جاای کیفیات

بچهها صرفنظر میکسسد فرویه هزیسه زمانی نیز از وریق ارتباط درآمد بااال باا هزیساه بااالی زماانی
فرویه ،وقتی دستمزد و درآمد در خانواده های با درآمد باال افزای
فعالیت های غیربازاری افزای

مییابد ،ارزت وقت والادین در

مییابد یا به عبارتی دیگر ،با توجه باه ایسکاه بااروری فعالیات زماانی

ودیدی است ،از این رو باعث افزای

هزیسهفرصت بچهها وده و موجب ایجاد اار جانشیسی در برابر

بچهها مایواود (میسسار )1963 ،1باه عساوان مثاال ،کاین و ویسیسگار )1973( 2باا اساتفاده از دادههاای
ک نوهرها در سال  1960و داده های وهرها در ساال  1940باه بررسای تاأایر مت یرهاای اقتصاادی-
اجتماعی بر میازان بااروری پرداختاهاناد بار اسااس یافتاه هاای پاژوه  ،دساتمزد زناان تاأایر مسفای
معسیداری بر نر باروری داوته در حالی که درآمد مردان تأایر وعیف ولی مثبت بر باروری داواته
است بر اساس مدل بکر ،کین و ویسیسگر ،تابع معلوبیت والدین به صورت زیر قابل تعریف است:
)U = U (n, q, s

که در تابع فوق :n ،تعداد بچهها :q ،کیفیت هر بچه و  :sاستاندارد زندگی والدین است این مت یرهاا
در فرایسد تصمیمگیری باروری وروری هستسد ،به ووری که آنها بر هزیساه یاا مسفعات داواتن بچاه
تأایرگهار هستسد به عسوان مثال ،وادیآوری بچههاا و درآمادزایی والادین از فرزندانشاان باهوادت
بستگی به تعداد و کیفیت بچهها دارد همچسین در این مادل فارض بار آن اسات کاه افاراد باه دنباال
ترجیحات استاندارد هستسد ،یعسی افراد در جایی تصمیم میگیرند که فایده نهایی برابار هزیساه نهاایی
باود به عبارتی دیگر افراد س ت کار ن واهسد کرد تا برای بچه آیسده ذخیاره کسساد عا وه بار ایان
خانواده ها با محدودیت بودجه نیز مواجه هستسد که تابعی است از :درآمد خانوارها ،قیمات کاالهاا و
خدمات اختصاص داده وده به بچهها مانسد هزیسه نگهداری از بچهها و آموزت آنها ،قیمت کاالهاا
و خدمات مصرف وده توسط خانوادهها ،جانشینهاای بچاههاا ،سالیقه و صای و محادودیتهاای
تکسولوژیکی

1. Mincer
2. Cain & Weininger
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از این رو تقاوای بچهها را میتوان به صورت زیر نشان داد:
)n = N (π𝑛 , w, e, I, π0 , θ

آموزت مادران I ،درآمد خانوار π0 ،برداری از سایر قیمتها که بر تقاوای بچهها تأایر میگهارند و
θبرداری از ترجیحات و محدودیتهای خاص والدین است بر اساس مدل توساعه تولیاد خانوارهاا

که به وسیله بکر ( )1965بسط داده وده است ،اار کال ت ییار در مت یرهاا در تاابع تقاواا ،باه دو ااار
درآمدی خالص 1و اار جانشیسی 2تجزیه می وود بر اساس یافتههای دتلیسق و کرنی ( )2014اار قیمت
مسکن نیز می تواند به روت مشابه تجزیه وود اار درآمدی الزاماً به معسی ت ییار واقعای در ااروت یاا
درآمد نیست بلکه میتوان آن را ت ییر اروت برای صاحبخانهها تلقی کارد همچساین مایتواناد باه
عسوان افزای

ارزت مسکن صاحبان مساکسی کاه در تسگساا قارار دارناد ،تلقای واود از ایان رو ااار

درآمدی ترکیبی از دو اار ارزت مسکن 3و اار اروت 4است که بعد از این به اار ارزت مسکن اواره
خواهد کرد اار جانشیسی نیز اواره به نیاز به مسکن بزرگتر به دلیل اوافه ودن بچه و سایر کاالها و
خدمات که با ت ییر در قیمت مسکن ،مصرف میووند دارد نمودار ( )1باا اساتفاده از مادل مصارف
ساده ،نشان می دهد که چگونه ت ییر در قیمت مسکن ،تصمیمات باروری را تحت تأایر قرار میدهد
با توجه به ایسکه داوتن بچه بیشتر نیاز به مسکن بزرگتر دارد ،از این رو برای سادگی فرض میوود
که افزای

قیمت مسکن فقط به تصمیم باروری تأایر گهاوته و به مصرف والدین تأایر نمایگاهارد

با ورط اابت بودن سایر قیمت ها و معلوبیت ،افزای

قیمت مسکن باعث میوود کاه هزیساه داواتن

فرزند گران تمام وده و آن نیز باعث میوود که افراد از داوتن بچه صرفنظر کرده و مصرف خود
را که در حال حاور ارزان است ،افزای

