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 49، شمارهسيزدهم پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ـفصلنامة علمي

  
  

  ***سمانه افتخاري، **ندا مصطفوي، *زهرا رضايي قهرودي
  

 سِـني و  مختلـف هـاي   در گـروه  خانوارهـا و اقتصادي و الگوي مـصرف   اجتماعيي ها ويژگيشناخت   :مقدمه
صادي و اجتماعي هر كشور     تاقهاي    ريزي مه برنا  و ها  سياستبراي ارزيابي   از ابزارهاي مهم    ،  اي  درآمدي و هزينه  

خُـرد و كـالن اسـت كـه رفتـار           هـاي      اين مبحث همواره از موضوعات مهم اقتصادي در داده         .رود ميمار  به ش 
در اين مقاله، الگوي مـصرف خانوارهـاي        . كند  اقتصادي خانوار را در دوران عمر بررسي و تجزيه و تحليل مي           

يـر تـدريجي توزيـع       تحليل و بررسي شد كه هدف آن، شناسـايي تغي          1387 تا 1375 هاي  سالدر طول   شهري  
  .اي برخي اقالم اصلي مصرفي خانوارهاست هزينه
توصـيفي و اقتـصادي براسـاس اطالعـات طـرح آمـارگيري از هزينـه و درآمـد                      تحقيق حاضر تحليـل      :روش

 تحليل توصـيفي رونـد تغييـرات مـصرف          عالوه بر .  است 1387 تا 1375 هاي  سالدر طول   خانوارهاي شهري   
هـا نيـز بـرآورد شـده      گروه زندگي همة الگوي مصرف چرخ) 1997ديتون، (مدل ديتون   خانوارها، با استفاده از     

ن بررسـي   امكـا اي كـه      به گونه شود؛    خانوارها به آثار گروه و سِن و سال تجزيه مي         ة  در اين روش، هزين   . است
 .شود زندگي فراهم ة ها در چرخ اجزاي الگوي مصرف نسل

هـاي مختلـف      خانوارهاي شهري در بخش   ة  توان به تغيير الگوي هزين      حقيق، مي هاي اين ت    ين يافته تر  مهم از   :ها  يافته
 5/2تقريباً  غيرخوراك  ة  ، سهم هزين  1375در سال   اي كه     به گونه  بررسي شده اشاره كرد؛      هاي  سالدر طول   اي    هزينه

در طـول  همچنـين  . ت برابر رسيده اس 4به  تقريباً  ، اين سهم    1387كه در سال      هاي خوراك بوده؛ درحالي     برابر هزينه 
هاي كـاال     كه سهم هزينه    هاي پوشاك و كفش كاهش چشمگيري داشته؛ درحالي         تحت بررسي، سهم هزينه    هاي  سال

روندي افزايـشي  تقريباً هاي بهداشت، درمان، ارتباطات و انتقاالت       و خدمات متفرقه افزايش چشمگير و سهم هزينه       
زنـدگي ميـان كاالهـاي      ة  ان داد كه الگوي منحني متفاوتي از چرخـ        خانوارها نش ة  بندي هزين   نتايج مدل . داشته است 

دوام و بـادوام و   هـاي كاالهـاي بـي      الگـوي هزينـه   اي كـه      به گونـه  مختلف مصرفي خانوارهاي شهري وجود دارد؛       
كـه   ثابت است؛ درحـالي  تقريباً   سالگي افزايشي بوده و پس از آن،         55ونقل با افزايش سِن سرپرست خانوار تا          حمل

قـوزدار  تقريبـاً   خدمات فرهنگي و تفريحات، غذاي آماده، هتل و رستوران در خانوارهاي ايراني             ة  گوي سِني هزين  ال
پوشاك و كفش نيز الگوي هزينه قـوزدار و حـداكثر           ة  دربار.  سالگي است  55بوده است؛ يعني حداكثر مقدار آن در        

  .ستي زن و مرد نيز متفاوت استهمچنين الگوي مصرف خانوارها، با سرپر. سالگي است45مقدار در 
كاالهاي بادوام و خـدمات     ة  نتايج نشان داد كه قدرت خريد خانوارها در اوايل دوران زندگي كم است؛ لذا تهي               :بحث

مختلـف  هـاي   رفاهي و رسيدن به استانداردهاي زندگي مشكل است؛ اما بعد از گذشت چندين سـال كـار در بخـش     
كاالها و خـدمات رفـاهي      ة  ها، تهي   راد و خانوارها و درنتيجه، افزايش قدرت خريد آن        وري اف   اقتصادي، با افزايش بهره   

هـا يـا    هـاي گـروه   از طرفي، هزينـه .  به سطح زندگي استاندارد و مطلوب فراهم شده استيابي دستآسان شده و نيز  
توانـد   اين مسئله مي.  هستندهاي پيرتر است؛ حتي زماني كه در سِن مشابهي    ها و نسل    تر بيشتر از گروه     هاي جوان   نسل

  .دوش  ميتر هاي نسل جوان  آن، افزايش هزينهبه تبعدرآمد و بهتر شدن  رشد سريع اقتصادي باشد كه منجر به به دليل
  

دوام،  گروه، هزينه، كاالهاي بي زندگي، هزينه و درآمد خانوارهاي شهري، همة چرخ: ها واژه كليد
 .كاالهاي بادوام

  30/02/92: تاريخ پذيرش    24/01/90: تاريخ دريافت

                                                           
  .)ويسنده مسئولن( <z_rezaei@srtc.ac.ir> .آمارة دكتر آمار، پژوهشكد* 

  . اقتصاد، مركز آمار ايران ارشديكارشناس** 
 .دكتر آمار، دانشگاه تهران*** 

زندگي خانوارهاي شهريةالگوي مصرف در چرخ
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  مقدمه
 ارزيـابي   بـه منظـور   خانوار است كه    ة  آماري، بررسي بودج  ة  ترين مطالع   يكي از اساسي  

از . گيـرد   هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي در اغلبِ كشورهاي جهـان صـورت مـي               برنامه
رونـد  هـا و درآمـدهاي خانوارهـا و           توان به چگونگي توزيـع هزينـه         اين بررسي مي   طريق

معمـوالً در اوايـل دوران زنـدگي        . ها در دوران زندگي افراد و خانوارها پي برد          تغييرات آن 
كاالهاي بادوام و ة  آن، تهي به دنبال  قدرت خريد، ضعيف باشد و       از نظر ممكن است خانوار    

اما بعـد از گذشـت      . خدمات رفاهي و رسيدن به استانداردهاي زندگي برايش مشكل باشد         
وري افـراد و      مختلف اقتصادي، انتظار ايـن اسـت كـه بهـره          هاي    ار در بخش  چندين سال ك  

 كاالها و خـدمات     اين گونه ة  خانوارها افزايش يابد و درنتيجه، با افزايش قدرت خريد، تهي         
  . رفاهي آسان شود و به زندگي استاندارد و مطلوب برسد

