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 چکیده 
و   درآمد  الگوی  میبرآورد  خانوارها  آگاهیمخارج  جهت  مناسب  ابزاری  به  تواند  بخشی 

آنسیاست از  شود.  قلمداد  تغییرات  گذاران  گذشته  دهه  چند  در  ایرانی  خانوارهای  که  جا 
اند، تعمیم الگوی توزیع هزینه و  ای در ساختار اقتصادی اجتماعی خود تجربه کردهگسترده

بر این اساس مطالعه حاضر  صحیح نیست.  یرانی  یافته به خانوارهای ا درآمد کشورهای توسعه
چرخه    هایای اسپکمن نمایهپانل و روش دو مرحلههای شبهسعی دارد تا با استفاده از داده

،  جی بر اساس نتابرآورد نماید.  1399تا    1380های  طی سال  ایران رادر  مخارج  عمر درآمد و  
م  الگوی کوهانی شکل   ک ی  ی سن  های نمایه جا که رفتار هموارسازی  از آن  . دندهیرا نشان 

قطعمخارج،   ب  ینابرابر   یمنابع  مساو   ه را  توز  ی طور  عمر  چرخه  طول  یک    کند، می  ع یدر 
تر با داشتن سطح درآمد  نمایه سنی هموارتر نسبت به درآمد دارد. خانوارهای تحصیل کرده

و برای مدت طوالنی هستند. افزایش  تری  و مخارج باالتر، دارای سرعت رشد درآمد بیشتر 
دهد که اکثر تغییرات دائمی درآمد برای افراد  کند نابرابری مصرف نسبت به درآمد نشان می

است.   بوده  بینی  پیش  دائم  ه یفرض  مطابق  ن،یهمچنقابل    ر ی سا  ی هاافتهی و    یدرآمد 
نابرابر  برا  یاقتصادها،  است  سال  30  یباال  یخانوارها   ی مصرف  کرده  پیدا  اافزایش    ن ی. 

با  بازارها   ی ها مدل  نتیجه  عمر  آن     یچرخه  در  که  در    ی برا  یدائمهای  شوکناقص  همه 
افزایش می   اه انباشت شوک  لیصفر است، و در طول زمان به دل  ا یچرخه عمر کوچک    لی اوا

های دائمی  که شوکدر نهایت برآورد فرایند درآمد نشان داد با وجود این  ، سازگار است.یابد
بوده،   یکسان  خانوارها  همه  برای  گروه  درآمدی  دانشگاهی  در  تحصیالت    ی درآمدهافاقد 

بیشتری  گذشته اثر  فعل  دارای  درآمد  شوک  یبر  گروه  این  و  درآمدی  است،  موقت  های 
   شوند.بزرگتری را متحمل می

 . درآمد و مخارج، چرخه عمر، خانوارها، اقتصاد ایران های کلیدی:واژه
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 مقدمه-1
های مختلف  ی بودجه خانوار به منظور ارزیابی برنامهبررس  در رابطه با  یاگسترده  اتیدبا

ها توان به چگونگی توزیع هزینهاقتصادی و اجتماعی وجود دارد. از طریق این بررسی می

با  ها در دوران زندگی افراد و خانوارها پی برد.  خانوارها و روند تعییرات آنو درآمدهای  

  ا یژاپن  ،  متحده  االتیمانند ا  افتهیتوسعه    یمطالعات معموالً به اقتصادها  نیحال، ا  نیا

گروه    نیا یبه دست آمده برا جی نتا ا یکه آ ست یشود. از قبل مشخص نیمحدود م  ایتانیبر

اقتصادها با  یاز  م  نسبتاً  را  سایثبات  به  تعم  ریتوان  خاص،    میکشورها  طور  به  داد. 

که    ی ع یسر  ی و اجتماع  یاقتصاد   ی ساختار  رات ییتغ  م یاست که انتظار داشته باش  ی منطق

ممکن است باعث شود درآمد و    شود،یتجربه م  یتوسط خانوارها در طول گذار اقتصاد 

اروپا    ه یاتحادعضو    یمتحده و کشورها  االت ی چه در اآن  باها  آن  ی مصرف فرد  ی ندهایفرآ

مشاهده شده    ی هامنجر به تفاوتتواند  می  این امر  ، کهمتفاوت باشد  ،گزارش شده است

های اجتماعی اقتصادی، نظیر  های مرتبط با شاخصبرخی کمیت شود.  ترسطح کلی  در

این    هزینه، بعد خانوار، درآمد و مصرف، الگوهای چرخه عمر مشخص و متمایزی دارند.

محدب  سنی  الگوی  معموالً  ها  است  د  نرخ  ممکن  زندگی  دوران  اوایل  در  معموالً  ارند. 

ها  خانوارها از لحاظ قدرت خرید، ضعیف بوده و رسیدن به استانداردهای زندگی برای آن

های مختلف اقتصادی، انتظار  مشکل باشد. اما بعد از گذشت چندین سال کار در بخش

افراد و خانوارها افزایش یابد و درنتیجه، با افزایش قدرت خرید،  وری  بر این است که بهره

های اجتماعی اقتصادی در  به سطح زندگی استاندارد و مطلوب برسند. از طرفی شاخص

با   خانوار  بعد  و  انداز  پس  و  مصرف  درآمد،  مثال  عنوان  به  بوده؛  قرنی  تغییرات  معرض 

هستند تغییر  حال  در  زمان،  طول  در  اقتصاد  الگوی  توسعه  شکل  اگر  حتی  درنتیجه  ؛ 

نسل برای  آننسل،  موقعیت  باشد،  مشابه  و  یکسان  پی،  در  پی  به  های  نسل  یک  از  ها 

ای آغاز شد که فرانکو مودیگلیانی  کند. نظریه چرخه عمر از دو مقالهنسل دیگر تغییر می

 (. 1954، 1نوشت )مودیگلیانی و برومبرگ  50در ابتدای دهه 

اقتصاد   برادر  عمر  چرخه  متعارف  مدل  اقتصاد   یکالن،  کل  و  خانوار  مصرف    مطالعه 

در چند دهه    یغن   هایپیمایشبر    یمبتن   یهابه داده  دسترسی  شیاست. با افزا  محوری

شکل آن،    نیترقرار گرفته است. در ساده  آزمون آن به شدت مورد    ی هاین یبشیپ  ر،یاخ

 
1 Modigliani & Brumberg 
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آ  عقالیی  های عاملکه    کندیم   ین یبشیمدل پ  نیا هستند، مصرف را    نگرندهی که کامالً 

  ن یگسترده نشان داده است، ا  ات یحال، همانطور که ادب  ن یخواهند کرد. با ا  هموار کامالً  

  یهایژگ یو  نیتراز گسترده  یک ی،  در مقابل  شود.ینم   یبانی ها پشتتوسط داده  ی نی ب  شیپ

.  گرددی( برم1969)  ترو  به مطالعهاست    نآ  "محدب"  که شکل  مستند در مصرف خانوار

از داده2007)  1و کروگر   الورده یو-فرناندز با استفاده  از    االتیا  هایخانوار  یها(،  متحده 

م مصرف  یها نهیهز  پیمایش نشان  ا  دهندیکننده،  کل    یبرا  محدب   ینما  ن یکه 

کاالها مصرف  یهانهیهز حت  ربادوام یغ  یکننده،  بادوام  از    ی و  خانوا  تعدیلپس    راندازه 

دیگر    هایبرخی مولفه  محققان تر شدن مدل،  پدیده و غنی  ن یا  حی توض  یبرا  صادق است.

وارد   نیز  امدل کردهرا  عواملاند.  اهم  ین  از  دائم   تیعبارتند  که    مه یب  رقابلیغ  یدرآمد 

پس به  اوا  یاط یاحت  ی اندازهامنجر  م   ل یدر  عمر  پارکر   نچاس ی)گور  شودیچرخه  ، 2و 

اجرن  نگی)براون  دهخانوا  ی شناستی(، جمع2002 با  2009  ،3س یو  نبود سنوات همراه   ،)

ویالورده و کروگر،  -)فرناندزبادوام    ی, نقش کاالها2008،  4وغلومروهوریاهنسن و  )ارث  

ب2017،  5)پگل   یزیگر  انزی(،  2011 تعامل  غ  قهیوث  نی(،  مصرف  و  بادوام    ریمسکن 

.  (2013،  7و هرست  اری)آگوکاری    ریکار و غ   مخارج مرتبط با   ن یب  زی( و تما6،2009یانگ)

ا از  هموارساز  االتیفراتر  عدم  بر  یمتحده،  در  همکاران   نگ ی)براون  ا یتانیمصرف  ، 8و 

براون2016 اجرن  نگ ی؛  )الس 2009  س، یو  هلند  د  ی(،  پرتغال  2009  ،9ی ر  ی و  و   ،)

همکاران  و  ن2020،  10)الکساندر  است  زی(  شده  دائم   هیفرض .ثبت    ن یهمچن  یدرآمد 

برا  کندیم   ین یبشیپ در    یافراد  یکه  م   یک که  متولد  و    ینابرابر  شوند،یزمان  درآمد 

  رگذار ی( در مقاله تأث1994)  11و پکسون   تونی . دابدی  شی سن افزا  ش یبا افزاباید  مصرف  

متحده،    االتی ا  یعن یو در حال توسعه )  افتهی توسعه    یکشورها  ی اهخود بر اساس داده

 
1 Fernandez-Villaverde  & Krueger 
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3 Browning & Ejrnæs 
4 Hansen & Imrohoroglu 
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از آن   سازگار است.   ی ن یب  شی پ  ن یبا ا  ی دهند که شواهد تجربی( نشان م وان یو تا  ایتانیبر

شود،  یکنترل م  یدرآمد فرد  ییربنایز ند یدرآمد توسط فرآ ی سن  انسی وار نمایهکه   ییجا

  قیدارد، شکل دق   از یمدت نبلند  و  ق یدق  ار یبس  یی تابلو  یهاآن به داده  م یکه برآورد مستق

قرار    ژهیمتحده مورد توجه و  االت یدر مورد ا  ژهیدرآمد در طول چرخه عمر به و  ینابرابر

  ی پارامترها  اند که( نشان داده2004)  1و همکاران   استورسلتنهمانطور که  .  گرفته است

از    یابی ارز  درآمد  ندیفرآ  ک ی برآوردها  ک ی نزد  یسن  انسیوار  نمایهشده  دست    یبه  به 

کنند که خود را  یاشاره م  یدرآمد فرد  ی ها به تداوم باالآن است. م یآمده از برآورد مستق

با ایدرآمد نشان م   ی سن  انسیوار   نمایه   یخط   باًیبه شکل تقر ا  نیدهد.  شکل    نیحال، 

 داد.  م یتعم  گرید  یبه کشورها یتوان به راحت یخاص را نم 

ی همچون  در اقتصاد  مخارجچرخه عمر درآمد و    یهانمایه  ی بررس  از این مطالعههدف  

م  ،است  ایران و درآمدی جامعه    تواندیکه  رفتار مصرفی  از  اندازی روشن  ارائه چشم  با 

