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 چكيده
در اين مطالعه اثر سالخوردگي جمعيت بر تقاضاي مصرف در نقاط شهري ايران طي 

هاي مصرف در  از آنجا كه هزينه مورد بررسي قرار گرفته است. 1391تا  1375هاي  سال
ساختار مصرف كل نيز احتماال با  ،كنند ميقابل توجهي تغيير طور  طول چرخه زندگي به

كند. هدف از انجام اين پژوهش، كندوكاو در مورد اثر  توجه به سالخوردگي جمعيت تغيير مي
سالخوردگي جمعيت بر تقاضاي مصرف در سطح اقتصاد كالن از طريق برآورد ساختار 

 .مصرف كل است
هاي هزينه درآمد خـانوار و   باشد كه با استفاده از داده اين مطالعه از نوع تحليل ثانويه مي

هاي خانوار،  بخش از هزينه 9به كمك روش شبه تابلويي انجام پذيرفته است. در اين مطالعه 
شامل خوراك، پوشاك، مبلمان و لوازم خانگي، بهداشت، ارتباطات، حمل و نقـل، آمـوزش،   

قرار گرفته است تا روند كاهشي يا افزايشـي   كاالهاي متفرقه و كاالهاي بادوام، مورد بررسي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ويژه دوران سالخوردگي مورد ارزيـابي قـرار گيـرد.     ها در طول چرخه زندگي و به اين هزينه
هاي  هاي مربوط به بخش سالگي به بعد، هزينه 60ويژه از  نتايج نشان داد با افزايش سن و به

و پوشـاك رونـد افزايشـي بـه خـود      بهداشت، كاالهاي بادوام منزل، ارتباطات، حمل و نقل 
هاي آموزش، خوراك، مبلمان و لوازم خانگي و  هاي مربوط به بخش گيرند. از طرفي هزينه مي

 كاالها و خدمات متفرقه روندي كاهشي دارند. 
سـالخوردگي جمعيــت، مصـرف، طــرح هزينـه و درآمــد خـانوار، مــدل      واژگـان كليــدي: 

 ويي، چرخه زندگياقتصادسنجي، ساختار مصرف، روش شبه تابل

 مقدمه و بيان مسأله
كند. با  مرحلة انتقال ساختار سني از جواني به سالخوردگي را تجربه ميهم اكنون كشور ايران 

اينكه درحال حاضر، تعداد سالمندان سهم كمتري از جمعيت كشور را به خود اختصاص داده 
در  در چند دهه اخير، ، به سبب كاهش بارورياست، اما فزوني سرعت رشد جمعيت سالمند

 60بيني افزايش تعداد و سهم سالخوردگان (جمعيت  مقايسه با رشد كل جمعيت كشور و پيش
نگر براي كنترل مسائل اين گروه از  ريزي آينده هاي آتي، لزوم برنامه ساله و بيشتر) در سال
ر حال حاضر ددر اين زمينه،  . بر اساس نتايج مطالعات انجام شدهكند جمعيت را توجيه مي

طور  جمعيت ايران در حال انتقال سني است و در اثر كاهش باروري و افزايش اميد زندگي به
شود و از جمعيت نوجوان و جوان كاسته  سال و سالخورده افزوده مي روزافزون به جمعيت ميان

ن رشد متوسط نشا روندبا  )2015( توسط سازمان ملل ايران،بيني جمعيت  ، نتايج پيششود مي
 15-64هاي سني  درصد از جمعيت كشور در گروه 70در حدود  2040دهد كه در سال  مي

سال قرار  15هاي سني زير  سال و بقيه در گروه 65هاي سني باالي  درصد در گروه14ساله، 
  سال افزايش خواهد يافت. 42خواهند گرفت و نيز ميانه سني به حدود 

(يا نسبت كهنساالن به كمساالن) كه نشان  شاخص كلي سالخوردگي جمعيت 1375در سال 
 4/22در حـدود   سـال اسـت،   15نفر جمعيـت زيـر    100دهنده تعداد سالخوردگان به ازاي هر 

و برآورد درصد رسيده  29به حدود  1385كه بر اساس نتايج اوليه سرشماري است درصد بوده 
نفر جمعيـت   100قابل هر نفر جمعيت سالخورده در م 145به  2050اين تعداد در سال  شود مي

برابـر   5سال خواهد رسيد. بنابراين جمعيت سالخورده كشور ما تا اين سـال در حـدود    15زير 
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). درواقع سرعت افزايش نسبت سـالخوردگان در جمعيـت   1388(مهريار و ديگران:  خواهد شد
تعـداد  بيشتر از سرعت رشد جمعيت در سن اشتغال است و لذا نسبت تعـداد سـالخوردگان بـه    

). توجه به آمار و ارقام فـوق  1387باشد (مسكوب  افراد واقع در سن اشتغال در حال افزايش مي
شود كه بدانيم؛ با كاهش رشد جمعيت وظيفه تـأمين نيازهـاي روزافـزون     وقتي بيشتر نمايان مي
لـي  هاي توليد كـاال و خـدمات و كـارايي ك   تر شده و اين مسأله بر شيوهجمعيت سالمند سنگين
 اقتصاد تأثيرگذار است.

ريزي بايد بـه آن توجـه شـود،    هاي مهم جمعيت كه در برنامهاز طرف ديگر يكي از ويژگي
هـاي  تركيب سنّي آن است. چرا كه افراد بر اساس سنّي كه در آن قرار دارنـد، نيازهـا و توانـايي   

ي را از خـدمات مراقبـت   تر جمعيت، مصرف متفاوت متفاوتي را دارا هستند. براي مثال افراد مسن
 ). 10 : 2005 1مدت و بهداشت دارند (كينسال و فيليپبلند

هدف از انجام اين پژوهش، بررسي اثر سالخوردگي جمعيت بر تقاضاي مصرف خانوارهاي 
انـدازي روشـن از رفتـار     ، به منظوردست يـابي بـه چشـم   1391تا  1375شهري در دوره زماني 

ورود به مرحله سالخوردگي جمعيت، است. اينكه افراد همزمان  مصرفي جامعه ايران، همزمان با
ويژه در دوران سالخوردگي درآمد و پس انداز خود را بيشتر صـرف مصـرف    با افزايش سن و به

كنند و تركيب و الگوي مصرفي آنها بـا توجـه بـه نيازهـاي شـان، چـه        چه كاالها و خدماتي مي
جامعه ايران با گذار از دوران جواني و ميان سـالي بـه   تغييراتي خواهد كرد و به تبع آن تقاضاي 

سالخوردگي، براي كدام گروه از كاالها و خدمات افزايشي و براي كـدام گـروه كاهشـي اسـت،     
 سواالتي است كه در فرايند انجام اين پژوهش در پي پاسخ دادن به آن هستيم.

