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  :چکیده

 .دهدلت را تشکیل میي دوباشد و درآمدهاي نفتی حجم وسیعی از بودجهاقتصاد ایران، اقتصادي وابسته به نفت می

اصلی دالیل  سکن تأثیر به سزایی دارد. یکی ازویژه مهاي مختلف جغرافیایی و اقتصادي بهبیماري هلندي در بخش

مدهاي نفتی کشور بر میزان تقاضاي دلیل تأثیر در آمدهاي نفتی کشور می باشد. به افزایش قیمت مسکن افزایش درآ

مدها رشد قیمت مسکن می باشد. این تحقیق به این درآ از آثار سوء افزایشکاالهاي مختلف از جمله مسکن، یکی 

بررسی اثرات ي  بیماري هلندي و نقش آن بر بخش مسکن به عمل آمد. در این تحقیق به منظور منظور بررسی پدیده

، نرخ رشد سکه، بیماري هلندي بر بخش مسکن از اثرات  پارامترهاي دیگري نظیر نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد جمعیت

یک از  هاي هربر بخش مسکن استفاده شده است. داده  نرخ رشد تورم و نرخ رشد تسهیالت پرداختی بانک مسکن

همبستگی بین متغیرهاي ي خطی تخمین، و با استفاده از مدل رگرسیون ساده eviewsپارامترهاي فوق در نرم افزار 

هاي به دست آمده از این تحقیق بدین صورت است که درطی سالمستقل و وابسته بررسی شده است. نتایج نهایی 

هاي نفتی بر رشد قیمت مسکن معنادار و اثر متغیرهاي نرخ رشد جمعیت، نرخ رشد نقدینگی و شوك 1361- 1391

  معنی بوده است.تسهیالت پرداختی بر  نرخ رشد قیمت مسکن بینرخ رشد سکه و نرخ رشد نرخ رشد تورم، 

  هاي نفتی، مسکنبیماري هلندي، شوك :هاواژه کلید
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  همقدم - 1- 1

 نظارت و کنترل و گسترده هايریزيبرنامه نیازمند انسان اساسی نیازهاي از یکی عنوان به مسکن

  .باشدمی کلمه عام معنی به هادولت گسترده و دائمی

 ویژه به و مختلف کشورهاي در مسکن قیمت ادواري هايشوك بروز و مسکن قیمت شدید افزایش

 اثرات .است بخشی درون و محدود اًصرف موضوعی از فراتر ،پیچیده و گستردهربسیا ايپدیده ایران در

 بصورت که ،است ايگسترده بسیار ابعاد داراي مسکن شدید قیمت افزایش اجتماعی تبعات و اقتصادي
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 افزایش اقتصادي اثرات اینکه نخست سازد.می معطوف خوده ب را اقتصادي گذارانسیاست توجه ویژه

 دهد.می قرار دستخوش تغییر را اقتصادي منابع تخصیص مسکن قیمت حباب تشکیل و مسکن قیمت

 روي پیش در هاگزینه ترینمناسب از یکی مستغالت و امالك در گذاريسرمایه ،است داده نشان تجربه

 بلندمدت و مدتمیان دوره در اخیر هايسال طی مسکن بازدهی و ریسک ترکیب زیرا. است خانوارها

 سرمایه موجب ویژگی همین .کندمی معرفی دارایی بهترین عنوان به را مسکن هادارایی سایر به نسبت

 از خارج و حمایت مورد بخش به اًتقریب که شده مسکن بخش در خانوارهاي پردرآمد حد از بیش گذاري

 دیگر خدماتی و تولیدي هايبخش آنکه حال. است شده تبدیل دولت مالی و پولی هايسیاست کنترل

 مسکن بخش جذابیت دوم. است مختلف اشکال در مالیات و عوارض پرداخت و هانظارت انواع مشمول

 گذاريسرمایه. دهدمی قرار تأثیر تحت مستقیمغیر و مستقیم طوربه را بانکی منابع و پولی هايسیاست

سبب  اعطایی اعتبارات دعملکر در انحراف همچنین و منقولغیر هايدارایی بخش در هابانک متعارفغیر

 غیرمنقول هاي دارایی در اقتصادي هايبخش سایر به اعطایی اعتبارات مهم بخش یا و تمامی ،است شده