 و كالن اسـت     خُردهاي    زندگي همواره از موضوعات مهم اقتصادي داده      ة  مبحث چرخ 
برخـي  . كنـد    مـي  تجزيـه و تحليـل    كه رفتار اقتصادي خانوار در دوران عمـر را بررسـي و             

ة كاالهـاي مـصرفي، هزينـ    ة  اقتصادي، نظير هزين  اجتماعي  ي  ها  شاخصهاي مرتبط با      كميت
زندگي مشخص و متمـايزي     ة  كاالهاي بادوام، بعد خانوار، درآمد و مصرف، الگوهاي چرخ        

 ميـاني   هـاي   سـال در  اي كـه      بـه گونـه   دار دارند؛   كوژا معموالً الگوي سِني     ه  اين نرخ . دارند
ي، از طرفـ  . شـود   ، كاهـشي مـي    بـه بعـد   رسـد و از آن        زندگي، به حداكثر مقدار خـود مـي       

اقتصادي در معـرض تغييـرات قرنـي هـستند؛ بـراي مثـال، درآمـد،                اجتماعي  ي  ها  شاخص
تغييـر اسـت؛    در حـال    زمـان،   ر طـول    داقتـصاد   ة  انداز و بعد خانوار با توسـع        مصرف، پس 

، يكـسان و مـشابه باشـد،        در پـي   هاي پـي    درنتيجه، حتي اگر شكل الگوي نسل، براي نسل       
زنـدگي  ة  چرخة  نخستين ظهور نظري  . كند  ها از يك نسل به نسل ديگر تغيير مي          موقعيت آن 
و برومبـرگ،   موديگلياني   (50ة  اي آغاز شد كه فرانكو موديگلياني در ابتداي ده          از دو مقاله  

كند،  ها اشاره مي داربودن منحني هزينه كوژتاريخچه و ادبيات مستندي كه به       . نوشت) 1954
تـرو،  (تـوان بـه       مثال، مي به طور   . گردد  به چهل سال پيش از اين برمي      تقريباً  وسيع است و    

آتاناسـيو و  (، )1995آتاناسـيو و وبـر،   (، )1991كارول و سامرز، (، )1974هكمن، (،  )1969
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 فرنانـدز (، )2002گورينچـاز و پـاركر،   (، )2001آنجلوتـوز و ديگـران،   (، )1999يگـران،  د

  .اشاره كرد) 2009آگايار و هارست، (و ) 2007ويالورد و كروجر، 
بررسي الگوي مصرف خانوارهاي ايراني با استفاده       ة  در زمين در ايران، مطالعات موردي     

هـاي خُـرد طـرح آمـارگيري از           فاده از داده  هاي كالن صورت گرفته است؛ اما با است         از داده 
هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي كمتر تحليلـي صـورت گرفتـه اسـت، غيـراز                  

هـاي مختلـف،    هاي بخش كل و نه هزينهة براي هزين) 2011(اي كه صالحي و ماركو     مطالعه
 . اند انجام داده... دوام، خوراك، درمان، مسكن و  كاالهاي بادوام، بياز جمله

در آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري كشور كـه از منـابع غنـي اطالعـاتي                  
هـايي اسـت كـه از سـال            طرح از جمله مطالعات اقتصادي و اجتماعي خانوارهاست،      ة  زمين

كاربردهاي اساسي و متنوع . ، مركز آمار ايران آن را براي نقاط شهري اجرا كرده است       1347
ة خانوارهـاي شـهري، مطالعـ     ة  يري شامل بررسي الگوي مصرف و هزينـ       از نتايج اين آمارگ   

 عـدالت   تـأمين ة  در زمين ي اقتصادي   ها  سياستروند مصرف كاالها و خدمات، ارزيابي آثار        
روابـط متقابـل    ة  اجتماعي و بررسي توزيع درآمد و، امكانات و تسهيالت خانوارها، مطالعـ           

امكان بررسي خانوارهاي زيـر خـط       آوردن  فراهم  اقتصادي خانوارها،   اجتماعي  ي  ها  ويژگي
اقتـصادي  هـاي   ريزي ها و برنامه اين آمارگيري را در بررسيهاي  فقر، اهميت استفاده از داده 

  . دهد كشور نشان مياجتماعي 
 تا 1375 هاي  سالدر طول   هاي مصرفي خانوارهاي شهري       گيري هزينه   اين مطالعه با پي   

اي، روند تغييرات مصرف اين كاالهـا را          هاي هزينه   هكل و زيرگرو  ة  ، هزين به تفكيك ،  1387
 اختالف زياد بين رفتار بازار كـار        به دليل همچنين  . تحت مطالعه بررسي كرد   ة  دوردر طول   

خانوارها به تفكيك سرپرستان زن و مـرد  ة الگوي هزينة سرپرستان زن و مرد، بررسي تجزي  
يار كمتـر از خانوارهـاي بـا        بـس  - درصـد  10-تعداد خانوارهاي با سرپرست زن     (؛ضروري

  .است) سرپرست مرد است
  چارچوب نظري 

 در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه نـادر           بلند مدت هاي     با دوره  تركيبيهاي    داده
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سـاالنه  ،  زماني منظم ة  مكرر در دور  به طور   هاي خانواري مستقل مقطعي       هستند؛ اما آمارگيري  
هـايي، خانوارهـاي       در چنـين آمـارگيري     .شـود   جرا مـي   ا ، در اين كشورها   يك سال يا كمتر از    

 از افـراد    هيچ يك امكان دنبال كردن    اي كه     به گونه شوند؛    انتخاب مي  آمارگيريمتفاوتي در هر    
، يعنـي افـرادي كـه تـاريخ تولـد             گـروه   زمان وجود ندارد؛ ولي دنبال كردن افراد هـم        در طول   

ين تـر   مهـم  ،  بر اين اساس  . پذير است    امكان يكسان دارند، از يك آمارگيري به آمارگيري ديگر       
ة هاي قوي وابسته به سِـن در چرخـ          گيري سطح زندگي و درآمد و مصرف، مؤلفه         معيار اندازه 

ن  امكـا  يابـد؛ بنـابراين     زمان افـزايش مـي    در طول   ها با رشد اقتصاد       زندگي دارد كه الگوي آن    
  . شود ي فراهم ميزندگة ها را در چرخ بررسي اجزاي الگوي مصرف و درآمد نسل

  
  روش

در طـول   زنـدگي در ايـران      ة  در پژوهش توصيفي حاضر به منظور بررسي الگـوي چرخـ          
هاي خام طرح آمارگيري هزينه و درآمد خانوارهـاي شـهري             ، از داده  1387 تا 1375 هاي  سال

 ...هاي بـرآورد و     ها، كد كاالها، روش     نامه  پرسشدر اين دوره، تغييراتي در      . استفاده شده است  
 تحت بررسـي،    هاي  سالپذيري نتايج در      سازي و مقايسه    صورت گرفته؛ لذا براي ايجاد يكسان     