اقتصاد  ی هامدل  نیتخم  یبراایران،   عموم   یهامدل  ژهیوبه  ،یکالن  با    یتعادل 

های مبتنی بر  و مدل  کنند،یرا تجربه م  مه یب  رقابلیغ  یدرآمد  یهاکه شوک  ییخانوارها

  ، تربه طور مشخص  (.  2002،  3و پارکر   نچاسیگور؛  2003،  2ی استفاده شود ) کاگت  عامل

شده  یهانمایه برآورد  اهم  دقیق  پ  یاژهیو  تیاز  به  مربوط  مطالعات  کالن    یامدهایدر 

  ع یتکامل توزبنابرین    (.2013  ،4ی و ل   سونی برخوردار هستند )م  ت یجمع  ی ریپ  ی اقتصاد

اول )میانگین و  خانوارها در طول چرخه عمر    مخارج درآمد و   از دو گشتاور  با استفاده 

، جزو اهداف خاص این مطالعه  شودی و سال کنترل م  کوهورتکه در آن اثرات    واریانس(

برا  ی هانمایه  همچنین .است جداگانه  طور  به  عمر  ت  الیتحصبا    یی خانوارها  یچرخه 

-توسعه، دادهجا که در کشورهای درحالاز آن .شودیم  ل یو تحل  ه یو کمتر، تجز  شتریب

سؤاالت مشخص،  افراد  از  آن،  در  که  واقعی  پانل  متمادی    های  زمان  طی  در  معینی 

-پیشنهاد می  را  5تسازی به روش کوهورداده(  1985)دیتون    ،پرسش شود وجود ندارد 

  پانلی ایجاد شود. هر کوهورت یک گروه   های شبهها، دادهکند تا پس از تشکیل کوهورت

های سنی( در  پانلی، پیگیری هر کوهورت )گروه  های شبهبا اعضایی خاص است و داده

 
1 Storesletten et al. 
2 Cagetti 
3 Gourinchas & Parker 
4 Mason & Lee 
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های مقطعی  سازد. با استفاده از دادههای مقطعی را فراهم میسطحی باالتراز بررسی داده

گروهتکر ویژگی  هایارشونده،  با  خانوار  یا  افراد  از  ایجاد  سنی  زمان  طی  در  خاص  های 

  سازد. بدین پذیر مینسل در طول زمان را امکانشود. این روش، ردیابی عملکرد هر  می

بنابراین به منظور پی   .شودفراهم می  های اقتصادسنجی ترتیب برآورد بهتری برای مدل 

توزیع   الگوی سنی  آماری  گیری  اطالعات  ترکیب  از  ایران،  و مخارج خانوارها در  درآمد 

سال بین  خانوار  بودجه  داده  1399تا    1380های  مقطعی  ساخت  پانل  و  شبه  های 

ادامه شود.  استفاده می به شرح    در  است  ی سامانده  ذیلمقاله  مبان  :شده    ی نظر  ی ابتدا 

الگوتئوری چرخه عمر   ارائه    ی و داخل  یارج خ  یو مطالعات تجرب  ی پانل  شبه  یو سپس 

-نمایه   سومدهد. در بخش  یرا مورد بحث قرار م   فیتعار  ها وداده  دومبخش    .  شوندیم

  ینابرابر  یسن   نمایه های   نیدر طول چرخه عمر و همچن  مخارجمتوسط درآمد و  های  

 چهارم به جمع بندی  اختصاص دارد.  بخش  .شودبرآورد می

 ادبیات موضوع  -2
تمرکز این مقاله اثر سن بر درآمد و  مخارج مصرفی خانوار است؛ الزم است  جا که  از آن

 های نظری این ارتباط تبیین گردد. الیه

نسل مصرفی  رفتار  بررسی  خرد،  اقتصاد  منظر  زیرا از  است،  اهمیت  حائز  موضوعی  ها 

رفتار   تفاوت  موجب  است  ممکن  زمان،  طی  در  ترجیحات  تغییر  و  تاریخی  رخدادهای 

تواند بر مصرف خانوار تأثیر  ود. تعییر ساختار سنی، عامل دیگری است که میها شنسل

گروه زیرا  متفاوتند.  بگذارد،  درآمدی  و  جسمی  نظر  از  کم  دست  مختلف،  سنی  های 

و   درآمد  بر  تأثیرگذاری  طریق  از  نسلی  تغییرات  و  سن  خرد،  اقتصاد  نظر  از  بنابراین 

قرار تأثیر  تحت  را  مصرف  و  تقاضا  سنمی  ترجیحات،  الگوی  گروه  -دوره-دهند.  هم 

(APCامکان بررسی تأثیر سن، تغییر نسل و شوک )ای بر مصرف و درآمد را های دوره

فرضیه چرخه عمر است )راغفر و  فراهم می برای سنجش تجربی  ابزاری  الگو،  این  کند. 

فرض (.  1،1393باباپور عمر  هیمطابق  مصرفچرخه  رفتار  افراد  در    پس  و  ی،  را  اندازشان 

طور تخص  کنندیم   یزیربرنامهی  بلندمدت  عمر،  تمام  در  مصرف  صیکه  به    یمخارج 

را عامل مهم رفتار    تیجمع  یساختار سن   ه،ینظر  نی. اردی گ  صورت   ممکن  وهیش  نیبهتر

 
1 Raghfar & Babapour (2014) 
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فیشر   داند یم   یمصرف  و  الگوی  2005،  1)دورنبوش  بنابراین   .)APC    تئوری در  ریشه 

دارد.   کالن  می اقتصاد  تأکید  اثر سن  بر  بیشتر  عمر،  مباحث  فرضیه چرخه  در  اما  کند 

ای شده است. از این  رشد اقتصادی، به اثر نسل یا هم گروه )اثر کوهورت( نیز توجه ویژه

که، وقتی  رو، لحاظ کردن اثر هم گروه در رگرسیون به دالیل زیادی مهم است. اول این

اما  هم گروه باشند،  اثر داشته  واقعاً  برآوردی دچار  ها  از رگرسیون حذف شوند، ضرایب 

استفاده از    استفاده شود. هنگام  2های تلفیقی شوند، به ویژه هنگامی که از دادهتورش می

  یزمان   ی سر  اما در مطالعات   کرد ورد  آاثر سن را بر  توانیم   ی به راحتی،  مقعط  ی هاداده

با   آوردن به دست    یبرا اثر سن،  اثر زمان  د یخالص  از    ی دشوار  به  . حذف شود  اثر سن 

اثر سن در دوره  توانیم برا  ی هافرض کرد که    کسانی   مختلف  یهاگروه  هم   یمختلف 

ا دوم  کشش  ی هاگروههم   نکه، ی است.  است  ممکن    ودرآمدی  و    ی متی ق   یهامختلف 

  ممکن   ی استیس   یابزارها  نکه، یداشته باشند. سوم ا  یمختلف  ی هاأعرض از مبد  ن یهمچن

  قبل از   لند یما  استگذارانیبگذارند و س   ی مختلف بر جا  یها گروهبر هم  ی متفاوت  آثار  است

ا  اجرا، هم  نکه، ی ا  چهارمباشند.    آگاه متفاوت    آثار  نیاز  لحاظ  نم گروهبدون    توانیها 

هم   یتقاضا  ی هاکشش اندازه هر  جداگانه  صورت  به  را  ،  3)گوستاوسن   کرد  یریگگروه 

2015 .) 

 نظريه چرخه عمر  -1-2

فرضیه چرخه عمر، بیانگر آن است که افراد در ابتدای دوره کاری خود یعنی در جوانی  

دلیل بهره  به  نداشتن شغل مستمر،  پایین    وریتجربه کم،  درآمد  دیگر،  دالیل  و  پایین 

-کنند؛ اما در دوره میانسالی، به علت کسب تجربه، داشتن شغل دائمی و بهرهکسب می

سن،  وری   کهولت  و  بازنشستگی  دوران  در  باالخره  و  دارند  باالیی  درآمدهای  باالتر، 

ارزش فعلی    بینی ها بر اساس پیشآورند؛ اما مصرف آندرآمدهای کمتری به دست می

است  هموار  و  باثبات  عمر  طول  درآمد  عمر  (.  1387،  4)شاکری   جریان  چرخه  مدل 

ی،  در طول مراحل زندگ  ،یی نها  تیمطلوب  ثابت نگه داشتن با  که افراد    کند یم   ین یبشیپ

مدل استقراض قبل از ورود به بازار کار، انباشت ثروت در    ن یکنند. امیمصرف را هموار  

 
1 Dornbusch & Fischer 
2 Pooled 
3 Gustavsen 
4 Shakeri (2008) 
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)شکل    کندیم  ین یبشیرا پ  یدر دوران بازنشستگ  منفی  اندازو پس  ،یکار   یطول زندگ

1) . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( 1986) 1منبع: مودیگلیانی 

 فرضیه چرخه عمر   (:1)شکل  

بود    یکس  نی( اول1969)   2ادامه دارد. تورو  یتا بازنشستگ  لیاز اتمام تحص  یکار  یزندگ

ا به صراحت  همبستگ   ینگران  نیکه  که  کرد  مطرح  طول    نیب  یرا  در  مصرف  و  درآمد 

نسخه مدل استاندارد چرخه عمر مصرف که در    نیترممکن است با ساده  ی کار  ی زندگ

مطلوب داشتن  نگه  ثابت  با  خانوارها  ا  ی مصرف   یی نها  تیآن  ب  ، نتظارمورد  را    ن یمصرف 

است    لیدل   ن یدر تضاد است. تناقض به ا  کنند،یهموار م  نییدرآمد باال و پا  یی باهادوره

به طور    تواندیکه مصرف فقط م   کند یم  ی نی بشینسخه مدل چرخه عمر پ  نیترکه ساده

دادهابدی کاهش    ا ی   شیافزا  کنواختی در  که  کرد  خاطرنشان  تورو    االت یا  ی مقطع   ی ها. 

در    ریهر دو مس   ی هاقله  بوده، و معکوس    Uشکل    دارای  متحده، درآمد و مصرف هر دو 

تقر داده  ی مشابه  باًیسن  بس   نیا  .اندرخ  در  مجموعه  یار یالگو  د  یهااز    زین  گریداده 

  5، اکسوی و همکاران 4،1995و وبر   وی؛ آتاناس1991،  3مشاهده شده است )کارول و سامرز

 
1 Modigliani 
2 Thurow 
3 Carroll & Summers 
4 Attanasio & Weber 
5 Aksoy et al. 
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از دالیلی که(2021  1، اکتاگ و همکاران 2021 شده    ارئه   ی همبستگ  ن یا  ی برا  . برخی 

از درآمد   ی ثابت یکسر یرا رو ی خانوارها مصرف جار شتری ممکن است ب ( 1) شامل:  است

ا  می تنظ  یجار نامیده میرفتار سرانگشتکه  قاعده    نیکنند.  با چارچوب چرخه  شودی   ،

ن سازگار  توسط    یحی توض (  2. )ستی عمر  پ 1969)  توروکه  ا  شنهادی(  که    نیشد،  است 

از درآمد    شتریب  یدوست دارند در جوان  یعنیهستند.    ینگینقد  تیمحدود  یخانوارها دارا

نم   ی فعل اما  کنند،  خرج  بگیخود  وام  )رندیتوانند  سوم    ( 3.  ناگاتانتوضیح    2ی توسط 

پ1972) جا  شنهادی (  به  خانوارها  که  کرد  استدالل  او    ، ینگ ینقد  تیمحدود  یشد. 