 پيشينه تحقيق
هاي  ترين حوزه ، يكي از پرمناقشه"نندهك نظريه مصرف و رفتار مصرف" در مباحث اقتصادي

 است. هاي متعددي براي توضيح و تفسير آن، ابداع شده اقتصاد كالن است كه نظريات و مدل
هاي مختلفي مورد توجه محققين قرار ، نسل، و سال در حوزهجداسازي اثرات سن همچنين
العات به بررسي تفكيك شناسي بسياري از مطشناسي و جمعيتي جامعهاست. در حوزهگرفته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اند كه از جمله ومير و زادوولد پرداختههاي جمعيتي از جمله مرگاين سه اثر روي شاخص
اقتصاد  ) اشاره كرد. در حوزه2009( 2) و مارتين1982( 1توان به هاب كرفت، منكن و پرستون مي

انداز و نرخ بيكاري هاي درآمد، مصرف، پسنيز مطالعات زيادي به تفكيك اين سه اثر در متغير
اند. سرآغاز بررسي و مطالعه سه اثر فوق بر مصرف و درآمد خانوارها با استفاده از پرداخته

 4) و برانينگ، ديتون و آيريش1985( 3هاي نسلي از مطالعه ديتونآمارگيري ساالنه و داده
)، 1996سون ()، پاك1994( 5است. مطالعات بعدي نيز نظير ديتون و پاكسون) آغاز شده1985(

ها به تفكيك اين سه اثر ) به پيروي از آن2006( 8) و مكنزي1999( 7)، پاركر1998( 6آتاناسيون
). بررسي 1390اند (باباپورو روش بررسي، يعني حل مشكل رابطه خطي بين اين سه اثر پرداخته

، در ايران رغم مطالعات بسيار در كشورهاي مختلفمطالعات انجام شده حاكي از آن است كه به
است. در ادامه به نتايج چند مطالعه چنداني در ارتباط با رفتار مصرفي خانوارها صورت نگرفته 

 شود. اي گذرا مي مطالعه در اين زمينه اشاره
ي مصـرفي  اي تحت عنوان تجزيه و تحليل رفتار بين نسلي هزينـه  ) در مطالعه1390باباپور (

و بـا   1391تا  1363هاي هاي مقطعي بودجه خانوار سالهخانوارهاي شهري ايران، با تركيب داد
سال دنبال نمود. نتايج اين  29به مدت  1359تا  1305تابلويي، رفتار متولدين هاي شبهساخت داده

هاي قبلي در سنين هاي جديد در مقايسه با نسلمطالعه حاكي از آن است كه هزينه مصرفي نسل
عت افزايش آن رو به كاهش است. نتايج مربوط به اثر سن نشان است، اما سرمشابه افزايش يافته 

 60سالگي در حال افزايش و بعـد از آن تـا سـن     50داد كه اثر سن براي هزينه مصرفي تا سن 
در حال كاهش است. همچنين اثر سال نشان داد  سالگي تقريباً ثابت و سپس با شيب خيلي ماليمي

 هاي مختلف هماهنگي دارد.ات اقتصادي ايران در سالهاي دوران زندگي با تغييركه هزينه
به  1990تا  1976) با استفاده از اطالعات بودجه خانوار كشور تايوان در دوره 1997ديتون (

است. در اين روش درآمد به سه اثر سن، نسل، و هاي مختلف پرداختهبررسي الگوي درآمد نسل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هـاي جـوان بـا    دهد كه نسـل ه زندگي نشان ميشود. نتايج الگوي درآمد چرخسال تجــزيه مي
دليـل رشـد سـريع    توانـد بـه  افزايش منابع طول دوران زندگي مواجه هستند كه اين مسـئله مـي  

 38) در سـن  1951تـرين نسـل (متولـدين    عنوان مثال ميـانگين درآمـد جـوان   اقتصادي باشد. به
سـال زودتـر متولـد     10يي است كـه  هاسالگي، تقريباً دو برابر بيشــتر از ميانگين درآمــد نسل

هـاي پـس   هاي اوليه زندگي كاري نسبت به سالدهد كه درآمد در سالاند. اثر سن نشان ميشده
تـا   1977هـاي  سالگي تمايل به افزايش با سرعت بيشتري دارد. در اثر سال نيز براي سال 50از 

رشـد تـا حـدودي     1980 تـا  1978هـاي  بعد يعني سال رشد سريع درآمد، براي دو سال 1978
 شود.) ديده مي1979تر و سپس رشد كند يا منفي در دو سال بعد از شوك نفتي (آهسته

 ) در مطالعه اي تحت عنوان سالخوردگي جمعيت و تقاضاي مصرف در بلژيك،2007( 1لفور
 و عمـومي  و شخصـي  نقل و حمل خوراك، يها هزينه ميانسالي و جواني سنين در كه داد نشان
 يهـا  هزينـه  كـه  حـالي  در. است ديگر اقالم مصرف از باالتر اي مالحظه قابل شكل به 2زاتتجهي

  .است باالتر نسبت به سالخوردگي در سنين رفاه و مسكن شارژ، سالمت،
متناسب بـا  دريافت كه  ،ها با استفاده از نظرسنجي فرانسوي مربوط به هزينه ) 1999( 3بودير

رود كه افراد جوان از امكانات بيشتري  براي مثال، انتظار ميمصرف خاصي وجود دارد.  ي،سن هر
هـاي بهداشـتي يـا خـدمات خصوصـي       ترها اوقات فراغت بيشتر، مراقبـت  استفاده كرده و مسن
 .)4: 2007(لفور،  بيشتري داشته باشند

اي با موضوع بررسي تغييرات الگوي مصرف بواسـطه   در ادامه؛ با توجه به عدم انجام مطالعه
 شود.  وردگي جمعيت در ايران، به اين موضوع پرداخته ميسالخ

 مباني نظري 
هاي  شود ميزان مصرف بخش تالش مي 4"نظريه چرخه زندگي"در اين مطالعه با بهره گيري از 

ساله مورد  17اي  هاي مختلف زندگي جمعيت شهري طي دوره اي در دوره مختلف هزينه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Mathieu Lefèbvre 
2 Equipment 
3 Bodier  
4 Lifecycle Hypothesis 



 

 

 

 

 
 1393شناسي ايران، سال نهم، شماره هجدهم، پاييز و زمستان  نامة انجمن جمعيت   124 

  

 

 ،ريزي شده است پايه 1برامبرگ و موديگلياني كه توسط نظريه ارزيابي قرار گيرد. بر اساس اين
دهد، رفتار بر تغيير موجودي ثروت خانوار كه سطح مصرف خانوار را تحت تأثير قرار مي  عالوه

جريان بر اين مبنا، مصرفي و درآمدي مردم در طول عمر نيز در چگونگي آن مؤثر است. 
ر دوران مياني عمر بيشتر است؛ ولي سطح درآمدي فرد نوعي، در ابتدا و اواخر عمر كم و د

 . دارد اندكمصرف در تمام دوران زندگي يا ثابت است و يا روند افزايشي 
كوشند سطح مصرف خود را  اين است كه افراد عقاليي مي زندگيفرض اصلي نظريه چرخه 

يـر اقتصـادي   دارند. البته درآمد شخصي به دليل شرايط متغ ساله تقريباً ثابت نگه در يك دوره يك
خواهند تا چرخه عمر خـود را از ايـن تغييـرات سـاالنه دور      كند، با اين وجود افراد مي تغيير مي

دارند. اين امر مستلزم آن است كه افراد مصرف خود را بر پايه درآمد انتظـاري (يـا متوسـط     نگه
  ).251: 2006، 2(پرسمن درآمد انتظاري) دوره زندگي خود قرار دهند

رسـد   نظر مي شناسان از آنجا حايز اهميت به براي جمعيت موديگليانيه زندگي نظريه چرخ 
كننده را تبيين  كه دوره زندگي و سن به عنوان يكي از مهمترين عوامل تعيين كننده، رفتار مصرف

هــاي سـالمت (بــاروري،   كنــد. از ايـن رو ابعــاد مختلـف زنــدگي اجتمـاعي ماننــد، هزينـه     مـي 
هـا در   آموزش (فرزنـدان و افـراد تـازه ازدواج كـرده) و سـاير هزينـه       هاي فرزندپروري)، هزينه

