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 چکیده
های اخیر، مسائل جمعیتی، مانند پیری جمعیت و کاهش اندازه خانوار، مبحث مهمی در سال

 ذاریگسیاست یبراشناختی بر مصرف غذایی، اند. مطالعۀ تاثیر عوامل جمعیتدر ایران بوده
 از جنبه ضرورت دارد. یمحصوالت کشاورز یابیو بازار یرفاه اجتماع یی،غذا یتامن ینۀدر زم

ها موضوعی حائز اهمیت است، زیرا رخدادهای اقتصاد خرد، بررسی رفتار مصرفی نسل
تاریخی و همچنین تغییر ترجیحات در طی زمان، ممکن است موجب تفاوت رفتار مصرفی 

ا ر دوره عمر یهفرض یسنجش تجربالن، این مطالعه امکان از جنبه اقتصاد ک .گرددها نسل
کند. از منظر بازاریابی، این مطالعه برای شناخت رفتار خریداران محصوالت غذایی فراهم می

( بر روی APCگروه )هم-دوره-سن یلو تحل یهتجزاهمیت دارد. از این رو، این پژوهش، با 
های خانوار روستایی در سال 053013شهری و  خانوار 030323شدۀ( های تلفیقیِ )پشتهداده
های ساالنه را بر مخارج غذایی بررسی ، تاثیر ساختار سنی، تغییر نسل و شوک30-5030
 غذاییمواد  یکاهش تقاضا باعث های این تحقیق حاکی است، افزایش سنکند. یافتهمی
 یتا  هاو ن کنندخرج میروی غذا کمتر  ترقدیمی یهانسبت به نسل جدیدتر یهانسل شود؛یم
 دارند. یربر مخارج غذا تاث ایدوره یهاشوک ینکه،ا

گروه، تغییرات نسلی، هم –دوره  -پیری جمعیت، تجزیه و تحلیل سن های کلیدی:واژه

 رگرسیون تلفیقی، مخارج خوراکی.
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 مقدمه -1
پیری جمعیات و کاهش اندازه خانوار و هاای اخیر، تحوالت جمعیتی، ماانناد در ساااال

اند. های مهمی در ایران بودهپیاامدهای این تحوالت، از جمله تاثیر ننها بر تقاضاااا، بحث

ار بینی رفتتواند به پیششاااناختی بر تقاضاااا و مصااارف میمطالعۀ تاثیر عوامل جمعیت

ضااا  هایی، برای وبینیمصااارفی و تقااضاااای افراد و خاانوار کمای کناد.  نین پیش

های رفاهی و بازاریابی حائز اهمیت است. به ویژه،  نین مطالعاتی در مورد مواد سایاست

 یکااه برا کناادیرا فراهم م یبااازار مواد خوراک یتقاااضاااا بینییشامکااان پ خوراکی،

 یمحصاااوالت کشااااورز یابیو بازار یرفاه اجتماع یی،غذا یتامن ینهدر زم یزیربرنااماه

 5گروههم –دوره  –لعه حاضااار، با بکارگیری الگوی سااان از این رو، مطا ضااارورت دارد.

(APC را بر رفتار مصرفی خانوارهای ایرانی )(، تأثیر دو متغیر جمعیتی مهم )سان و نسل

کند. بدین منظور، در بخش دوم، مبانی نظری پژوهش، در بخش سوم پیشینه بررسی می

ای تحقیق و در بخش ههاا، در بخش پنجم یاافتاهتحقیق، در بخش  هاارم مواد و روش

 شود.گیری ارائه مینخر پیشنهادها و نتیجه

 مبانی نظری-2
تمرکز این مقاله روی تأثیر ساان و نساال بر مخارج مصاارفی خانوار اساات؛ از این رو الزم 

در کل، مباحث تئوریک در این خصووووا را های نظری این ارتباط تبیین گردد. اسااات پایه

 اقتصاد کالن و علم بازاریابی بررسی کرد. منظر اقتصاد خرد، توان از سه می

 از منظر اقتصاد خرد   -2-1

ها موضااوعی حائز اهمیت است، زیرا از جنبه اقتصااد خرد، بررسای رفتار مصارفی نساال

رخدادهای تاریخی و همچنین تغییر ترجیحات در طی زمان،  ه بسا موجب تفاوت رفتار 

 هاییفناور ییردرنمد ساارانه، تغ یرتقامانند ا یعوامل ،در کلگردد. ها میمصاارفی نساال