  ).126:1388(قلی زاده و کمیاب،  .قرارگیرد استفاده مورد

 هايچالش از یکی اخیر يدهه دو طی ایران جمله از کشورها از برخی در مسکن قیمت نوسانات

 قیمت در مالحظه قابل افزایش دوره یک در که طوريبه است، بوده کشور و اقتصاد مسکن بازار اساسی

- می حاکم مسکن قیمت بر فراگیر و طوالنی نسبتاً ثبات یا کاهش و دیگر يدوره در و آمده بوجود مسکن

 یکی. شودمی رپدیدا اقتصاد کل در و معموالً مسکن بخش در ايمالحظه قابل تحوالت آن تبع به که شود

آمدهاي حاصل مسکن ناشی از در قیمت نوسانات مسکن بخش در گذاريسیاست اساسی مشکالت از

  .شودکه در پژوهش حاضر به آن پرداخته می باشدفروش نفت می
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، کل محیط و ابعاد متنوعی دارد که عالوه بر مکان فیزیکی ي مسکن گسترده و پیچیده بودهمقوله

ي خدمات و تسهیالت ضروري مورد نیاز براي بهزیستن خانواده گیرد که شامل کلیهدر بر میمسکونی را 

  .)2:1387(عباس نژاد و یاري، آموزش و بهداشت افراد است هاي اشتغال، و طرح

اقتصادي  جغرافیایی، اجتماعی و گوناگون از جمله هايداراي جنبه ،ند هر کاالي دیگرمسکن مان

باشد. از سویی، مسکن کاالیی است که جانشین ندارد، بادوام است، غیرمنقول و وابسته به مکان میاست. 

هاي دیگر اقتصادي پایین است، خرید و در بخش گذاريلذا در شرایط تورمی که اطمینان به سرمایه

اي، رمایهحساب آمده است و مسکن به عنوان یک کاالي سگذاري مطمئن بهاحداث مسکن نوعی سرمایه

بندي کلی به کاالي باز در یک طبقههاي اقتصادي در یک اقتصاد کند. فعالیتمفهوم اقتصادي پیدا می

بیعی از به صادرات منابع طد. در اقتصادهایی که متکی نشومبادله و کاالي غیرقابل مبادله دسته بندي می

خصیص مجددي عوامل تولید و اثر تریق تصاد را به دو طگونه اقرونق نفتی این جمله نفت و گاز هستند،

. رونق نفتی موجب افزایش تقاضاي عوامل تولید براي انتقال به بخش دهدتحت تاثیر قرار می اثر مخارجی

شدت کاهش الیت آنها بههاي اقتصادي سطح فعشود سایر بخشرونق یافته خواهد شد. این امر موجب می

ه معناي افزایش ارزش کند و این بتغییر نمی اًمبادله لزوم ابلدر حالی که قیمت کاالهاي ق پیدا کند.

(نصراللهی و  باشدالمللی میکشور در صحنه بینیک کشور و از دست دادن رقابت آن  واقعی پول

  .)32:1388، همکاران

 براي افزایش نرخ مسکن وجود دارد که از جمله جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادي دالیل متعددي

 -2خیز که باعث رکود شده است. رشد بخش نفتی در کشورهاي نفت -1عبارتند از:  این دالیلبرخی از 

اي که کاالهاي سه دلیل عمده شود.رکود در بخش صنعت که باعث افزایش کاالهاي غیرقابل مبادله می

ي کاالهاي تقاضا -1اي نسبت به کاالهاي مبادله با افزایش قیمت مواجه هستند، عبارتند از: غیرمبادله

یابد که خود این مازاد تقاضا به دلیل کاهش نیروي کار در دلیل مازاد تقاضا افزایش میغیرقابل مبادله به

بخش غیرقابل تجارت به وجود آمده است و علت کاهش نیروي کار و سرمایه در بخش غیرقابل تجارت 
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سود قابل مبادله به  هاي غیرخشهاي صنعتی و خدماتی و بجایی نیروي کار از بخشدلیل جابهنیز به

با توجه به افزایش دستمزد اسمی و  - 2ها بازدهی باالتري دارند. باشد، که این بخشهاي نفتی میبخش

قابل مبادله نیز افزایش یافته است و باعث افزایش هزینه هاي غیرحقیقی در بخش نفت دستمزد در بخش

