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 چکیده 
که سهم قابل توجهی از هزینه خانوار را  ترین نیازهای هر خانوار است  مسکن یکی از اساسی
هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر هزینه اجاره بهای مسکن بر  دهد.  به خود اختصاص می

استان    24برای این منظور  دوام خانوارهای شهری ایرانی است  مصرف کاالهای بادوام و بی
ارش مرکز آمار ایران به دو دهک کم درآمد و پردرآمد جامعه )براساس  منتخب که براساس گز

های کم درآمد  ضریب کاالهای مصرفی خوراکی که هر چه این ضریب باالتر باشد جزوه دهک
به روش   1399-1390در نتیجه در بازه زمانی    آید( تفکیک شده است.جامعه بحساب می

دوام مورد های مسکن بر مصرف کاالهای بادوام و بیپانل پویا در دو گروه مجزا؛ تأثیر اجاره ب
است. همچنین آزمون سارگان و آرالنو و باند برای بررسی برازندگی  بررسی قرار گرفته شده

دهد  است. نتایج تخمین نشان میمدل و تفسیر نتایج تخمین استفاده و نتایج آن ارائه شده
درصد  1/ 32های مسکن مصرف کاالهای بادوام  ها با دهک درآمدی باال با افزایش اجاره ب استان

درصد افزایش داشته است و اگر کاالی بادوام را ثروت تلقی    0/ 23دوام  و مصرف کاالهای بی
برای دهک اجاره مسکن  ثروت شدهکنیم؛  آفزایش  باعث  پردرآمد  از سوی دیگر  های  است. 

درصد   -4/ 57 بادوام  های پایین درآمدی با افزایش اجاره بهای مسکن مصرف کاالهای دهک
های پژوهش  درصد کاهش داشته است. لذا براساس یافته  -0/ 15دوام  مصرف کاالهای بیو  

گردد سیاستگذاران و دولت این اختالف و شکاف در رفتار مصرفی خانوارها را نادیده  توصیه می
نگیرند، برروی هزینه اجاره بهای مسکن کنترل و نظارت بیشتری داشته باشند تا هر روز سبد  

 درآمد جامعه کوچکتر و محدودتر نشود.  مصرفی خانوارهای کم درآمد به نفع اقشار پر
دوام، هزینه اجاره بهای مسکن،  مصرف کاالهای بادوام، مصرف کاالهای بی  های کلیدی:واژه

 مدل پانل پویا. 
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 مقدمه-1
باشد که بسته به سهم آن  در ادبیات اقتصاد کالن مصرف یکی از اجزای تقاضای کل می

تقاضا میاز   بانک  کل  براساس گزارش  نماید.  ایفا  تقاضا  تغییرات  در  اساسی  نقش  تواند 

مرکزی در اقتصاد ایران، متوسط سهم مصرف بخش خصوصی از تقاضای کل در بازه زمانی  

کل    5/48،  1397الی    1393 تقاضای  اجزای  بین  در  را  سهم  بیشترین  و  بوده  درصد 

و صرفه  است.داشته مصرف  کوتاهجویی  تصمیمات  اقتصاد کالن  تحلیل  قلب  و  در  مدت 

ها برای تحلیل  مدت، پویایی هزینهبلندمدت )و همچنین اقتصاد خرد( قرار دارد. در کوتاه

سیاست مدیریت  و  تجاری  در  چرخه  و  است؛  برخوردار  اساسی  اهمیت  از  پولی  های 

اندازه سهام کل سرمایه را تعیین می بلندمدت، پس برای کند و  انداز کل،  عواقب آن را 

(؛ به همین منظور  2006،  1دستمزد، نرخ بهره و استاندارد زندگی به همراه دارد )کارول 

الزم است اجزای موثر بر مصرف در هر اقتصاد شناخته شود و نحوه برخورد افراد در مواجه  

  با این متغیرها بررسی گردد.

حال گرانترین کاالیی است که    ترین نیازهای خانوار است و در عین مسکن یکی از اساسی

خانوارها ناچار به تأمین آن بوده و سهم قابل توجهی از هزینه خانوار را به خود اختصاص  

)قلیمی خاکسار دهد  و  افزایش  6139،  2زاده  و  شهرها  گسترش  با  اساس،  این  بر   .)

اصلی به  تبدیل  مسکن  است.  شهرنشینی،  شده  بزرگ  شهرهای  ساکنین  دغدغه  ترین 

درصد هزینه مصرفی    35/ 5طور متوسط، مسکن، به1395س آمار سرشماری سال  براسا

 خانوارها را به خود اختصاص داده است.

های مصرفی و مقایسه  از آنجا که در مطالعات پیشین در زمینه مصرف، به تفکیک هزینه

اره بهای  است و متغیر هزینه اجنشدهدوام پرداخته  ها با هم بصورت کاالهای بادوام و بیآن

کنندگان خانوارهای ایرانی نادیده  مسکن به عنوان پارامتر اساسی در الگوی رفتاری مصرف

 شده است. گرفته شده است؛ در این مقاله به بررسی عوامل مذکور پرداخته 

شود که افزایش قیمت اجاره بهای مسکن چه  در این پژوهش به این سوال پاسخ داده می

 های منتخب دارد؟  تأثیری بر میزان مصرف خانوارهای شهری در استان

از   بعد  است؛  تشکیل شده  بخش  از چندین  مقاله حاضر  بیان شده،  مطالب  راستای  در 

پ  و  تحقیق  ادبیات  به  اختصاص  مقاله  دوم  بخش  شامل  مقدمه  که  دارد  پژوهش  یشینه 

 
1 Caroll 
2 Gholizadeh & Khaksar (2017) 
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مروری بر نظریات مصرف، نقش مسکن در تابع مصرف، نظریه تقاضای مسکن، موضوعات  

های منتخب و مطالعات خارجی و مطالعات  دیگر مصرف، روند تغییرات مصرف در استان

پرداخته  داخلی می نتایج  تفسیر  و  برآورد  الگوی تحقیق، روش  به  باشد. در بخش سوم 

 است.گیری و پیشنهادات ارائه شدهدر بخش پایانی مقاله، نتیجه  است؛ وشده

 ادبیات تحقیق  -2

 مروری بر نظریات مصرف   -2- 1

تردید یکی از موضوعات مهم در علم اقتصاد مصرف است. در واقع با عنایت به همین  بی

تصور است که از نظر آدام اسمیت »مصرف یگانه پایان و غایت کل تولید« دانسته شده  

است. او براین باور است که تمایالت تولیدکننده تنها باید تا جایی حضور داشته باشد که  

کننده ضروری است. از نظر اسمیت »این سخن حکیمانه  صرفبرای ترغیب عالقمندی م

نظر مینآ به  احمقانه  آن  اثبات  برای  نظام  چنان گواه است که هر تالشی  در  اما  رسد. 

تولیدکننده میسوداگری تمایالت مصرف شود؛ و به  کننده تقریبا همواره فدای تمایالت 

ن غایت و هدف نهایی کلیه صنایع  رسد که این تولید است و نه مصرف، که به عنوانظر می

  (1987، 1)همیلتون   شودمی بازرگانی در نظر گرفته 

داری مبنی بر سیرابی در مصرف؛  رغم این ادعای زیبای اسمیت و تالش نظام سرمایهبه

( معتقداست که تالش اقتصاددانان به هنگام بیان جمالتی همچون  1987دیوید همیلتون )

اشاره به کمیابی و خست زندگی است که به شکلی زیرکانه توجه    "مجانی عدم وجود نهار  "

»خواسته یعنی  اقتصادی  نظام  اصلی  مشکل  به  را  منابع  اقتصاددانان  و  نامحدود  های 

 (1392، 2سازد )مشهدی احمد محدود« معطوف می

توان به سه دسته  ادبیات گذشته در مورد جنبه های بین فردی سودمندی و تقاضا را می

شناسی به  های جامعهدر نوشته  شناسی، اقتصاد رفاه و نظریه محض.تقسیم کرد: جامعه

انسان پرداخته  پدیده با جایگاه اجتماعی و رفتار  آنها  ارتباط  و  های مد و مصرف آشکار 

( مشهور شد؛ گرچه وبلن برخالف تصور بسیاری، نه  1909است. این برخورد با وبلن ) شده

سی که نظریه مصرف متظاهرانه را شرح داد؛ بلکه پیش از وی،  کاشف بود و نه اولین ک

 
1 Hamilton 
2 Mashhadi Ahmad (2013)   
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سال   در  را  )الیبنشتاین   1834جان  است  پرداخته  پدیده  این   به  خود  مطالعات  ،  1در 

1950 .) 