احت3»محتاط  هستند.  م  اطی«  احت  شودیباعث  با  آت  اط یخانوارها  نامشخص  درآمد    ی با 

اندازه به  و در حال حاضر  کنند  قطع   یارفتار  در صورت  آ  یکه  درآمد  خرج    ندهیبودن 

دارای  انداپس  ن،یبنابرا.  نکنند  رجخ  کردند،یم محدود  یاطی احت  زهیانگز  هم    ت یاست. 

ارائه    ی زندگ  لیدرآمد در اوا  ومصرف  همراهی    یبرا  یل یدل  اطیاحت   حی و هم توض  ی نگینقد

اما هر دو در  یم   ی بعد  یکار   یهمزمان درآمد و مصرف در زندگ  کاهش  ح ی توضدهند، 

  یمصرف با درآمد در طول عمر کار همراهی    مورد از دالیل   ن یچهارم(  4)  دارند.  اشکال 

است(  1974)  4هکمن   توسط پ معرفی شده  او  که دستمزدها   شنهاد ی.   U  به شکل   کرد 

  درنتیجه  دهد و یدستمزدها پاسخ مثبت م   یالگو  ن یکار به ا  ی روی. عرضه ناستمعکوس  

کار مکمل    یرویاگر مصرف و ن  ن، ی. عالوه بر اشودمی  معکوس  Uنیز دارای شکل    درآمد

دل  گریکدی به  هم  )باز  هز  لی باشند  همچن  یهانهیوجود  و  کار  جا  نیسر    ی ن یگزیامکان 

  یی نها  ح یتوض(  5)  کند.یدرآمد را دنبال م  ،(، مصرفیخانگ  دیتول  ی بازار به جا  یدهایخر

کند و  یم   یرویشکل معکوس پ   Uاز    رکودکان حاضر در خانوا  ر یاست که مس  نیا  دیگر

)توبیباعث مصرف م   نیا را  کتوان گفت یپس می (.1967  ،5نیشود    یبرا  ج یاستدالل 

است که مدل استاندارد مصرف چرخه    نی« مصرف چرخه عمر خانوار اشکل بودن  »قوز

تغ ترک  راتییعمر  ناد  بیدر  را  عمرردیگیم   دهیخانوار  چرخه  طول  در  خانوار  اندازه   .،  

تشک  کی که    ی زمان م  ل یزوج  نهای خانواده  در  و  م   ت یدهند  بزرگ  و  یفرزندان  شوند 

م ترک  را  بنابرایم  ریی تغ  ،نندکی خانواده  ترک  ن،یکند.  و    ح یتوض   ک ی خانواده    بیاندازه 

 
1 Aktuğ et al. 
2 Nagatani 
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  مطالعاتاز    ی تعداد  رفتار مشاهده شده مصرف در طول چرخه عمر است.  یبرا  احتمالی 

ا  رگذار،یتأث   سیو اجرن  نگ یبراون  ،(  1999)2  و همکاران  ویآتاناس  ،(1978)  1نیرویمانند 

نایین   (2009) ترک   بهبه شدت    ( 2021)  3و  توض   ب ینقش  مصرف    ی الگو  ح یخانواده در 

نزد رابطه  و  ترک   کی مشاهده شده در طول چرخه عمر  با  اند.  کرده  تأکید خانوار    بیآن 

  نیتربزرگ  در  اندازه خانوارزمانی است که    مخارج خانواردهند بیشترین  ها نشان می آن

است.   ن  نیاحالت  همبستگ  ز یاحتمال  که  دارد  حد  ی وجود  کننده    یتا    ک ی منعکس 

متاهل است. از    یهارباشد. تمام مطالعات ارجاع شده بر اساس خانوا  ی رینمونه گ  ده یپد

  یس و اجرن  نگ یازدواج کنند، براون  رتریدارند د  ل یبا ثروت باال تما  ییکه خانوارها  ییجاآن

پ2000) افزا  یبرخ  کهکنند  یم   شنهادی (  بخش    ش یاز  در  درآمد  و  مصرف  در  همزمان 

دل  هیاول به  عمر  است  ل یچرخه  نمونه  پ  یعن ی.  انتخاب    مثالً   یی هاگروه  یریگیبا 

پردرآمد و پرمصرف    یهاخانواده  ج یبه تدر  و  سال،   40تا    25  خانوارهایی با سن سرپرست

 . میکن یم  یرا معرف یشتریب

کاهش مصرف مشاهده شده در دوران    ح یتوض   یچرخه عمر برا  ی هادر استفاده از مدل

خانوا  ن یا  یاساس   نش یب  ،ی بازنشستگ که  تغراست  بازنشستگ   ی راتییها  دوران    یرا حول 

  شتر، ی ب  ریکار کمتر، خطر مرگ و م   یرویعرضه ن  می توان به  از جمله   کنند، یتجربه م

عوامل به طور    نیاز ا  ی. برخاشاره کرد  متسال  تیتر و کاهش وضعکوچک   راندازه خانوا

تر  نییپا  یهانهیهز  قیز طربه عنوان مثال، ا )  .دهندی مصرف خانوار را کاهش م  م یمستق

  یی نها  مطلوبیتتوانند    یعوامل م   نی. ا(کوچکتراندازه خانوار    ا یرفتن به محل کار    یبرا

  د ی با عکند که در واق ی که چارچوب چرخه عمر استدالل م  یزیمصرف را کاهش دهند، چ

برانهموار شو بس  ید.  که    ار ی مثال، مطمئناً  است  قبول  به    یینها  مطلوبیتقابل  مصرف 

 .  داشته باشد  یبستگ یسالمت  ت یسن و وضع

که افراد    دهدینشان م   یشواهد تجرب  ،چرخه عمر  ی مرحله پس از بازنشستگدر رابطه با  

پ اندازه  به  مدل  شدهینی بشیمسن  عمر  لمعمو  یهاتوسط  نم پس  ،چرخه  .  کنندیانداز 

از    شتریاز خطر طول عمر ب  ی ممکن است ناش  یها در دوران بازنشستگ از پس انداز  یبرخ
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)د انتظار  هز  علت  به  ای (  1981  ،1س یویحد  )پالومبو،    ی پزشک  ی هانهیخطرات  بزرگ 

 .( باشد1999

نابرابر  نمایه عمر  مصرف  یچرخه  و  کار  ساعات  درآمد،  دستمزد،    ی حاو  )مخارج(   در 

بازار کار و    هایسک ی ر  کردن  مه یب  یخانوارها برا  ییتوانادر رابطه با    ی اطالعات ارزشمند

ا واقع    است.  اتخطر  نیمنابع  فرآ  یاطالعات   ی سن  هاینمایه  نیادر  مورد  درآمد    ندیدر 

می  ارائه  زندگی  طول  در  همکاران،  )  دهندافراد  و  مثال،  2004استورسلتن  عنوان  به   .)

به  یفرد م   کی   درآمد  لگاریتم  دی فرض کن   رگرسیونشوک خود  ک یاثر ثابت،    ک یتواند 

نشان    باشد،  یدستمزدها خط  یبرا  یسن   نمایه   اگر  شود.  هی شوک گذرا تجز  ک ی و    اندگار م

پایم جزء  که  ر  کینزد  دار یدهد  ماندگار   واحد  شه یبه  شدت  به    ، نمایه  بیش  است.  و 

دائم   یشرط   انسیوار م   ی شوک  بنابرایرا مشخص  باشد،    نیکند.  هر چقدر شیب کمتر 

دستمزد و    یاز نابرابر  یبزرگتردهد که نسبت  ریسک چرخه عمر کمتر است و نشان می 

  ی برا  یات یح  هایریمتغاز جمله    شده است.  نییدرآمد قبل از ورود به بازار کار از قبل تع

از انداز  پس  یموجود،  مصرف  ینابرابر   ی پراکندگ   زان یم  ن ییتع و  اط یاحت   زهیانگ  ناشی  ی 

-از کل ثروت باشد، شوک  یکسر بزرگ  یل اگر ثروت ماثروت مالی هستند. به طوری که  

تأث  یها )مداوم(  تصم  یکم   ر یخاص  بر  کل،  درآمد  نت  ی مصرف  ماتی بر  در  بر    جه یو 

داشت  ی مقطع  انسیوار خواهند  هم    مصرف  انداز  پس  مهمو  ا  ی عامل  سطح    جادیدر 

نابرابر  ینابرابر  ترنییپا به  بنابراین    درآمد   یمصرف نسبت  مصرف ممکن    ینابرابراست. 

  ابد یکمتر شوک ها کاهش    ی هاانسیوار  ای  ها ودر برابر شوک  شتریب  مه یب  ل یاست به دل

  انسیوار  نمایه(، تحدب  2009)  2امادا یطبق گفته آبه و  (.  2004)استورسلتن و همکاران،  

ژاپن    یسن وابستگ در  فرد  سک یر  یسن   دیشد   یبا  م   حیتوض  ی درآمد  در    .شودیداده 

افزا نابرابر  ی کل  شیآلمان  ا  سهی چرخه عمر در درآمد در مقا   یدر  متحده    االت ی با مورد 

  دهد همچنین برآوردها نشان می(. 2010، 3کمتر است )فوکس شوندلن و همکاران  ار یبس

که   صورتی  کمتر    ن یانگیمدر  درآمد  نابرابری  شود،  محاسبه  سال  چندین  برای  درآمد 

است.    گرانیدرآمد فرد نسبت به د  راتییتغ  یا هماناز تحرک درآمد    یناش  امر  نیااست.  