 شود. هاي مختلف، در سطح خانواده قابل بررسي مي دوره
اين اسـت كـه تغييـرات جمعيتـي نقشـي       زندگيي فرضيه چرخه ها ترين داللت يكي از مهم

در آن  ردگانسـالخو كنند. در كشوري كه جمعيت  انداز ملي ايفا مي اساسي در توضيح رفتار پس
انداز افـراد در يـك كشـور بـا جمعيـت جـوان        انداز افراد بازنشسته به اندازه پس زياد است، پس

گرايد (اتفاقي كه در حال حاضر در  مي سالخوردگينيست. و هنگامي كه جمعيت كشوري رو به 
 يابد.  مي انداز ملي كاهش دهد)، نرخ پس بسياري از كشورهاي توسعه يافته رخ مي

كننده بيشـتر تـابع نيـاز     رود رفتار مصرف هاي نظريه چرخه زندگي، انتظار مي ساس داللتا  بر
متناسب با الزامات سني، درآمد، ثروت و انتظار خوش بينانه يا بدبينانه خانوار نسـبت بـه وضـع    

 ).251: 2006هاي اقتصادي متاثر شود (پرسمن،  اقتصادي كشور باشد و كمتر از سياست
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Modigliani & Bramberg 
2 Press man 
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فرانكـو  يـن تحقيـق بـا توجـه بـه اهـداف آن، از نظريـه چرخـه زنـدگي          شايان ذكر است ا
باشد از اين رو شالوده مطالعـه حاضـر بـر اسـاس ايـن       ، متأثر ميريچارد برامبرگلياني و موديگ

نظريه پايه ريزي شده است. طبق اين نظريه؛ الگوي مصرف در طول عمر يك فرد با تغيير سـن  
طول چرخه زندگي فـرد   درهاي مصرفي  آنجايي كه هزينه شود، بر اين اساس؛ از دچار تغيير مي

 شود.  كنند، بنابراين ساختار مصرف كل نيز احتماال دچار تغيير مي طور محسوس تغيير پيدا مي به

  هاي تحقيق روش مطالعه و داده
 1هاي شبه تابلويي باشد كه با رويكرد نسلي و به كمك داده اين مطالعه از نوع تحليل ثانويه مي

هاي خام طرح آمارگيري از هاي مورد استفاده در اين پژوهش داده گيرد. داده نجام ميا
تا  1375هاي هاي اقتصادي و اجتماعي خانوار است كه توسط مركز آمار ايران طي سال ويژگي
 است. آوري شده بر پايه اطالعات شهري جمع 1391

(دوره  1391تا  1375هاي  ه بين سالاي ك ساله 80تا  25در اين پژوهش رفتار مصرفي افراد 
اي  بخـش هزينـه   14بخـش از   10زماني مورد مطالعه) در اين گستره سني قـرار داشـته انـد در    

هاي خوراك، پوشاك، مبلمان و لوازم خانگي، بهداشت، ارتباطات، حمـل و   خانوار، شامل هزينه
هاي كشاورزي و  نوار در بخشگذاري خا نقل، آموزش، كاالهاي متفرقه، كاالهاي بادوام و سرمايه

ساختمان مورد بررسي قرار گرفت تا روند كاهشي يـا افزايشـي آن در طـول چرخـه زنـدگي و      
ويژه دوران سالخوردگي ارزيابي گردد. در اين مطالعه اثر سن، اثر نسـل و اثـر زمـان بـر روي      به

. اما، با توجه بـه  اي مورد بررسي قرار گرفت هاي مختلف هزينه رفتار مصرفي خانوارها در بخش
ها همانند  هدف مقاله و مفروضات تئوري چرخه زندگي، و با عنايت به اين واقعيت كه جمعيت

ها داراي سنين جواني، ميانسالي و سالخوردگي هستند، به گـزارش نتـايج اثـر سـن اكتفـا       انسان
سـال   56سـالگي (كـه شـامل     80تـا   25گرديد. الزم به ذكر است براي مطالعه اثر سن، سـنين  

مورد مطالعـه قـرار گرفـت كـه      1391تا  1375هاي  باشد) و نيز براي محاسبه اثر زمان، سال مي
 باشد سال مي 17جمعاً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Pseudo- Panel Data 
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نسـل تقسـيم    72در اين تحقيق، همچنين اطالعات موجود براي افراد براساس سال تولد به  
هـاي  ولـدين سـال  ترتيـب مت ها بهاست. اين نسلسال تعيين شده 1شده كه توزيع سني هر نسل 

شامل افراد  1375) در سال 1296هستند. در اين مطالعه سن نسل اول (متولدين  1367تا  1296
سـاله در   25) شامل افـراد  1367سالگي است، و سن نسل آخر (متولدين سال  80واقع در سن 

-ها بـه سال براي افراد و تعريف سن نسل 80تا  25است. با اعمال محدوديت سني  1391سال 
ها براي مدت زمان يكساني در نمونه لحاظ نخواهند شـد. هـر نسـل در    صورت فوق، همه نسل

بندي شوند لذا با اعمال طبقهسالگي از نمونه خارج مي 80سالگي وارد نمونه و در سن  25سن 
اند كه يا متولدين قبل حذف شده 1391تا  1375هاي موجود در بازه زمانيفوق تعدادي از نمونه

سال و كمتر از  80ها بيشتر از كه سن آنشوند و يا اينرا شامل مي 1367و بعد از  1296از سال 
هـا  گذاري روند تغيير قيمتها به تأثيرسال است. نكته كليدي ديگر در خصوص ماهيت داده 25

اسـت از همـين رو،   ها همسان نبوده تغييرات قيمت 1391تا  1375ي شود. طي دورهمربوط مي
كننـده باشـد. بـراي رفـع ايـن      هاي اسمي (جاري) ممكن است گمـراه از ارقام به قيمتاستفاده 

اسـت.   تبـديل شـده   1390هـاي ثابـت سـال    مشكل، اطالعات آمـاري مـورد بحـث بـه قيمـت     
 است. هاي قيمت براي مناطق شهري از بانك مركزي استخراج شده  شاخص

هـاي   سرپرسـتان خـانوار در نسـل    در اين مطالعه روند تحول هزينه واقعي (رفتار مصـرفي) 
به مدت  1391تا  1375هاي  سالگي طي سال 80تا  25) از سن 1367تا  1296مختلف (متولدين 

سال دنبال گرديد. براساس تجربيات مختلف آمـار و ارقـام هزينـه از ارقـام درآمـد خـانوار        17
ها است. دليل اين امر اين تري از سطح رفاه آني خانوارها تابع بسيار دقيقمعتبرتر است و هزينه
مقدار واقعـي آن  تري نسبت بههاي آماري ميزان درآمد خانوارها در سطح كماست كه در بررسي

ها قلم مورد پرسـش  شود اما هزينه خانوار بر حسب اقالم ريزهزينه و به تفكيك صدگزارش مي
منظـور  هـا و بـه  فيت بهتـر داده دليل كيگيرد. در مطالعه حاضر نيز مانند ساير مطالعات، بهقرار مي

 گرفت.ها هزينه ناخالص خانوار مبناي بررسي قرار خواهد واقعي كردن تحليل
شـود و از هزينـه سـرانه معـادل خـانوار      در اين پژوهش هزينه در سطح خانوار تعريف نمي