زنان ممکن اساات بر عادات و  یمشااارکت اجتماع یشطبخ غذا، کاهش بعد خانوار و افزا

  (.3351، 3بگذارند )زن یرها تاثنسل یمصرف یالگوها

تواند بر مصاارف خانوار تاثیر تغییر ساااختار ساانی، عامل جمعیتی دیگری اساات که می

کم از نظر جساامی و درنمدی، تفاوت دارند. ی مختلف، دسااتهای ساانبگذارد، زیرا گروه

                                                 
1 Age – Period – Cohort (APC) Analysis 
2 Zan 
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بنابراین، از نظر اقتصااااد خرد، سااان و تغییرات نسااالی از طریق تاثیرگذاری بر درنمد و 

 ترجیحات بر تقاضا و مصرف تاثیر دارند.

 از منظر اقتصاد کالن -2-2

های شوک ، تغییر نسل و5( امکان بررسی تاثیر سنAPCگروه )هم –دوره  –الگوی سن 

کند. شده، فراهم میرا بر مخارج مصرفی، از منظر اقتصاد کالن و به صورت تفکیی 3ایدوره

. (5030 ،1راغفر و باباپوراست ) 0این الگو، ابزاری برای سنجش تجربی فرضیه دوره عمر

اندازشان را در بلندمدت طوری مطابق فرضیه دوره عمر، افراد رفتار مصرفی و پس

کنند که در تمام عمر، تخصیص مخارج مصرفی به بهترین شیوه ممکن میریزی برنامه

داند صورت گیرد. این نظریه، ساختار سنی جمعیت را عامل مهم رفتار مصرفی می

 ریشه در تئوری اقتصاد کالن دارد. APC(. بنابراین الگوی 3331، 1)دورنبوش و فیشر

اثر  به، یاقتصادمباحث رشد در ا کند امفرضیه دوره عمر، بیشتر بر اثر سن تأکید می

شود معموال  این طور فرض می ای شده و)اثر کوهورت( نیز توجه ویژه 2گروههماثر  یا 3نسل

 ترمییقد یهانسبت به افراد متعلق به نسل ،سن مشخص ییدر  یدترافراد نسل جد که 

ت مصرف گروه ممکن اس ،دارند. به طور مثال یبهتر یتوضع ، از نظر رفاهی،در همان سن

اوت تف ین. ا، با یکدیگر تفاوت داشته باشددو نسل مختلف در سال 33-03جوانان  یسن

و  یمتنسبت به سال یدو نسل باشد. تلق یقو سال یحاتاز تفاوت ترج یممکن است بازتاب

ر نموزش بهت یدترنسل جد ،دو نسل متفاوت باشد.  ه بسا ینممکن است ب یزن ییغذا یمرژ

داشته  یلنسبت به نسل قب یحات متفاوتیشده باشد و بالتب  ترج یهتوج ترهباشد و ب یدهد

 یهانسبت به نسل ی،از عوارض  رب یبا نگاه یدترممکن است نسل جد ،مثال یباشد. برا

 (.3335 ،3یساردپر رب مصرف کند )بل یگذشته کمتر گوشت و غذاها

الیل بسیاری، مهم است. اول گروه در الگوی رگرسیون به داز این رو، لحاظ کردن اثر هم

ها اثر دارند اما ننها از رگرسیون حذف شوند، ضرایب برنوردی گروهاینکه، وقتی که واقعا  هم

                                                 
1 Age Effect 
2 Period Shock 
3 Life - Cycle Hypothesis  
4 Raghfar & Babapour (2014) 
5 Dornbusch and Fischer 
6 Generation Effect 
7 Cohort Effect 
8 Blisard 
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شود. وقتی روی استفاده می 5های تلفیقیشوند، به ویژه وقتی از دادهد ار تورش می

 نیم اما در مطالعاتتوانیم اثر سن را برنورد ککنیم، به راحتی میهای مقعطی کار میداده

سری زمانی برای به دست نوردن خالص اثر سن، باید اثر سن را از اثر زمان بزدائیم. 