د  نکنیاز تحرک اشاره م   ین یی متحده به سطح نسبتاً پا  االتیا  یبرا  برآورد شده  یآمارها
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همکاران   منزیگ-ازی)د حت 2011،  1و  برخ  ی (،  شناخت  ی اگر  روش  ها  داده  ا ی  ی مسائل 

 .بگذارد ریها تأثسهیممکن است بر مقا

 2002های مالیاتی سوئیس از سال  (، با استفاده از داده2022)    2ش یو-روزنبالت گالی و  

مصرف   ینابرابرو  انداز خانوارها را در طول چرخه عمر  مصرف و پس  یالگوها  2016تا  

در    نتایج نشان دهنده نمایه مصرف قوز شکل.  قرار دادند  لیتحل   مورد  رادر طول زمان  

  ی با بازنشستگ  یبا کاهش قابل توجه  در سن کار  ندهیانداز فزانرخ پس  ،طول چرخه عمر

  نیب  آمد مصرف و در  یکه نابرابر  نشان دادند   نی. همچن استپس از آن    منفی  انداز و پس

  ،حال، در طول چرخه عمر  نیا  مانده است. با  ینسبتاً ثابت باق   2016و    2002  یهاسال

نسبتاً    یجوان  ن یدر سن  ینابرابر   ن یا  ؛ به طوری که کندیم  ر ییمصرف و درآمد تغ  ینابرابر

 . ابدییم  شیاما پس از آن افزا بوده، کم 

و در ابتدا و    شتر یب  ی اواسط زندگکه در    چرخه عمر  با توجه به الگوی قوز شکل مصرف

است  یزندگ  یانتها گرنتکمتر  بررس(،  2022)  3،  تب  یبه  در  کودکان    ی الگو  نیینقش 

از    ی متشکلپانل واقع  ک از ی   ،ی. برخالف مطالعات قبل پرداخته استمصرف چرخه عمر  

بررسی   ا یتانیبر  یهارخانوا متفاوت    برای  فرزند  ی هاخانوادهرفتار    ی نی بشیپ  ه ک  یبدون 

استفاده  ،  نداشتنددار شدن  که انتظار بچه  یمشابه  یهابا خانواده،  دار شوندبچه  کنندیم

رسد کودکان شکل قوز مصرف را در طول  یکه به نظر نم  نتایج حاکی از این بود.  کردند

 دهند. حی چرخه عمر به طور کامل توض

های  های طولی، الگوهای مخارج مصرفی، نرخ(، با استفاده از داده2021) 4بایرولیا و چندا 

  ها حاکی از این بود که بررسی نمودند. نتایج مطالعه آنانداز و رشد درآمد در هند را  پس

ا مصرف   االتیبرخالف  مخارج  خانوارها  ر یغکاالهای    ی متحده،  از    ی هند  یبادوام  پس 

  ر یز  ان ی در م  یقابل توجه   یناهمگونهمچنین  .  نداشت  یرشد   چ ی اندازه خانواده، ه  لیتعد

  یبه خانوارها  ک ی نزد  یرشدها  از آن  ک ی   چ یاما ه  ، وجود دارد  تیمختلف جمع   یهاگروه

عنوان درآمد کل  انداز، که بهپس  یهانرخ  گر،ید   یاز سو  .ندادندمتحده را نشان    االت یا

 
1 Díaz-Giménez et al. 
2 Galli  & Rosenblatt-Wisch 
3 Grant 
4 Bairoliya & Chanda 
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  الگوی قوز شکلدر طول چرخه عمر،    شوند،یم   یریگبادوام اندازه  ریخالص از مخارج غ

 .  داشتند

و همکاران  مطالعه2021)  1اکسوی  در  از  ای  (،  استفاده  پانل    عمرمدل چرخه    کی با  و 

های مصرف غیربادوام چرخه عمر در ایاالت متحده آمریکا را  تغییرات زمانی نمایه  طولی،

  هموارمصرف به طور مداوم    ی هانمایهمورد بررسی قرار دادند. نتایح حاکی از این بود که  

تفاوتهشد گروه  ی نسل  ن یب  یها:  در  مصرف  کاهش    یسن   یهادر  زمان  طول    افته یدر 

چرخه عمر و عدم در    یها نمایه  یی شناسا  یمختلف برا  ی هاها در دورهاست. ادغام داده

ناهمگون گرفتن  تغمشاهده  ینظر  پنهان    ی زمان  رات یینشده،  را  ممکن    نموده مربوطه  و 

مصنوع طور  به  مانند   مصرف  یسن  یها نمایه  یاست  قوز  شکل  کند.  2با  محرک    ایجاد 

تغ  رات ییتغ   یاصل عمر،  چرخه  که    راتییمصرف  است  عمر  چرخه  هموار  درآمد  الگوی 

حرکات مصرف  ت مطابقت با    یدر درآمد برا  رات ییتغ همچنین  دهد.  یرا نشان م   ی مشابه

 است.  ی بودهکاف

شش    ی متحده ط  االت یدر ا  چرخه عمردرآمد    ع یتوز(، تکامل  2017)  3گونن و همکاران 

  ها حاکی از این بود که آن  ی هاافته( را مورد بررسی قرار دادند. ی 2013تا    1957)دهه  

برا  کاهشهم   عمر  طول  در  متوسط  افزا  یدرآمد  هم  و  در    ینابرابر  شیمردان،  درآمد 

  25قبل از    دتری جد  یهاکه گروه  ی راتییبه تغ  توان یمرا  مردان و زنان،    یبرا  ی طول زندگ 

 .نسبت داداند، تجربه کرده ی سالگ

را مورد مطالعه  های  گروهر  (، مصرف چرخه عم2013)  4اگوار و هارست  مختلف مخارج 

  ینقل و غذا  و  مرتبط با کار، مانند لباس، حمل  یکه مخارج مصرف   افتندیقرار دادند و در

قوز شکل نمایه مصرف را    ت یو ماه  ابد ییسن خانوارها کاهش م   ش یدور از خانه با افزا

مربوط    مخارج، از جمله  مخارج  یهارمجموعهیدر تمام ز  باً یتقر  همچنین  .کندیم  تیهدا

هموار    مصرف چرخه عمر   های نمایهدور از دسترس،    ینقل و غذا  و   به کار، مانند حمل

م  ،شوندمی نشان  ن  یهارمجموعهی ز به    تواندمی  یریگ جهینتاین    ؛دهدیکه    زیمصرف 

 . ابدی تعمیم 

 
1 Aksoy  et al. 
2 hump-shaped 
3 Guvenen et al. 
4 Aguiar & Hurst 
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سال    یخانوار برا  یهادادهبا استفاده از  (،2019)2و هریشکو  وخانفیبر(،  2012)  1کوالسا 

در طول زمان و در طول چرخه عمر    هیدرآمد و مصرف در روس  ینابرابر، 2018تا    1994

آن نتایج  دادند.  قرار  مطالعه  مورد  که  را  داد  نشان  ناشنابرابری  کاهش  ها  از    ی عمدتاً 

وار گذرا   یدائم   یدرآمد  یهاشوک  انسی کاهش  ب  بوده  و  بهبود  نه  مصرف    مهیاست 

 ی نابرابر  یهاکه نمایه  شدندبا کنترل اثرات زمان، متوجه  ها  آن  در طول زمان.ها  شوک

 ثابت هستند.   باًی چرخه عمر درآمد و مصرف تقر

همکاران  و  برآورد  2005)  3هیثکات  در  زمان  اثرات  و  کوهورت  اثرات  کنترل  تأثیر   ،)

آننمایه نتایج مطالعه  قرار دادند.  بررسی  را مورد  نابرابری  با  های سنی  نشان داد که  ها 

داده در  نابرابری  روندهای  به  طول  توجه  در  متحده  ایاالت  اثرات    30های  وجود  سال، 

نکردند.   پیدا  کوهورت  اثرات  اهمیت  بر  دال  شواهدی  که  حالی  در  است،  نیاز  زمانی 

با تمرکز      زی( ن1993)  ک ی ( و اسلسن2000)  ی (، کروگر و پر1998)  4بلوندل و پرستون 

تغ به جا  راتییبر  نابرابر  یدر طول زمان  ا مطالعه  ف ردرآمد و مصر  یسن نحوه تعامل 

)  تیاسم  کردند. وانگ  م 2000و  نشان  افزا  دهندی(  افزا  ینابرابر  شیکه  با   شیمصرف 

کاهش اثرات نامطلوب اطالعات    یبرا  ایپو  یاز نحوه عملکرد قراردادها  یسن جنبه مهم 

 است. یخصوص

( همکاران  و  مطالعه2004استولرستن  در  ی(،  با  عموم  کای  تعادل    ی هانسل  ی مدل 

د که  شوکهمپوشان  با  خود  عمر  طول  در  خانوارها  آن    مهیب  رقابلیغ  یدرآمد  یها ر 

م نتایج  شوندیمواجه  دادند.  قرار  بررسی  مورد  را  عمر  چرخه  در  ریسک  تقسیم  رفتار   ،

روبرو هستند، به خصوص    یشتریافراد جوان نسبت به افراد مسن با خطر بنشان داد که  

بنابرااگر شوک باشند.  اشتراک ر  ن،یها مداوم    ن یدر سنتغییرات  ،  باشدناقص    سک یاگر 

دارای اطالعاتی در مورد درجه تسهیم ریسک و هم فناوری است که باعث ایجاد  مختلف  

 شود. آن می

نابرابر عمر  یتکامل  راب  چرخه  و  بولوس  گرفته  2004)  5نیتوسط  قرار  مطالعه  مورد   )

ب  های ییایپو  ها آناست،   را    یکار ی اشتغال،  دستمزد  استفاده  و  پانلبا  کوتاه    ی هااز 

 
1 Kolasa 
2 Bryukhanov & Hryshko 
3 Heathcote et al.   
4 Blundell & Preston 
5 Bowlus & Robin 
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از سال   هاکوهورت چرخه عمر  ینابرابر یساز ه یشب یحاصل برا ندیزدند و از فرآ  نیتخم

حدود    چرخه عمر  ی( نابرابر1: )ها نشان داد کهنتایج آناستفاده کردند.    1997تا    1977

)  یمقطع  هایداده  از  کمتر  درصد  40 اما  افزا2است،  داده  ینابرابر  شی(    هایهمانند 

 ی است. مقطع 

پارکر   نچاس یگور اهم2002)  1و  بر  تع  ت ی(  در  درآمد  انتظار  مورد  رشد  رفتار    ن یینرخ 

  افتندی( در1999)  2و همکاران   و یکنند و آتاناسیم   د یسن خانوارها تاک  شیمصرف با افزا

مصرف    نمایه   شوند، یدرآمد نسبتاً تندتر مشخص م  نمایهها که با  راز خانوا  یی هاکه گروه

م دارند   ز ین  یتندتر نشان  که  عمر    دهد ی،  در چرخه  درآمد  کل   کی تکامل    ی دیمحرک 

 است.   فمصر سنی نمایه یبرا

( پارکر  و  داده1999گورینجاس  و  کوهورت  روش  یک  از  استقاده  با  پیمایش  (،  های 

صرف و درآمد در طول زندگی کاری  های سنی ممخارج مصرفی به ساخت میانگین نمایه

از اهای شغلی و تحصیلی مختلف پرداختند.  خانوارهای معمولی در گروه   ن یبا استفاده 

ساختار  کی ها،  نمایه به  یمدل  مصرف  مخارج  عدم    نهیاز  حضور  در  را  عمر  چرخه 

.  نمودند  برآورد  داشت، ها مطابقت  با نمایه  یخوب  ی که بهکار واقع   یرویدرآمد ن  تیقطع

  ر ییتغ  ی ریکننده در طول چرخه عمر به طرز چشمگکه رفتار مصرف  شدند  متوجهها  آن

کنند. در حدود سن  یرفتار م  3صورت محافظه کارانه . مصرف کنندگان جوان به  کندیم

جمع  یمعمول   ارخانو  کی   ، یسالگ   40 به  دوران    ی برا  ینقد   ی هاییدارا  ی آورشروع 