ار بـه همراه است. اول اينكه، احتساب واحد خانو شود. انتخاب خانوار با چند مسئلهاستفاده مي
آورد. بنـا بـه نظـر ديتـون     وجـود مـي  ها بـه عنوان مبناي مطالعات، مشكالتي را براي اعتبار نسل
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توانند مير، و مهاجرت ميو)، تحوالتي مانند ازدواج، طالق، ازدواج مجدد، سالمندي، مرگ1997(
كن اسـت  عنوان مثال ممها را دستخوش تغييرات كنند. بهتركيب خانوار و در نتيجه تركيب نسل

شـود آن  سرپرست خانواري به علت كهولت سن با فرزندانش زندگي كند كه اين امر باعث مـي 
شود. دليل دوم اين است كه با احتسـاب  خانوار سالمند در سال بعد يك خانوار جوان محسوب 

هاي خاصي قرار عنوان واحد مورد بررسي، خانوارها براساس سن ســرپرست، در نسلخانوار به
يك سن خاص (سن سرپرست) به تمام اعضاي خانوار نسبت داده  رند. در اين حالت عمالًگيمي
شود. اين در حالي است كه رفتار خانوار متأثر از رفتار اعضاي خانوار با سنين مختلف است. مي

ن جا ايتر است. اما مسئله مهم در اينهاي مبتني بر فرد قابل اعتمادتر و مناسبلذا استفاده از داده
شـوند.  هاي هزينه در سطح خانوار گزارش مياست كه در مجموعه اطالعات بودجه خانوار داده
شود. براي تخمين هزينه سرانه معادل خـانوار،   لذا بايد هزينه خانوار به نوعي به فرد نسبت داده

هـاي اقتصـادي و   استفاده كرد. از سوي سازمان همكـاري  1هاي مقياس معادلتوان از شاخصمي
هاي معادل در مطالعات پيشنهاد شده، در اين هاي متداولي براي لحاظ نمودن هزينهروش 2وسعهت

تعـداد   است كـه در آن  ) استفاده شده2009(3پژوهش از روش ارائه شده در هاتون و خندكر
 :ها استتعداد بچه بزرگساالن و 

 
 يهاي شبه تابلوي رويكرد نسلي و داده

هاي تابلويي  يكي از مهم ترين مسائل در ارتباط با اندازه گيري در مطالعات پويا فقدان توليد داده
بلند مدت است. در اين خصوص برخي از محققين معتقدند كه براي اندازه گيري در اين گونه 

اري از هاي مقطعي تكر استفاده كرد. در واقع داده 4هاي مقطعي تكراري توان از داده مطالعات مي
ها نيز همانند  آيند. لذا در اين داده هاي مقطعي در بازه زماني مشخص بدست مي تركيب داده

توان استفاده نمود. با اين تفاوت كه در  هاي تابلويي ساختاري از سري زماني مقاطع مي داده
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Equivalence Scale Indices 
2Organization for Economic Co-operation and Development(OECD) 
3 Haughton and Khandker 
4 Repeated cross-section (RCS) data 
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اي ها، واحده هاي تابلويي، واحدهاي مقطعي در طي زمان يكسان هستند اما در اين داده داده
هاي تابلويي، امكان بررسي وضيعت  مقطعي در طي زمان يكسان نيستند. در نتيجه برخالف داده

خانوار يا افراد يكساني در طي زمان وجود ندارد. زيرا افراد مصاحبه شده در هر دوره ي زماني 
 لزوما يكسان نيستند.

خود روشي را براي ) در مطالعات تجربي 1985) و ديتون (1985( برانينگ، ديتون و آيريش 
هـا در   ها در سطح فرد را بـه داده  آنها داده مطرح كردند. (RCS)هاي مقطعي تكراري  تحليل داده

سطح گروه تبديل كردند. با اين روش اگرچه امكان بررسي خانوار يا افراد يكسان در طول زمان 
طـور تصـادفي    يشان كه بههاي معيني از افراد را به كمك نماينده ها توان گروه وجود ندارد اما مي

شـوند در طـول زمـان مـورد بررسـي قـرار داد (ديتـون و         هاي متـوالي انتخـاب مـي    در بررسي
هاي از پيش تعيين شده و ثابت  ها توسط ويژگي ). اعضاي اين گروه1997، ديتون 1994پاكسون

تر  يه مناسبطور معادل بر اساس سال پا شوند. تعيين گروه بر اساس سال تولد و يا به انتخاب مي
توانـد   بنـدي افـراد مـي    هاي مختلف را در طول زمان دنبال نمود. گـروه  1توان نسل است زيرا مي

اي را در اختيار پژوهشگر قرار دهد. براي مثال اگر تمام افرادي را كـه در سـال    اطالعات ارزنده
 1386و 1385هاي حاصـل از بررسـي سـال هـاي     متولد شده اند را در نظر بگيريم با داده 1360

ها  ساله 26و  1385ساله در سال  25توانيم ميزان مصرف كل را براي افراد  به ترتيب مي 1387و
 بدست آوريم. 1387ها را در سال ساله 27و 1386را در سال

هاي تـابلويي بـراي تخمـين     معتقد است كه در صورت عدم دسترسي به داده )1985ديتون (
ـ    روابط اقتصادي مي هـا اسـتفاده نمـود. سـري زمـاني       انگين متغيرهـاي نسـل  تـوان از مقـادير مي

تواننـد جـايگزيني بـراي     سـازنند كـه مـي    هاي شبه تابلويي را مي ها، داده هاي متغير نسل ميانگين
گيـرد   هاي تابلويي باشند. در اين داده ها، متغيري كه در طول زمان مـورد بررسـي قـرار مـي     داده

هـا را نيـز    هاي مركزي مثـل ميانـه و صـدك    شاخص (مشاهدات) مقادير ميانگين است اما ساير
 توان در طول زمان مورد بررسي قرار داد.  مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Cohort   

 شود. نسل به گروهي ازافراد كه در يك دوره زماني معين متولد شده اند اطالق مي
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هـاي شـبه تـابلويي يكـي از موضـوعات جديـد و كـاربردي در         هـاي داده  تجزيه و تحليـل 
هاي شبه تابلويي محيطـي بسـيار غنـي از اطالعـات را بـراي گسـترش        اقتصادسنجي است. داده

 آورند. فراهم ميهاي تخمين و نتايج  روش
هاي تابلويي بلند مدت در ايـران، بـا اسـتفاده از     در اين پژوهش با توجه به عدم وجود داده 

هـاي مقطعـي در بـازه زمـاني      هاي مقطعي تكراري، كه از تركيب داده روش شبه تابلويي، از داده
  .آيند، استفاده شده است مشخص به دست مي

  مدل اقتصادسنجي مورد استفاده
اي با  در مقاله 1 مورد استفاده در اين پژوهش برگرفته از مدلي است كه توسط ماتيو لفورمدل 

به انجام رسيده  2007عنوان اثر سالخوردگي بر تقاضاي مصرف در كشور بلژيك، كه در سال 
 است. ساختار اين مدل به قرار زير است؛

ر گرفته است كه از يك يك مدل خطي ساده را با تاثيرات ثابت مشاهده نشده در نظ لفور
 شود: مسئله اساسي تقاضاي مصرف آغاز مي

 

 hدرامد كل خانوار   ، tدر زمان  hكاالي خريداري شده توسط خانوار  iمقدار  كه 
پارامترها  γو  α ،βاقتصادي،  -هاي جمعيت شناختي و اجتماعي بردار ويژگي  ، tدر زمان 

 ضريب خطاست. دهد،  تاثيرات ثابت فردي را نشان مي ihθستند، ه
ثابـت   ihθاز لحاظ عملي ما با مدل اساسي اثرات مشاهده نشده خطي مـواجهيم كـه اثـرات    