دهسد این حالت به عسوان اار جانشیسی مسفی واساخته واده

است که در نمودار ( )1نیز باعث حرکت از نقعهی  aبه نقعهی  bمیوود همچسین افراد با یاک ااار
درآمدی مسفی نیز مواجه هستسد ،زیرا افازای

قیمات مساکن باعاث کااه

مجموعاه فرصاتهاا و

پرهزیسه ودن داوتن بچه میوود ،به ووری که افراد در مسحسی بیتفاوتی پایینتر  U2قرار میگیرناد

1. Pure Income Effect
2. Substitution Effect
3. Home Equity Effect
4. Wealth Effect
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در حالت کلی ،اار قیمت این ت ییرات باعث جابجایی از نقعهی  aبه نقعهی  cوده و درنتیجه باعاث
کاه

تصمیم به داوتن بچه می وود این اار قیمت هم برای صاحبخانهها کاربرد دارد و هم بارای

باروری تأایر می گهارد و آن هم اار ارزت مسکن است افزای

ااروت مساکن ،بارای افاراد انگیازه

ایجاد می کسد تا بچه داوته باوسد ،به ووری که آنها هم میتوانسد از عهده کیفیت فرزندان برآیساد و
هم از عهده تعداد فرزندان؛ بسابراین همانوور که در نمودار ( )1نیز مشاهده میوود ،نقعه بهیساه از c

به  dجا به جا می وود به وور کلی ،ت ییر در تصمیم باروری مبهم اسات و بساتگی باه ایان دارد کاه

کدام اار غالب است (اار ارزت مسکن یا اار جانشیسی) (سی ون

)2016 ،1

نمودار  .1تأثیر افزایش قیمت مسکن بر تصمیم باروری

 .3پیشینه پژوهش
ک رک و فرر )2016( 2در پژوهشی به بررسی تأایر قیمت مسکن بر باروری در میان  17000خاانوار
کانادایی در فاصله زمانی  1994تا  2010پرداختهاند بر اساس نتای پاژوه

بارای صااحبخاناههاا،

قیمت مسکن ارتباط مثبت با باروری نهایی در دو حالت الگوی اارات اابت و الگوی تجمیعی داوته
و دارای ارتباط مسفی با باروری کل در الگوی تجمیعای و ارتبااط مثبات باا بااروری کال در الگاوی

1. Silavong
2. Clark & Ferrer
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اارات اابت دارد ،ولی برای اجارهنشیسان ،قیمت مسکن دارای ارتباط مسفی بیمعسی با هاردو بااروری
کل و باروری نهایی بوده است
فاصله زمانی  1995تا  2013پرداخته است نتای معالعه نشاان داده اسات کاه  10درصاد افازای
قیمت مسکن باعث افزای

 2/8درصد در باروری در میان صاحبخانههاا و کااه

در

 4/9درصاد در

باروری در میان اجارهنشیسان میوود
آکسوی ( )2015در پژوهشی با استفاده از روت حداقل مربعات معمولی به بررسی تاأایر قیمات
مسکن بر باروری در انگلستان در فاصله زمانی  1995تا  2007پرداخته است نتای پژوه
از آن داوته است که  10000پوند افزای
میان صاحبخانهها و کاه

در قیمت مسکن باعث افزای

حکایات

 3/8درصد در بااروری در

 4/4درصد در باروری در میان اجارهنشیسان میوود

لین 2و همکاران ( )2015در معالعهای با استفاده از روت پسالدیتاا باه بررسای تاأایر گزیساههاای
م تلف مسکن از قبیل اجاره ،3صاحبخانه بودن ،4زندگی با اعضای خانواده ،5زندگی در خانههاای
خریداری وده توسط والدین 6و زندگی در خانههای سازمانی 7بر تصمیمات بااروری خاانوادههاا در
 24مسعقه کشور تایوان در فاصله زمانی  1999تا  2007پرداختهاند نتای معالعاه حااکی از آن اسات
که با فرض اجارهنشیسان در گروه کسترلی ،صاحبخانه بودن تأایر مثبت بر تعداد بچاههاا در خاانواده
داوته ولی تأایر مسفی بر سن اولین بارداری زنان 8دارد همچساین خاانوادههاایی کاه باا والادین خاود
زندگی می کسسد ،در سسین جوانی صاحب بچه می ووند و تعداد فرزندان آنها تا پایان دوره بااروری
بیشتر میوود در ادامه ،خانوادههایی که هزیسه مسکن اندکی دارند و یا اصا ً هزیساه مساکن ندارناد
مثل خانواده هایی که در مسکن خریداری وده توسط والادین و یاا در خاناههاای ساازمانی یاراناهای
زندگی میکسسد ،ت ییرات معسایداری در رفتاار بااروری آنهاا در مقایساه باا افارادی کاه در مساکن
اجارهای زندگی میکسسد ،دیده نمیوود
1. Aksoy
2. Lin
3. Renting
4. Owning
5. Living with parents/siblings
6. Living in houses bought by parent
7. Living in staff housing
8. Female age at the first child birth
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کامارودین و خلیلی )2015( 1در پژوهشی با استفاده از رگرسیون دوجملهای مسفی و پواسون باه
بررسی عوامل اصلی مؤار بر باروری در مالزی و در فاصله زمانی  1990تاا  2000پرداختاهاناد نتاای
بر تصمیم باروری و همچسین خصوصیات اجتمااعی مثال قومیات ،ماههب ،وبقاهی کاارگر و ساعت
آموزت نیز بر تصمیمات باروری خانوادهها تأایر میگهارند
دتلیس