هنگامی افزایش  کاالهاي غیرقابل مبادلهقسمت  - 3 هایی نظیر مسکن گردیده است.تمام شده و بخش

نژاد و عباس( قابل مبادله خرج شودهاي غیربخش سود و دستمزد باالتر در بخش نفت در که ،یابدمی

  .)4:1387 ،یاري

با افزایش  ،باشددر کشورهایی که اقتصاد آنها به یک منبع طبیعی همچون گاز و نفت متکی می

شود که از آن به منابع و تزریق آن به جامعه، اقتصاد کشور با مسائلی روبه رو می ندرآمدهاي ناشی از ای

 1960ي یل دههاو او 1950ي شود. بیماري هلندي اولین بار در اواخر دههمی عنوان بیماري هلندي یاد

ه زمانی رخ اتفاق افتاد و این عارض يگاز طبیعی و افزایش درآمدهاي ارز در کشور هلند به دنبال صادرات

دهد که درآمد یک کشور به صورت ناگهانی افزایش یابد و متولیان اقتصاد کالن (دولت) هم با تصور می

شود و پول کنند که به دنبال آن درآمد کشور زیاد میرا در جامعه تزریق میدائمی بودن این درآمد آن 

-یابد، اگر این افزایش تقاضا بهزایش میکند، با افزایش درآمد تقاضا هم افهم به جامعه انتقال پیدا می

خورد. در عرضه جوابگوي آن نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا به هم میصورت ناگهانی انجام شود، 

روند که تولید افزایش پیدا ها تا سقفی باال میدر یک روند طبیعی قیمتیابد. ها افزایش مینتیجه قیمت

  1گردد.ضه و تقاضا به تعادل قبل بر میکند و در نهایت پس از مدتی عرمی

به عارضـه بیمـاري هلنـدي قـرار دارد کـه عـوارض        ابتال يآستانه حاضردر درحال هم ایران اقتصاد

زدگـی در هزینـه کـردن    شروع صادرات نفت بـروز نمـود. شـتاب    از همان ابتدايبیماري هلندي در ایران 

ر اقتصاد کشور ایـران  دلم اقتصاد باعث بروز بیماري درآمدهاي عظیم نفتی با نادیده گرفتن اصول مسلم ع

  ي اقتصادي نیست، چـرا کـه یکـی از اثراتـی کـه از خـود بـر جـاي         مسأله شده است که این پدیده صرفاً

باشد. میها از مسائل جغرافیایی و شهرسازي که این ،گذارد بر روي زمین شهري و مسکن شهري استمی

                                                             
1-yandayesh.blogfa.com/cat-10.aspx  ( 88/2/1)  
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وارد ابـل  افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت مسکن به عنوان کـاالیی کـه ق  تبعات بروز این بیماري  یکی از

  ورت گیرد.صطلبد تحقیقاتی در این زمینه باشد که این امر میمی ،نیست

  

   اهداف پژوهش - 3- 1

باشد، بیماري هلندي که در نتیجه افزایش درآمدهاي نفتی حاصل از صادرات و فروش نفت می

قابل مبادله یا ثروت موجب تقویت و رشد بخش غیر دهد و این افزایشثروت یک کشور را افزایش می

هم شرایط ایجاد بیماري  در کشور ما شود. با توجه به اینکهمسکن و تضعیف بخش مبادله اقتصاد می

باشد، هدف بنیادي و اساسی این پژوهش هلندي وجود دارد و نتایج آن در اقتصاد کشور ما هم اثرگذار می

وامل مؤثر بر بخش مسکن و قیمت مسکن در ایران با تأکید بر اثر درآمدهاي نفتی حاصل از شناسایی ع

درآمدهاي حاصله عملکرد  داف تحقیق حاضر این است که چگونهفروش نفت است و یکی دیگر از اه

 دهند.بخش مسکن را تحت شعاع قرار می

  

  

  هاي پژوهشسؤال - 4- 1

  باشند:به شرح زیر می ژوهشسؤاالت اساسی این پ با توجه به اهداف

 شود؟ گیري بیماري هلندي درایران میچگونه سبب شکل قیمتی نفت نوسانات - 1

 اثرگذار است؟ زمین شهري  مسکن/هاي مثبت و منفی نفت بر قیمت شوكآیا - 2

 