هـاي   آن، هزينـه ة ها صورت گرفت كه درنتيج     هايي بر داده     پردازش SASافزار    با استفاده از نرم   
) داخل منـزل  (هاي ناخالص خوراكي      تحت بررسي به تفكيك متوسط هزينه     ة  ناخالص در دور  

هـاي اصـلي      ، در زيرگروه  )خارج منزل (هاي ناخالص غيرخوراكي و خوراكي        نهو متوسط هزي  
  پوشـاك و كفـش؛    . 1 :اي عبارتنـد از     هـاي اصـلي هزينـه       زيرگـروه . اي ارائه شده اسـت      هزينه

و نگهداري معمـول    لوازم خانگي   مبلمان و   . 3مسكن، آب، فاضالب، سوخت و روشنايي؛       . 2
  خـدمات فرهنگـي و تفريحـي؛   . 7 ارتباطـات؛ . 6قـل؛   ون  حمـل . 5بهداشت و درمان؛    . 4ها؛    آن
  خـدمات متفرقـه؛   . 10غذاهاي آماده و هتـل و رسـتوران و كاالهـا؛            . 9آموزش و تحصيل؛    . 8

  .گذاري، بخش ساختمان و كشاورزي سرمايه. 12انتقاالت؛ . 11
، تعداد كل خانوارهاي شهري بررسـي شـده         )4-1زيربخش  (ها    براي تحليل توصيفي داده   

، )4-2زيـربخش   (هـا      خانوار بوده است؛ اما بـراي تحليـل آمـاري داده           166809سال،   13در  
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 كـم بـودن     به دليـل  ها دنبال شود،      ساله20مثالً  گروه،    خانوارهاي هم ة  ازآنجاكه الزم است هزين   
متولدين كمتـر    (1375 سال در سال     65افراد باالتر از    ة  سِني، هم هاي    خانوارها در برخي گروه   

متولـدين   (1375 سـال در سـال       20افـراد كمتـر از      ة  و همچنين هم  ) 1375ل   در سا  1310از  
هـزار و   166بنـابراين، از    . تحت بررسي حذف شدند   ة  از جامع ) 1375 در سال    1355باالتر از   

 خانوار بـراي تحليـل آمـاري در مطالعـه           351هزار و    145 خانوار شهري تحت بررسي،      890
 سـاله در  65 تـا  20بررسي شده، تمام افـراد  ة ماري، جامعبنابراين براي تحليل آ. اند  باقي مانده 

بـر  .  هـستند 1375 در سال 1355 تا 1310افراد با تاريخ تولد ة ، همبه بيان ديگر و   1375سال  
در . هـا بـود   سـاله  65ها تـا      ساله 20گروه     هم 46هاي تحت مطالعه،      گروه  ، تعداد هم  اين اساس 

بنابراين، تعميم نتايج   . ي طرح نيز استفاده شده است     ها  تحليل توصيفي و آماري، از وزن نمونه      
  .پذير است  تحت بررسي امكانهاي سالبه كل خانوارهاي شهري در جامعه براي 

هـاي مختلـف سِـني سرپرسـتان          خانوارهاي شـهري در گـروه     ة  به منظور بررسي الگوي هزين    
ة سِني، ميانگين وزني هزينـ     گروه   9بندي سرپرستان خانوارها براساس       خانوارها، ابتدا پس از گروه    

هاي مختلف سِني سرپرسـتان        در گروه  1383حقيقي ساالنه ناخالص تمام خانوارها به قيمت ثابت         
. 1: هاسـت    گروه شامل ايـن    9اين  . اي محاسبه شده است      گروه اصلي هزينه   12خانوارها براساس   

 60 تا 50. 5 سال؛   50 تا 40. 4 سال؛   40 تا 30. 3 سال؛   30 تا 20. 2 سال؛   20و مساوي   تر    كوچك
  . سال90تر از  بزرگ. 9 سال؛ 90 تا 80. 8 سال؛ 80 تا 70. 7 سال؛ 70 تا 60. 6سال؛ 

 سال تحت   13هاي مصرفي در       از رده  هر يك ن تغييرات قيمت نسبي     نظر گرفت در  براي  
 زدايـي بـه دالر ثابـت بـا      تـورم از طريقهاي مصرفي  ردهة زدايي هم مطالعه، الزم بود تورم

، بـراي   بـدين منظـور   . ستفاده از شاخص قيمـت كـاال و خـدمات مـصرفي صـورت پـذيرد               ا
خوراكي و غيرخوراكي خانوارهـاي شـهري، از شـاخص بهـاي كـاال و                يها  زدايي هزينه   تورم

 دي تول يشاخص بها گذاري از     هاي بخش سرمايه    زدايي هزينه   خدمات مصرفي و نيز براي تورم     
  . تهيه كرده بودندبه ترتيبيران و مركز آمار ايران آن را استفاده شد كه بانك مركزي اكننده 

هـا يـا      گـروه   زندگي براي هم  ة   برآورد موقعيت نسبي الگوي مصرف در چرخ       به منظور 
  آثار سِن و گروه و سال و با استفاده از مـدل            از نظر را   گروه  هاي هم   هاي مختلف، داده    نسل
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به مثابه  خانوارها  ة  تغييرات هزين ة  ه دامن ازآنجاك. تجزيه شد ) 1997ديتون،  (اقتصادي   آماري
كـاكس،    بـاكس (كاكس    ها با استفاده از روش باكس       متغير پاسخ زياد است؛ براي تحليل داده      

ديتـون،  (مدل پيشنهادي ديتون    .  گرفته شده است   در نظر لگاريتم هزينه، متغير پاسخ     ) 1964
  :  زير استبه صورت tدر زمان  cگروه  ها براي هم براي متغير متوسط لگاريتم هزينه) 1997

)(uyln cttcact 21  
مربـوط   aو انديس   ) سال(گروه و زمان    مربوط به    به ترتيب  t و   cدر اين مدل، انديس     

 در cگروه  همة  متوسط لگاريتم هزينctylnبنابراين، . است) t  در سال cسِن گروه   (سِن  به  
 t اثر دوره براي سال t و  c گروه   اثر گروه براي هم    a  ،c اثر سِن براي سِن      t  ،aزمان  

tac(كند  را بيان مي  .(  
روش . ها مشخص شود    گروه  بندي هم   طبقهة   اجراي مدل فوق، الزم است نحو      به منظور 

 عـددي   c،  بر اين اسـاس   .  انتخاب شود  tني در سال     سِ cگروه    مناسب آن است كه هم    
هاي مختلفي، آثار سِن و گروه و سال را محدود كـرد كـه          توان به روش    مي.  است t و   aبين  

 مـاتريس   Aفـرض كنيـد كـه       . هاي استفاده از متغيرهاي دو حالتي در مـدل اسـت            از روش 
 ماتريس مقادير دودويـي سـال       Yودويي گروه و     ماتريس مقادير د   Cمقادير دودويي سِن و     