و کرنی ( )2014در معالعهای با استفاده از روت حداقل مربعات معمولی به بررسی تأایر

قیمت مسکن بر تصمیمات باروری خانوارها در مساوق ک ن وهر ایالت کالیفرنیاا و در فاصاله زماانی
 1997تا  2006پرداختهاند نتای معالعه حاکی از آن است که افزای
نر باروری در میان اجارهنشینها و همچسین باعث افازای

نار بااروری در میاان صااحبخاناههاا

می وود به عبارتی دیگر ،بر اساس نتای معالعه ،هزار دالر افزای
درصاد در نار بااروری در میاان صااحبخاناههاا و کااه

قیمات مساکن باعاث کااه
در قیمت مسکن باعث افازای

5

 2/4درصاد در نار بااروری در میاان

اجارهنشینها میوود
چن )2013( 2در پژوهشای باا اساتفاده از روت هامانباواتگی آساتانهای باه بررسای ارتبااط باین
هزیسههای بچهدار ودن از قبیل هزیسه مسکن و هزیسه فرصت از دست رفته با نر باروری در تایوان و
در فاصله زمانی ماهانهی  1994تا  2012پرداخته است نتای پژوه

حکایت از آن داوته اسات کاه

در هردو رژیم آستانهای باال و پایین ،تأایر هزیسه مسکن و هزیسه فرصت از دست رفتاه (انادازهگیاری
وده به صورت نسبت دستمزد زناان بار ماردان) بار نار بااروری زناان مسفای و معسایدار باوده ولای
معسیداری تأایر مت یرهای مهکور در رژیم آستانهای باال بیشاتر از تاأایر مت یرهاای ماهکور در رژیام
آستانهای پایین بوده است ،به ووری که در رژیم آستانهای پایین ،یک درصد افازای

در مت یرهاای

هزیسه مسکن و نسبت دستمزد زنان بر مردان به ترتیاب باعاث کااه

 0/91و  1/22درصاد در نار

باروری وده و همچسین در رژیم آستانهای باال نیز ،یک درصد افزای

در مت یرهای هزیساه مساکن و

نسبت دستمزد زنان بر مردان به ترتیب باعث کاه

 2/05و  4/01درصد در نر باروری میوود

1. Kamaruddin & Khalili
2. Chen
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لونهیم و مومفرد )2013( 1در معالعهای با استفاده از روت مدل احتماال خعای باه بررسای تاأایر
قیمت مسکن بر تصمیمات باروری در فاصله زمانی  1985تاا  2007پرداختاهاناد نتاای معالعاه نشاان
 18درصد افزای

میدهد

هویی 2و همکاران ( )2012در پژوهشی با استفاده از روتهای خودتوویت با وقفههای گساترده
و علیت گرنجر به بررسی ارتباط بین نر تولد ،قیمت مسکن و وابستگی سالمسدان در هس
در فاصله زمانی  1976تا  2010پرداختهاند نتای پژوه

کسا

و

حاکی از آن است که یک درصد افازای

در قیمت مسکن و وابستگی سالمسدان باه ترتیاب باعاث کااه

 0/52و  1/65درصاد در نار تولاد

میوود

یی و ژان

 )2010( 3در معالعهای با استفاده از کاربرد تحلیل همانباوتگی و باهکاارگیری مادل

رفتار باروری بکر ،به بررسی تأایر قیمت مسکن بر نر بااروری در فاصاله زماانی  1971تاا  2005در
هس
کاه

کس

پرداختهاند نتای معالعه نشان داده است که یک درصد افزای

در قیمت مسکن باعاث

معسیدار  0/45درصد در نر باروری کل میوود
سایمون و تامورا )2009( 4در پژوهشی با اساتفاده از روت حاداقل مربعاات معماولی باه بررسای

ارتباط بین قیمت مکان زندگی (اجاره بها) و نر باروری در مساوق وهری ایااالت متحاده در فاصاله
زمانی  1940تا  2000پرداختهاند نتای پاژوه

نشاان داده اسات کاه ارتبااط مسفای و معسایدار باین

قیمت مکان زندگی و تصمیم باروری خانوادهها وجود دارد
پساهی و همکاران ( )1396در معالعهای با اساتفاده از روت جوهانسان -جوسایلیوس باه بررسای
تأایر قیمت مسکن بر نر باروری در مساوق روستایی ایران در فاصله زمانی فصل اول ساال  1375تاا
فصل چهارم سال  1394پرداخته اند نتای معالعه حکایت از آن داوته است که قیمات مساکن تاأایر
مسفی و معسیدار بر نر باروری در مساوق روستایی ایران دارد