مصرف را  است؛  چشمی استوار ساختهکه نظریه مصرف خود را برمبنای چشم و هموبلن  

می تبیین  اجتماعی  طبقات  پایه  به  بر  مصرفکند،  که کوشش  ترتیب  برای  این  کننده، 

نشانه را،  کاالها  میمصرف  قلمداد  اجتماعی  طبقه  از  که  ای  دارد  اعتقاد  وبلن  کند. 

کند. مصرف راه  کننده، برای کسب تشخص، احترام و منزلت اجتماعی، مصرف میمصرف 

انجام   تظاهری  از طریق مصرف  کار  این  و  است  ثروت  و  اجتماعی  موقعیت  دادن  نشان 

 (.1383، 2وبلن)  شودمی

( در کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول تابع مصرف را در اقتصاد مطرح  1936)کینز  

 به کامل اعتماد با توانیممی ما که روانشناسی، )اصلیکرد. وی در کتاب خود آورده است  

افزایش   نیز او مصرف میزان فرد،  درآمد  رفتن باال  با  کلی طور به که است این   اتکا کنیم  آن

اندیشد که درآمد عامل اصلی  کینز چنین می .یابد ولی به میزانی کمتر از اصل درآمد(می

 (. 1383، 3)منکیو  کننده مصرف استو تعیین

پرداختند. در سال   تابع مصرف  به بررسی  اقتصادانان دیگری  از کینز  نظریه    1949بعد 

و سپس نظریه مودیگلیانی، کوزنتس،  نظریه فریدمن    1957نظریه براون،    1952دوزنبری،  

هانتاکر  -اسمیت رعد  تیلور  -جکسون،  منکیو،  و)نظریه  کمپبل،  هال،  مصرف(،  برقی 

های جلونگر مصرف( های پویای مصرف )نظریهمیالدی نظریه  1950پیساویدوس و در دهه  

مصرف  کرد که  سبی دوزنبری عنوان مین (. فرضیه درآمد  1398،  4شاهی ارائه گردید )حسن

که اگر رشد  تابعی از نسبت درآمد جاری به باالترین سطح درآمد گذشته است؛ بطوری

ماند. وی مصرف را عالوه بر درآمد، وابسته  درآمد ثابت بماند، میل نهایی به مصرف ثابت می

های مصرفی  داند و معتقد است عادتبه توزیع درآمد و میزان مصرف سایر افراد جامعه می

درآمدهای   میدر  شکل  نیستندباال  ترک  قابل  درآمد  کاهش  با  و  شاهی،  )حسن  گیرند 

1398 .) 

 
1 Leibenstein 
2  Weblen 
3 Mankiw 
4 Hassan Shahi (2019) 
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بیان می فرد  کند که مدل کاملمادیگلیانی  آن  در  بر سیکل زندگی است که  تر مبتنی 

باشد و مصرف تابعی مستقیم  عالوه بر درآمدهای حاصل از کار کردن دارای ثروتی نیز می

 (.1390، 1و دربانی  از هر دوی درآمد و ثروت است )امامی 

 نقش مسکن در تابع مصرف -2-2

مسکن یکی از نیازهای اساسی انسان است که همواره در سطح خرد و کالن مورد توجه  

تقاضای  (.  1398،  2خانوارها و فعاالن اقتصادی و دولت بوده است )سلیمیان و همکاران 

خانوارهای جدید و تقاضای  توان ناشی از افزایش نرخ رشد جمعیت، تشکیل  مسکن را می

های اخیر موضوع تقاضای سوداگری در بخش مسکن  سوداگری ذکر کرد. در طی سال

منجر به عرضه نشدن و ایجاد واحدهای مسکونی خالی بدون سکونت شده است. براساس 

میلیون در کل کشور بوده است    5/2های خالی بیش از  آمار سرشماری سال تعداد خانه

  13( درصد و ایالم با تعداد  9/18هزار واحد )   390، شهر تهران با تعداد  که از این تعداد

های خالی کشور  ترتیب بیشترین و کمترین درصد خانهدرصد( به  5/0واحد ) 200هزار و 

نشین شدن  +های اخیر درصد اجارهاند. همچنین، در طی سالرا به خود اختصاص داده

درصد در    7/30به    1365درصد در سال    12که از  طوریخانوارها در حال افزایش است؛ به

تواند بیانگر کاهش قدرت خرید خانوارها در جهت  رسیده است که این امر می  1395سال  

 (. 1398، 3دسترسی به واحدهای مسکونی باشد )ایزدخواستی و همکاران 

فزاینده   قدرت خرید مسکن و رشد  اصلی کاهش  از دو عامل  نشینی  اجاره  روند شدید 

میقی نشأت  مسکن  همکاران،  مت  و  )سلیمیان  خانوارها  (1398گیرد  از  بسیاری  برای   .

های خاص  مفهوم مسکن چیزی بیش از یک سرپناه است. در واقع مسکن به سبب ویژگی

جنبه بودن  دارا  و  آن  باالی  نسبتاً  قیمت  آن،  بودن  بادوام  ناهمگنی،  قبیل  از  های  آن 

بودجسرمایه از  زیادی  سهم  مصرفی،  سرمایه ای  و  ملی  هزینه  خانوارها،  ثابت  ه  گذاری 

 (. 1391،  4دهد )غفاری و اویسی فردویی ناخالص را به خود اختصاص می

 

 
1 Emami & Darbani (2011)  
2 Salimian et al. (2019) 
3 Izadkhasti et al. (2019)   
4 Ghaffari & Oveyssi Ferdoii (2012) 
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(: روند تغییرات قیمت زمین و اجاره بهای واحد مسکونی دربازه زمانی 1نمودار)

 در کلیه مناطق شهری   1399-1390
 های سری زمانی بانک مرکزی منبع: داده 

( نمودار  در  که  می1همانگونه  مالحظه  و  (  پرش  با  مسکن  بهای  اجاره  قیمت  گردد 

های  ثباتیها و بیاست و این پرشههای بیشتری نسبت به قیمت زمین مواجه بودثباتیبی

ای بزرگی بر مخارج مصرفی خانوارها که اغلب اقشار کم درآمد جامعه  قیمتی، تکانه هزینه

کند. به همین دلیل و با توجه به نقش و اهمیت مسکن به  شوند؛ تحمیل میمحسوب می

بر الگوی  عنوان یک کاالی ضروی برای خانوارها، بررسی شوک قیمتی اجاره بها مسکن  

 کنندگان اهمیت دارد. رفتاری مصرف

 نظریه تقاضای مسکن  -3-2

شود. تقاضای مصرفی  ای تقسیم میتقاضای مسکن به دو دسته تقاضای مصرفی و سرمایه

ناپذیر است. کشش قیمتی این نوع تقاضا  منظور تأمین سرپناه مناسب و اجتنابخانوارها به

گیرد،  بسیار پایین است. تحقق تقاضای مصرفی مسکن صرفاً با خرید مسکن صورت نمی

ن در قالب مسکن اجارهای به همراه استفاده از همان خدمات  بلکه استفاده از خدمات مسک

ای مسکن به میزانی بیش از سرپناه  مسکن در قالب مسکن ملکی است. تقاضای سرمایه

مسکن خریداری نمایند و بخشی   (𝐻) مورد نیاز خانوارها است. چنانچه خانوارها به میزان 

𝐻)ند. مازاد آن یعنی  ( را به منظور سرپناه استفاده کن ℎ𝑐از آن معادل )  − ℎ𝑐)    تقاضای