فرض شده اند، به اين معنا كه امكان ارتبـاط اختيـاري بـين آنهـا و ديگـر متغيرهـاي توضـيحي        
سـت كـه    cدقيقا عضـوي از يـك گـروه     hيد كه هر خانوار مشاهده شده فراهم است. فرض كن

قبال از طريـق نسـل آن (تـاريخ     cهاي پي در پي آنرا دنبال كرد، اين گروه  توان در نظرسنجي مي
متعلق  hتوانيم در زمان  ، ميtدر زمان  cشود. با در نظر گرفتن گروه  تولد سرپرست) تعريف مي

 ها را به دست آوريم: هاي ساده جمعيت كوهورت گينكل سازي كرده و آنگاه ميان cبه گروه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Matheu Lefebvre 
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ــه  ــام    log C*itك ــانگين تم ــدار مي ــورت   Cihtمق ــده در كوه ــاهده ش ــان  cمش ، و tدر زم

ــه داده     ــت. مجموع ــدل اس ــر در م ــاي ديگ ــبيه متغيره ــا     ش ــابلويي ب ــبه ت ــل ش ــاي حاص ه
ــاي مكــرر در دوره مشــاهده ــاي  ه ــ   cهــاي  و كوهــورت tه ــا ب ــن علــت كــه م ــه اي ا اســت. ب

كنـيم امـا مقطـع عرضـي متفـاوت در هـر زمـان، در حقيقـت           هاي پانـل واقعـي كـار نمـي     داده
θ*ic             در طول زمان ثابـت نيسـت. امـا اگـر در هـر تـاريخ، تعـداد خاصـي خـانوار متعلـق بـهc 

اســت. در پايــان بــرآورد  θ *نماينــده كــاالي θ*ic  تــوان فــرض كــرد كــه داشــته باشــيم، مــي
 كنيم كه: مي

 
بردار فاكتورهاي جمعيت شناختي ايست كه ممكن است در طـول زمـان     ول،در اين فرم

متغييري اسـت   تغيير كند. ما در اينجا اندازه ي خانوار را با تعداد ميانگين افراد بيان كرديم. 
ن را دهد. اين متغير است كه امكان به دست آوردن اثـر سـ   كه سن سرپرست خانوار را نشان مي

كند. در هر كوهورت، در هر تاريخ، سن ميانگين سرپرست را به عنوان مرجعـي بـراي    فراهم مي
دهد آيا سرپرست خانوار متعلق بـه   متغيري است كه نشان مي گيريم.  آن كوهورت در نظر مي

 است. cكوهورت 

 هاي تحقيق  يافته
دهد. اين نمودار  بخش مواد خوراكي نشان مي. اثر سن را بر هزينه مصرف خانوار در 1نمودار 

نشانگر آن است كه بين سن و هزينه خوراكي رابطه معكوس و جود دارد. يعني با افزايش سن 
توان نتيجه گرفت با  يابد. بنابراين مي هاي خوراكي به صورت تقريباً خطي كاهش مي ميزان هزينه

هاي خوراكي از  در جمعيت، سهم هزينهسال (جمعيت سالخورده)  60افزايش سهم افراد باالي 
سالگي چشمگيرتر  60يابد. اين كاهش در سنين بعد از  طور چشمگيري كاهش مي هزينه كل به
سال هزينه  40تا  25درصد كمتر از افراد  25تا  20سال  60توان گفت افراد باالي  بوده و مي
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يشاوندان كمتري داشته، افراد خوراكي دارند يكي از داليل آن شايد اين باشدكه افراد مسن خو
 كنند. بينند و درنتيجه افراد كمتري را نيز دعوت مي كمتري را مي

 

 
 1391تا  1375هاي  الگوي سني هزينه خوراكي خانوارهاي شهري طي سال :1نمودار 

 منبع: نتايج پژوهش

مـورد  دهد. نمـودار   . اثر سن را بر هزينه مصرف خانوار در بخش پوشاك نشان مي2نمودار 
نظر بيانگر آن است كه بين سن و هزينه پوشاك رابطه مستقيم وجود دارد يعني با افـزايش سـن   

تـر سـهم    يابد. اين روند گوياي آن است كه افـراد مسـن   هاي پوشاك نيز افزايش مي ميزان هزينه
دهند در حـالي كـه مـا انتظـار داشـتيم بـا        بيشتري از هزينه كل خود را به پوشاك اختصاص مي

ويژه در دوران سالخوردگي با كاهش اين هزينه مواجه باشيم اما اين روند شايد  ايش سن و بهافز
ويژه تغييـرات اقتصـاذي اجتمـاعي و     ناشي از وضعيت خاص جامعه ايران در دو دهه گذشته، به

هـاي رفـاهي    جمعيتي باشد زيرا اول اينكه جامعه ما ظرف بيست سال گذشته با بهبود شـاخص 
انـد   ت و دوم اينكه در اين دوران جمعيت زيادي از افراد وارد دوران فعاليت شدهمواجه شده اس

كنند كه اين  كه به دليل تنگناهاي بازار كار همچنان با پدر و مادر نه چندان جوان خود زندگي مي
هاي پوشاك را براي سرپرستان خانوار با سـنين بـاالتر بـه همـراه      تواند افزايش هزينه عوامل مي

 باشد. داشته 
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 1391تا  1375هاي  . الگوي سني هزينه پوشاك خانوارهاي شهري طي سال2نمودار 

 منبع: نتايج پژوهش

دهـد   . اثر سن را بر هزينه مصرف خانوار در بخش مبلمان و لوازم خانگي نشان مي3نمودار 
كـوس  نمودار مورد نظر نشانگر آن است كه بين سن و هزينه مبلمان و لوازم خـانگي رابطـه مع  

يابد. بنـابراين   هاي مبلمان و لوازم خانگي كاهش مي وجود دارد يعني با افزايش سن ميزان هزينه
سـال (جمعيـت سـالخورده) در جمعيـت،      60توان نتيجه گرفت با افزايش نسبت افراد باالي  مي

يابـد. و ايـن   طور چشمگيري كـاهش مـي  هاي مبلمان و لوازم خانگي از هزينه كل بهسهم هزينه
دهند البته  وه سني، سهم كمتري از هزينه كل را به خريد مبلمان و لوازم خانگي اختصاص ميگر

رسد زيرا خريد مبلمان و لوازم خانگي در ايران بيشـتر   اين امر تا حدود زيادي طبيعي به نظر مي
 افتد.  خصوص در اوان پيوند زناشويي اتفاق مي تر و به در سنين پايين

 
 1391تا  1375هاي  ي هزينه مبلمان و لوازم خانگي خانوارهاي شهري طي سال. الگوي سن3نمودار 

 منبع: نتايج پژوهش
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دهد. ايـن   . اثر سن را بر هزينه مصرف خانوار در بخش بهداشت و درمان نشان مي4نمودار 
نمودار نشانگر آن است كه بين سن و هزينه بهداشت و درمان رابطه مستقيم و جـود دارد يعنـي   

توان نتيجه گرفـت   يابد.بنابراين مي هاي بهداشتي و درماني افزايش مي يش سن ميزان هزينهبا افزا
هاي بهداشتي و  سال (جمعيت سالخورده) در جمعيت سهم هزينه 60با افزايش سهم افراد باالي 

 يابد.  طور چشمگيري افزايش مي درماني از هزينه كل به
سال به باال شيب خيلي تندي  60صوص در سنين خ ها به الزم به ذكر است افزايش اين هزينه

هاي دوران سـالمندي و نشـأت گرفتـه از     تواند ناشي از بيماري گيرد. اين موضوع مي به خود مي
 گذار اپيدميولوژيك باشد.