 اسـت  اي مرتب شـده     به گونه سال   - گروه  هاي هم    جفت به صورت گروه    هاي هم   داده. باشد
ة  جفـت مـشاهد    mاگـر   . يك گروه در يك سال مـشخص باشـد        مربوط به   كه هر مشاهده    

هـا    تون سطر دارد كه تعداد سـ      Y  ،m و C و   Aسال داشته باشيم، هر سه ماتريس        -گروه  هم
ها و تعداد سـال    هاي سِني و تعداد گروه      ، با تعداد سِن يا گروه     به ترتيب در اين سه ماتريس     

  : زير نيز نوشته شودبه صورتتواند  بنابراين، مدل فوق مي. برابر است
)(uYCAyln 22   

 آن مربوط به ميانگين     گروه است كه هر سطر      هاي سال    برداري از جفت   ylnدر اين مدل،    
، بـردار   بـه ترتيـب     و    و   همچنين  . گروه در سال خاص است      لگاريتم مصرف هر هم   

 ).1997ديتون، (دار خطاست بر u گروه و سال و پارامترهاي مربوط به سِن و هم
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  ها يافته
  نتايج توصيفي 

هـاي سِـني       سـال را براسـاس گـروه       13خانوارهاي شـهري در     ة   الگوي هزين  1ار  نمود
ها براي كل خانوارهـاي نمونـه از          زدايي هزينه   پس از تورم  . دهد  سرپرستان خانوار نشان مي   

 به دسـت  اين نتايج   )  خانوار 166809(طرح آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري         
مربـوط بـه    دوام    كـاالي بـي   ة  كـل و هزينـ    ة   براساس هزينـ   خانوارهاة  بيشترين هزين . 1: آمد

ة كاالهاي بادوام، بيشترين هزين   ة  براي هزين . 2 است؛   60 تا 40خانوارهاي با سِن سرپرست     
  اي،  هاي هزينـه    در زيرگروه . 3 است؛   50تا40خانوارهاي با سن سرپرست     مربوط به   خانوار  
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مربـوط بـه    هـا      بيـشترين هزينـه    مسكن، آب، فاضـالب، سـوخت و روشـنايي،        ة  براي هزين 
درمان خانوارهـاي شـهري     ة  بيشترين هزين . 4 است؛   60 تا 50خانوارهاي با سِن سرپرست     

ارتباطـات  ة  بيـشترين هزينـ   . 5 اسـت؛    80 تـا  50خانوارهاي بـا سِـن سرپرسـت        مربوط به   
تحـصيل،  ة  بـراي هزينـ   . 6 است؛   60 تا 50خانوارهاي با سِن سرپرست     مربوط به   خانوارها  

 اسـت؛   60 تـا  40 سال و سرپرستان     20سرپرستان كمتر از    مربوط به   خانوار  ة  ترين هزين بيش
خانوارهـاي  مربوط به خانوارهاي شهري، بيشترين هزينه ة غذاي آمادة  هزيندر خصوص . 7

  . است60 تا 40 و 20با سِن سرپرست كمتر از 
 

  
، در  1387 تـا  1375 هـاي   سـال حقيقـي خانوارهـاي شـهري در        ة   الگوي هزينـ   1نمودار  
دوام،  كل كاالها، كاالهـاي بـادوام، كاالهـاي بـي         ة  هاي مختلف سِني به تفكيك هزين       گروه

خـانگي،    پوشاك و كفش، مسكن، آب، فاضـالب، سـوخت و روشـنايي، مبلمـان، لـوازم               
ونقل، ارتباطات، خدمات فرهنگي و تفريحي، آموزش و تحصيل           بهداشت و درمان، حمل   

  ).1383قيمت ثابت سال (ران است و غذاهاي آماده، هتل و رستو
زدايي، براسـاس قيمـت ثابـت     خانوارهاي شهري را پس از تورم   ة   الگوي هزين  2نمودار  

از دهـد؛      نـشان مـي    1387 تا 1375 هاي  سالاي در     مختلف هزينه هاي     در بخش  1383سال  
 هـاي غيرخـوراكي و      و دخاني، هزينـه   ) داخل منزل (هاي خوراكي     ها، هزينه    كل هزينه  جمله

دهـد     نـشان مـي    2نتـايج نمـودار     ...  ونقل و   ، پوشاك و كفش، حمل    )خارج منزل (خوراكي  
ثابـت مانـده،    تقريبـاً    تحـت بررسـي      هـاي   سـال و دخاني در    ) داخل منزل (خوراكي  ة  هزين

هـاي    ، هزينـه  )خـارج منـزل   (هاي غيرخوراكي و خـوراكي        هاي كل، هزينه    كه هزينه   درحالي
.  كاهـشي بـوده اسـت      1387 افزايـشي و در سـال        1386ل  دوام تا سـا     كاالهاي بادوام و بي   

هـاي مـسكن،      ثابت و كمي رو به افزايش بوده و هزينـه         تقريباً  هاي بهداشت و درمان       هزينه
 به اوج خـود     1386 و   1381،  1377،  1375 هاي  سالآب، فاضالب، سوخت و روشنايي در       
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. چشمگيري داشته است   رشد   1387 تا 1383 هاي  سالارتباطات نيز در    ة  هزين. رسيده است 
 افزايشي بوده؛ ولي پـس از  1383خدمات فرهنگي و تفريحات تا سال مربوط به هاي    هزينه

 افزايشي  1384ونقل تا سال      حملمربوط به   هاي    هزينه. آن، ثابت و رو به كاهش رفته است       
 هـاي  سـال آموزش و تحصيل نيـز در  مربوط به هاي  هزينه. و پس از آن، كاهشي بوده است     

غذاهاي آماده و هتل و رسـتوران       مربوط به   هاي    هزينه. ثابت بوده است  تقريباً   بررسي   تحت
 افزايـشي و پـس از آن، كاهـشي بـوده            1384 ثابت، ولي پس از آن، تا سـال          1381تا سال   
ها تا سـال      و نگهداري آن  لوازم خانگي   كفش و پوشاك، مبلمان،     مربوط به   هاي    هزينه. است
  . كاهشي بوده است1387 افزايشي و در سال 1386

 
 1387 تا 1375 هاي سالدر طول مختلف، هاي  خانوارهاي شهري در بخشة  الگوي هزين.2نمودار 

 مختلف، هاي سالهاي خانوارهاي شهري در   بررسي تغييرات سهم انواع هزينهبه منظور
ل كـاالي مـدنظر بـه ميـانگين وزنـي كـ           ة  هاي ناخالص ساالن    با تقسيم ميانگين وزني هزينه    

بـه  كاالي مدنظر در سال تحت بررسـي        ة  هاي ناخالص ساالنه در هر سال، سهم هزين         هزينه
دهد كه سهم  نتايج اين نمودار نشان مي.  ارائه شده است3نتايج آن در نمودار . آيد  ميدست
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در كاهش و   در حال    تحت بررسي،    هاي  سالو دخاني در    ) داخل منزل (هاي خوراكي     هزينه
. افـزايش اسـت   در حـال    ) خـارج از منـزل    (هاي غيرخوراك و خـوراك       ، سهم هزينه  مقابل