است.    4بدون ریسکمصرف کننده    کی رفتار    هیشب   شترین بکند و رفتار آی م  ی بازنشستگ

 چرخه عمر درآمد مورد انتظار است.   نمایه از   یدر رفتار عمدتاً ناش   رییتغ نیا

همکاران  و  بهار  سن1397)  5پیش  تحلیل  و  تجزیه  از  استفاده  با  گروه  -دوره-(،  هم 

(APCداده روی  و  (  )پشته شده( خانوارهای شهری  تلفیقی  های  روستایی در سالهای 

های ساالنه را بر مخارج غذایی  ، تأثیر ساختار سنی، تغییر نسل و شوک1393تا    1363

افزایش سن باعث کاهش  های مطالعه آنمورد بررسی قرار دادند. یافته ها نشان داد که 

 
1 Gourinchas & Parker 
2 Attanasio et al. 
3 Buffer-Stock 
4 Certainty equivalent 
5 Pishbahar et al. (2018) 
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می غذایی  مواد  نسلتقاضای  نسلشود،  به  نسبت  جدیدتر  قدیمیهای  مخارج  های  تر 

 ای بر مخارج غذایی تأثیر داشته است.  های دورهی دارند و شوکغذایی کمتر

ای تحت عنوان سالخوردگی جمعیت در ایران و  (، در مطالعه1396)  1میرزایی و همکاران 

دادههزینه از  استفاده  با  درمان،  و  بهداشت  افزایش  روبه  و  های  هزینه  و  جمعیتی  های 

های بهداشت و درمان در  الگوی مصرف هزینهدرآمد خانوار و به کمک روش شبه پانل،  

یافته قرار دادند.  بررسی  را مورد  نشان  های مطالعه آنچرخه عمر خانوارهای شهری  ها 

سالگی به شکل نسبتاً مالیمی افزایش یافته و    50تا    25داد که تقاضای مصرف از سن  

از آن شیب خیلی تندی به خود می  اوج خود  گیرد و در سال های پایانی عمر بپس  ه 

دادرسد.  می نشان  نسل  مقا  دی جد  یهانسل  اثر  نسل  سهی در  زم   یهابا  در    نه یقبل، 

 . دارند  یشتری مصرف ب یبهداشت و درمان تقاضا یهانهیهز

و همکاران  داده1393)  2دارابی  از  استفاده  با  و روش شبه(،  هزینه درآمد خانوار  -های 

تقاصای مصرف در نقاط شهری ایران طی  پانلی، به مطالعه اثر سالخوردگی جمعیت بر  

ها حاکی از این بود که با افزایش  پرداختند. نتایج مطالعه آن  1391تا    1375های  سال

های بهداشت، کاالهای با  های مربوط به بخشسالگی به بعد، هزینه  60سن و به ویژه از  

-ز طرفی هزینهگیرد. ادوام، ارتباطات، حمل و نقل و پوشاک روند افزایشی به خود می

های آموزش، خوراک، مبلمان و کاال و خدمات متفرفه روند کاهشی  های مربوط به بخش

 داشته است.  

همکاران  و  قهرودی  مطالعه1392)  3رضایی  در  تدریجی  (،  تغییر  شناسایی  هدف  با  ای 

هزینه خانوارهای  توزیع  عمر  در چرخه  مصرف  الگوی  خانوارها،  مصرفی  افالم  برخی  ای 

براورد    1387تا    1375های  سال  شهری در  از  نتایج حاصل  قرار دادند.  بررسی  را مورد 

(، حاکی از  1997ها با استفاده از مدل دیتون )دیتون،الگوی مصرف چرخه عمر کوهورت

مصرفی   مختلف  کاالهای  میان  عمر  چرخه  از  متفاوتی  منحنی  الگوی  که  بود  این 

به گونه الکخانوارهای شهری وجود دارد؛  و  ای که  دوام  بی  و  بادوام  وی هزینه کاالهای 

تا   افزایش سن سرپرست خانوار  با  نقل  و  آن    55حمل  از  و پس  بوده  افزایشی  سالگی 

تفریحات، غذای   و  فرهنگی  الگوی سنی هزینه خدمات  ثابت است؛ در حالی که  تقریباً 

 
1 Mirzaei et al. (2017) 
2 Darabi et al. (2014) 
3 Rezaei Ghahroudi et al. (2013) 
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اکثر مقدار  آماده، هتل و رستوران در خانوارهای ایرانی تقریباً قوزدار بوده است؛ یعنی حد

در   هزینه  55آن  برای  است.  حداکثر  سالگی  و  قوزدار  الگو  نیز  پوشاک  به  مربوط  های 

 سالگی است. 45مقدار آن در 

مطالعه(،  1390)  1باباپور هزینه در  نسلی  بین  رفتار  تحلیل  و  تجزیه  عنوان  تحت    ای 

با ترکیب داده  مصرفی ایران،  بودجه  خانوارهای شهری  های  سال  در  خانوارهای مقطعی 

را به   1359تا    1305، رفتار متولدین  پانلی  های شبهساخت دادهو  با    1391تا    1363

های جدید  که هزینه مصرفی نسل نشان داد مطالعه  دنبال نمود. نتایج این  سال  29مدت 

مشابه افزایش یافته است، اما سرعت افزایش آن    های قبلی در سنیندر مقایسه با نسل

داد که اثر سن برای هزینه مصرفی تا    اهش است. نتایج مربوط به اثر سن نشانرو به ک

سالگی تقریباً ثابت و سپس با    60در حال افزایش و بعد از آن تا سن    سالگی   50سن  

داد نشان  سال  اثر  همچنین  است.  کاهش  حال  در  مالیمی  خیلی  هزینه  شیب  های  که 

 داشته است.های مختلف هماهنگی الدوران زندگی با تغییرات اقتصادی ایران در س

های  با توجه به مطالعات انجام شده، تفکیک آثار متغیرهای سن، تغییرات نسلی و شوک

ای بر مخارج مصرفی، هم از نظر تئوری و هم از نظر تجربی؛ اهیمت دارد. با وجود  دوره

این آثار  این که مطالعات ارزشمندی هم در داخل و هم در خارج از کشور در رابطه با  

الگوهای   بررسی  برای  دیتون  تجزیه  از  داخلی  مطالعات  همه  اما  است،  گرفته  صورت 

اند، لذا در این مطالعه سعی بر این است تا با استفاده از  مصرف چرخه عمر استفاده کرده

دهد و در قالب  رویکرد جدیدی که درجات آزادی را نسبت به تجزیه دیتون افزایش می 

 های درآمد و مخارج چرخه عمر استخراج شود.      گوییک مدل شبه خطی، ال

 هااده شناسی و د روش-3

 های شبه پانلیروش داده -3-1

درحال  کشورهای  مخصوصاً  کشورها،  از  بسیاری  که    در  دارد  وجود  مشکل  این  توسعه 

پانلیداده در دسترس    های  شوند  ردیابی  زمان  طول  در  یکسان  افراد  آن  در  که  واقعی 

-تواند برای بررسی گروهپانلی می  کند که مدل شبه می ( پیشنهاد 1985)  نباشد. دیتون

نسل رفتار  یا  و  سنی  قرار های  استفاده  مورد  کوهورت    ها  از  منظور  این  برای  و  گیرد 

 
1  Babapour (2011) 
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گروه  .کنداستفاده می اگر  است.  اعضایی خاص  با  گروه  یک  کوهورت  بههر    های سنی 

باشند  بزرگ  کافی  بررسی  توانمی  اندازه  که  داشت  از  انتظار  سری  یک  متوالی،  های 

گروهنمونه هر  در  افراد  از  تصادفی  داده  های  این صورت  در  کند.  تولید  شبه سنی    های 

-در سطحی باالتر از بررسی داده   های سنی افراد،شود که پیگیری گروهپانلی تشکیل می

امکان  را  این گروهپذیر می های مقطعی  تکراسازد.  از    از   و  های مقطعی داده  رهای سنی 

-ساخته می  های خاص )معموالً سن(بررسی خانوارها مطابق با گروهی از افراد با ویژگی

دیتون   برعالوه    (1985)شوند.  آمدن  فائق  داده  بر  وجود  پانلی، چهار  مشکل عدم  های 

 : شمردها برمیدیگر برای این داده مزیت

می.  1 را  مختلف  منابع  از  مجاطالعات  در  دادهموعهتوان  از  واحد  شبهای  پانلی    های 

کرد. کوهورت  البته  ترکیب  تعریف  امکان  قابلاگر  وجود    های  منبع  هر  برای  مقایسه 

 .داشته باشد

 .رسد شود به حداقل میهای پانلی یافت میمشکالت ریزش که اغلب در داده. 2

اشتباه  .  3 پاسخ  از  ناشی  مشکالت  کوهورت،  میانگین  از  استفاده  قابلبا  و  کمتر    افراد 

 .کنترل است

تجزیه.  4 بین  میوتحلیل  ناسازگاری  را  کالن  و  خرد  دادههای  از  حرکت  با  های  توان 

 .های بزرگتر و به یک کوهورت کالن از بین بردکوهورت  فردی به

امکان   دیگر،  آمارگیری  به  آمارگیری  یک  از  گروه  هم  افراد  نمودن  دنبال  با  بنابراین 

 ها در چرخه عمر فراهم می شود.  و درآمد نسل بررسی الگوی مصرف

دادهداده مطالعه،  این  در  شده  استفاده  ویژگیهای  از  آمارگیری  طرح  خام  های  های 

ایران طی سال آمار  اجتماعی خانوارها است که مرکز  و   1399تا    1380های  اقتصادی 

با هدف    1342جمع آوری نموده است. طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار از سال

می اجرا  خانوار  بودجه  ساختار  به  بر  دسترسی  آن  اصلی  تمرکز  که  طرح  این  در  شود. 

میهزینه پرسیده  خانوار  و  افراد  درآمد  به  راجع  نیز  اطالعاتی  است،    ی هانمایهشود.  ها 

از  استفاده  با  عمر  خانوار   چرخه  درآمد  هزینه  میمحاسبه  مورد    اطالعات    .گیردقرار 

  ی برا  .شوندجمع آوری نمیپانل    به صورت است که    نیا  ها این داده  تیمحدود   نیبزرگتر

کل  های  نمایه  برآورد از  مصرف   ساالنه  مخارج مصرف،  خدمات  و  شامل    که   ی کاالها 

اکثر خدمات )به عنوان   نی مسکن( و همچن  زات یتجه  ن،یبادوام، بادوام )ماش  ر یغ  کاالهای 
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  یشود. اگر سرپرست خانوار دارایم استفاده    است،  ( یو بهداشت  یآموزش   یهانهیمثال هز

-در نظر گرفته می  ترلکردهیتحص  یک خانوار   باشد، به عنوان  تحصیلی دانشگاهی مدرک  

 شود.