 
 1391تا  1375هاي  . الگوي سني هزينه بهداشتي و درماني خانوارهاي شهري طي سال4نمودار 

 منبع: نتايج پژوهش

تـا   75هـاي   هاي حمل و نقل در ايران طي سـال  ، اثر سن بر سطح تغييرات هزينه5ار نمود 
رود كه با افزايش سن، با توجه بـه كـاهش تحـرك افـراد، سـطح       دهد. انتظار مي را نشان مي 91

هاي حمل و نقل كاهش پيدا كند اما نمودار مربوطه نشانگر آن است كه بين سن و هزينـه   هزينه
هـاي حمـل و نقـل     مستقيم و جود دارد يعني با افـزايش سـن ميـزان هزينـه    حمل و نقل رابطه 

تـا   27ها در ايـن بخـش در سـنين     دهد سير صعودي هزينه يابد اين نمودار نشان مي افزايش مي
سالگي به صورت جهشي بوده و از اين سن به بعد با شيب ماليم تـري بـه رونـد افزايشـي      45

 دهد.   خود ادامه مي
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سال (جمعيـت سـالخورده) در    60ان نتيجه گرفت با افزايش سهم افراد باالي تو بنابراين مي
تواند ناشي  هاي حمل و نقل از هزينه كل افزايش يافته است اين موضوع مي جمعيت، سهم هزينه

ويژه دستيابي به رفاه نسبي و افزايش سطح دسترسي افراد  از تحوالت اقتصادي اجتماعي ايران به
هاي شخصـي،   و نقل عمومي و قدرت خريد مردم در خصوص اتومبيل جامعه به خدمات حمل

 طي دوره مورد مطالعه باشد.

 
 1391تا  1375هاي  . الگوي سني هزينه حمل و نقل خانوارهاي شهري ايران طي سال5نمودار 

 منبع: نتايج پژوهش
 

ار بيـانگر آن  دهد اين نمود . اثر سن را بر هزينه خانوار در بخش ارتباطات نشان مي6نمودار 
است كه بين سن و هزينه ارتباطات رابطـه مسـتقيم وجـود دارد يعنـي بـا افـزايش سـن ميـزان         

 يابد.  هاي ارتباطات افزايش مي هزينه
اي ما، هزينه ارتباطات نه تنها با افزايش سن كـاهش نيافتـه بلكـه از     بر خالف ادعاي فرضيه

سالگي به بعد شيب آن تا  60ه و در سنين سالگي با يك شيب تند باال رفت 60سالگي تا  25سن 
تواند تا حدود زيادي  حدودي ماليم شده است اما روند همچنان افزايشي است. اين وضعيت مي

سال گذشته در ايران باشد كـه باعـث گرديـده     20هاي ارتباطات طي ناشي از توسعه زير ساخت
 ات برخوردار شوند. سال از اين امكان 60ويژه افراد باالي  افراد همه سنين و به
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 1391تا  1375هاي  . الگوي سني هزينه ارتباطات خانوارهاي شهري ايران طي سال6نمودار 

 منبع: نتايج پژوهش

دهد ايـن   . اثر سن را بر هزينه مصرف خانوار در بخش آموزش و تحصيل نشان مي7نمودار 
عكوس وجود دارد يعنـي  نمودار گوياي آن است كه بين سن و هزينه آموزش و تحصيل رابطه م

توان نتيجه گرفت با افـزايش   يابد. بنابراين مي هاي آموزشي كاهش مي با افزايش سن ميزان هزينه
هاي آموزش و تحصيل از  سال (جمعيت سالخورده) در جمعيت سهم هزينه 60سهم افراد باالي 

خـش عمـده   يابد. اين موضوع ناشي از ايـن اسـت كـه ب    طور چشمگيري كاهش مي هزينه كل به
افتـد و   سالگي) اتفـاق مـي   30هاي آموزشي افراد در سنين نوجواني و ابتداي جواني (زير  هزينه

ها با ورود به دوران سالمندي و سالخوردگي سهم كمتري از هزينه كل را به امـر   افراد و جمعيت
 دهند. آموزش اختصاص مي

 
 1391تا  1375هاي  ي ايران طي سال. الگوي سني هزينه آموزش و تحصيل خانوارهاي شهر7نمودار 

 منبع: نتايج پژوهش
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 مربوطـه  نتـايج .. دهـد  اثر سن را بر هزينه مصرف كاالهاي متفرقه خانوار نشان مي .8 نمودار
 كـاهش  حـال  در سـالگي  80 سـن  تا مصرفي كاالهاي متفرقه هزينه براي سن اثر دهد؛ مي نشان
 خانوار مصرف كاالهاي متفرقه ميزان در كننده نتعيي متغيير يك عنوان به سن ديگر بيان به. است
با فرض اينكه اين گروه كاال از كاالهاي ضروري و شناخته شـده خـانوار   . شود مي گرفته نظر در

هـاي غيـر ضـروري خـانوار      آيد روند كاهشي آن نشان دهنده روندكاهشي هزينه به حساب نمي
 سالخوردگي است. متناسب با افزايش سن و الزامات سبك زندگي در دوران 

 
هاي  . الگوي سني هزينه كاالها و خدمات متفرقه خانوارهاي شهري ايران طي سال8نمودار 

 1391تا  1375

 منبع: نتايج پژوهش
 سن در اين بخش. دهد . اثر سن را بر هزينه مصرف كاالهاي بادوام خانوار نشان مي9نمودار 

 شـده اسـت. نمـودار    گرفتـه  نظـر  در خـانوار  مصرف ميزان در كننده تعيين متغيير يك عنوان به
به شـدت در   سالگي 80 سن تا مصرفي مورد نظر، هزينه براي سن اثر مربوطه نشانگر آن است؛

هـاي   است. به بيان ديگر بين سن و ميزان هزينه مصرف كاالهاي بادوام طـي سـال   افزايش حال
ن، تقاضاي مصـرف در بخـش   مورد نظر رابطه معني داري وجود دارد به طوري كه با افزايش س

 بـا  ايـران،  جـوان  جمعيـت  سـني  توان گفت؛ سـاخت  يابد. در مجموع مي مورد نظر افزايش مي
 تغييـرات  ديگـر  سـوي  از. اسـت  بوده گذار اثر شدت به مصرف، هزينه افزايش بر زمان گذشت
 نشـان  را خـود  بيشـتر  بـادوام  كاالهـاي  در كـه  رفـاهي  امكانات از برخورداري در زندگي سبك
زنـدگي، تـوأم شـده و     چرخـه  به ورود در آنها گيري شتاب و جوان سنين تورمي اثر با دهد مي

 افزايش هزينه مصرفي اين قلم از كاالها را به دنبال داشته است. 
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 1391تا  1375هاي  . الگوي سني هزينه كاالهاي بادوام خانوارهاي شهري ايران طي سال9نمودار 

 
 منبع: نتايج پژوهش

هاي مسـكن و كشـاورزي در    گذاري خانوار در بخش . اثر سن را بر ميزان سرمايه10نمودار 
دهـد نمـودار مـورد نظـر      نشـان مـي   1391تا  1375هاي  بين خانوارهاي شهري كشور طي سال

گـذاري خـانوار در بخـش كشـاورزي و مسـكن رابطـه        نشانگر آن است كه؛ بين سن و سـرمايه 
 يابد.  گذاري افزايش مي افزايش سن سرمايهمستقيمي وجود دارد بدين معني كه با 