خارج (هاي غيرخوراك و خوراك       هزينهمربوط به   خانوارها  ة  همچنين سهم بسياري از هزين    
 5/2تقريبـاً   غيرخـوراك   ة  ، سهم هزينـ   1375دهد كه در سال       نتايج نشان مي  . است) از منزل 

غيرخوراكي  يها  ، سهم هزينه  1387ر سال   كه د   هاي خوراكي بوده است؛ درحالي      برابر هزينه 
هـاي كاالهـاي     سـهم هزينـه  در خصوص. هاي خوراكي رسيده است      برابر هزينه  4به  تقريباً  

دوام   هاي كاالهاي بـادوام و بـي        ، سهم هزينه  1383دوام، تا سال      بادوام در مقابل كاالهاي بي    
ي كاالهاي بـادوام افـزايش      ها  ، سهم هزينه  1384كه در سال      ثابت بوده است؛ درحالي   تقريباً  

 1384از سـال    . دوام كاهش يافته اسـت      هاي كاالهاي بي    يافته و به همان نسبت، سهم هزينه      
هـاي كاالهـاي بـي       و به همان نسبت، سهم هزينه      كاالهاي بادوام كاهش  ة  ، سهم هزين  به بعد 

، 3 در نمـودار    شـده  اي مـشخص     زيرگروه هزينـه   11 در خصوص . دوام افزايش يافته است   
هاي پوشاك و كفـش كـاهش          سال تحت بررسي، سهم هزينه     13دهد كه در      تايج نشان مي  ن

هـاي كـاال و خـدمات متفرقـه افـزايش             كـه سـهم هزينـه       چشمگيري داشته است؛ درحـالي    
تقريبـاً  انتقاالت  ة  هاي بهداشت و درمان و ارتباطات و هزين        چشمگيري داشته و سهم هزينه    

هـا نيـز      و نگهداري آن  لوازم خانگي   هاي مبلمان و      هسهم هزين . روندي افزايشي داشته است   
غـذاهاي آمـاده و     ة  هاي آموزش و تحصيل و هزينـ        كه هزينه   روندي كاهشي داشته؛ درحالي   

، 1383خدمات فرهنگي و تفريحي تـا سـال         ة  هزين. ثابت بوده است  تقريباً  هتل و رستوران    
مـسكن، آب،   مربـوط بـه     هـاي     سـهم هزينـه   . ثابت و پس از آن، كاهشي بوده اسـت        تقريباً  

 روندي كاهشي داشـته و پـس از آن، افزايـشي      1384فاضالب، سوخت و روشنايي تا سال       
 رونـدي   1384اي خانوار تا سـال       ونقل از سبد هزينه     هاي حمل   كه سهم هزينه    بوده؛ درحالي 

  .افزايشي داشته و پس از آن، كاهشي شده است
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  1387تا1375 هاي سالدر طول  بخش، 13ي در خانوارهاي شهرة  الگوي سهم هزين.3نمودار 

  

به آثار سِن و گروه و سال با استفاده از مـدل پيـشنهادي ديتـون                 گروه  هاي هم   دادهة  با تجزي 
پانـل  .  مشخص شـده اسـت     4، نتايج الگوي مصرف كل خانوارهاي شهري در نمودار          )1997(

هاي مختلـف، بـين       در گروه گروه را     واقعي افراد هم  ة  ، متوسط هزين  4سمت چپ باالي نمودار     
 از خطوط ايـن     هر يك نقاط  . دهد  بندي نشان مي     بدون استفاده از مدل    1387 تا 1375 هاي  سال

ايـن پانـل،    .  سال آمارگيري به دسـت آمـده اسـت         13ها براساس     گروه  شكل با دنبال كردن هم    
بـه  هـا    داده. تاي ارائـه داده اسـ       ها بدون هـيچ تجزيـه       ها را براساس داده     گروه  الگوي واقعي هم  

هـا، از     سـاله 35ة  اي همـ    اسـت كـه بـراي بررسـي رونـد تغييـرات هزينـه              اي ساخته شده    گونه
ة متوسط لگـاريتم هزينـ    .  استفاده شده است   1387 تا 1375 هاي  سالهاي مقطعي بين      آمارگيري

 اولين نقطـه در چهـارمين خـط سـمت چـپ شـكل               1375هاي آمارگيري     ساله35ة  همة  ساالن
، 1375 كـه در سـال       1376هاي آمـارگيري      ساله 36ة  همة  ساالنة   لگاريتم هزين  مدنظر و متوسط  

 اند، دومين نقطه در چهارمين خط سمت چپ شكل مدنظر، در نظـر گرفتـه شـده    ساله بوده  35
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 آمارگيري به دست آمده است كه با متولدين سال          13 دنبال كردن    از طريق نقاط اين خط    . است
هـا    سـاله  36 (1341شود و سپس، متولدين سـال         شروع مي ) 1375ها در سال      ساله 35(،  1340

 1387 سـالگي در آمـارگيري   48 در 1352متولـدين سـال   ة و درنهايت، با همـ ) 1376در سال   
 گـروه سِـني بـا       10 فراينـد مـشابهي را بـراي         4پانل سمت چپ باالي نمـودار       . يابد  خاتمه مي 

دهـد     نـشان مـي    1375ها در آمارگيري      الهس 65 و... ،  35،  30،  25،  20 سال، يعني    5هاي    فاصله
براي وضوح بيـشتر شـكل،      . اند  دنيا آمده    به 1310 و    ...،1350،  1355 هاي  سال، در   به ترتيب كه  

گروه ارائه شده اسـت؛ ولـي امكـان            هم 10 مدنظر، فقط براي     هاي  سالدر طول   الگوي مصرف   
ة گفتني اسـت الگـوي هزينـ      . رد ساله وجود دا   65 تا 20هاي    گروه  همة  اين شكل براي هم   ة  ارائ

انـد و ايـن سـاختار         ، با يك خط به هم متصل شـده        1355گروه، براي مثال متولدين       اعضاي هم 
هاي مختلف مردم يا افرادي كه از يك گـروه بـه گـروه ديگـر                  شود دنبال كردن گروه     باعث مي 

بـه وضـوح    روه  در اين نمودار، اثر سِن و گـ       . پذير باشد    امكان به راحتي حركت و جهش دارند،     
امكان شناسايي الگوهـاي رايـج اقتـصاد كـالن          اي كه     به گونه براي هزينه نشان داده شده است؛       

جز استثنائات بسيار كمي در افزايش سنين، نتـايج شـكل     به. پذير است   ها امكان   گروهة  براي هم 
هاي پيرتـر     نسلها و     تر معموالً بيشتر از گروه      هاي جوان   ها يا نسل    هاي گروه   دهد هزينه   نشان مي 