1. Lovenheim & Mumford
2. Hui
3. Yi & Zhang
4. Simon & Tamura
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آلعمران ( )1396در رساله خود با استفاده از روتهای گارچنمایی و جوهانسان -جوسایلیوس
به بررسی تأایر قیمت مسکن بر نر باروری در ایران به تفکیک مساوق وهری و روساتایی در فاصاله
روستایی حاکی از آن است کاه قیمات مساکن تاأایر مسفای و معسایدار بار نار بااروری در مسااوق
روستایی داوته و تأایر تقاوعی قیمات مساکن و تصارف ملکای مساکن بار نار بااروری در مسااوق
روستایی مثبت است
 .4روششناسی پژوهش
پژوه

حاور از لحاظ روت ،علی -تحلیلای و از نظار هادف کااربردی باوده و روت جماعآوری

او عات نیز از نوع کتاب انهای و آمار و او عات مربوط به مت یرهای به کار برده واده در پاژوه
داده ها و او عات آماری مرکز آمار ایران و بانک او عات سریهای زماانی اقتصاادی

نیز از ب

بانک مرکزی ایران است راج ودهاند همچسین ابزار اقتصادسسجی مورد استفاده در پژوه  ،نرمافازار
 Eviewsنس ه  9بوده و قلمرو زمانی پژوه
 1394و قلمرو مکانی پژوه

فاصله زمانی فصل اول سال  1375تا فصل چهارم سال

نیز مساوق وهری ایران است در این پژوه

با اساتفاده از روت هام-

انباوتگی جوهانسن -جوسیلیوس به بررسی تأایر قیمت مسکن بر نر باروری در مساوق وهری ایران
با تأکید بر نق
دتلیس

نحوه تصرف مسکن پرداخته وده و مدل به کار رفته در پژوه

نیز بر اساس معالعه

و کرنی ( )2014بوده و معابق رابعه ( )1است که در آن  :UFERنار بااروری کال مسااوق

وهری :UHOP،واخص قیمت مسکن خانوارهای وهری بر مبسای سال پایه  :UOWN ،1390درصاد
خانوارهای وهری دارای تصرف ملکای عرصاه و اعیاان مساکن :)UHOP×UOWN( ،ااار تقااوعی
قیمت مساکن و تصارف ملکای عرصاه و اعیاان مساکن :USIZ ،بعاد خانوارهاای واهری:UVOL ،
بی اباتی قیمت مسکن وهری :U ،جم ت پسماند مدل و اندیس  tمت یرها نشانگر زماان اسات 1الزم
به ذکر است که برای است راج بیاباتی قیمت مسکن وهری ،ابتدا پایایی مت یر واخص قیمت مسکن

 1الزم به ذکر است که رابعه ( )1برای مساوق روستایی ایران نیز برآورد وده است که برای معالعه بیشتر مراجعه وود به:
آلعمران ،سید علی (« )1396بررسی تأایر قیمت مسکن بر نر باروری در ایران» رساله دکتاری دانشاکده اقتصااد و مادیریت،
دانشگاه تبریز
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وهری مورد آزمون قرار گرفته و سپس با استفاده از روت باکس جسکیسز ،1مدل  ARIMAپی بیسای
کسسده رفتار مت یر واخص قیمت مسکن وهری از فصل اول سال  1375تاا فصال چهاارم ساال 1394
آزمون های مربووه بررسی وده و درنهایت به است راج بیاباتی قیمت مساکن واهری باا اساتفاده از
روت گارچ نمایی 2در حاالتی کاه مادل  ARIMAماهکور فاقاد خودهمبساتگی و دارای ناهمساانی
واریانس بوده است ،پرداخته وده است
UFERt = α1 + α 2UHOPt + α3UOWNt + α 4 (UHOP×UOWN)t + α5USIZt + α 6UVOLt + U t

 .5یافتههای تجربی و تفسیر نتایج
 .1-5هرم سنی جمعیت نقاط شهری کل کشور

مأخه :مرکز آمار ایران ،نشریه هرمهای سسی ایران بر اساس نتای سروماری 1395
نمودار  .2هرم سنی جمعیت نقاط شهری کل کشور بر حس

سنین منفرد1395 :
1. Box- Jenkins Method
2. EGARCH
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 .2-5تحلیل توصیفی اطالعات آماری متغیرها

تحلیل توصیفی دادهها برای دوره زمانی فصل اول سال  1375تا فصل چهاارم ساال  1394در جادول
بیشترین تفاوت مربوط به مشاهدات ،مربوط به مت یر واخص قیمت مساکن واهری باوده و کمتارین
تفاوت نیز در مت یر نر باروری کل مساوق وهری بوده است
جدول  .1تحلیل توصیفی متغیرهای به کار رفته در مدل پژوهش
مت یرها