های سوداگری،  ای افراد باانگیزهتقاضای سرمایه  شود.نامیده می  (𝐻𝐴)ای مسکن  سرمایه

صورت خالی و سکونت در واحدهای مسکونی بزرگتر  داری، نگهداری واحد مسکونی بهاجاره
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ا اقتصاد مسکن  هگیرد. نئوکالسیک از حد نیاز اقدام به تقاضای دارایی مسکن صورت می

اند.  های بازاری مسکن و بر مبنای ترجیحات مسکن مورد بررسی قرار دادهرا در قالب جنبه

از نظر اقتصاددانان نئوکالسیک در هر واحد زمانی مشخص، یک واحد همگن از ذخیره  

مسکن، معادل یک واحد خدمات مسکن است. شکل کلی تابع تقاضای مسکن در دیدگاه  

 رت زیر است:  صونئوکالسیک به

𝑄𝐷 = 𝑄(𝑌،𝑃ℎ،𝑝°،𝑇)                                                                                        (1)  

قیمت برداری از    °𝑝  قیمت مسکن،   𝑃ℎ  درآمد خانوار ،   𝑌،  تقاضای مسکن   𝑄𝐷  که در آن

کنندگان است؛  نیز برداری از ترجیحات مصرف  𝑇قیمت کاال و خدمات غیر از مسکن و  

بنابراین در این نظریه تقاضای مسکن تابع درآمد خانوار، قیمت مسکن، بردار قیمت سایر  

دلیل مشکل بودن  ای است. در ادبیات نظری، بهکاالها و خدمات و برداری از عوامل سلیقه

جمعیتمحاسب مشخصات  از  افراد  سالیق  و  ترجیحات  طبقه  ه  سن،  مانند  شناختی 

به  و ساختار خانوار  ازدواج  استفاده شدهاجتماعی،  و    استعنوان جایگزین  )ایزدخواستی 

 (.1398همکاران، 

 موضوعات دیگر مصرف - 4-2

که   است خدمات  و دوام بی کاالهای بادوام،  کاالهای مخارج معادل کالن  سطح  در مصرف

کاالهای   و است غیره و منزل تجهیزات و اثاثیه موتوری، نقلیه شامل: وسایل بادوام کاالهای

مستغالت،   خدمات شامل: هم خدمات و غیره و کفش لباس، ها،خوراکی شامل: دوامبی

 از  طبقه یک  بادوام کاالهای  .است غیره و درمانی و بهداشت خدمات عمومی،  خدمات

 مصرف برای  آنها زیرا  ندارند؛ خرید مکرر به  نیاز که  هستند  کننده مصرف مصرفی محصوالت

 اقالم اند،شده تولید که نوعی هر از دوامبی کاالهای اند.شده ساخته طوالنی مدت یک در

اند )امامی و دربانی،  نشده تولید  طوالنی مدت  دوره زمانی یک  برای استفاده  قصد  به آن

1390). 

 های منتخب تغییرات مصرف در استان روند  -5-2
استان که براساس گزارش مرکز آمار ایران براساس سبد    12گروه اول در این مقاله شامل  

های دهم تا ششم که دهک های  مصرفی خانوارها و ضریب اهمیت خوراکی ها جزوه دهک 
اهمیت خوراکی در آنپردرآمد کشور هستند و ضریب  )تهران،  ها  پایین است شامل  ها 

، مازندران، آذربایجان شرقی، همدان، زنجان، گلستان،  البرز، گیالن، اصفهان، فارس، قم
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های کم  های یک تا پنجم که دهک استان که جزه دهک   12هرمزگان( و گروه دوم شامل
می بحساب  جامعه  چهارمحال  درآمد  کردستان،  بلوچستان،  و  )سیستان  شامل  آیند 

شمال  خراسان  احمد،  بویر  و  کهگیلویه  جنوبی،  خراسان  اردبیل،  خراسان  بختیاری،  ی، 
توان  ( می3( و نمودار )2باشد. باتوجه به نمودار )رضوی، قزوین، ایالم، لرستان، کرمان( می

مالحظه کرد که مصرف هر دو کاالها در هر دو گروه متفاوت بوده و با اختالفی غیرقابل  
با کاالهای  مصرف  دهک اغماض،  در  بیدوام  کاالهای  از  بیشتر  پردرآمد  در  های  و  دوام 

 است. دوام بیشتر بودههای کم درآمد، مصرف کاالی بیدهک 

 
-استان با دهک  12دوام (: روند تغییرات شاخص مصرف کاالهای بادوام و بی 2نمودار)

 ای درآمدی باال ه
 های تحقیق یافتهمنبع: 

 
-استان با دهک  12دوام (: روند تغییرات شاخص مصرف کاالهای بادوام و بی 3نمودار)

 درآمدی پایین ای  ه
 های تحقیق یافتهمنبع: 
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دوام  در دو دهک کم (: روند تغییرات شاخص مصرف کاالهای بادوام و بی 4نمودار)

 های منتخب درآمد و پردرآمد در استان
 های تحقیق یافتهمنبع: 

استان4در نمودار ) از  با دهک( روند شاخص مصرف در دو گروه  پردرآمد  ها  های کم درآمد و 

های پردرآمد مصرف بیشتری دارند و این مصرف؛ بیشتر از ناحیه کاالهای  مقایسه شده است. دهک

 است.بادوام شکل گرفته 

 پیشینه پژوهش   -6-2
 باشد:مطالعات خارجی در زمینه مصرف و پارامترهای تأثیرگذار برروی آن به شرح ذیل می

( در مقاله خود با عنوان، چگونه قیمت مسکن بر مصرف تأثیرگذار  2007) 1کمپل و کوکو

در    (FES)های نظرسنجی مخارج خانواده انگلستان  است؟ با استفاده از روش پانل و داده

و عالوه بر این نظرسنجی اطالعات دیگری از جمله منطقه محل    1998-2000بازه زمانی  

از قبیل سن و ترکیب خانوار، وضعیت مالکیت    زندگی خانوار، درآمد ، اطالعات جمعیتی

آنها بیشترین کشش قیمت    اند.خانه و اطالعات وام برای پاسخ به این سوال استفاده کرده

تر و کمترین کشش را که با صفر تفاوت  مصرفی خانه را برای صاحبان خانه های مسن

  اند.ناچیزی دارد، برای مستاجرهای جوان تخمین زده

 
1 Campbel & Coco 
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کنندگان ایتالیایی در بازه  ( تأثیر قیمت مسکن بر رفتار مصرف2009)  1مکاران کالکانو و ه

خانوار و 14730با استفاده از بانک اطالعاتی ایتالیا و نظرسنجی از    1995-2004زمانی  

تجزیه و تحلیل رگرسیون پرداختند. نتایج تحقیقات آنان نشان داد که خانوارهای قدیمی  

گیرند و بیشترین نقش را در افزایش  بهای مسکن قرارمی  کمتر تحت تأثیر هزینه اجاره

باعث   افزایش قیمت مسکن  از آن است که  آنان حاکی  برآوردهای  قیمت مسکن دارند. 

 کنندگان نیز می شود. افزایش مصرف نه تنها برای صاحبان خانه، بلکه برای اجاره

 با مصرف براساس هادارایی گذاریقیمت مدل خود، مقاله  در(  2011)  2مولر  و بچ

 هاینمونه  براساس آنها بررسی  .زدند تخمین  مصرف محدود مشارکت و عادات گیریشکل

 که گروهی :داشتند وجود گروه دو  نمونه این در که پذیرفت انجام آمریکایی خانوارهای از

تحقیق نشان  های  کنند. یافتهنمی نگهداری سهام که  گروهی و کنندمی نگهداری سهام

 سهام که کسانی از باالتری  عملکرد کنندمی نگهداری سهام که کسانی مصرف دهد کهمی

 باعث هامدل  نوع این در عادات ورود که دهندمی نشان دارد. نتایج کنند،نمی نگهداری

 .شودمی آنها عملکرد بهبود

در کشور کنیا به روش    1992-2011(  تابع مصرف کینز را در بازه زمانی  2013)  3اوفونا