 رشـد   بـه دليـل   توانـد     گفتني است اين مسئله مي    . است؛ حتي زماني كه در سِن مشابهي هستند       
 تر هاي نسل جوان     آن، افزايش هزينه   به تبع شدن درآمد و     سريع اقتصادي باشد كه منجر به بهتر      

 1355 كـه متولـدين سـال        1383هـاي سـال       ساله28ة  براي مثال، متوسط لگاريتم هزين     ؛دوش مي
ونـيم برابـر      يـك تقريبـاً   ،  )ترين گروه كه اولين گروه سمت چپ در نمودار است           جوان(هستند  

اند؛ يعني متولـدين سـال         سال جلوتر به دنيا آمده     5هايي است كه      ساله28ة  متوسط لگاريتم هزين  
وجـود  )  سال 13بيشتر از   (هاي بيشتري     اگر اطالعات براي دوره   ). دومين گروه ة  سال 28 (1350
، امكـان اظهـارنظر     6ها در پانل سمت چپ نمـودار          گروه  هاي هم   ترشدن خط   ت، با طوالني  داش

دنيا آمده بودند، يعنـي متولـدين          سال زودتر به   10هايي كه     ساله28ة  متوسط لگاريتم هزين  ة  دربار
دهـد    همچنين نتايج اين پانـل نـشان مـي        . نيز وجود داشت  ) سومين گروه ة  سال 28 (1345سال  

 هـاي   سـال هـا در       آثار گروه تفكيك شده است؛ اما آشكار است كه هزينـه            طريق ازالگوي سِن   
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 سـالگي دارنـد؛     50 پـس از     هـاي   سال نسبت به زندگي، تمايل به رشد با سرعت بيشتري        ة  اولي
هـا    تر بيشتر از اجدادشان اسـت، بلكـه آن          هاي جوان   گروهة   هزين نه تنها توان گفت،     درنتيجه، مي 

 پانـل  از طريـق بررسـي آثـار اقتـصاد كـالن     . اند سرعت بيشتر هم داشتهرشد هزينه را با     ة  تجرب
هاي ديگر در اين نمودار باشد تـا بتوانـد اثـر              تر از پانل     شايد سخت  4سمت چپ باالي نمودار     

 ايـن گونـه   . كاهش سرعت رشد اقتصادي و عوامل ديگر اقتصادي در كشور ايران را نشان دهد             
بندي شود كه حتي زماني كه        اي فرمول   به گونه تواند     سال مي  هزينه به آثار گروه و سِن و      ة  تجزي
مانـده در نمـودار     سه پانل بـاقي   . هزينه وجود داشته باشد   ة  تجزي ها نيز ساالنه نباشند، امكان      داده

. دهـد   متوسط لگاريتم هزينه را به متغيرهاي دو حالتي سِن و گروه و سال نـشان مـي                ة  ، تجزي 4
براساس ايـن نمـودار،     . دهد  شده را نشان مي    ، اثر سِن برآورد   4ر  راست باالي نمودا  ة  پانل گوش 

سـالگي   50هـا بعـد از        اگرچـه افـزايش كمـي در هزينـه        . ها تابعي مقعر از سِـن هـستند         هزينه
  .شود شود، كاهش واضحي هم در سنين باال ديده نمي سرپرست خانوار ديده مي

  

  
  هاي آن ها و تجزيه گروه يك همكل خانوارهاي شهري به تفكة  متوسط هزين.4نمودار 
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دهـد؛ ولـي      ها را نـشان مـي        نيز الگوي قوزداري از هزينه     4پانل سمت چپ باالي نمودار      
آثار گـروه در    . گروه به دست آمده است و نه از آثار سِن           دليل قوزداربودن آن بيشتر از آثار هم      

متولد شده باشد، در    هرچه فرد زودتر    . نمودار سمت چپ پاييني، با افزايش سِن كاهشي است        
نتايج اين پانل   . گروه آن فرد است     ، مقدار هم  1375تر است و سِن او در سال           مسن 1375سال  

آخـرين نمـودار بـرآورد      . رشد ثابت و مداومي از يك گروه به گروه ديگر اسـت           ة  نشان دهند 
 ت بـه  نسبرگرسيوني معرفي شده است كه      ة   معادل از طريق دهد،    شده كه آثار سال را نشان مي      

دهد؛   ، آثار سال الگوي مشخصي را نشان مي       اين وجود با. آثار سِن و گروه اهميت كمتري دارد      
تر    و رشد اقتصادي آهسته    1384 تا 1380 هاي  سالتر در     با رشد اقتصادي سريع   اي كه     به گونه 

  .  مواجه است1384در اواخر دوره، يعني بعد از سال 
هاي پوشـاك      هزينه از جمله اي،    هاي هزينه   يرگروهزندگي در ز  ة  به منظور بررسي الگوي چرخ    

دهد كه     نشان مي  5، نمودار   ...ونقل و ارتباطات و     و كفش، مسكن، مبلمان، بهداشت و درمان، حمل       
 هـاي   سالدر طول   هاي درمان و ارتباطات       پس از حذف اثر گروه، با افزايش سِن سرپرست، هزينه         

دوام و بـادوام و   هـاي كاالهـاي بـي    كه هزينه اليافزايش است؛ درحدر حال تحت بررسي، همواره    
ثابـت  تقريبـاً   سالگي افزايشي بوده و پس از آن،         55ونقل با افزايش سِن سرپرست خانوار تا          حمل

سالگي  45مسكن، آب، فاضالب و سوخت با افزايش سِن سرپرستان خانوار تا            ة  هزين. شده است 
خدمات فرهنگـي و تفريحـات، غـذاي        ة  ي هزين الگوي سِن . افزايشي بوده و پس از آن، ثابت است       

قوزدار اسـت و ماكـسيمم مقـدار هزينـه بـراي            تقريباً  آماده، هتل و رستوران در خانوارهاي ايراني        
 سال است و پس از آن، با افزايش سِن سرپرست خانوار اين نوع              55خانوارهاي با سِن سرپرست     

سـالگي افزايـشي    45سرپرستان خانوار تـا  پوشاك و كفش با افزايش سِن . يابد ها كاهش مي   هزينه
خـانگي و    مبلمـان و لـوازم    ة  الگوي سِني هزينـ   . بوده و پس از آن، با سرعت بسيار، كاهشي است         

ثابت بـوده و  تقريباً سالگي سرپرستان خانوارها  50ها در خانوارهاي شهري تا   نگهداري معمول آن  
 و 20به خانوارهاي با سِن سرپرسـت   آموزش و تحصيل    ة  بيشترين هزين . پس از آن، كاهشي است    

  . سالگي، كاهشي است 40 سال تعلق دارد و پس از 40
فرصـت  ة  نزديكي بـا هزينـ    ة  كنند كه رابط    ها نيز نقش اساسي مخارجي را حمايت مي         داده