   1اسپکمن ی اروش دو مرحله .2-3

های نیمه خطی پیشنهاد  (، برای برآورد مدل 1988این روش اولین بار توسط اسپکمن )

به   نیمه خطی  مدل  اگر  )شد.  باشد  زیر  در  صورت  دامی  متغیرهای  همه  سادگی  برای 

 اند(:قرار گرفته Xماتریس  

𝑐𝑖𝑡 = 𝛽𝑇X + 𝑚(𝑎𝑔𝑒𝑖𝑡) + 𝜖𝑖𝑡                                                             (1 )  

 توان در مراحل زیر خالصه نمود: برآورد کننده اسپکمن را می

   شود:رگرسیون زیر برآورد می  مرحله اول:             

𝑐𝑖𝑡 = 𝑚1(𝑎𝑔𝑒𝑖𝑡) + 𝜖𝑖𝑡                                                                     (2 )  

.)�̂�1به طوری که   نادارایا  ( برآوردکننده  از  به دست  -با استفاده  به صورت زیر  واتسون 

 آید:می

�̂�𝟏(𝒂𝒈𝒆) =
∑ ∑ 𝑲𝒉

𝑻
𝒕=𝟏 (𝒂𝒈𝒆−𝒂𝒈𝒆𝒊𝒕)∗𝒄𝒊𝒕                 

𝒏
𝒊=𝟏

∑ ∑ 𝑲𝒉
𝑻
𝒕=𝟏 (𝒂𝒈𝒆−𝒂𝒈𝒆𝒊𝒕)𝒏

𝒊=𝟏
                                         (3 )  

)-1]جایی که
u

h
)2] I(|

u

h
| ≤ 1)  Kh(u) =

0.75

h
پارامتر پهنای باند    h  ( هسته اپانچینکو و 

 است. 

 شود.تعریف می  Sy=𝑚1(𝑎𝑔𝑒𝑖𝑡)   �̂�𝑖𝑡 =به صورت  𝑆ماتریس هموار کننده   مرحله دوم:

 کند. یم لی تبد( �̂�شده  )  برازش  ریرا به مقاد 𝑦بردار مشاهدات   سیماتر نیا

 شود. به صورت مقابل تعریف می یجزئ ماندهیباق یبردارها مرحله سوم:
c̃ = (I - S) c 

X̃ = (I - S) X 

 شود: از طریق رابطه زیر برآورد می 𝛽  : پارامترمرحله چهارم

β̂ = (X̃TX̃)−1X̃Tc̃                                                                            (4 )  

پنجم: نها  مرحله  طریق    �̂�(𝑎𝑔𝑒𝑖𝑡)  تابع   ت، یدر  از    ی هموارساز  از  استفاده  با  هسته 

̃ 𝑦 وابسته ریمتغ − �̃��̂�  شود. برآورد می 

 

 
1 Speckman 
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 1399تا  1380های . نمايه های درآمد و مصرف چرخه عمر طی سال4
-مورد بررسی قرار می ،  1380-1399  های هزینه درآمد خانوار از سالدادهبخش    نیدر ا

براگیرد لگار  گشتاوردو  از  چرخه عمر    نمایه  اختس  ی.  مصرف    ودرآمد    عیتوز  تمی اول 

اول،    .شودمیاستفاده    1خانوارها مرحله  پانل   ک ی در    کوهورتی پانل    کی  ا ی)  شبه 

ایمصنوع طور  شودیم   جادی(  در    خانوارهاکه    یبه  سرپرست  سن  اساس  سال    کیبر 

  ی. سپس براشوندیم  یبندگروه  هاییکوهورتدر    (تولد سرپرست خانوار  خی تار  ایخاص )

هر  کوهورتهر   زمان   در  وار  ن یانگیم   ،یدوره  محاسبه    تمیلگار  انسی و  مصرف  و  درآمد 

سال، نمونه به    -کوهورتهر واحد    ی شود. به منظور حفظ تعداد معقول مشاهدات برایم

ب خانوار  م  90تا    18  نیسرپرستان  محدود  به همیسال  ارزیابی   ل،یدل  نیشود.    هنگام 

   80تا    25  ن یسرپرستان خانوار ب  شامل نمونه    ،های تحصیلی خانوارهاگروه  یبرا  هانمایه

 شود: استفاده می ریز یخط  شبهمدل از  چرخه عمر  یها نمایه برای برآورد سال است.

𝜔𝑖𝑡 = 𝜋𝑗𝑐𝑜ℎ𝑜𝑟𝑡𝑗 + ∅𝑡𝑑𝑡 + 𝑚(𝑎𝑔𝑒𝑖𝑡) + 𝜖𝑖𝑡                                           (5)   

آن   در  ارز  ایمصرف    تمیلگار  انسیوار  ای  نیانگمی  𝜔𝑖𝑡که  برا  ی ابیدرآمد    سال   ی شده 

،  س  i  ،𝑎𝑔𝑒𝑖𝑡  و کوهورت  (1381،1382،...،  1399) جزء خطای    𝜖𝑖𝑡ن سرپرست خانوار 

، زمان و سن با استفاده از  کوهورت، اثرات  تصریح  نیصفر است. در ا  نیانگی م  بامستقل  

می  ()𝑚  هموارتابع    کیو    𝑐𝑜ℎ𝑜𝑟𝑡𝑗  ،𝑑𝑡  دامی  یرهایغمت که  کنترل  طوری  به  شود، 

𝑚(𝑎𝑔𝑒𝑖𝑡) = 𝐸(𝜔𝑖𝑡/𝑎𝑔𝑒𝑖𝑡)  با همزمان  کوهورت  ساخت  است.  دامی    ، متغیرهای 

از  رخانوا استفاده  با  خوشه  کی ها  ساله  پنج  دقشوندمی  یبندبازه  طور  به  با    قی.  تر، 

تار خانوار    خی اختصاص  سرپرست  کوهورتتولد  هر  }  به   = مجموعه  ،  1316،...،1365از 

 :شوندی م فیتعر ریکوهورت به شرح ز  متغیرهای دامی{، 1315
مجموعه} به  متعلق  سرپرست  تولد  تاریخ  باشد  1313،1314اگر   }...،1  =𝑐𝑜ℎ𝑜𝑟𝑡1  این غیر  در   ،

 است.   𝑐𝑜ℎ𝑜𝑟𝑡1= 0صورت  

مجموعه} به  متعلق  سرپرست  تولد  تاریخ  باشد1315،1316،1317،1318،1319اگر   }1  =

𝑐𝑜ℎ𝑜𝑟𝑡20، در غیر این صورت باشد  =𝑐𝑜ℎ𝑜𝑟𝑡2   .است 

 ، در غیر این صورت𝑐𝑜ℎ𝑜𝑟𝑡12=  1{ باشد1365اگر تاریخ تولد سرپرست متعلق به مجموعه}...، 

 است.   𝑐𝑜ℎ𝑜𝑟𝑡12=  0باشد

 
 1و بعدها توسط یانگ  ( 2007) 1و کروگر الورده یو -توسط فرناندز ل ینوع تحل  ن یا  ی بار برا  نی اول ی که برا ی کردیرو 1

 ه است. اتخاذ شد (  2009)
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به    یازیو ن  ابد ییکاهش م   متغیر دامی کوهورت  یتعداد پارامترها  ، یبندخوشه  جهی در نت

هر    یبرا  کوهورت  هایجا که دامیاز آن  تون،ید  ک یکالس  هیدر تجز  .ستی ن  یاضاف   قید

  تون ی. دشودهمخطی ایجاد می(  1معادله )  ی حیتوض  یرهایمتغبین    شوند،یم  جادیسال ا

برا  ی ( دو فرض اضاف1997) مجموع  داد که شامل:    شنهاد ی پ  یی شناسا  مسئله   رفع   یرا 

با روند   برادادهدر  اثرات زمان صفر و متعامد  ها  تیمحدود  نیا  می نیبب  نکهیا  یها است. 

که در آن درآمد و مصرف همه    ید ریرا در نظر بگ  ی ارند، اقتصاد رو به رشدد  یی چه معنا

  ی تواند به اثرات زمانیرشد م   ن یا  ، اعمال قیدبدون    .ابدیی م   شیافزا  زانیم   ک ی افراد به  

شود   داده  ب  ای نسبت  سن   نیدر  توز  کوهورتو    ی اثرات  مخالف  عالئم  فرض    ع یبا  شود. 

دارد    ن یو داللت بر ا  کند یدوم را انتخاب م  نه یاثرات روند و زمان، گز  ن یمتعامد بودن ب

کالن    ی هاشده در داده  هدهسن )نمودار اثرات سن( با نرخ رشد کل مشا  نمایه  بیکه ش 

 .ابدی یم ش یافزا ی اقتصاد

است که  یکردیرو این صورت  به  اتخاذ می شود  مقاله  این  در  روند    که  از طریق  رشد 

به   هاکوهورت  یبندخوشه  از طریق  یو استقالل خط  لحاظ شده  زماندامی    متغیرهای

  کی کالس  تونید   هیبا تجز  سه یرا در مقا  ی تعداد درجات آزاداین رویکرد    .دیآیدست م 

  ن یشود. اولیداده م  ح یوابسته با دو جزء توض ر ی( متغ1) معادلهبر اساس  دهد. یم  شیافزا

  گریبخش دشامل متغیرهای دامی سن و کوهورت است.  ( است و  ی )خط   ی پارامتر  جزء

کند.  ی وابسته را به سن سرپرست خانوار مرتبط م  ر یاست که متغ  ک ی رابطه ناپارامتر  ک ی

از حداقل مربعات   ی بی( که ترک1988)  اسپکمن یامدل با استفاده از روش دو مرحله نیا

)هسته(   یهموارساز  کنندهبرآورد  ک ی و    یمعمول است  کرنل  زده    نیتخم  ،استاندارد 

ناپارامتر  .شودیم از    ک ی مولفه  استفاده  هسته    1واتسون   -  اینادارا  کنندهبرآورد  کیبا  با 

نها3شود یم  برآورد  2اپانچینکو نمودن معنی   یبرا  ت،ی. در  -نمایه  برآوردهای  داریکمی 

اطم  ،ی سن  یها )بر  یدرصد   95  نانیفاصله  استرپ  محاسبه    500اساس    بوت  تکرار( 

 شود.یم

 
1 Nadaraya-Watson 
2 Epanechnikov Kernel 

3  ( تفص1990هاردل  به  برا  اپانچینکوهسته    یایمزا   لی(  از  یم  حیتوض  جااین مانند    ییکاربردها   یرا  فراتر  دهد. 