است که در کنیا مصرف، توسط  حداقل مربعات معمولی تخمین زده و به این نتیجه رسیده

تعیین می توصیه میدرآمد  و  سیاستشود  دولت  که  را  کند  از کشاورزان  های حمایتی 

 مد بهبود یابد. کن شود و درآدنبال کند تا فقر ریشه

( تأثیر تغییرات قیمت مسکن بر مصرف همگانی در ترکیه با استفاده از  2017)  4سریتلو

از سال   بودجه خانوارها  نظرسنجی  و  ترکیه  آماری  - 2014دوازده موج متوالی موسسه 

های شبه پانل بررسی کرد. نتایج تحقیق وی حاکی از آن است  و بکارگیری داده  2003

دهد در حالی که  مالکیت خانه رشد مصرف همگروهی را افزایش میکه افزایش نسبت  

 دهد.  گسترش بدهی معوق مسکن، رشد مصرف همگن را کاهش می

(؛ تأثیر نوسانات نرخ ارز واقعی بر مصرف داخلی را با تمرکز بر یک  2017)  5ایک و هو 

رد بررسی قرار  )غنا( ، که دارای یک اقتصاد باز و نوسانات نرخ ارز است مو  SSAکشور از  
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و واریانس ساالنه نرخ ارز واقعی   1980-2015های ساالنه دوره دادند و با استفاده از داده

به عنوان یک شاخص از نوسانات نرخ ارز واقعی تأثیر منفی بر مصرف داخلی در کوتاه  

 شود.مدت دارد که به عنوان اثرات منفی به بلند مدت منتقل می

مسکن بر مصرف غیر مسکن خانوارهای چینی را بررسی کردند.  ( تأثیر قیمت  2019)  1لیو

این مقاله یک مدل تعادل عمومی را برای توضیح تأثیر تغییرات قیمت مسکن بر هزینه  

دهد که افزایش قیمت مسکن بروی  کند. نتایج نشان میمصرف ساکنان شهری ایجاد می

- 2006دهد که در دوره )ن میثروت، تأثیر منفی دارد. عالوه بر این، آزمایش تجربی نشا 

افزایش  2010 ازای  به  خرده  1(،  کل  مسکن،  قیمت  مصرفی  درصدی  کاالهای  فروشی 

کاهش می332/0 )درصد  دوره  در  مقابل،  در  و  افزایش  2011-2015یابد.  ازای  به   ،)1  

 یابد. % افزایش می 207/0درصدی قیمت مسکن، کل خرده فروشی کاالهای مصرفی 

( برای بررسی نقش فرهنگ در مصرف، از روش پانل دیتا در بازه  2020)  2ونکوا و استرلک

کشور اروپایی استفاده کردند. آنها به این نتیجه رسیدند که    27در    1995-2017زمانی  

 شود. های عملکرد مصرف، همچنان به فرهنگ محدود میجنبه

شور تایوان را  ( تأثیر قیمت مسکن بر مصرف و رشد اقتصاد در ک 2020)  3نان یو و هوانگ 

یافته دادند.  قرار  بررسی  توسعه سیاستمورد  که  است  آن  از  آنان حاکی  یا  های  گذاری 

تواند باعث افزایش مصرف و احیای مجدد اقتصادهای  ارتقاء تأمین مالی سهام مسکن می

 شاخص شود.

  ؛ 2015تا  2001استان در بازه زمانی    31داده پنل از    465( براساس  2021)  4لیو و چانگ

تأثیر اجاره بهای مسکن بر مصرف ساکنان با انواع مختلف اثرات ثابت و تصادفی بررسی  

کردند. نتایج نشان داده شده حاکی از آن است که افزایش اجاره بهای مسکن باعث ایجاد  

شود. ارتقاء ساختار صنعتی نقش  ثروت بر مصرف ساکنان در سطح ملی در همه مناطق می

ان اجاره بهای مسکن و مصرف ساکنین دارد، یعنی هرچه ساختار  مثبتی در رابطه بین نوس

شود.  تر میتر باشد، تأثیر ثروت افزایش اجاره مسکن بر مصرف ساکنان قویصنعتی منطقی

گذارد  افزایش اجاره مسکن بر نیازهای روزانه ساکنان و مصرف خدمات تأثیر مثبت می
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فرهنگ، مصرف سرگرمی و مصرف سکونت؛  مانند حمل و نقل، مصرف مخابرات ؛ آموزش،  

در حالی که بر مصرف غذا، دخانیات و الکل، مصرف لباس و سایر لوازم و خدمات مصرفی  

 گذارد. تأثیر منفی می

 باشد: مطالعات داخلی در زمینه مصرف و پارامترهای تأثیرگذار برروی آن به شرح ذیل می

ای به بررسی چگونگی تأثیرگذاری قیمت مسکن بر مصرف ( در  مطالعه1389) 1تفریشی 

سرمایه  همو  برداری  خودتوضیح  روش  از  استفاده  با  ایران  اقتصاد  در  انباشته  گذاری 

(CVAR)    پرداخته است. نتایج حاصله از تخمین دو مدل مجزا برای توضیح تأثیرگذاری

ری نشان دهنده وجود رابطه بلندمدت بین  گذا نوسانات قیمت مسکن بر مصرف و سرمایه

انباشتگی  باشد. وجود بردارهای همگذاری میمسکن و مصرف و همچنین مسکن و سرمایه

به    1387تا    1367دهد در اقتصاد ایران بین دوره  بین مصرف و قیمت مسکن نشان می

بانکداری  ای مسکن در  دلیل اثر ثروت ناشی از افزایش قیمت مسکن و همچنین نقش وثیقه

العمل آنی هم  یابد. توابع عکسبا افزایش قیمت مسکن مخارج مصرفی کل نیز افزایش می

فصل بر مصرف اثرگذار است. از طرف دیگر    20دهد که نوسانات قیمت مسکن تا  نشان می

دهد با افزایش  گذاری نیز نشان میانباشتگی بین قیمت مسکن و سرمایهوجود بردار هم

 یابد.گذاری افزایش میه قیمت مسکن سرمای

دوام در اقتصاد ایران را  ( عوامل مؤتر بر مخارج مصرفی کاالهای بی1390امامی و دربانی )

 برآورد کردند. آنها عوامل  1358  -1386برداری در بازه زمانیبه روش الگوی خود بازگشت

 ثروت،  تصرف، قابل درآمد  شامل  دوام، که  کاالهای بی نهایی مصرفی  هایهزینه بر مؤثر

باشد؛ تخمین  می حقیقی  بهره نرخ و  دوام به بی بادوام کاالهای نسبی  قیمت  شاخص  تورم،

 دوامبی کاالهای مصرف افزایش درآمد و ثروت افزایش با که است این نشانگر نتایج زدند.

 مصرف دوام، بی کاالهای  بادوام به کاالهای  شاخص  افزایش با یابد. همچنین می افزایش

 یابد. می افزایش دوامبی کاالهای 

( به بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز واقعی بر مصرف 1397)  2ابراهیمی و همکاران 

پرداختند. نتایج  1338  -1395در بازه زمانی    NARDLبخش خصوصی در ایران با رویکرد:  

ارز اثرات متفاوتی بر مصرف بخش خصوصی دارد    پژوهش آنان نشان داد که نوسانات نرخ

 
1 Tafreshi (2010) 
2 Ebrahimi (2018) 
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های مثبت و منفی نوسانات نرخ ارز واقعی بر مصرف بخش خصوصی در  بطوریکه شوک

 کوتاه مدت متقارن ولی در بلند مدت نامتقارن است.