 هاي) پژوهشفرضیه(فرضیه - 5- 1

  زیر است: تحقیق حاضر مشتمل بر دو فرضیه به شرح با توجه به اهداف و سؤاالت، 
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یران سبب شکل گیري بیماري هلندي درا بت نفتثهاي ماز طریق شوك قیمتی نفت نوسانات - 1

 شود.می

  .اثرگذار است زمین شهري مسکن/هاي مثبت و منفی نفت بر قیمت شوك- 2

  

   ضرورت و اهمیت پژوهش - 6- 1

که منجر به  ،ن بخش استاگر در بخش صادرات رونقی به وجود آید اثر اولیه آن افزایش درآمد در ای

شود. تقاضاي اضافی براي کاالهاي قابل تجارت میداخلی براي کاالهاي قابل تجارت و غیر افزایش تقاضاي

مسکن افزایش  مانند قابل تجارتشود. براي کاالهاي غیرین میتجارت از طریق باالبردن واردات تأمقابل 

این صورت قیمت کاالهاي غیرقابل مبادله نسبت به شود که در تقاضا موجب باالرفتن قیمت آنها می

یابد. در شرایطی که درآمدهاي نفتی کشورهاي صادرکننده نفت با شوك کاالهاي قابل مبادله افزایش می

گذارد و در قالب در درآمد یکسال آثار معکوس بر جاي می ،هزینه کردن کامل آن ،مثبت روبه رو شود

  ).105:1384جهانی رائینی و همکاران، ( شودهلندي از آن یاد می بیماري

ایران به دلیل دارا بودن منابع نفتی فراوان و وابستگی به این درآمد دچار  باتوجه به اینکه کشور

باشد، مشکالتی همچون نوسانات قیمت نفت (بیماري هلندي) و به تبع آن افزایش قیمت مسکن می

یران مقوله مسکن با مشکالت با توجه به اینکه در اشود. همچنین اهمیت و ضرورت تحقیق دو چندان می

با شناسایی عوامل  ،از جمله نوسانات قیمت مسکن و زمین شهري و تورم شدید مواجه استاي عدیده

و در نهایت معضالت توان از مشکالت التهاب بازار مسکن و زمین شهري مؤثر بر اقتصاد مسکن می

ریزي و برنامه راهکارهایی به بهبود کیفیت و کمیت اقتصاد مسکني کاسته و با ارائهجغرافیایی و شهري 

  دست یافت. شهري

  

  ي پژوهشپیشینه - 7- 1
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در زمینه بیماري هلندي و اثرات آن بر اقتصاد و بخش مسکن مطالعاتی صورت گرفته است، که این 

ب به صورت: بیماري ترتیدر زیر به این سه مقوله شوند،بندي میمقوله دسته 3در  مطالعات انجام شده

  بیماري هلندي و مسکن در ایران مطرح شده است.، هلندي، بیماري هلندي و مسکن

در بررسی تحلیل بیماري هلندي در کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافتـه   1)1996دیوید رود (

ی را دهد که یک کشور پروسـه قابـل تـوجهی از منـابع طبیعـ     بیان نمود که بیماري هلندي زمانی رخ می

  پـذیري بخـش صـادرات سـنتی کشـور      تکشف و در مقیاس بزرگ صادر نماید و این باعث کـاهش رقابـ  

تاري و بنابراین این بخش کاالهاي قابل مبادله باید منقبض شـود کـه منجـر بـه تغییـرات سـاخ      شود. می

-حلیـل داده و تجزیـه و ت  OLS(2. با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (شودبیکاري در اقتصاد می

دهد که بیماري هلندي به انقباض صنایع صادراتی سنتی نتایج نشان می 1990- 1960هاي سري زمانی 

 کشور کمک کرده است و همچنین عوامل متعدد در بروز بیماري هاي غیرهلندي نقش دارند. سوروالدور

شـور در سراسـر   در بررسی بیماري هلندي در کشور نروژ به تجربه منابع طبیعی و غنی ک 3)2001(

پرداخته است و شاهد وجود رابطه میان وفـور منـابع طبیعـی و بیمـاري      با استفاده از روش تجربی جهان

هلندي بوده است و به تجربه اوپک در زمینه نفت و صدور آن توجه کرده است و نتیجه حاکی از آن بوده 