UFER

UHOP

UOWN

USIZ

UVOL

میانگین

1/80

64/38

68/29

4/10

0/64

میانه

1/72

43/11

67/53

4/01

0/41

انحراف معیار

0/16

54/22

3/34

0/46

0/59

مأخه :یافتههای پژوه

 .3-5بررسی پایایی متغیرها

با توجه به بهکارگیری دادههای سری زمانی ،ویژگی مهمی که میبایسات در مادلساازی ایانگوناه
دادهها رعایت وود ،مقوله پایایی مت یرها و محادودیت ناوای از آن اسات از ایان رو بارای بررسای
پایایی و ناپایایی و وجود ریشه واحد از آزمون دیکی– فاولر تعمایمیافتاه 1اساتفاده واده اسات اگار
قدرمعلق آماره آزمون از قدرمعلق کمیت بحرانی ارائه وده بزرگتر باود ،فرویه  H0و باه عباارتی
وجود ریشه واحد ،رد میوود جدول ( )2آزمون پایایی مت یرها را بار اسااس آزماون دیکای -فاولر
تعمیمیافته نشان میدهد همانوور که مشاهده میوود ،در آزمون پایایی مربوط به سعت مت یارهاای
به کار رفته در مدل ،قدرمعلق آماره دیکی -فولر تعمیمیافته از قدرمعلق مقادیر بحرانی ماککیساون
در سعت خعای  5درصد کوچکتر بوده ،بسابراین فرویه  H0مبسی بر وجود ریشه واحد ماورد تأییاد
قرار گرفته و تمامی مت یرهای مدل ناپایا در سعت هستسد در آزمون پایاایی مرباوط باه تفاوال مرتباه
اول مت یرهای به کار رفته در مادل ،قادرمعلق آمااره دیکای -فاولر تعمایمیافتاه از قادرمعلق مقاادیر
بحرانی مککیسون در سعت خعای  5درصد بزرگتر بوده ،بسابراین فرویه  H0مبسی بر وجاود ریشاه
واحد رد وده و مت یرهای مدل پایا در تفاول مرتبه اول و یا به عبارتی دیگر I(1) ،هستسد
1. Augmented Dickey-Fuller Test
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( )1نشان داده وده است نتای مسدرج در جدول نشان میدهد کاه باا توجاه باه انحاراف اساتاندارد،
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جدول  .2بررسی پایایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی  -فولر تعمیمیافته
تفاول مرتبهی اول

سعت

-3/46

مقدار بحرانی مککیسون در سعت خعای %5

-3/47

مقدار بحرانی مککیسون در سعت خعای %5

-4/07

آماره دیکی -فولر تعمیمیافته

-2/23

�یافته
آماره دیکی -فولر تعمیم

-1/94

مقدار بحرانی مککیسون در سعت خعای %5

-3/47

مقدار بحرانی مککیسون در سعت خعای %5

-3/93

آماره دیکی -فولر تعمیمیافته

-1/94

آماره دیکی -فولر تعمیمیافته

-2/90

مقدار بحرانی مککیسون در سعت خعای %5

-3/47

مقدار بحرانی مککیسون در سعت خعای %5

-10/81

آماره دیکی -فولر تعمیمیافته

-2/30

آماره دیکی -فولر تعمیمیافته

-1/94

مقدار بحرانی مککیسون در سعت خعای %5

-3/47

مقدار بحرانی مککیسون در سعت خعای %5

UFER

UOWN

USIZ

UVOL

مأخه :یافتههای پژوه

از آنجا که مت یرهای بهکاررفته در مدل به صورت سری زمانی فصلی هستسد ،از این رو ع وه بر
ایسکه درجه همگرایی آن ها باید قبل از برآورد مدل مشا ص واود ،وجاود یاا عادم وجاود ویژگای
فصلی تصادفی را نیز باید آزمود اگر نتیجاه آزماون ،وجاود ایان ویژگای را تأییاد کساد ،بارای رفاع
ناپایایی ع وه بر تفاولگیری اول ،تفاولگیری فصلی نیز الزم خواهد بود که در این صاورت اگار
درجااه همگرایاای را بااا  dو درجااه تفاواالگیااری فصاالی را بااا  Dنشااان دهاایم ،مت یاار بااه صااورت
)𝐷  𝑌𝑡 ~ 𝑆𝐼(𝑑,معرفی میوود در این راستا از آزمون ریشه واحد فصلی هگی 1استفاده وده است
درواقع آزمون هگی ،آزمونی است برای ریشه های واحد در هر فرکاانس مجازا بادون حفان ایسکاه
ریشه های واحد در سایر تساوب ها حضور دارند این آزمون برای وساسایی انواع ناپایاایی کاه ممکان
است مشکلهای جدی برای استسباط های آماری ایجاد کسسد ،مفید است (پدرام و همکااران)1391 ،
نتای این آزمون که در جدول ( )3آورده وده است ،حاکی از وجود ریشه واحد در فرکاانس صافر
یا وجود یک ریشاه واحاد غیرفصالی در مت یرهاای باهکاررفتاه در مادل اسات از ایان رو مایتاوان
مت یرهای بهکاررفته در مدل را به صورت ) 𝑌𝑡 ~ 𝑆𝐼(1, 0به نمای

درآورد

1. HEGY Seasonal Unit Root Test
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-4/66

آماره دیکی -فولر تعمیمیافته

-0/79

آماره دیکی -فولر تعمیمیافته

نام مت یر
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جدول  .3آزمون ریشه واحد فصلی هگی