گیری انباره عادات مصرفی برای کاالهای خوراکی و غیرخوراکی را  ( شکل1397)  1روشن

اویلر و رهیافت گشتاورهای تعمیمب  1357-1394طی دوره   از معادالت  یافته  ا استفاده 

کرده یافتهبرآورد  شکلاست.  که  است  آن  گویای  پژوهش  و  های  مصرفی  عادت  گیری 

تأثیرپذیری مصرف دوره فعلی از مصرف دوره قبل برای مواد خوراکی در بین خانوارهای  

گیری عادت مصرفی  شکلروستایی بیش از خانوارهای شهری است. درحالی که ضریب  

خانوارهای   بین  در  ضریب  این  از  بیش  غیرخوراکی  کاالهای  برای  شهری  خانوار  یک 

 .باشدروستایی می

چشمی در  گیری فرایند چشم و همهای شکل( پویایی1397)  2ابراهیمی نیا و همکاران 

تعدادی از  ای، با  خرید و مصرف را در قالب رواشناسی کیفی و با استفاده از نظریه زمینه

های  باالی شهر مشهد با استفاده از مصاحبهزنان متأهل طبقه متوسط و متوسط رو به  

گیری هدفمند و نظری، بررسی کردند. نتایج پژوهش نشان داد که زنان با  عمیق و نمونه

مصرف پایی )همراه شدن با دیگران برای خرید بدون داشتن قصد خرید(، سعی دارند خود  

 تمایز کنند.را از دیگران م

و توابع مفصل کالیتون به    ARDL  ( با استفاده از روش رگرسیون1398)  3شاهی حسن

اسمیت در    - تیلور و جکسون  - آزمون فرضیه مصرف براون، دوزنبری، کوزنتس، هانتاگر

است. نتایج تخمین وی نشان داد که میل نهایی به مصرف  پرداخته1360-1395بازه زمانی  

  % 74اسمیت    - و الگوی جکسون  %4/75، الگوی فریدمن  %83الگوی دوزنبری  بلندمدت در  

تیلور    -و الگوی هانتاگر  %46است. میل نهایی به مصرف کوتاه مدت نیز در الگوی براون  

 باشد. می %39های مصرفی نیز است. ضریب تأثیر عادت% برآورد شده 42

ارات تورمی بر مصرف در ایران  ( در جهت بررسی تأثیر انتظ1399)  4منجذب و علیمردانی 

بازه زمانی   در  فیلتر  کالمن  تحقیق  استفاده کرده است.    1367-1395از رهیافت  نتایج 

نشان داد که در اقتصاد ایران تاثیر انتظارات تورمی عقالیی در بلندمدت بر مصرف مثبت  

 
1 Roshan (2018) 
2 Ebrahimi Nia et al. (2018) 
3 Hassan Shahi (2019 ( 
4 Monjazeb & Alimardani (2020) 
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  6  دار بوده؛ بدین صورت که با یک درصد افزایش در سطح تورم انتظاری حدود و معنی

داری میان انتظارات  مدت رابطه معنیدرصد میزان مصرف افزایش خواهد یافت اما در کوتاه

 عقالیی و مصرف وجود ندارد. 

را   اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بخش مسکن در ایران(  1399)  1کاران و همکاران کشت

با استفاده    ؛ مسکنیک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر بخش  با استفاده از  

نتایج    بررسی کردند.  1368  –1395های سری زمانی فصلی دوره  از روش بیزین و داده

با افزایش قیمت نسبی اجاره، سطح درآمد حقیقی فعاالن بخش  پژوهش آنان نشان داد که  

 .مسکن افزایش می یابد

 . الگوی تحقیق و روش برآورد 3

 الگوی تحقیق  - 3-1

در ادامه مبانی نظری الگوی مورد استفاده در این پژوهش در جهت بررسی عوامل مؤثر بر 

و بی بادوام  الگوی رابرت هال )مخارج مصرفی کاالهای  از  ایران  اقتصاد  (  1987دوام در 

 باشد.  است.این الگو بصورت زیر میالهام گرفته شده

𝐶𝑖𝑡=𝛼𝑖 + 𝛽1𝐶𝑖(𝑡−1) + 𝛽2𝑦𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡                                                                    )2( 

شود  نظریه مصرف رابرت هال مبتنی بر روش انتظارات عقالیی؛ عمدتاً به این شکل بیان می

یکسان   مقدار  به  مردم  هر سال  و  دارد  یکنواخت  عمر حالت  در طول  مردم  که مصرف 

می سالمصرف  مصرف  لذا  آیندکنند،  گفته  های  نتیجه  در  است.  فعلی  مصرف  همان  ه 

بینی مصرف دوره  کند اگر بهترین پیششود مصرف خانوار از گام تصادفی تبعیت میمی

 (.1392، 2آینده خانوار، مصرف فعلی باشد )شاکری 

اجاره بهای مسکن، درآمد ملی، نرخ ارز، و ثروت بر مخارج  هدف این مقاله بررسی هزینه  

بیمصرفی   و  بادوام  میکاالهای  ایران  اقتصاد  در  از  دوام  الهام  با  هال  الگوی  لذا  باشد؛ 

 گردد. های مصرف پیشین بصورت زیر تصریح میمدل

در ابتدا برای ورود متغیر هزینه اجاره بها و نرخ ارز در تابع مصرف، از تابع مطلوبیت شروع  

باشد. اولسن  می1986در سال    3ن کنیم. تابع مطلوبیت استفاده شده براساس تابع اولسمی

با روشی کامالً خرد محور تابع تقاضای مسکن را براساس مطلوبیت و حداکثر کردن آن را  

 
1 Keshtkaran et al. (2020) 
2 Shakeri (2013) 
3 Olsen 
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کننده تابعی از مقادیر  با توجه به قید بودجه انجام داده است. از نظر وی مطلوبیت مصرف

اولسن    مختلف مصرف همه کاالها و خدمات در طول زندگی فرد است. فرض اساسی مدل

هیچ مطلوبیت  تابع  که  است  این  بر  تمامی  مبتنی  همچنین  ندارد،  خاصی  شکل  گونه 

 شود: خدمات مسکن و سایر کاالها.بندی میکاالهای مورد مصرف فرد در دو گروه طبقه

max 𝑈𝑖 = 𝑈(𝐶𝑖 . ℎ𝑖)                                                                             )3( 
𝐶𝑖    مصرف خانوارi    ام از سایر کاالهاست که به نرخ ارز بستگی دارند وℎ𝑖  مصرف خانوار  i ام از

اند. انتخاب بهینه هر خانوار به این صورت است مسکن است که به هزینه اجاره بها مسکن وابسته

 دهد.  تخصیص می 𝐶𝑖 و ℎ𝑖که با توجه به قید بودجه، درآمدش را به 

𝐸𝑅نرخ ارز : 

RC هزینه اجاره بها مسکن : 

𝐸𝑅. 𝐶𝑖 + RC. ℎ𝑖 = 𝑦                                                                                  )4(  
.𝐶𝑖)با حداکثر کردن مطلوبیت نسبت به خط بودجه برای رسیدن به انتخاب بهینه  ℎ𝑖)   باید

 شرط زیر صادق باشد: 

𝑀𝑅𝑆(𝐶𝑖. ℎ𝑖) = −
𝑅𝐶

𝐸𝑅
                                                                                  )5( 

برای   بودجه  قید  .𝐶𝑖با حل  ℎ𝑖    تابع مطلوبیت به  مطلوبیت مستقیم  تابع  در  و جانشین کردن 

 رسیم.غیرمستقیم می

𝑣𝑖 = 𝑢 (
𝑦𝑖−𝑅𝐶.ℎ𝑖

𝐸𝑅
.