هـاي    ونقل هستند بـا ورودي      ها كه شامل پوشاك و كفش و حمل         اين رده . زماني خانوار دارند  
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ة ازآنجاكه هزين . اند و نيز با خوراك كه به توليد خانگي مربوط است            تبطتجهيزات بازار كار مر   
يابـد، برخـي خانوارهـا مخـارج كمتـري را             زندگي كاهش مي  ة  فرصت زماني در دوران چرخ    

دهنـد كـه در كـار توليـد           هاي مرتبط با كار و كاالهايي اختصاص مي         براي نيروي كار و هزينه    
 چنـين مخـارج  . بع يا ترجيحات طول عمرشان رخ ندهد  شود؛ حتي اگر هيچ تغييري در منا        مي

 سـالي منجـر     دوام را پـس از سـنين ميـان          هـاي بـي     مرتبط با كار و غذا تمامي نزول در هزينـه         
   سالي، به دليـل كـاهش       هاي غذاي خارج از منزل پس از سنين ميان          كاهش در هزينه  . شوند  مي
  

  
  هاي سِني اي خانوارهاي شهري به تفكيك گروه هاي هزينه روه متوسط زيرگ.5نمودار 
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رونـد    ها مي   كنند يا به كافه و رستوران       در فراواني افرادي است كه از غذاهاي آماده استفاده مي         
اين موضـوع   . ها با خدمات صرف غذا نيست       اي براي كاهش استفاده از رستوران       و هيچ نشانه  

بـه   خارج از منزل جـزو مخـارج مـرتبط بـا كـار اسـت؛                 با اين نظريه سازگار است كه غذاي      
  .زندگي مرتبط استة  كه به تغييرات و حركات در دوران چرخخصوص

 اختالف بسيار بـين رفتـار بـازار كـار سرپرسـتان زن و مـرد، الگـوي مـصرف                     به دليل 
  . خانوارها به تفكيك سرپرستان زن و مرد نيز ارائه شده است

  
  هاي سِني اي خانوارهاي شهري با سرپرست مرد به تفكيك گروه هاي هزينه زيرگروهة  متوسط هزين.6نمودار 



  وارهاي شهريزندگي خان چرخةالگوي مصرف در  

 

229  

بـه   مدل براي كل سرپرستان و سرپرسـتان مـرد و سرپرسـتان زن               2R دهد  نتايج نشان مي  
از اي    هاي هزينـه    گروهزندگي در زير  ة  الگوي چرخ .  است 57/0 و   96/0 و   94/0، برابر با    ترتيب
... ونقل و ارتباطات و هاي پوشاك و كفش، مسكن، مبلمان، بهداشت و درمان، حمل  هزينهجمله

اي  هاي هزينه نتايج الگوي آثار سِن زيرگروه.  معرفي شده است6براي سرپرستان مرد در نمودار 
  .كل خانوارهاي شهري استة خانوارهاي با سرپرست مرد نيز مشابه هزين

اي   هاي هزينـه    زندگي سرپرستان زن خانوارهاي شهري را در زيرگروه       ة   الگوي چرخ  7نمودار  
  اي سرپرســتان زن متفــاوت از سرپرســتان هــاي هزينـه  آثــار سِـن زيرگــروه . ارائـه داده اســت 

 هاي سِني خانوارهاي شهري با سرپرست زن به تفكيك گروهاي  هاي هزينه  متوسط هزينة زيرگروه.7نمودار
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اي كه هزينة مسكن، آب، فاضالب، سوخت و روشنايي و همچنـين        به گونه مرد شهري است،    
ها براي سرپرسـتان زن در دوران زنـدگي           و نگهداري معمول آن   نگي  لوازم خا هزينة مبلمان و    

دوام و بـادوام، بـا        هزينـة كاالهـاي بـي     . ثابت است تقريباً   سالگي سرپرست خانوار     30پس از   
الگـوي سِـني هزينـة خـدمات     .  سالگي افزايشي و پس از آن، ثابت است   45شيب تندتري، تا    

سـالگي بـه    45هـا تـا       اي كـه هزينـه      بـه گونـه   ،  شكل است   كوهانيتقريباً  فرهنگي و تفريحات    
الگـوي هزينـة درمـان و بهداشـت و          . شـود   رسد و پس از آن، كاهشي مـي         بيشترين مقدار مي  

الگـوي هزينـة    . ونقل و ارتباطات همانند الگوي سِني سرپرسـتان مـرد، افزايـشي اسـت               حمل
اك و كفـش    همچنين هزينة پوش  . تحصيل و آموزش خانوارهاي با سرپرست زن كاهشي است        

  . سالگي سرپرستان زن خانوار ثابت و پس از آن، كاهشي است45اين خانوارها تا 
  

  بحث 
 هاي سالدر طول خانوارهاي شهري ايراني ة در اين مقاله به بررسي تغييرات هزين

اي خانوارهاي  مختلف هزينههاي  بررسي توصيفي در بخش.  پرداخته شد1387 تا 1375
 تحت بررسي هاي سالدر طول و دخاني ) داخل منزل(راكي خوة هزين شهري نشان داد

خارج (هاي غيرخوراكي و خوراكي  هاي كل و هزينه كه هزينه ثابت مانده؛ درحاليتقريباً 
 كاهشي 1387 افزايشي و در سال 1386دوام تا سال  هاي كاالهاي بادوام و بي ، هزينه)منزل

تقريباً  و بهداشت و درمان 1377 هاي آموزش و تحصيل، غير از سال هزينه. شده است
هاي مسكن، آب، فاضالب، سوخت و روشنايي در  ثابت و كمي رو به افزايش بوده و هزينه

مربوط به هاي  هزينه.  به اوج خود رسيده است1386 و 1381، 1377، 1375 هاي سال
زايشي  اف1384 ثابت، ولي پس از آن، تا سال 1381غذاهاي آماده و هتل و رستوران تا سال 

و لوازم خانگي كفش و پوشاك و مبلمان، مربوط به هاي  هزينه. و سپس كاهشي بوده است
ة غيراز هزين.  كاهشي بوده است1387 افزايشي و در سال 1386ها تا سال  نگهداري آن

ها  هزينهة  رشد چشمگيري داشته است؛ بقي1387 تا 1383 هاي سالدر طول ارتباطات كه 
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 1384 تا 1383تا سال تقريباً ونقل  مات فرهنگي و تفريحات و حملهاي خد  هزينهاز جمله
  . افزايشي، ولي پس از آن، ثابت و رو به كاهش بوده است

هـاي     مختلف نشان داد كه سهم هزينـه       هاي  سالها در     بررسي تغييرات سهم انواع هزينه    
، مقابلدر كاهش و در حال  تحت بررسي  هاي  سالدر طول   و دخاني   ) داخل منزل (خوراك  

بـه  افـزايش بـوده اسـت؛       در حـال    ) خارج از منزل  (هاي غيرخوراك و خوراك       سهم هزينه 
هاي خوراك بـوده       برابر هزينه  5/2تقريباً  غيرخوراك  ة  ، سهم هزين  1375اي كه در سال       گونه