های مختلف گروههای مختلف برای همتوان فرض کرد که اثر سن در دورهدشواری میبه

های قیمتی و درنمدی های مختلف ممکن است کششگروهیکسان است. دوم اینکه، هم

ض از مبداهای مختلفی داشته باشند. سوم اینکه، ابزارهای سیاستی ممکن و همچنین عر

های مختلف بر جای بگذارند و سیاستگذاران مایلند قبل از گروهاست نثار متفاوتی بر هم

توان ها نمیگروهاجرا، از این نثار متفاوت نگاه باشند.  هارم اینکه، بدون لحاظ هم

، 3گیری کرد )گوستاوسنبه صورت جداگانه اندازهرا  گروههای تقاضای هر همکشش

3351.) 

ای گذارند. نثار دورهای نیز  ه بساااا بر مصااارف تاثیر میهای دورهعالوه بر این، شاااوک

مدت های اقتصاادی و شیو  کوتاهدهنده تاثیر عوامل تاریخی و کالن مانند نوساانبازتاب

باعث تغییر درنمد کل جامعه  امراض مسااری بر مخارج هسااتند. عوامل اقتصااادی کالن

گذارد. از ننجا که مواد غذایی از نظر شاااوناد کاه این اتفام بر مخارج خانوار تاثیر میمی

های رونق اقتصااادی احتماال  متوسم مخارج خانوار کشاش هساتند، در دورهدرنمدی بی

 (.3351روی مواد غذایی بیشتر و در دوران رکود کمتر خواهد بود )زن، 

 نظر علم بازاریابیاز م -2-2

. از این کنندکننده تاکید میهای بازاریابی بر تاثیر ساان  و نساال بر رفتار مصاارفنظریه

ل، شغ ی،همچون سن، دوره زندگ ی،عوامل شخص یرتحت تاث یدارخر گیرییمتصممنظر، 

ا ب ویژه، مردم. بهقرار دارد یدارو خودانگاره خر یتشخص ی،زندگ یوهش ی،اقتصاد یتوضاع

 یریرا تغ یکاالها و خدمات مصرف ، خرید(یریو پ یانسالیم ی،)جوان یبه دوره زندگ توجه

 یهدف را بر حساااب مرحله و دوره زندگ یبازارها معموال  ریابانبازااز این رو، . دهندیم

 یهر مرحله طراح یبرا یمخصااوصاا یابیبازار یهامشااخص کرده و محصااوالت و برنامه

 (.5033، 0)کاتلر و نرمسترانگ کنندیم

 پیشینه تحقیق -3

                                                 
1 Pooled 
2 Gustavsen  
3 Kotler & Armstrong (2010) 
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مطالعات مهم و ارزشااامندی، از جمله دیتون ، APCباا توجه به اهمیت تجزیه و تحلیل 

(، 5333) 0(، پاکسون5331) 3(، دیتون و پاکسون5331) 5( و برانینگ و همکاران5331)

 3و مکنزی ( 3335بلیساااارد )(، 5333) 1(، پارکر5333) 1(،  نتاناسااایو5332دیتون )

( در مطالعه خود روی 3333مُری و همکاران )این زمینه انجام شااده اساات. ( در 3333)

-3335های خانوار ژاپن در دوره محصاوالت سایب و پرتقال، نخسات با استفاده از داده

، هر یی از نثار سااان، دوره و 2گروهی بیزین نااکااموراو باا بکاارگیری الگوی هم 5323

ر قالب یی رگرسیون  ندمتغیره، متغیِر گروهی را از یکدیگر تفکیی کردند. ساسس دهم

اثر خاالص دوره، روی متغیرهاای قیمات و درنمد برازش شاااد. طبق نتاین تخمین این 

کشااش اساات. اسااتوارت و رگرساایون، ساایب کاالیی نرمال و لوکس و پرتقال کاالیی بی

گروه، عوامال موثر بر مخااارج هم –دوره  –( باا روش تجزیاه سااان 3333)  3بلیساااارد

روی سبزیجات برای مصرف خانگی را بررسی کردند. دوره این مطالعه بیش از شده صرف

های جدیدتر در مقایسه با گیرد. نتاین این پژوهش حاکی است نسلسال را در بر می 03

( به 3353) 3مُری و سائگوسا کنند.های قدیم، کمتر روی این محصاوالت خرج مینسال

 هایرف فردیِ ماهی، در کشور ژاپن در سالبررسی تاثیر سن، دوره مصرف و نسل بر مص

ها و پرداختند. نتاین این مطالعه حاکی اسااات، حتی اگر ساااط  قیمت 3333تا  5323

درنمد ثابت بماند، در ده ساال نینده، همراه با تغییر نسال و سااختار سنی جامعه، تقاضا 