𝑦𝑖−𝐸𝑅.𝐶𝑖

𝑅𝐶
)                                                                   )6( 

 آید. از تابع مطلوبیت غیر مستقیم با توجه به اتحاد روی، تابع تقاضای معمولی کاالها بدست می

𝐶𝑖 = −
𝜕𝑣

𝜕𝐸𝑅⁄

𝜕𝑣
𝜕𝑦⁄

                 𝑙𝑛𝐶𝑖 = 𝛽° + 𝛿1 ln(𝐸𝑅) + 𝛿2𝑙𝑛(𝑦) + 휀𝑖                   )7( 

ℎ𝑖 = −
𝜕𝑣

𝜕𝑅𝐶⁄

𝜕𝑣
𝜕𝑦⁄

                  𝑙𝑛ℎ𝑖 = 𝛽° + 𝛿1 ln(𝑅𝑐) + 𝛿2 ln(𝑦) + 휀𝑖                  )8( 

اگر چه تابع تقاضا بدست آمده مربوط به یک خانوار است ولی اگر جامعه را در هر دوره  

خانوار در نظر بگیریم که هر خانوار متقاضی مسکن و سایر کاالها هستند    nای از  مجموعه

. 𝐶𝑖ام برای مصرف کاالی  i  بنابراین تابع تقاضای خانوار ℎ𝑖  1برابر است با )قادری و ایزدی ،

1395 :) 

𝐶𝑖 . ℎ𝑖 = 𝐶𝑖(𝐸𝑅. 𝑦) + ℎ𝑖(𝑅𝐶. 𝑦)                                                                       )9( 

𝐶𝑖 = 𝛽° + 𝛿1(ER) + 𝛿2(𝑦) + 휀𝑖                                                                         )10( 

 
1 Ghaderi & Izadi (2016)   
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ℎ𝑖 = 𝛽° + 𝛿3(RC) + 𝛿4(y) + 휀𝑖                                                              )11( 

با توجه به تابع تقاضای مصرفی برای کاالی مسکن و سایر کاالهای وابسته به نرخ ارز و  

ثابت در نظر گرفتن سایر پارامترها به استثتای نرخ ارز و هزینه اجاره بهای مسکن؛ الگوی  

 گردد:  هال بصورت زیر بیان می

𝐶𝑑 + ℎ𝑖 + 𝐶𝑖 = 𝛼° + 𝐵1𝐶𝑖(𝑡−1) + 𝛽2(𝑦𝑖𝑡) + 𝛽3(𝑤𝑖𝑡) + 휀𝑖𝑡                   )12( 

𝐶𝑑 + 𝛿3RC + 𝛿1ER = 𝛼° + 𝐵1𝐶𝑖(𝑡−1) + 𝛽2(𝑦𝑖𝑡) + 𝛽3(𝑤𝑖𝑡) + 휀𝑖𝑡            )13( 

𝐶𝑑 = 𝛼° + 𝐵1𝐶𝑖(𝑡−1) + 𝛽2(𝑦𝑖𝑡) + 𝛽3(𝑤𝑖𝑡) − 𝛿3(𝑅𝐶𝑖𝑡) − 𝛿1(𝐸𝑅𝑖𝑡) + 휀𝑖𝑡 )14(  

𝐶𝑛𝑑 = 𝛼° + 𝐵1𝐶𝑖(𝑡−1) + 𝛽2(𝑦𝑖𝑡) + 𝛽3(𝑤𝑖𝑡) − 𝛿3(𝑅𝐶𝑖𝑡) − 𝛿1(𝐸𝑅𝑖𝑡) + 휀𝑖𝑡              )15( 

 𝑐𝑖(𝑡−1)دوام،  مخارج مصرفی کاالهای بی  𝑐𝑛𝑑مخارج مصرفی کاالهای بادوام،    𝑐𝑑که در آن  

𝑡)در دوره    𝑖دوام در استان  مخارج مصرفی کاالهای بادوام و بی − 1)  ، 𝑦𝑖𝑡  درآمد قابل

نرخ 𝐸𝑅 ؛  𝑡در دوره    𝑖هزینه اجاره بهای مسکن استان    𝑡  ،𝑅𝐶𝑖𝑡در دوره    𝑖تصرف استان  

استان  ها و مؤسسات اعتباری  های ریالی و ارزی بانک کل مانده تسهیالت و سپرده  𝑤ارز و  

𝑖   در دوره𝑡 باشد.می 

ارتباط درونی بین درآمد با اجاره    در نهایت مدل بکار رفته در پژوهش برای اینکه مشکل 

 پیش نیاید بصورت زیر تدوین شده است.  بهای مسکن 

𝐶𝑑 = 𝛼° + 𝐵1𝐶𝑖(𝑡−1) + 𝛽2(𝑤𝑖𝑡) − 𝛿3(𝑅𝐶𝑖𝑡) − 𝛿1(𝐸𝑅𝑖𝑡) + 휀𝑖𝑡               )16( 

𝐶𝑛𝑑 = 𝛼° + 𝐵1𝐶𝑖(𝑡−1) + 𝛽3(𝑤𝑖𝑡) − 𝛿3(𝑅𝐶𝑖𝑡) − 𝛿1(𝐸𝑅𝑖𝑡) + 휀𝑖𝑡                      )17( 

 روش برآورد  -3-2

( به حقایق آماری مربوط به یک متغیر وابسته  17( و )16برای تخمین معادله رگرسیون ) 

دوام( و سه متغیر مستقل )هزینه اجاره بها مسکن،  )مخارج مصرفی کاالهای بادوام و بی

 نرخ ارز، ثروت( نیاز داریم.

بهای یک متر مربع واحد مسکونی بر جاره  متغیر اجاره بهای مسکن معادل متوسط ا  -

های مرکز آمار ایران و نتایج طرح آمارگیری  حسب شهرهای منتخب کشور براساس داده

مدیریت   اطالعات  سامانه  از  استفاده  با  منتخب  شهرهای  در  مسکن  اجاره  و  قیمت  از 

 معامالت امالک و مستغالت کشور.

رسمی و غیر رسمی متغیر نرخ ارز معادل نرخ ارز غیر  با توجه به فاصله قابل توجه ارز    -

 رسمی بانک مرکزی است. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 233                       1400/ پاییز 3شماره  /هشتمسال  /اقتصاد کاربردی  هاینظریهفصلنامه 

ها و مؤسسات اعتباری  های ریالی و ارزی بانک کل مانده تسهیالت و سپردهمتغیر ثروت؛    -

بانکی دایره آمارهای استانی اداره اطالعات  براساس  موجود در سایت    به تفکیک استان 

 باشد. بانک مرکزی می

ار رفته برای مصرف کاالهای بادوام، مخارج مصرفی کاالهای بادوام به قیمت  شاخص بک -

دوام  دوام معادل مخارج مصرفی کاالهای بیو شاخص مصرف کاالهای بی1395ثابت سال  

 باشد. ، براساس گزارشات مرکز آمار ایران می1395به قیمت ثابت سال 

صرف تابعی از عادات مصرفی و  روش مورد استفاده در این پژوهش، با توجه به اینکه م

با تکیه بر مدل    (GMM)یافته  تابعی از دوره گذشته خود است؛ روش گشتارهای تعمیم

 باشد.  ( می1991های پانل به وسیله آرالنو و باند )پویای داده

تعمیم گشتاورهای  دادهروش  برای  مییافته  کار  به  زمانی  پویا  پانل  تعداد  های  که  رود 

 (. 1390،  1های زمانی باشد )ندیری و محمدی ضی بیشتر از تعداد دورهواحدهای مقطع عر

این مقاله تعداد مقاطع عرضی ) اینکه در  به  بازه زمانی )12باتوجه  از  بیشتر  سال(  10( 

 است.باشد؛ از این روش استفاده شدهمی

نماید. در این روش متغیر  روش مذکور مشکل درونزایی متغیرهای توضیحی را رفع می

وابط پویا با حضور  گردد. روابسته با یک دوره تأخیر به عنوان متغیر توضیحی وارد مدل می

الگوسازی میمتغیر وابسته وقفه باند  شوددار در میان متغیرهای توضیحی،  ، 2)بالندل و 

1998) . 