ي و عوامل مختلف مهمترین عامـل  که روابط متقابل کشور بین منابع طبیعی فراوان و رشد اقتصاداست، 

هاي غیرمعمـول خـود   رشد در سراسر جهان است که نروژ به علت دارا بودن منابع غنی فراوان و موقعیت

) در بررسـی سـاختار بیمـاري هلنـدي در     2010اسـماعیل (  .ه ساز وقوع ایـن بیمـاري بـوده اسـت    زمین

کـه بیمـاري هلنـدي در     ،بیـان نمـود  مولی مع تعادل با استفاده از یک مدل ي نفتکشورهاي صادرکننده

هـاي وي بـدین   هاي دائمی مثبت نفت می باشد. نتایج بررسـی کشورهاي صادرکننده نفت به دلیل شوك

ثیر منفی در خروجی تولید دارد که سازگاري با بیماري ایش مستمر قیمت نفت تأشرح است، اول آنکه افز

هـاي تولیـدي در   تـري بـر بخـش   ثیر قـوي أي نفتی تهادهد که شوكهلندي است. دوم، شواهد نشان می

                                                             
1
 David rudd (1996) 

2 ordinary least squares 
3
 Thorvaldur 
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آورده را  کشورهاي داراي سرمایه باز دارد. سوم در بخش تولید قیمت نیروي کار و شدت سرمایه ثروت باد

هاي نفتی باالتر کمتر تحت تاثیر شوك يهاي تولیدي با سرمایهآخر اینکه بخش يدهد. نتیجهافزایش می

 منابع ) در بررسی بیماري هلندي در استرالیا به عواقب منفی رونق2012( 1گیرد. سیمون هستونقرار می

. بیمـاري  اشـاره نمـوده اسـت    پـذیر با استفاده از یک الگوي محاسـبه  تکه تکه شدن بازار امالك ،از جمله

ها، خـدمات و تولیـد وجـود دارنـد     بسیاري از خرده فروشی هاي حاشیه شهري که در آنهلندي به مکان

ــه    لطمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از بیماري هلندي است که از یک سو رشـد بـدون   اي ي دوگانهدهد که شهر جنبهزند، نتایج نشان میمی

-اي و حاشیهکه بازسازي هوشمند منطقه ،باشدتوجهی به حاشیه میبینی اراضی و از سوي دیگر بیپیش

ن منـابع کـافی بـراي    بینی دارد. همچنیتواند هر دو نشان درمان این بیماري باشد که نیاز به پیشاي می

 يریزي استراتژیک براي درمان عالئم شهري از بیماري هلندي در اسـترالیا وجـود دارد. یـداهللا زاده   برنامه

بیـان   با استفاده از آزمـون فرضـیه   ) در بررسی درآمدهاي نفتی و بیماري هلندي در ایران1379طبري (

شـود،  زایش ناگهانی درآمدهاي ارزي کشور مـی نموده است که بروز رونق صادرات مواد اولیه که موجب اف

در اثر افزایش قیمت نسبی کاالهاي غیرقابل مبادله در مقایسه با قیمت کاالهـاي قابـل مبادلـه، افـزایش     

تقاضاي کل، الگوي رفتاري دولت در خصوص چگونگی جذب و تعدیل ایـن درآمـدها در داخـل و خـارج     

هاي قابل مبادله (کشاورزي و صنعت) موجب تضعیف بخش ،نمایداي که تعقیب میکشور و الگوي توصیه

دهد کـه ایـن   قابل مبادله (خدمات و ساختمان) شود و نتایج نشان میهاي غیرو توسعه و گسترش بخش

رشد نامتوازن و تغییرات ساختاري زمینه ساز بیماري هلندي در کشور می شود. خوش اخالق و موسـوي  

-هلندي در اقتصاد ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی بیان نموده بیماري ي) در بررسی پدیده1385(

که به  ،افتداند که وقوع این پدیده (بیماري هلندي) در اقتصاد ایران در صورت بروز درآمد نفتی اتفاق می

دنبال آن یک افزایش در درآمدهاي نفتی باعث افزایش نرخ ارز شده و با افزایش نقـدینگی و تـورم باعـث    

                                                             

1-Simon houston 
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هاي قابـل مبادلـه بـه ویـژه کشـاورزي و      زایش قیمت کاالهاي قابل مبادله شده که به موجب آن بخشاف