( با 3353) 53ای خواهد داشت. صالحی اصفهانی و مارکوبرای ماهی کاهش قابل مالحظه

هایی که قبل از سااله نشاان دادند نسل 31اساتفاده از اطالعات بودجه خانوارها در دوره 

متولد شااادند، افزایش درنمد را در طول دوران زندگی خود تجریه  5313اواسااام دهه 

هایی که بعدا  متولد شاادند، معکوش شاده اساات. مُری و اند اما این روند برای نسالکرده

با  5333-3351تغییرات مصاارف خانگی برنن در ژاپن را در دوره  (3351) 55سااائگوسااا

                                                 
1 Browning 
2 Deaton and Paxson 
3 Paxson 
4 Attanasio 
5 Parker 
6 McKenzie 
7 Nakamura’s Bayesian Cohort model  
8 Stewart & Blisard  
9 Moro & Saegusa 
10 Salehi-Isfahani & Marku  
11 Moro & Saegusa 



 

    

 

 

 

  

 ...   یبا الگو یرانیا  یخانوارها ییمخارج غذا لیو تحل هیتجز 553  

                    

گروهی بیزین، بررساای کردند. گروه، با الگوی همهم –اسااتفاده از تجزیه و تحلیل ساان 

توان کاهش مصرف برنن را به متغیرهای اقتصادی های این مطالعه حاکی است، نمییافته

( مخااارج 5333-3331ۀ )دوره ساااالاا 30هااای ( روی داده3351زن )پژوهش  ربم داد.

تر، هم از نظر دالری و هم از نظر های قدیمهای امریکایی نشان داد، نسلمصارفیِ خانوار

های جدیدتر، بیشتر روی غذاهای خارج از ساهمی )ساهم در بودجه(، در مقایسه با نسل

کردند. این نتاین حتی بعد از اضاااافه شااادن متغیرهای کنترل اجتماعی، خانه خرج می

های ( با بکارگیری داده3351مُری و همکاران ) شااناختی برقرار بود.اقتصااادی و جمعیت

، نشااکار کردند که مصاارف 5یافتهگروهی تعمیمو الگوهای هم 3350تا  5333سااالهای 

گروه توجهی متاثر از نثار ساان و همساابزی، برنن، ماهی و گوشاات در ژاپن به طور قابل

 است.

( برای تفکیی نثار ساان، نساال و 5033) 3ی و همکارانبائطباط یقاضاادر داخل کشااور، 

اسااتفاده کردند. نتاین این  0دوره بر مصاارف ساارانه  ربی کشااور از الگوی  ندسااطحی

مطالعه حاکی اسات که تغییرات نسلی، درنمد و سکونت در روستا، تاثیر مثبت بر مصرف 

 5023 یهاه خانوار سالبودج یهاداده با استفاده از( 5033) 1یسمائسرانه  ربی دارند. 

های جدیدتر دارای نشاان داد نسل 5011تا  5031 های متولدبررسای نسالو  5033تا 

 (5035) 1یبن ینذرمطالعه موسوی و باالتری هستند. انداز حجم پسو انداز پس نسابت

 ،های جدیدترنسل حاکی است که 5033تا  5033های سال درهای بودجه خانوار دادهبا 

مخارج مصاارفی  ،با افزایش ساان سااالگی، 13تا  33همچنین از . کنندف میکمتر مصاار

( روی 5033) 3نتاین پژوهش رضاااایی قهرودی و همکارانیااباد. افزایش می نیز خاانوار

 دهدمینشان  5032تا  5021های های هزینه و درنمد خانوارهای شهری برای سالداده

 یجاد( با ا5030راغفر و باباپور ) تفاوت دارد. ،کاالهای مختلف دوره عمر، بینکاه الگوی 

، 5035تا  5030 یهابودجه خانوار سال یمقطع یهاداده یاز رو 2تابلوییهشابهای داده

مطالعه نشان  ینا ین. نتاکردند یساال بررسا 33 یبرارا  5013تا  5031 دینرفتار متول

                                                 
1Augmented cohort models 
2 Tabatabaei et al. (2010) 
3 Multilevel Model 
4 Samaei (2011) 
5 Mousavi & Azari Bani (2012) 
6 Rezaei Ghahroudi et al. (2013) 
7 Pseudo-Panel Data 
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 یندر ساان ی،قبل یهابا نساال یسااهدر مقا ید،جد یهانساال یمصاارف مخارجکه  دهدیم