های فراوانی دارد. برای مثال بک، لوین و لویاز  استفاده از این روش جهت تخمین مزیت

تخمین این  از  دادهاستفاده  واریانس  برطرف کردن  را جهت  بسیار  زن  زمانی  های سری 

ها توسط  های تلفیقی، درک بهتر پویاییدانند. یکی از منافع و کاربردهای دادهمناسب می

 (2SLS)ای  ها باید از روش برآورد دو مرحلهرای درک بهتر پویاییمحقق است. بنابراین ب

کرد. به  ( استفاده1991یافته آرالند و باند )اندرسون و هیسائو یا روش گشتاورهای تعمیم

برآورد   و سوستر  ماتیاس  ابزارها،    2SLSگفته  انتخاب  در  مشکل  دلیل  به  است  ممکن 

دار نباشند.  کند و برآوردها از لحاظ آماری معنیهای بزرگی را برای ضرایب برآورد  واریانس

 توسط آرالندو باند برای حل این مشکل پیشنهاد شده است.  GMMبنابراین روش 

 
1 Nadiri & Mohammadi (2011) 
2 Blundell & Bond (1998) 
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 آزمون پایایی -3-2-1

قبل از تخمین مدل،الزم است که در ابتدا پایایی متغیرها مورد بررسی و آزمون قرار گیرد  

وجود مشکل رگرسیون   به عدم  نسبت  تخمین  تا  نتایج  در  ابهام  ایجاد  باعث  که  کاذب 

شود، اطمینان حاصل کرد. برای بررسی پایایی متغیرها در داده های ترکیبی، از آزمون  می

های ترکیبی دارند، استفاده شده است. نتایج  که کاربرد بیشتری در داده  (LL)  لین و لوین

 است.ه( نشان داده شد1های تحقیق در جدول )آزمون پایایی متغیر

 (: آزمون پایایی متغیرها به روش لین و لوین 1جدول )
پایایی   احتمال  آماره آزمون  روش ارزیابی متغیر

و  
 ناپایایی

 ER نرخ ارز غیررسمی 

 000/1 684/20 مقدار ثابت 
 ناپایا 

 000/1 797/12 و روند مقدار ثابت  

-با دو مرتبه تفاضل
 گیری 

 پایا  000/0 -319/18

 RC مسکن اجاره  

 ناپایا  000/1 923/3 مقدار ثابت 

 0577/0 -574/1 و روند مقدار ثابت  

با یک مرتبه  
 گیری تفاضل

 پایا  000/0 -863/7

 W ثروت 
 000/0 -688/7 مقدار ثابت 

 پایا 
 000/0 -073/11 و روند مقدار ثابت  

مصرفی    مخارج 
 بادوام کاالهای  

 

𝐶𝐷 

 801/0 044/10 مقدار ثابت 
 ناپایا 

 7847/0 78810/0 و روند مقدار ثابت  

با یک مرتبه  
 گیری تفاضل

09795/5- 000/0 
 پایا 
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 مصرفی مخارج  
 𝐶𝑁𝐷 دوام بی  کاالهای 

 000/0 -667/7 مقدار ثابت 
 پایا 

 000/0 -023/11 و روند   مقدار ثابت 

 های تحقیق منبع: یافته

دوام در  ثروت و مخارج مصرفی کاالهای بیمتغیرهای لوین و لین  آزمون نتایج  براساس

مرتیه   یک  با  بادوام  کاالهای  صرفی  مخارج  و  مسکن  بها  اجاره  هزینه  متغیر  سطح، 

 داری یکمعنی سطح در گیری  گیری و متغیر نرخ ارز غیررسمی با دو مرتبه تفاضلتفاضل

گیری وارد تخمین کرده تا  فاضلمتغیرهای ناپایا را بعد از ت  بنابراین درصد، پایا هستند.

 مشکل رگرسیون کاذب پیش نیاید.

 نتایج تخمین مدل پانل پویا-2-2-3

استان   24با استناد به موارد ذکر شده در مباحث پیشین؛ نتایج تخمین پانل پویا در 

( و  2در دو دهک کم درآمد و پردرآمد در جدول ) 1390-1399کشور در بازه زمانی 

 دوام آورده شده است.برای کاالهای بادوام و بی( 5( و )4(، )3)

بر روی مخارج مصرفی کاالهای   (GMM)(: نتایج حاصل از برآورد پانل پویا  2جدول )

 های کم درآمد های مربوط به دهک بادوام در استان
 مقدار احتمال  tآماره   خطای استاندارد  ضریب متغیر

𝑙𝑐𝑑(−1) 25/0 077/0 24/3 000/0 
𝑙𝑙𝐸𝑅 070/0 033/0  12/2 0025/0 
𝑙𝑅𝐶 57/4- 63/0 25/7- 000/0 
W 36/1 82/1 74/0 000/0 

 های تحقیق منبع: یافته

بر روی مخارج مصرفی کاالهای   (GMM)(: نتایج حاصل از برآورد پانل پویا  3جدول )

 های کم درآمدهای مربوط به دهکدوام در استانبی
 مقدار احتمال  tآماره   خطای استاندارد  ضریب متغیر

𝑐𝑛𝑑(−1) 43/0 024 /0 91 /17 000/0 

𝑙𝑙𝐸𝑅 42/7 29/4 72/1 074/0 
𝑙𝑅𝐶 15/0- 25/1 12/0- 002/0 
W 35/3 18 /4 80/0 000/0 

 تحقیق های منبع: یافته
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بر روی مخارج مصرفی کاالهای   (GMM)(: نتایج حاصل از برآورد پانل پویا  4جدول)

 های پردرآمد های مربوط به دهک بادوام در استان
 مقدار احتمال  tآماره   خطای استاندارد  ضریب متغیر

𝑙𝑐𝑑(−1) 34/0 018/0 88/18 000/0 

𝑙𝑙𝐸𝑅 86/2 36/2  21/1 000/0 

𝑙𝑅𝐶 32/1 058/0 75/22 003/0 

W 89/1 156/0 11/12 000/0 
 های تحقیق منبع: یافته

بر روی مخارج مصرفی کاالهای   (GMM)(: نتایج حاصل از برآورد پانل پویا  5جدول)

 های پردرآمد های مربوط به دهکدوام در استانبی
 مقدار احتمال  tآماره   خطای استاندارد  ضریب متغیر

𝑐𝑛𝑑(−1) 49/0 036 /0 66 /13 000/0 

𝑙𝑙𝐸𝑅 06/0 69/4 012/0 022/0 

𝑙𝑅𝐶 23/0 11/1 20/0 000/0 

W 13/0 065 /0 2 001/0 

 تحقیق های منبع: یافته

به معتبر بودن فرض عدم همبستگی سریالی جمالت خطا    GMMسازگاری تخمین زننده  

و ابزارها بستگی دارد. لذا به منظور برازندگی مدل و تفسیر کامل نتایج حاصل از تخمین  

مدل بایستی دو شرط استواری مدل را بررسی کرد. برای این منظور از آزمون سارگان  

(1958 ( باند  و  آرالنو  و  ابزاری  متغیرهای  تأیید  برای  رفع  1991(  بررسی  برای   )

دارای توزیع   (j-statistic)است. آماره آزمون سارگان  خودهمبستگی سریالی استفاده شده

  دهنده مناسب بودن ابزارهاست. آزمون آرالنو و باند؛ آزمون کای دو است. فرض صفر نشان

سریالی   آماره    (serial correlation test)همبستگی  بوسیله   وجود(  (m-statisticکه 

کند. که نتایج آنان  همبستگی سریالی مرتبه اول و دوم، بین جمالت اخالل را آزمون می

 ( نشان داده شده است.7( و )6در جدول )

 (: نتایج تخمین آزمون سارگان و آرالنو و باند دهک پردرآمد6جدول)
 تفسیر ارزش احتمال آماره آزمون  آزمون 

آزمون سارگان کاالهای  
 ( jبادوام )آماره  

 های مدل معتبر هستند محدودیت  3861/0

آزمون سارگان کاالهای  
 ( jدوام )آماره  بی

 های مدل معتبر هستند محدودیت  3781/0
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 آزمون آرالنو و باند )کاالهای بادوام( 

 AR(1)وجود خودهمبستگی از نوع   0222/0 خودهمبستگی درجه اول 

 خودهمبستگی درجه دوم 
عدم وجود خودهمبستگی از نوع   5964/0

AR(2) 
 دوام( آزمون آرالنو و باند )کاالهای بی

 AR(1)وجود خودهمبستگی از نوع   0195/0 خودهمبستگی درجه اول 

 خودهمبستگی درجه دوم 
عدم وجودخودهمبستگی از نوع   0968/0

AR(2) 
 تحقیق های منبع: یافته

 (: نتایج تخمین آزمون سارگان و آرالنو و باند دهک کم درآمد 7جدول)
 تفسیر ارزش احتمال آماره آزمون  آزمون 