گذاري در سنين باالتر احتماالً ناشي از آن است كه، افراد مسـن محافظـه    اين افزايش سرمايه
هايي كه ريسك پـذيري پـايين تـري دارنـد متمركـز       هاي خود را در بخش كارتر بوده و سرمايه

ويـژه افـراد    در بين جامعه ايرانـي، بـه   كنند. بعالوه اينكه، گرايش به داشتن زمين و مستقالت مي
 رسد.  مسن تر، تا حدودي بيشتر است، بنابراين اين افزايش منطقي به نظر مي

 
 1391تا  1375هاي  گذاري خانوارهاي شهري طي سال . الگوي سني سرمايه10نمودار 

 منبع: نتايج پژوهش
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هـاي مختلـف    ضـا در بخـش  در پايان، با توجه به نتايج حاصله، چشم انـدازي از ميـزان تقا  
 گردد؛ اي در زمان تورم سالخوردگي جمعيت ايران ارائه مي هزينه

 كاهش تقاضا
سالگي به بعد،  60ويژه از سنين  دهد با افزايش سن و به نشان مي 11همان طور كه نمودار 

هاي آموزش، خوراك، مبلمان و لوازم خانگي و كاالها و خدمات  هاي مربوط به بخش هزينه
هاي غير ضروري خانوار متناسب با  ه روندي كاهشي دارند اين روند نشانگر كاهش هزينهمتفرق

تواند ناشي از  افزايش سن و الزامات سبك زندگي در دوران سالخوردگي است اين موضوع مي
هاي ضروري  انداز خانوار در زمان بازنشستگي و اولويت يافتن ساير هزينه كاهش درآمد و پس

توان چنين استنباط كرد كه تا سه دهه آينده، ميزان تقاضا در اين چهار بخش  ميباشد. بنابراين 
گذاري و تربيت  شود از اينرو ضرورت دارد از هم اكنون ميزان سرمايه دچار كاهش اساسي مي

نيروي انساني متناسب با نياز آينده تنظيم گردد. تا در آتيه با هدر رفت منابع و مازاد نيروي كار 
 يم.مواجه نشو

 
 يابند هايي كه با افزايش سن كاهش مي . هزينه11نمودار 

 منبع: نتايج پژوهش
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 افزايش تقاضا
هاي  ويژه در دوران سالخوردگي، سهم هزينه دهد كه با افزايش سن و به ، نشان مي12نمودار 

هاي  بهداشت و درمان و كاالهاي بادوام افزايش خواهد يافت هرچند سهم افزايش هزينه
توان نتيجه  اين تغييرات مي باشد. از الگوي مربوط به تر مي و درمان به فراخور قابل توجهبهداشت 

گرفت كه با توجه به تغييرات ساختار سني ايران در چند دهه آينده و افزايش قابل توجه نسبت 
سالخوردگان در جمعيت، در آتيه به مراتب بيشتر از وضعيت كنوني بخش بهداشت و درمان 

باشد  ريزي منسجم در اين زمينه ضروري مي خواهد بود، بنابراين نياز به يك برنامههزينه بر 
هاي مربوط به  همچنين نتايج حاكي از آن است كه با افزايش سن، عالوه بر افزايش هزينه

هاي ساختمان و كشاورزي  گذاري در بخش پوشاك، حمل و نقل و ارتباطات، ميزان سرمايه
 مدت مدنظر قرار گيرد.  هاي ميان ريزيتواند در برنامه ن موضوع نيز ميافزايش خواهد يافت كه اي

 

 
 يابند هايي كه با افزايش سن افزايش مي . هزينه12نمودار 

 منبع: نتايج پژوهش
 

دهد در سطح جامعه به تبع خانوار، با تغيير در ساختار  در مجموع نتايج اين مطالعه نشان مي
هـا در سـطح اقتصـاد كـالن،      وران سـالخوردگي، سـاختار هزينـه   ويژه با ورود به د جمعيت و به
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هـا بـا افـزايش تقاضـا و در      اي كه در برخي از بخش شود به گونهدستخوش تغييرات اساسي مي
هـاي   توانـد تغييـر در بخـش   برخي ديگر با كاهش تقاضا روبرو خواهيم شد. ايـن تغييـرات مـي   

شته باشد و باعث افزايش تقاضاي نيروي كـار در  مختلف اقتصادي و بازار كار را نيز به همراه دا
هاي اقتصـادي شـود از اينـرو توجـه      ها و كاهش تقاضا در بعضي ديگر از بخش بعضي از بخش

كه كشور ما در حال  ويژه اين تواند سودمند باشد. بهريزي بر مبناي آن، مي اين تغييرات و برنامه به
 باشد.سالخوردگي ميسالي به  حاضر در مرحله گذار از دوران ميان

توان گفت: در اين پژوهش با مطالعه بر روي رفتار مصرفي خانوارهـا در طـول    در نهايت مي
اندازي نسبتاً گويا در خصوص رفتار مصرفي جمعيت ايران در طول دوران  چرخه زندگي، به چشم

رها در سـطح  گذار از جواني به سالخوردگي رسيديم. در حقيقت با استناد به رفتار مصرفي خانوا
اندازي گويـا در خصـوص رفتـار مصـرفي      اقتصاد خرد، به دنبال حدس زدن و دستيابي به چشم

 شناختي بوديم، كه تا حدودي به آن دست يافتيم. جمعيت ايران در طي مراحل گذار جمعيت
 
 گيري نتيجه
 طي كردن مراحل گذار و حركت به در حال در حال توسعه كشورهاي خيلي از مانند ايران

 اتتغييرا ب ساختار سني جمعيت آن شود پيش بيني مياست.  سمت مراحل پاياني انتقال جمعيتي
سال به  15در حال حاضر نسبت افراد كمتر از  مواجه شود. 21 نيمه اول قرن اي در قابل مالحظه

درصد بوده  45حدود  1365درصد رسيده است در حالي كه اين نسبت در سال  25كمتر از 
شود اين  درصد رسيده و برآورد مي 70نسبت افراد در سن كار و فعاليت به باالي  است همچنين

سال نيز  65رقم تا چند دهه آينده با اندكي تعديل پا برجا بماند از سوي ديگر نسبت افراد باالي 
طي چند دهه آينده دستخوش تغيير خواهد شد با وجود آنكه اين نسبت در حال حاضر كمي 

 10ست اما برآوردها نشانگر ان است كه اين نسبت تا سه دهه آينده به باالي درصد ا 5بيش از 
ويژه سياستگزاران  درصد خواهد رسيد اين موضوع ذهن صاحب نظران جمعيتي و اقتصادي و به

 را به خود مشغول كرده است 
 80تـا   25در اين مطالعه تالش شده است به روش شبه تابلويي رفتار مصرفي افراد سـنين   
مورد ارزيابي قرار گيرد هدف كلي از انجام اين كار، به دست  1391- 1375هاي  اله، طي سالس
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باشد.الزم به ذكر است  اي مي هاي مختلف هزينه هاي سني در بخش دادن روند مصرف اين گروه
سال با ديگر سنين مورد مقايسه  60سعي شده است با اين كار تقاضاي مصرف سنين افراد باالي 

كند و  سال كشور از چه الگوي مصرفي تبعيت مي 60رد تا مشخص گردد جمعيت باالي قرار گي
اي متـورم و در كـدام    هاي هزينـه  تقاضاي مصرف براي اين قشر از جامعه در كدام يك از بخش