بوت استرپ    ی هاکوچک هنگام استفاده از روش  یهاهسته در نمونه  نی ا  ی بیتقر  تورش هاردل، عدم    یهااستدالل

 خواهد بود. دیمف



 

 

 

 

 

 

 

 

 285                       1401/ تابستان 2شماره  /نهمسال  /اقتصاد کاربردی  هاینظریهفصلنامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میانگین نمايه چرخه عمر درآمد -4-1

و مخارج  میانگین   راتییتغ در   درآمد  است1)  جدول   موجود  (  1)شکل    . ( خالصه شده 

و  برآورد   سال  مخارج  در  برا  1391درآمد  ب  یخانوارها  یرا  شده  و    1335  نیمتولد 

�̂�6 یعن یدهد،  ی نشان م(  6)کوهورت    1340 + ∅̂1391 + �̂�(𝑎𝑔𝑒)  .ن سال و گروه  یهم

 چرخه عمر در مقاله انتخاب شده است.   های نمایهنشان دادن تمام  یبرا کوهورتی

 تغییرات در میانگین مخارج و درامد خانوار طی چرخه عمر (:  1)  جدول

تغییر در میانگین  

 درآمد

تغییر در میانگین  

 مخارج

 سن سرپرست خانوار 

8 

6 

5 

4 

3 

2 

2- 

6- 

7- 

9- 

8- 

6- 

8- 

73/4 

24/4 

41/4 

07/4 

63/2 

29/0 

94/2- 

65/5- 

51/7- 

45/8- 

76/7- 

32/8- 

34/16- 

20-25 

25-30 

30-35 

35-40 

40-45 

45-50 

50-55 

55-60 

60-65 

65-70 

70-75 

76-80 

 80بزرگ تر از 
 های تحقیق منبع: یافته

پیش تئوری  توسط  که  طور  میهمان  نمایه بینی  دو  هر  مخارجمتوسط    شود،  و    درآمد 

سالگی    50به طوری که در ابتدا افزایش یافته، در    دهند،را نشان می   محدب   یالگو  ک ی

می کاهش  سپس  و  رسد  می  خود  اوج  مطالعهبه  نتایج  همانند  همکاران    یآلس  یابد.  و 

که    زمانیشود،  یسال مشاهده م  30  ریدر سن ز  ی دیشد  شیکه افزا  ی (، در حال1997)

اندکی  ،  درآمد و مخارجهر دو  میانگین  سال دارد رشد    50تا    30  نیوار بسرپرست خان

مشاهده شده    عیسر  ش یافزا  یبرا  ی احتمال  ح ی توض  کی شود.می  تعدیل درآمد  متوسط 

  ی ااز افراد است که شغل حرفه  یسال، تعداد قابل توجه  25تا    18  نیب  یخانوارها  یبرا
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افزا منظور  به  را  )  شیخود  تعوالتیتحص  ایمدارک  به  الگوها   اندازند.یم   قی(  همچنین 

افزایش شدید درآمد در سال از  اواخر عمر  حاکی  و کاهش شدید در  اولیه زندگی  های 

نمایه این  در  است.  مخارج  الگوی  به  قرار گرفته  نسبت  از درآمد  باالتر  مخارج  اساساً  ها 

حد تا  امر  این  دلیل  میاست.  بی  باشد.  خانوارها  درآمد  شماری  کم  از  ناشی    یراتواند 

وموضوع،    نیا  شتریب  لیتحل مخارج  برا  نمایه  جداگانه  طور  به  عمر  چرخه   یدرآمد 

 (.  2)شکل  شودمیبرآورد  ی دانشگاهیلیبا و بدون مدرک تحص یخانوارها
 

  

 میانگین مخارج و درآمد درطول چرخه عمر   (:1)  شکل

های هزینه و درامد خانوارها  بوت استرپ است. برآوردها برمبنای داده %95خط چین نشان دهنده فاصله اطمینان 

 است. 1399تا  1380طی دوره 

 های تحقیق منبع: یافته

  ی باالتر  التیکه سطح تحص  یینشان داده شده است، خانوارها  (2)همانطور که در شکل  

دارا)سمت چپ(دارند درآمد  ی،  آن  یباالتر  و مخارج  نمایه  درآمد  با سرعت  هستند.  ها 

برا  یشتریب طوالن  یو  زمان  به  (1991،  سامرز  و  کارول)   ابدی یم  شیافزا  یتریمدت   ،

رسد،  سالگی به اوج خود می  60طوری که درآمد و مخارج این گروه از خانوارها در سن  

 سالگی است.  50الی که اوج مخارج و درآمد بدون مدرک دانشگاهی در ح
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 فاقد تحصیالت دانشگاهی 

 

 

 

 

 
 

 دارای تحصیالت دانشگاهی 

 

  

 های تحقیق منبع: یافته

 

 در طول چرخه عمر  مخارجدر درآمد و  ینابرابر -4-2

  طور که است. هماندرآمد شود، نمایه نابرابری سنی مخارج و  مورد دیگری که بررسی می

ی هستند، به طوری  رخطی غها تاحدودی  ، این نمایهنشان داده شده است  ( 3)در شکل  

می کند  نابرابری  افزایش  کوهورت،  سن  افزایش  با  )از  که  بعد(.   75شود  به  در    سالگی 

  انسیوار  نمایهشود،  یده ممشاه   یسالگ  30تا سن    مخارج  ینابرابر  در  شیکه افزا  یحال

، تا این که  کندیو سپس دوباره شروع به رشد م   هموار شده   ی سالگ   40تا    30  ن یب  ی سن

سن   می   75در  پیدا  کاهش  نابرابری  درآمد    .کندسالکی  سنی  نابرابری  نمایه  طرفی  از 

تا  نشان می زندگی  اوایل  به طور    30دهد که در  نابرابری کاهش یافته و سپس  سالگی 

بین سنینمالحظهقابل   افزایش می  75تا    30ای  زندگی  سالگی  دوران  اواخر  در  و  یابد 

می  75)حدود کاهش  به  شروع  دوباره  از  سالگی(  بیشتر  درآمد  نابرابری  افزایش  کند. 

با   نتیجه  به درآمد دارد. در  نمایه سنی هموارتری نسبت  واقع مخارج  مخارج است؛ در 
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توان گفت، درآمد و مخارج خانوارها از مدل  میتوجه به شکل غیرخطی نمایه نابرابری،  

RIP  1کند تبعیت می . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نابرابری در مخارج و درآمد در طول چرخه عمر   (:3)  شکل
 های تحقیق منبع: یافته

در    یناهمگونی، حاکی از  ل یبا و بدون مدرک تحص  یخانوارها  نمایه نابرابری سنی برای

  ی (. در حال 4)شکل    برای این دو گروه استدر طول چرخه عمر    و مخارج   درآمد  ینابرابر

الگو نابرابری  شکل    مشابه   خانوارهاهمه    ی برا  ی مخارجنابرابر  یکه  با    یخانوارهانمایه 

روند    ی مدرک دانشگاه  فاقد  یخانوارها  برایدرآمد    یاست، نابرابردانشگاهی    التیتحص

  انسی وار  یهانمایه  نیا.   دهدیه عمر نشان م را در طول چرخ  یخط   باًیرو به رشد و تقر

مخارج حاوی   درآمد   ی سن فرآ  اطالعاتی   و  مورد  از    است.  یفرد  درآمد  ند یدر  پیروی  با 

مولفه    hبا سرپرست خانوار    i  خانوار  یبرا  شود می(، فرض  2004)  استورسلتن و همکاران 

 :کرد  انیبزیر توان به صورت یدرآمد را م  تم ی خاص لگار

uih = αi + ϵih + zih                                                                         (2)  

zih = ρzih−1 + μih 
αi~N(0, σα

2 )                    𝝐𝒊𝒉~𝑵(𝟎,𝝈𝝐𝟐)                                 

             μih~N(0, σμ
2)                   𝝐𝒊𝒉⟘𝜶𝒊⟘𝝁𝒊𝒉 

Ei( uih)                              zi0 = 0 

های دائمی و موقت چرخه عمر هستند.  به ترتیب شوک   𝜖𝑖ℎ  و  𝑧𝑖ℎاثرثابت،    𝛼𝑖  جایی که

درآمد    نمایه: مدل  وجود دارددرآمد    ندیفرآسازی  مدل  ی برایاصل   تصریحدو    ات،یدر ادب

( )  نمایه و مدل    ( RIPمقید  ناهمگن  ا  یمدل .  (HIPدرآمد  در  است،    جا نیکه  ارائه شده 

-کارگران( با نمایه ا یخانوارها ) ،HIPسازیفرایند مدل. در  است (RIPمقید )درآمد   نمایه

 
 ( مراجعه کنید.a2004(، استورسلتن و همکاران )1994مطالعه بیشتر می توانید به دیتون و پکسون )برای  1
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همان  ی خاص  ی درآمد  یها هستند.  ) که  طور  مواجه  است؛ (  2007گوونن  کرده    عنوان 

  االتیمصرف ا  یهاداده  با  قبادر تط  RIPمدل    هنسبت ب  ت یمز  نیچند  یدارا  HIPمدل  

مصرف را    ی سن  یاز نمایه نابرابر  ی مقعر  ر یکه شکل غ  لی دل  ن یمتحده است، عمدتاً به ا

ای م   جادیا با  ا  نیکند.  و  ن یحال،  )شکل    ایران در    یژگینوع  ندارد  هم   (.3وجود    نیبه 

غالب  به وضوح    RIPکه در آن مدل    ی تجرب  اتیادب  ر یبا سا  سه یمقا  ل یتسه  یو برا  ل، یدل

ا در  فرآ  ن یاست،  از    ند یمطالعه  استفاده  با    .شودیم   ی سازمدل  RIP  تصریح درآمد 

 :نوشت زیرتوان به صورت   یدرآمد را م  تمیلگار انسیوار ن،یبنابرا

Var(𝑢𝑖ℎ) = 𝜎𝛼
2 + 𝜎𝜖

2 + 𝜎𝜇
2 ∑ 𝜌2𝑗ℎ−1

𝑗=0                                                    (3 )  

𝜎𝛼  برآورد  یبرا
2 + 𝜎𝜖

2    ،𝜎𝜇
ر  ρو    2 ) از  م3ابطه  نمایهی(  از  به    ی سن  انسیوار  یها توان 

امکان پذ  σ𝜖  و  σ𝛼  ییدست آمده استفاده کرد. شناسا براستین  ریبه طور جداگانه    ی. 