0/955

-0/906

وجود ریشه واحد غیر فصلی

0/005

-9/015

وجود ریشه واحد با تساوب نیم ساالنه

0/000

109/281

وجود ریشه واحد با تساوب فصلی

0/489

-2/176

وجود ریشه واحد غیر فصلی

0/005

-6/900

وجود ریشه واحد با تساوب نیم ساالنه

0/000

55/475

وجود ریشه واحد با تساوب فصلی

0/641

-1/905

وجود ریشه واحد غیر فصلی

0/005

-8/097

وجود ریشه واحد با تساوب نیم ساالنه

0/000

69/252

وجود ریشه واحد با تساوب فصلی

0/326

-2/514

وجود ریشه واحد غیر فصلی

0/005

-4/880

وجود ریشه واحد با تساوب نیم ساالنه

0/000

34/372

وجود ریشه واحد با تساوب فصلی

UFER

UOWN

USIZ

UVOL

مأخه :یافتههای پژوه

ت مین مدل همانباوتگی جوهانسن -جوسیلیوس مستلزم برآورد یاک سیساتم معاادالت الگاوی
خودتوویت برداری 1است که در این بین به دست آوردن وول وقفه بهیسه از مقدمات ت مین مدلهاا
است چراکه تعیین تعداد وقفههای مساسب در این الگو تضمین میکسد که جم ت خعای مربوط به
معادالت نوفه سفید 2و درنتیجه ایستا یا ) I(0هستسد (هوومسد و فهیمی دوآب )1389 ،بر اساس نتای
حاصل از تعیین وقفاه بهیساه مادل خاود تووایت بارداری ،وقفاه هفات باهعساوان وقفاه بهیساهی مادل
خودتوویت برداری انت اب وده است با توجه به اینکه مت یرهای مدل ،دارای مرتباه هامانباواتگی
یکسان بوده و همگی پایا در تفاول مرتباه اول هساتسد؛ مایتاوان از آزماون هامجمعای جوهانسان-
جوسیلیوس جهت تعیین تعداد بردارهای همگرایی استفاده کرد بر اساس انت اب مقادار وقفاه بهیساه

هفت؛ به عسوان وقفه بهیسه مدل خودتوویت برداری ،با استفاده از آزمونهای ماتریس اار 3و حاداکثر
مقادیر ویژه ،4به تعیین تعداد بردارهای همانباوتگی پرداخته وده است جادول ( )4نتاای مرباوط باه
تعیین تعداد بردارهای همگرایی توسط این دو آزمون را نشاان مایدهساد هماانواور کاه در جادول
�1.
)Vector Autoregressive Model (VAR
�2.
White noise
3. Trace Matrix
4. Maximum Eigen Value
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سعت احتمال

آماره محاسباتی

فرویه صفر

نام مت یر

20

مجله اقتصادی سال نوزدهم شمارههای  5و 6

مهکور م حظه می وود ،بر اساس نتای آماره آزمون ماتریس اار؛ وجود پس بردار همانباوتگی باین
مت یرهای مدل تأیید وده و بر اساس نتای مربوط به آماره آزمون حداکثر مقادیر ویژه نیز پاس باردار
انباوتگی بین مت یرهای مدل وجود دارد
جدول  .4نتایج آزمون ماتریس اثر ( )χtraceو آزمون حداکثر مقادیر ویژه ()χmax
نتای آزمون ماتریس اار ()χtrace
فرویه صفر

فرویه مقابل

مقدار آماره آزمون

مقدار بحرانی در سعت %95

ارزت احتمال در سعت %95

*r=0

r≥1

340/95

95/75

0/000

*r≤1

r≥2

215/83

69/81

0/000

*r≤2

r≥3

125/84

47/85

0/000

*r≤3

r≥4

75/41

29/79

0/000

*r≤4

r≥5

34/84

15/49

0/000

r≤5

r≥6

1/48

3/84

0/223

نتای آزمون حداکثر مقادیر ویژه ()χmax
فرویه صفر

فرویه مقابل

مقدار آماره آزمون

مقدار بحرانی در سعت %95

ارزت احتمال در سعت %95

*r=0

r=1

125/11

40/07

0/000

*r≤1

r=2

89/99

33/87

0/000

*r≤2

r=3

50/42

27/58

0/000

*r≤3

r=4

40/56

21/13

0/000

*r≤4

r=5

33/36

14/26

0/000

r≤5

r=6

1/48

3/84

0/223

مأخه :یافتههای پژوه

در ادامه ،معابق رابعه ( )2رابعه بلسدمدت بین مت یرهاای مادل ت ماین زده واده و باردار نرماال
وده نسبت به مت یر درونزای اول (مت یر وابسته) انت اب وده است این بردار بایستی از نظر ع مات
ورایب متساسب با تووریهای اقتصادی بوده و همچسین ورایب مت یرهای توویحی به لحااظ آمااری
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معسیدار باوسد همانوور که در بردار بهیسه انت اب وده م حظه می وود؛ ع مت ورایب مت یرهای
مدل ،بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معسیدار هستسد
t = −1.81