كند تـا بـا الگـو گـرفتن از      ها روند كاهشي دارد. پاسخ به اين سوال به ما كمك مي يك از هزينه
ر و الگوي مصرف آن، به الگوي مصرف جامعه در سطح اقتصاد كالن برسـيم.  اقتصاد خرد خانوا

كنـيم. در ايـن    بدين معني كه ما جمعيت يك كشور را به مثابه جمعيت يك خـانوار فـرض مـي   
مقايسه، همان طور كه سرپرست يك خانوار و افراد تحت تكفل آن داراي الگوي مصرف خاص 

ويـژه بـا ورود بـه دوران سـالمندي، الگـوي       سن، بـه  در طول چرخه زندگي هستند و با افزايش
شود، جمعت يك كشور نيز با تغيير در ساختار سـني   مصرفي آنها دستخوش تغييرات اساسي مي

ويژه با افزايش سهم سالخوردگان در آن جمعيت، الگـوي مصـرف آن دسـتخوش تغييـرات      و به
 شود. بنيادي مي

اثرات سني بر تركيب مصرف نقش بسزايي دارد  هاي اين پژوهش دريافتيم كه بر اساس يافته
عـالوه دريـافتيم    دهنـد. بـه   و خانوارها متناسب با چرخه عمر، ساختار مصرف خود را تغيير مـي 

 مصرف خاص جواني و مصرف خاص سالخوردگي وجود دارد.
هاي خانوار، شامل خوراك، پوشاك، مبلمان و لوازم خانگي،  بخش از هزينه 9در اين مطالعه 

اشت، ارتباطات، حمل و نقل، آموزش، كاالهاي متفرقه و كاالهاي بادوام، مورد بررسي قـرار  بهد
ويـژه دوران سـالخوردگي    گرفت تا روند كاهشي يا افزايشي آن در طـول چرخـه زنـدگي و بـه    

سـالگي بـه بعـد،     60ويـژه از سـنين    ارزيابي گردد. نتايج حاصله نشان داد با افزايش سـن و بـه  
هاي بهداشت، كاالهاي بادوام منزل، ارتباطات، حمل و نقل و پوشاك  ط به بخشهاي مربو هزينه

هـاي آمـوزش، خـوراك،     هاي مربوط بـه بخـش   گيرند. از طرفي هزينه روند افزايشي به خود مي
مبلمان و لوازم خانگي و كاالها و خدمات متفرقه روندي كاهشي دارند. همچنين در اين مطالعـه  

هاي كشاورزي و ساختمان مـورد كنكـاش قـرار گرفـت و      ار در بخشگذاري خانو روند سرمايه
گذاري در اين  ويژه با ورود به دوران سالخوردگي ميزان سرمايه معلوم گرديد با افزايش سن و به

 يابد.  طور چشمگيري افزايش مي دو بخش به
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تباطـات،  هاي بهداشت و درمان، كاالهاي بـادوام منـزل، ار   همان طور كه اشاره گرديد هزينه 
هـاي   يابـد، مقولـه   حمل و نقل و پوشاك، هنگامي كه نسبت سالخوردگان در جامعه افزايش مـي 

هاي آموزش، خـوراك، مبلمـان و    هاي مربوط به بخش مهمتر مصرف كل هستند. از طرفي هزينه
لوازم خانگي و كاالها و خدمات متفرقه در هنگام تورم سالخوردگي، در مصرف كل عامـل كـم   

 تند.اهميتي هس
توان ابراز داشت؛ با توجه به تغييرات قابل توجه ساختار سني  بر مبناي نتايج اين پژوهش مي

جمعيت و افزايش مشهود سهم سالمندان در كشور طي چند دهـه آينـده، تغييـرات در تقاضـاي     
هاي مختلف اقتصادي  باشد. به تبع اين تغييرات، بخش مصرف كل و ساختار آن دور از انتظار نمي

شود و ما در آينده نسبت بـه وضـعيت كنـوني در     خود دستخوش تغيير مي بازار كار نيز خودبهو 
هـايي   هايي مانند بهداشت و درمان با تقاضاي بيشتري روبرو خواهيم بود. برعكس، هزينـه  بخش

مانند آموزش و مواد خوراكي با توجه به افزايش نسبت سالمندان در جمعيت، سـهم كمتـري از   
نسبت به حال حاضر به خود اختصاص خواهد داد. به تبع اين تغييرات، نياز به نيروي  هزينه كل را

ريزي  انساني بيشتري در بخش بهداشت و درمان خواهيم داشت. از طرفي در صورت عدم برنامه
صحيح ممكن است با مازاد نيروي انساني در بخش آموزش و حتي توليد و توزيع مـواد غـذايي   

هاي الزم مطابق با الگوي مصرف  ريزي ن توجه به اين تغييرات و انجام برنامهمواجه شويم. بنابري
خانوارها و به تبع آن الگوي تقاضاي مصرف در سطح اقتصاد كالن، به منظور جلوگيري از هـدر  

باشد.  ويژه سالمندان ضروري مي رفت منابع و امكانات و پاسخ شايسته به نيازهاي افراد جامعه و به
به ذكر است؛ با توجه به وضعيت اقتصادي نه چندان مطلوب ايران در طول دوره مطالعه البته الزم 

هاي  رسد برخي از رفتار و شرايط اجتماعي، فرهنگي حاكم بر آن، و نيز گذار جمعيتي، به نظر مي
عـالوه   هاي مختلف سني، مختص شرايط كنوني جامعه ايران است. به مصرفي حال حاضر گروه

هاي متفاوت داراي شرايط يكساني نبوده و از عاليق و نيازهـاي   مختلف در زمانهاي  اينكه نسل
هاي  ساله 80تا  60باشند. براي مثال با فرض شرايط اقتصادي يكسان،  نسبتاً متفاوتي برخوردار مي

از بعضي لحاظ متفاوت بوده و به تبع آن الگوي  1420هاي دهه  ساله 80تا  60قطعاً با  1390دهه 
هاي كالن اقتصادي   ريزي باشد. از اينرو توجه به اين نكات در برنامه نان عيناً شبيه هم نميمصرفي آ

 اجتماعي ضرورتي انكارناپذير است. –
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اي از  توان گفت؛ سالخوردگي جمعيت به خودي خود تهديد نيست بلكه مرحله در نهايت مي
شـوند. تجربـه بعضـي     جـه مـي  اي از زمان با آن موا گذار جمعيتي است كه همه جوامع در برهه
توان اين پديده جمعيتي را به نحـوي مهـار    دهد كه مي كشورهاي سالخورده مانند ژاپن نشان مي

كرد كه به يك فرصت مغتنم تبديل شود. الزمه اين كار حمايت، تربيت و توانمندسازي جوانـان  
تـوانيم بـا    ا هـم مـي  امروزي به منظور داشتن سالخوردگاني تندرست و توانمند است. از اينرو م

ريزي منسجم، اين مرحله از گـذار   ها و تنگناهاي دوران سالخوردگي و با برنامه شناسايي فرصت
 جمعيتي را به خوبي و به دور از هر گونه تنگنايي سپري نماييم. 

هـاي   اندازي از تغييرات آينده در بخش  تواند چشم نتايج حاصل از انجام پژوهش حاضر مي 
ريـزي بـر    هـا و برنامـه   ي و نيز بازار كار را نشان دهد. بنابراين توجه به اين يافتهمختلف اقتصاد
 مدت نتايج مفيدي به همراه داشته باشد.  تواند در ميان اساس آن مي
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