هاي خوراك     برابر هزينه  4به  تقريباً  غيرخوراك  ة   سهم هزين  1387كه در سال      است؛ درحالي 
 سـالي   13اي، نتايج نشان داد در طـول          ديگر هزينه هاي     زيرگروه  خصوص در. رسيده است 

كـه    هاي پوشاك و كفش، كاهش چشمگيري داشـته؛ درحـالي           كه بررسي شدند، سهم هزينه    
هاي بهداشت  هاي كاال و خدمات متفرقه افزايش چشمگيري داشته و سهم هزينه        سهم هزينه 

هاي مبلمـان    سهم هزينه .  افزايشي داشته است   رونديتقريباً  و درمان و ارتباطات و انتقاالت       
هـاي آمـوزش و       كه هزينـه    ها روندي كاهشي داشته؛ درحالي      و نگهداري آن  لوازم خانگي   و  

خـدمات  ة  هزينـ . ثابت بوده اسـت   تقريباً  غذاهاي آماده و هتل و رستوران       ة  تحصيل و هزين  
سـهم  . ده اسـت  ثابـت و پـس از آن، كاهـشي شـ          تقريبـاً    1383فرهنگي و تفريحي تا سال      

 رونـدي   1384مسكن، آب، فاضالب، سـوخت و روشـنايي تـا سـال             مربوط به   هاي    هزينه
نقـل تـا سـال     و هاي حمـل  كه سهم هزينه    كاهشي داشته و پس از آن، افزايشي بوده؛ درحالي        

  . روندي افزايشي و پس از آن، كاهشي بوده است1384
گـذاري كـل و        بخش سرمايه  خانوارهاي شهري در  ة  نتايج بررسي توصيفي الگوي هزين    

گـذاري در     گـذاري كـل و سـرمايه        بخش ساختمان و كشاورزي نشان داد بيشترين سـرمايه        
ة مقايـس .  سال بوده است   40 تا 30بخش ساختمان نقاط شهري در خانوارهاي با سرپرست         

گذاري در     تحت بررسي نشان داد، سرمايه     هاي  سالدر طول   گذاري خانوارها     الگوي سرمايه 
دهد، در دو سال      گذاري خانوارها را تشكيل مي      اي از سرمايه   ختمان كه سهم عمده   بخش سا 

وري فراوان    رونق اقتصادي و بهره   ة  نشان دهند  به اوج خود رسيده است كه        1386 و   1381
  . بوده استها  در اين سال
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هـا    گروه  خانوارهاي شهري به تفكيك هم    ة  زندگي و هزين  ة  بررسي تحليلي الگوي چرخ   
شكل بـودن آن اسـت كـه بـا            كوهانية  نشان دهند ن اثر سِن،    نظر گرفت در  ها، با     آن ةو تجزي 

 50پـس از  تـر   ماليـم  شـيبي  با ها هزينهش  يافزاسالگي افزايش داشته و      50شيبي ماليم تا    
محسوسي  كاهش؛ اما   شود  مي هموارتر   سالگي 75 تا 70ة   و در محدود   يابد  مي ادامه   سالگي
. انـد    پيشينيان خود وضع رفـاهي بهتـري داشـته         نسبت به تر    وانهاي ج   همچنين گروه . ندارد

آيـد كـه       مـي  به دسـت  خانوار براساس اثر گروه، نموداري صعودي       ة  هزينة  درواقع از تجزي  
هاي دوران    بررسي هزينه . هاي پيش از خود است       نسل نسبت به بيانگر بهبود وضع هر نسل      

خواني   غييرات رشد اقتصادي ايران هم    زندگي در خانوارهاي شهري به تفكيك اثر دوره با ت         
دوران ة   شمـسي هزينـ    70ة  دوم دهـ  ة  اي كه با كاهش رشد اقتـصادي در نيمـ           به گونه . دارد

 آسـياي  بحـران اقتـصادي   پـي  در و نفتـي  بحران زندگي نيز كاهش داشته كه ناشي از بروز

ة نـ  افـزايش هزي   بـه صـورت    80ة  شرقي بود و افزايش رشد اقتصادي در ابتداي دهـ           جنوب
  . دوران زندگي ديده شده است

اي خانوارهاي شهري نـشان داد پـس از           هاي هزينه   اثر سِن در زيرگروه   مربوط به   نتايج  
 هـاي   سالدر طول   هاي درمان و ارتباطات       حذف اثر گروه، با افزايش سِن سرپرست، هزينه       

ـ     كه هزينه   افزايش بوده است؛ درحالي   در حال   تحت بررسي، همواره     دوام و    يهاي كاالهاي ب
سالگي افزايشي بـوده و پـس از         55ونقل با افزايش سِن سرپرست خانوار تا          بادوام و حمل  

خدمات فرهنگي و تفريحات، غـذاي آمـاده،        ة  الگوي سِني هزين  . ثابت شده است  تقريباً  آن،  
قوزدار بوده و ماكـسيمم مقـدار هزينـه، بـراي           تقريباً  هتل و رستوران در خانوارهاي ايراني       

 سال است و پس از آن، با افزايش سِن سرپرسـت خـانوار              55اي با سِن سرپرست     خانواره
مسكن، آب، فاضالب و سوخت با افزايش سِـن         ة  هزين. ها كاهش يافته است     اين نوع هزينه  

پوشـاك و  ة هزينـ . سالگي افزايشي و پس از آن، ثابت شـده اسـت           45سرپرستان خانوار تا    
سالگي افزايشي و پس از آن، با سرعت زيادي  45ا كفش با افزايش سِن سرپرستان خانوار ت

هـا در   و نگهداري معمـول آن    لوازم خانگي   مبلمان و   ة  الگوي سِني هزين  . كاهشي شده است  
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ثابت بوده و پس از آن، كاهشي       تقريباً  سالگي سرپرستان خانوارها     50خانوارهاي شهري تا    
 سـال   40 و   20 سرپرسـت    آموزش و تحصيل به خانوارهاي بـا سِـن        ة  بيشترين هزين . است

  . سالگي كاهشي است 40تعلق دارد و پس از 
دوران زندگي به تفكيك جنس سرپرسـت خـانوار در خانوارهـاي شـهري              ة  بررسي هزين 

 هزينـه  يها به الگو گروه  همخانوارهاي داراي سرپرست مرد به تفكيك       ة  نشان داد الگوي هزين   
 نيـز خـود را نـشان    اي هزينـه  يهـا  هگـرو زير بررسـي  شباهت در اين.  است يكنزدبسيار   كل
 خانوارهـاي داراي سرپرسـت زن الگـوي موجـود، تفـاوت فاحـشي از       در خصوص . دهد  مي

تواند ناشـي از مـشكالت و موانـع موجـود در ورود               كل دارد كه اين تفاوت مي     ة  الگوي هزين 
 .زنان به بازار كار و همچنين كاهش سهم زنان سرپرست خانوار از كل سرپرستان باشد
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