شـود. مهـرآرا و   قابـل مبادلـه تقویـت مـی    صنعت تضعیف گردیده و بخش ساختمان به عنوان بخش غیـر 

از مـدل   نفتی بر روي متغیرهاي اقتصادي بـا اسـتفاده    هاي) به بررسی اثرات پویاي تکانه1385اسکویی (

هـاي سـاختاري از روش   منظور شناسـایی تکانـه  بهاند. پرداخته SVAR(1خود توضیح برداري ساختاري (

کـاو اسـتفاده و نتـایج حاصـل از بـرآورد مـدل بـراي ایـران بـا کشـور           - هاي بلندمدت بالنچاردمحدودیت

دارنـد مقایسـه   و عربستان صعودي) کـه شـرایط اقتصـادي مشـابهی      نفت (اندونزي، کویت يصادرکننده

دهند که درجه برون زایی قیمت نفت در عربستان صعودي و گردیده است و نتایج این مطالعات نشان  می

چنین تکانه قیمت نفت مهمترین منبع نوسانات تولید تر است و همکویت نسبت به ایران و اندونزي پایین

کـه در انـدونزي و کویـت تکانـه واردات     باشـد. در حـالی  ناخالص داخلی و واردات در عربستان و ایران می

ثیر نوسانات قیمت نفت بـر  ) در بررسی تأ1388باشد. پاسبان (ترین منبع تغییرات این دو متغیر میاصلی

ي رونق یـک بخـش اقتصـادي، آثـار و     که بیماري هلندي در نتیجه ،نمایدتولید بخش کشاورزي بیان می

توان به تقویـت نـرخ ارز   کس خواهد شد. از آن جمله میهاي اقتصادي منعپیامدهاي آن در تمامی بخش

و از  هاي غیرشکوفا، تضعیف بخش سـنتی و ... اشـاره نمـود   واقعی، افزایش واردات، کاهش صادرات بخش

کـه بـه بررسـی    است، استفاده شده  1379 تا 1350هاي رگرسیونی و آمارهاي سري زمانی روش تحلیل

فرضـیه در ایـران اثبـات    که این دهد پردازد. نتایج نشان میزي میثیر قیمت نفت بر تولید بخش کشاورتأ

دهد که اثر ثیر قیمت نفت بر بخش کشاورزي ایران منفی است. از سوي دیگر نتایج نشان میشود و تأمی

رود. سـامتی و  شوك قیمت نفت بر ارزش افزوده بخش کشاورزي در طول زمان کاهش یافته و از بین می

کـه افـزایش    ،انـد بیـان نمـوده   با استفاده از روش جها ا بررسی اثرات درآمدهاي نفتی) ب1388(همکاران 

و قدرت تجویز ایـن درآمـدها را   شود رکننده نفت میقیمت نفت باعث افزایش ذخایر ارزي کشورهاي صاد

ي توانـد اقتصـاد کشـورها   دهد. تزریق نادرست این منابع به اقتصاد ملی، مـی به اقتصاد داخلی افزایش می

 کند. نتایج حاصل از این بررسی نشان اي به نام بیماري هلندي مواجه میصادرکننده نفت را دچار پدیده

                                                             
1- Structural vector Auto Regressiv 
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Abstract: 

Iran's economy is a one economic dependent on oil and oil revenues make up a large 

number of government funding. Dutch disease in different geographical and economic 

sectors, particularly housing has a great influence. One of the main reasons for the increase 

in housing prices rising oil revenues the country. Due to the impact of oil revenues on the 

amount of demand for various commodities, such as housing, one of the negative effects of 

increasing this revenue is the growth of housing prices. This study were taken to evaluate 

the Dutch disease phenomenon and its role in the housing sector. In this study, to order the 

effects of Dutch disease in the housing sector, effects of other parameters such as liquidity 

growth rate, population growth rate, coin growth rate, inflation growth rate and the growth 

rates of bank payment facilities on housing sector have been used. Data each of the above 

parameters estimated on eviews software, and by using simple linear regression model, the 

relationship between dependent and independent variables were examined. The final 

results obtained from this study is that during 1982-2012 years the effect of variable 

population growth rate, liquidity growth rate and oil shocks on the growth of housing 

prices was significant and inflation growth rates, coins and payment facilities on the 

growth rate of housing prices was non-significan. 
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