t = −7.46

t = 4.54

t =8.26

t = −5.01

بر اساس رابعه ( )2در بلسدمدت ،مت یرهای واخص قیمت مسکن وهری ،بعد خانوارهای وهری
و بیاباتی قیمت مسکن وهری تأایر مسفی بر نر باروری کل مساوق واهری داواته و مت یار تصارف
ملکی مسکن وهری تأایر مثبت بر نر باروری کل مساوق وهری دارد همچسین تأایر تقاوعی قیمات
مسکن و تصرف ملکی مسکن بر نر باروری کل مساوق وهری مثبت است
در مرحله ی بعد ،الگوی تصحیت خعای برداری برآورد وده و نتاای مرباوط باه آن در جادول
( )5نشان داده وده است با توجه به جدول مهکور م حظه میوود که وریب جملاه تصاحیت خعاا
{}ECM؛ معسیدار و بین اعداد صفر و مسفی یک بوده و برابر رقم  -0/01به دست آمده اسات ایان
عدد بیانگر این معلب است که در هر دوره (هر فصل)  0/01از عدم تعادل کوتاهمدت برای رسایدن
به تعادل بلسدمدت تعدیل میوود
جدول  .5الگوی تصحیح خطای برداری
آماره t

انحراف معیار

وریب

نام مت یر

-2/8866

0/0043

-0/0125

ECM

مأخه :یافتههای پژوه

 .6نتیجهگیری و پیشنهادهای سیاستی
هدف پژوه
نق

حاور ،بررسی تأایر قیمت مسکن بر نر باروری در مساوق وهری ایران باا تأکیاد بار

نحوه تصرف مسکن است از این رو با استفاده از روت جوهانسن -جوسیلیوس به بررسی ایان

موووع در فاصله زمانی فصل اول سال  1375تا فصل چهارم سال  1394پرداخته ود بر اساس نتای
به دست آمده از پژوه  ،مت یرهای واخص قیمت مسکن وهری ،بعد خانوارهای وهری و بیابااتی
قیمت مسکن وهری تأایر مسفی بر نر باروری کل مساوق وهری داوته و مت یر تصرف ملکی مسکن
وهری تأایر مثبت بر نر باروری کل مسااوق واهری دارد همچساین تاأایر تقااوعی قیمات مساکن و
تصرف ملکی مسکن بر نر باروری کل مساوق وهری مثبت اسات در رابعاه باا تاأایر مسفای قیمات
مسکن بر نر باروری در مساوق وهری می توان بیان داوت با توجاه باه ایسکاه قیمات مساکن ب ا
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UFER = −9.77 − 0.77UHOP+ 1.88UOWN + 0.01(UHOP×UOWN)− 27.36USIZ − 2.47UVOL
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مجله اقتصادی سال نوزدهم شمارههای  5و 6

عمدهای از هزیسههای خانوارهای وهری را به خود اختصاص میدهد ،افزای
افزای

هزیسه و کاه

قیمات مساکن باعاث

قادرت خریاد آنهاا واده و درنتیجاه خاانواده هاای واهری جهات کااه

دارند که این نتیجه باا نتاای معالعاات دتلیسا
( ،)2012یای و ژانا

و کرنای ( ،)2014چان ( ،)2013هاویی و همکااران

( ،)2010سااایمون و تاامورا ( ،)2009پساااهی و همکااران ( )1396و آلعمااران

( )1396نیز هم وانی دارد از این رو با توجه به ایسکه در سالهای اخیر ،چشمانداز پیری جمعیت در
افق آیسده در حالت کلی و بهویژه کاه

بااروری ،نگرانایهاایی را بارای اقتصااد در ساعت جهاانی

م صوصاً ایران ،ایجاد کرده است و از ورفی بسا بر مساسب نبودن ووعیت درآمدی اکثر خانوارهاای
وهری ،افزای
زمیسه کاه

قیمت مسکن میتواند راهی برای ر دادن ورایط تله فقر در مسااوق واهری واده و
باروری را به دنبال داوته باواد بار ایان اسااس پیشاسهاد مایواود کاه سیاساتگاهاران

اقتصادی با کسترل صحیت عوامل ورف عروه و تقاوای مسکن ،موجبات کااه
مساوق وهری و به دنبال آن افزای

قیمات مساکن در

باروری در مساوق وهری را فراهم سازند در رابعه با تأایر مثبات

تصرف ملکی مسکن بر نر بااروری در مسااوق واهری مای تاوان گفات باا توجاه باه بررسای نتاای
سروماریهای نفوس مسکن در سالهای م تلف مش ص میوود که در وول زمان درصد مالکیات
(تصرف ملکی) در مساوق وهری کمتر و میزان اجارهنشیسی بیشتر وده است و این نشانگر ت ییر نحاوه
تصرف خانوارهای وهری از ملکی به استیجاری بوده اسات و ایان مساوله وااید باه دلیال بااال رفاتن
هزیسههای مع ام تی مسکن در وول زمان ،کاه

قدرت خریاد ماردم در مسااوق واهری ،بااال باودن

هزیسه های سکونت در مساوق وهری ،وجاود وارایط باد تساهی ت و یاا نااومیساانی ماردم نسابت باه
ووعیت آیسده و عدم پهیرت ریساک خانوارهاا در واول زماان باوده اسات ،لاها در مسااوق واهری
هرچقدر ورایط تصرف ملکی بهتر وده و میزان تصرف ملکی افزای
رفاه خانوادگی و افزای
باروری افزای