آزمون سارگان کاالهای  

 ( jبادوام )آماره  

 های مدل معتبر هستند محدودیت  25854/0

کاالهای  آزمون سارگان  

 ( jدوام )آمارهبی

 های مدل معتبر هستند محدودیت  28687/0

 آزمون آرالنو و باند )کاالهای بادوام( 

 AR(1)وجود خودهمبستگی از نوع   0213/0 خودهمبستگی درجه اول 

 خودهمبستگی درجه دوم 
عدم وجود خودهمبستگی از نوع   0964/0

AR(2) 
 دوام( بیآزمون آرالنو و باند )کاالهای  

 AR(1)وجود خودهمبستگی از نوع   0301/0 خودهمبستگی درجه اول 

 خودهمبستگی درجه دوم 
عدم وجود خودهمبستگی از نوع   3478/0

AR(2) 
 های تحقیق منبع: یافته

( و با توجه به آماره آزمون سارگان ابزارهای بکار رفته در مدل  7(، )6براساس نتایج جدول)

هستند.    میمعتبر  نشان  باند  آرالندو  آزمون  بین  آماره  خودهمبستگی  مرتبه  که  دهد 

جمالت اخالل از مرتبه یک بوده و بنابراین روش آرالنو و باند روش مناسبی برای حذف  

اثرات ثابت مدل است، به بیان دیگر مرتبه خودهمبستگی در تفاضل مرتبه اول جمالت  

دار مرتبه اول روش مناسبی  ه با تفاضل وقفهاخالل از مرتبه یک بوده و لذا مدل برآورد شد

 برای تخمین مدل بوده و دارای تورش تصریح مدل نیست.
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 گیری پژوهش بندی و نتیجه جمع -4
و   بادوام  کاالهای  مصرف  بر  مسکن  بهای  اجاره  هزینه  تأثیر  بررسی  پژوهش  این  هدف 

در  بی ایرانی  خانوارهای  بازه    24دوام  در  کشور  منتخب  با    1390-1399زمانی  استان 

است. برای اینکه تحلیل رفتار مصرفی خانوار نسبت به  (  GMM)  استفاده از مدل پانل پویا

تغییر هزینه اجاره بها مسکن با توجه به اینکه این پارامتر هم منبعی برای درآمد مؤجران  

هزینه هم  این  و  بگیرد  صورت  منطقی  و  بصورت صحیح  است؛  مستاجران  برای    24ای 

ن  براساس گزارش مرکز آمار ایران به دو دهک کم درآمد و پردرآمد جامعه )براساس  استا

های ابتدایی  ضریب کاالهای مصرفی خوراکی که هر چه این ضریب باالتر باشد جزوه دهک 

آید( تفکیک شده است. نتایج تخمین پانل پویا در دو گروه  و کم درآمد جامعه بحساب می

افزایش هزی با  که  داد  بینشان  و  بادوام  بهای مسکن، مصرف کاالهای  اجاره  دوام در  نه 

( کاهش یافته است. از سوی دیگر افزایش  - 57/4،    -15/0دهک پایین درآمدی با ضرایب ) 

های پردرآمد باعث افزایش مصرف کاالهای بادوام و  هزینه اجاره بهای مسکن در دهک 

 ( شده است. 32/1، 23/0دوام با ضرایب )بی

گردد این  های بدست آمده از پژوهش به سیاستگذاران و دولت توصیه مییافتهبراساس  

بهای   اجاره  برروی هزینه  نگیرند،  نادیده  را  رفتار مصرفی خانوارها  اختالف و شکاف در 

مسکن کنترل و نظارت بیشتری داشته باشند تا هر روز سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد  

 تر و محدودتر نشود. به نفع اقشار پردرآمد جامعه کوچک

 تقدیر و تشکر 

برای بهبود   سردبیر محترمو    نظرات داوراند که از  ندانزم میبرخود ال  گاندر پایان نویسند 

 .دن و رونق بخشیدن به متن مقاله قدردانی نمای

 تضاد منافع  

 .دارند می اعالمتضاد منافع را  نبود نویسندگان  
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 فهرست منابع 
ممی  .1 محسن،  موحدی،ابراهیمی،  و  سیاب  )  پور،  اثرات  1397سیدفرهاد  بررسی   .)

    .NARDL نامتقارن نوسانات نرخ ارز واقعی بر مصرف بخش خصوصی در ایران: رویکرد 
  .309 - 345(، 87)26 های اقتصادی،ها وسیاستفصلنامه پژوهش

)ابراهیمی .2 علی  روحانی،  و  سیدعلیرضا  افشانی،  از مصرف1397نیا، سعیده،  تا  (.  پایی 
چشمی در  همو  گیری چشم  مند از بسترهای اجتماعی شکلحسرت مصرف کاوشی زمینه

 .146-123(، 4)2شناسی کاربردی،  جامعهخرید و مصرف بین زنان شهر مشهد. 
دوام  مخارج مصرفی کاالهای بی(. عوامل مؤثر بر  1390امامی، کریم و دربانی، سمن ) .3

 .110-91(، 14)5،  پژوهشی مدلسازی اقتصادی-فصلنامه علمی در اقتصاد ایران. 
(. تحلیل عوامل کالن  1398مازار، عباس و احمدی، خلیل )ایزدخواستی، حجت، عرب .4

پذیری مسکن خانوار در مناطق شهری ایران: با تأکید بر  اقتصادی مؤثر بر شاخص توان
 .71-41(، 29)8،  فصلنامه علمی مطالعات اقتصادی کاربردی ایراننقش دولت.  

تاثیر  (.  1389تفریشی، ماریه ) .5 بر مصرف و سرمایه گذاری در  بررسی  گذاری مسکن 
 . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران اقتصاد ایران

(. آزمون تجربی نظریه مصرف براون، دوزنبری، هانتاکر و  1398حسن شاهی، مرتضی ) .6
(،  27)14پژوهشنامه اقتصاد کالن،    اسمیت، کوزنتس و فریدمن در ایران.  -تیلور، جکسون 

65-88. 
های شهری و روستایی ایران  (. مقایسه انباره عادات مصرفی خانوار1397ضا )روشن، ر .7

کاال اولر.برای  معادالت  و  پوش  تئوری  رهیافت  غیرخوراکی:  و  خوراکی  فصلنامه   های 
 .55-61، 29مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 

موثر بر   عوامل(.  1398سلیمیان، صالح، کریمی، اسرا، بابائی، نگار و احمدی، شادیه )  .8
با استفاده از مدل هدانیک قیمت )مطالعه موردی: شهر   اجاره بهای واحدهای مسکونی 

المللی  جوانرود بین  همایش  پنجمین  و  کار  و  کسب  مدیریت  ملی  همایش  هفتمین   .)
 حسابداری و اقتصاد مقاومتی، تهران.

9. ( عباس  سیاستنظریه(.  1392شاکری،  و  دوم(.  ها  )جلد  کالن  اقتصاد  ن:  تهراهای 
 انتشارات رافع. 

10. ( طاهره  فردویی،  اویسی  و  فرهاد  با  1391غفاری،  مسکن  تقاضای  تابع  برآورد   .)
قم(.   شهر  موردی  )مطالعه  هدانیک  قیمت  الگوی  از  کاربردیاستفاده  اقتصاد  ،  فصلنامه 

3(11 ،)49-70. 
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(. بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر  1395قادری، جعفر و ایزدی، بهنام )  .11
 .73-93(، 1)1، فصلنامه اقتصاد شهری (. 1391- 1350قیمت مسکن در ایران )

)قلی .12 مطهره  خاکسار،  و  اکبر  علی  سرپرست  1396زاده،  تحصیالت  و  درآمد  اثر   .)
کاربردی    فصلنامه مطالعات اقتصاد،.  ی تصرف مسکن در مناطق شهری ایرانخانوار بر نحوه 

 .211-230(، 22)6، ایران

(. اثرات نامتقارن سیاست  1399کشت کاران, نجمه, بهبودی, داود, پناهی, حسین ) .13
،  فصلنامه علمی نظریه های کاربردی اقتصاد،   DSGEپولی بر بازار مسکن ایران: رویکرد

7(4 ،)195-218. 
14. ( محمود  احمد،  به  (.  1392مشهدی  نگاهی  نهادگرا:  مصرف  نظریه  مبانی  بررسـی 

 . 157-186 ،23، های اقتصادیدوفصلنامه علمی مطالعات و سیاست های وبلن.اندیشه
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