مقاد  نیا می را    یی پارامترها  ر یمنظور،  وار  ن یب  تفاضل   مجذور   که کنیم  پیدا    انس ینمایه 

.  برسانندبه حداقل    ا ( ر3و معادله )   هزینه درآمد خانوار  ی هابه دست آمده از داده  ی سن

سال حذف    60  ی باال  یخانوارها  یها از موعد، داده  ش یپ  ی اثر بازنشستگ   به منظور حذف

سال و    55زنان    یبرا  1399  در سال  ایراندر    یبازنشستگ  ی. اگرچه سن رسم 1شوندیم

از    ی سن   های نمایهکه تمام  ه است. همجنین فرض بر این است  سال بود  60مردان    یبرا

م  یسالگ   18سن   ش  شودیشروع  اول،  سال  شش  طول  در  همه    یبرا  ها نمایه  ب یو 

توان از نمونه  یاست که نم   ت یواقع   نیبا ا  برای تطبیق   فرض  نیا  است.  کسانی  رهاخانوا

نها  ی افراد  ، ساله  23تا    18افراد   تکم  ی عال   التیتحص  ت یرا که در  کنند، جدا  ی م  لیرا 

)  دربرآورد    ج ینتا  .کرد است.  (  2جدول  شده  اطم  میانگینارائه  فواصل  با    %95  نانیو 

 تکرار به دست آمده است. 1000استفاده از روش بوت استرپ با  
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 فاقد تحصیالت دانشگاهی 

 

 
 

 دارای تحصیالت دانشگاهی 

 

 

  

 حصیلی ت مخارج  و درآمد در طول چرخه عمر برای  گروه های    نابرابری  (:4)  شکل
 های تحقیق منبع: یافته

و بدون مدرک    ی دانشگاهی لیمدرک تحص  ی دارا  یخانوارها  ی درآمد برا  ند یفرآهمچنین  

م  دانشگاهی برآورد  جداگانه  طور  بر .  شودی به  درآمد  فرایند  برآورد  نتایج  که  حالی  در 

های دائمی برای همه  دهد که اندازه شوک(، نشان می2های درآمد )جدول  مبنای داده

های مخارج حاکی از این است که  دادهخانوارها یکسان است، برآورد پارامترها بر اساس  

دانشگاهی سرپرستان  با    ییخانوارها تحصیالت  شوک  فاقد  معرض    یدرآمد  ی هادر 

م  یتربزرگ  ی گذرا )  .رندیگی قرار  ژو  کوپرو  مطالعه  نتایج  فرایند  2016همانند  که   ،)

  دائم   ی درآمد  یهااندازه شوک  های مختلف آموزشی برآورد کردند،درآمدی را برای گروه

خانوارهای فاقد  رسد  یتفاوت که به نظر م  نیاست، با ا  کسانی  یآموزش   یهاگروه  نیدر ب

 د. ارند تری قرارداریپادائمی  یهاشوکتحصیالت دانشگاهی در معرض 
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 های مخارج و درآمد برآورد پارامترهای فرايند درآمد بر اساس داده  (:2)  جدول
 پارامترها  بر مبنای واریانس تجربی مخارج 

فاقد تحصیالت  

 دانشگاهی

دارای تحصیالت  

 دانشگاهی

  همه خانوارها 

(548/0  –  540/0  )

544/0 

(506/0  –  504/0   )

505/0 

(912/0  –  902/0  )

907/0 

𝜌 
های  )ماندگاری شوک

 دائمی( 

(02/0  –  00/0  )

01/0 

(02/0  –  00/0   )01/0 (02/0  –  00/0  )

01/0 

𝜎𝜇
2 

 های دائمی( )شوک

(091/0  –  090/0  )

090/0 

(087/0  –  086/0   )

086/0 

(066/0  –  064/0   )

065/0 

𝜎𝛼
2 + 𝜎𝜖

2 
های گذرا و  )شوک

 اثرات ثابت( 

  بر مبنای واریانس تجربی درآمد 

(812/0  –  796/0   )

804/0 

(510/0  –  507/0  )

508/0 

(890/0  –  882/0  )

886/0 

𝜌 

(02/0  –  00/0  )

01/0 

(02/0  –  00/0   )01/0 (02/0  –  00/0  )

01/0 

𝜎𝜇
2 

(058/0  –  056/0   )

057/0 

(055/0  –  053/0  )

054/0 

(055/0  –  054/0  )

055/0 

𝜎𝛼
2 + 𝜎𝜖

2 

 درصدی بوت استرپ است.  95اعداد داخل پرانتز نشان دهنده فواصل اطمینان 

 های تحقیق منبع: یافته

)  از جمله   گریدی مطالعات  برخ افراد اند،  استدالل کرده  (2009گوونن  در    کم سواد   که 

روند درآمد    قرار دارند. با توجه به این که  یتربزرگ  یگذرا  یدرآمد  یهامعرض شوک

دانشگاهیخانوارها فاقد تحصیالت  توجه  ی  قابل  دارای    ی هاراز خانوا  دارتری پا  ی به طور 

دانشگاهی   اتحصیالت  م  نی است.  در  ی نشان  که  تکامل    یبراکاری  تجربه    ایراندهد 

دانشگاهی،  درآمد   تحصیالت  فاقد  امهمخانوارهای  است.  بوده  خالف   جه ینت  نیتر    بر 

( که در  2004  ،و همکاراناستورسلتن  متحده است )  االتیاقتصاد ا  یبرا  یشواهد تجرب

 هستند.   ی خط باًی تقر ی آموزش یهاهمه گروه یبرا ینابرابر ی هاآن نمایه

 گیریو نتیجه بندیجمع-5
تک  نیا با  و    عیتوز  هایبرآوردبر    هیمقاله  الگوهایدرآمد  بررسی  به  و    درآمد  مخارج، 

نتایج نشان    .پرداخته است،  1399تا    1380های  طی سال  ایران چرخه عمر در    مخارج
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همکاران    کهداد   و  قهرودی  رضایی  جمله  از  کشور  در  شده  انجام  مطالعات  اکثر  مانند 

پو1392) بابا  و   )( و    میانگین  یسن  هاینمایه  (،1390ر  چرخه    مخارجدرآمد  طول  در 

  االت ی ااز جمله    اقتصادها  ی اکثر برا  یکه با شواهد تجرب  دارند   الگوی کوهانی شکل  عمر

در    مصرف  نیانگیمتحده، که در آن م  االتیحال، بر خالف ا  نیمتحده، مطابقت دارد. با ا

تا سن   ثابت   ی سالگ  50طول چرخه عمر  نسبتاً  نرخ  م  یبا    ش یافزا  ایراندر    کند،یرشد 

پس از آن رشد    و  شودیمشاهده م   یسالگ   30  ر یدر سن ز  ی در مخارج و درآمد دیشد

سالگی به    50سالگی به اوج خود می رسند. در نتیجه خانوارها از    50هموار شده و در  

-می ،  دهی پد  ن یا  یکی از دالیل  .دهندی رج خود ادامه معمر به کاهش مخا  ان ی پابعد تا  

  .باشدسن    ش یمصرف با افزا  نهایی   تیمربوط به کار و کاهش مطلوب  مخارجکاهش  تواند  

آن مخارج  از  رفتار هموارسازی  قطع جا که  ب  ینابرابر  ی منابع  در طول    ی طور مساو  هرا 

توز عمر  به    کند، می  عیچرخه  نسبت  هموارتری  سنی  برآورد  نمایه  نتایج  دارد.  درآمد 

گروهنمایه برای  مخارج  و  درآمد  خانوارهای  های  که  است  این  از  حاکی  تحصیلی  های 

کرده فاقد  تحصیل  خانوارهای  به  نسبت  باالتر  مخارج  و  درآمد  سطح  داشتن  با  تر 

طوالنی مدت  برای  و  بیشتر  سرعت  با  درآمدشان  دانشگاهی،  افزایش  تحصیالت  تری 

 داشته است.  

عمر  ینابرابرهای  هنمای چرخه  طول  می  در  در  نشان  مخارج  و  درآمد  نابرابری  که  دهد 

اند و وقتی  شوند. با وجود اینکه هر دو تا حدی مقعر و غیر خطیایران سریع هموار نمی

به   نابرابری کند می   75سن کوهورت  افزایش  الگوهای متفاوتی  سالگی رسید،  اما  شود، 

م نابرابری  که  طوری  به  برای  دارند؛  زندگی،  اولیه  مراحل  در  افزایش  از  پس  خارج 

بین   تا    40تا    30سرپرست خانوار  دوباره  و  نسبتا هموار شده  به رشد    75سال  سالکی 

ادامه می تا  خود  زندگی  اوایل  در  درآمد  نابرابری  که  سالگی کاهش    30دهد، در حالی 

که نابرابری ه به این سالکی افزایش قابل توجهی داشته است. با توج  75تا    30یافته و از

قابل توجهی نداشته است، می افزایش  به درآمد  اکثر تغییرات  مصرف نسبت  توان گفت 

برای  نابرابری  افزایش  الگوی  است.  بوده  بینی  پیش  قابل  افراد  برای  درآمد  در  دائمی 

تعیین  گروه پیش  از  ناهمگونی  از  ناشی  نابرابری  که  فرضیه  این  تحصیلی  مختلف  های 

مها در  میرتشده  قرار  تردید  مورد  را  است،  درآمد    هیفرض  مطابق  ن،ی همچن دهد.  ها 

نابرابر  ریسا  یهاافتهی   نیو همچن   یدائم برا  یاقتصادها،    30  ی باال  یخانوارها  یمصرف 
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اافزایش پیدا کرده است  سال با    نی.  بازارها  یهامدلنتیجه  ناقص که در    یچرخه عمر 

اوا  ی برا  یدائم   های شوکآن   در  و در طول    ا یچرخه عمر کوچک    ل یهمه  است،  صفر 

فرایند درآمد فردی    ، سازگار است.یابدافزایش می خاص یها انباشت شوک لیزمان به دل 

می  نشان  را  کمتری  پایداری  آمریکا  متحده  ایاالت  با  مقایسه  در  شده  دهد.  برآورد 

گروه برای  درآمد  فرایند  برآورد  ازهمچنین  حاکی  تحصیلی  تأثیر    های  که  است  این 

فعل  یدرآمدها بر درآمد  گروه    یگذشته  استدر  بیشتر  دانشگاهی  تحصیالت  با   فاقد  و 

-های درآمدی دائم برای همه خانوارها یکسان است، این گروه شوکوجود اینکه شوک

  شوند.های گذرای درآمدی بزرگتری را متحمل می

  ارج و فرایند درآمد به دست آمده درهای الگوی درآمد و مخعالوه بر استفاده از برآورد

اقتصاد   ی هامدل  نیتخم از سایر دوران  ، ازآنیکالن  جا که در جوانی، مخارج و درآمد 

یابد، با پیر شدن جمعیت  زندگی بیشتر بوده و با رسیدن به میانسالی و پیری کاهش می 

می در  انتظار  همچنین  یابد.  کاهش  خانوار  در  مصرفی  مخارج  تقاضای  زمینه  رود 

سیاستسیاست اجتماعی،  رفاه  که  های  باشند  داشته  توجه  نکته  این  به  باید  گذاران 

های تحصیلی متفاوت است و  الگوی درآمد و مخارج در طول چرخه زندگی و برای گروه

 تواند متفاوت باشد.  ها میواکنش به سیاست

-رتری، رقابت، پسای از نابرابری درآمد ممکن است موجب ایجاد انگیزه بهر چند درجه

سرمایه و  اما  انداز  گردد،  افراد  زندگی  در  پیشرفت  برای  پاگذاری  و  باال    دار یسطوح 

درآمدنابرابر ایجاد   ،ی  انتخابها  فرصت  ینابرابر   با  هزیمها  و  و  اجتماع   ی هانهیتواند  ی 

باشد  یادیز  اقتصادی داشته  دنبال  نابرابری  به  افزایش  به  توجه  با  بنابراین  و .  درآمد 

از   پس  سیاست  30مخارج  میسالگی،  صحیح  از  گذاری  مانع  نادرست    صیتخصتواند 

شود. این امر اعتماد    یو اقتصاد  یعواقب نامطلوب اجتماع   نیز  فساد وبروز رانت و  منابع،  

 شهروندان به نهادهای دولتی را در پی خواهد داشت.

 تضاد منافع 
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