دارایی خانوارها و یاا وااید افازای

مییاباد باا توجاه باه افازای

مسزلات اجتمااعی خاانواده ،تمایال باه

و نر باروری بیشتر وده است؛ بساابراین پیشاسهاد مایواود در جهات افازای

نار

باروری در ایران ،با توجه به باال بودن سهم مسکن در بودجاه خانوارهاای واهری باا تساهیل وارایط
دریافت تسهی ت خرید مسکن و یا کاه

هزیسههای معام تی مسکن و همیسعور ات اذ سیاستهای

مالیاتی و یارانهای مساسب جهت اختصاص زماین بارای تاأمین مساکن خانوارهاا نار بااروری را در
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هزیسه های دیگر نظیر هزیسه های ت هیه ،آموزت و بهداوت فرزندان ،تمایل به کاه

تقاوای فرزناد
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مساوق وهری افزای

داده و باعث افزای

23

رود و رفاه اقتصادی ود و ایان مهام امکاانپاهیر نیسات

مگر ایسکه هدف سیاستگهاری ها ومن حرکت به سامت افازای

نار بااروری ،افازای

درآماد

و مدتزمان بیشتری نسبت به مساوق روستایی است در رابعه با تأایر مثبات قیمات مساکن ملکای بار
نر باروری در مساوق وهری نیز میتوان بیان داوت با توجه به ایسکه مسکن بهعساوان دارایای باادوام
بوده که در ورایط تاورمی نیاز ارزت خاود را حفان مایکساد و همچساین باا توجاه باه واکلگیاری
انتظارات تورمی در ورایط حاور ،با افزای

قیمت مسکن به عسوان دارایی ،ارزت داراییها افازای
مییابد که این نتیجه با نتای معالعات ک رک و فرر

یافته و تقاوای فرزند نیز توسط والدین افزای

( ،)2016آکسوی ( ،)2016آکساوی ( ،)2015دتلیساق و کرنای ( ،)2014لاونهیم و ماومفرد ( )2013و
آلعمران ( )1396نیز هم وانی دارد با توجه به ورایط تورمی اقتصاد ایران و همچساین عادم فضاای
کافی برای ساخت مسکن جدید از یک ورف و تقاوای روزافزون مساکن از وارف دیگار ،قیمات
قیمت مسکن در آیسده نیز بیشتر اسات از ایان رو باا

مسکن در زمان حال باال بوده و احتمال افزای

توجه به تأایر مثبت قیمت مسکن ملکی بر نر باروری در مساوق وهری و همچسین با توجه باه ایسکاه
در سال های اخیر ،چشم انداز پیری جمعیت در حالت کلی و به ویژه کاه

باروری ،نگرانی هاایی را

برای اقتصاد در سعت جهاانی م صوصااً ایاران ،ایجااد کارده اسات ،بساابراین پیشاسهاد مایواود کاه
سیاستگهاران اقتصادی زمیسه الزم جهت کااه

مواناع ساکونتی افاراد حاوار و آیساده در مسااوق

وهری را فراهم سازند در رابعه با تأایر مسفی بعد خانوار بر نر باروری در مسااوق واهری مایتاوان
بیان داوت با توجه به ایسکه در اکثر خانوادههای وهری ،فرزند به عسوان کاالی مصرفی تلقی واده و
والدین از بیمه بازنشستگی برخوردارند ،وربالمثل فرزند عصای دست پدر در پیری است ،در ایان
خانوادهها کمرن

وده و از ایان رو افازای

فرزندان و به تبع آن افزای
وهری به فرزندآوری کاه

بعاد خاانوار باعاث افازای

هزیساههاای نگهاداری از

متوسط هزیساه کال خاانوار واده و از ایان رو تمایال والادین در مسااوق
مییابد بر این اساس پیشسهاد میوود کاه باا کااه

بعاد خانوارهاا از

وریق تشویق جوانان به ازدواج و تشکیل خانوادههای جدید و کوچاک کاردن خاانوادههاای خیلای
بزرگ ،زمیسه افزای

باروری را در مساوق وهری فراهم کسسد در رابعه با تأایر مسفی بیابااتی قیمات

مسکن بر نر باروری در مسااوق واهری مایتاوان گفات باا توجاه باه ایسکاه مساکن دارای ماهیات
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خانوارها در کسار آن نیز باود ،چون خانهدار ودن در مساوق وهری به مراتب دارای هزیسههای بااالتر
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مجله اقتصادی سال نوزدهم شمارههای  5و 6

دوگانهی مصرفی -سرمایهای است ،افزای

بیاباتی در قیمت آن باعث افزای

فضای نااومیسانی در

مورد قیمت مسکن انتظاری چه در زمیسه مصارفی و چاه در زمیساه سارمایهگاهاری واده و از ایان رو
میدهسد از این رو پیشسهاد می وود که سیاست گهاران اقتصادی با کستارل صاحیت عوامال

را کاه

ورف عروه و ورف تقاوای مسکن موجبات ابات قیمات مساکن را فاراهم نماوده و از ایان وریاق
زمیسه افزای

باروری را در مساوق وهری فراهم سازند
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