 مربوط به اثر سن یناست. نتا یکاهشا یش،افزا یناسات، اما روند ا یافته یشمشاابه افزا

تا  ،است و بعد از نن یشدر حال افزا یسالگ 13تا سن  مخارج مصرفیدهد که ینشاان م

   .یابدکاهش می یمیمال یلیخ یبو سسس با ش بوده ثابت یبا تقر یسالگ 33سن 

 هایدهد تفکیی نثار متغیرهای ساان، تغییرات نساالی و شااوکمیهای فوم نشااان بحث

ای بر مخارج مصااارفی، هم از نظر نظری و هم از نظر تجربی، اهمیت دارد. با وجود دوره

اینکه، مطالعات ارزشااامندی در خارج از کشاااور، تاثیر این متغیرها را بر مصااارف مواد 

ل کشااور انجام شااده اساات. با ای در داخخوراکی بررساای کردند، به ندرت  نین مطالعه

های توجه به این خالء، هدف این مطالعه بررساای تاثیر ساان، تغییرات نساالی و شااوک

ای بر مصاارف مواد خوراکی کشااور اساات. مزیت مهم این مطالعه، نساابت به سااایر دوره

گیرد و با بکارگیری تری را در بر میمطاالعات داخلی، این اسااات که دوره زمانی طوالنی

تابلویی(، از مشاهدات بسیار بیشتری استفاده یون تلفیقی )به جای روش شبهروش رگرس

 کند. می

 هامواد و روش  -4
 یشهر یخانوارها یبرا ،و درنمد خانوار ینههز یریگخام نمونههای این مطالعه روی داده

 مرکز نمار تارنمایاز  ،هاداده ین. اشودیم انجام 5030-5030 یهاساالو روساتایی، در 

)کوهورت(، سارپرستان خانوار بر اساش  گروهشاود. برای ایجاد همگردنوری می( 5031)

شده خانوار های پشتهشوند. دادهبندی میهای مختلف گروهگروهساالِ تولد و سن، در هم

مشاااهده را  003135و  002515ترتیب های مختلف بهشااهری و روسااتایی در سااال

 دهند.تشکیل می
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 گروهه ایجاد هم(: نحو1)جدول 

13-

5011 

11-

5013 

13-

5011 

11-

5013 

03-

5001 

01-

5003 

33-

5031 

31-

5033 

53-

5051 

51-

5053 

33-

5031 

سال 

 تولد

    33-31 00-33 03-01 10-03 13-11 10-13 13-11 5030 

    33-31 01-03 03-01 11-13 13-11 11-13 13-11 5031 

    03-33 01-05 13-03 11-15 13-13 11-15 33-13 5031 

    05-32 03-03 15-02 13-13 15-12 13-13 35-12 5033 

   32-30 03-33 02-00 13-03 12-10 13-13 12-10 33-13 5032 

   33-31 00-33 03-01 10-03 13-11 10-13 13-11 30-13 5033 

   33-31 01-03 03-01 11-13 13-11 11-13 13-11 31-33 5033 

   03-33 01-05 13-03 11-15 13-13 11-15 33-13 31-35 5023 

   05-32 03-03 15-02 13-13 15-12 13-13 35-12 33-33 5025 

  32-30 03-33 02-00 13-03 12-10 13-13 12-10 33-13 32-30 5023 

  33-31 00-33 03-01 10-03 13-11 10-13 13-11 30-13 33-31 5020 

  33-31 01-03 03-01 11-13 13-11 11-13 13-11 31-33 33-31 5021 

  03-33 01-05 13-03 11-15 13-13 11-15 33-13 31-35 23-33 5021 

  05-32 03-03 15-02 13-13 15-12 13-13 35-13 33-33  5023 

 32-30 03-33 02-00 13-03 12-10 13-13 12-10 33-13 32-30  5022 

 33-31 00-33 03-01 10-03 13-11 10-13 13-11 30-13 33-31  5023 

 33-31 01-03 03-01 11-13 13-11 11-13 13-11 31-33 33-31  5023 

 03-33 01-05 13-03 11-15 13-13 11-15 33-13 31-35 23-33  5033 

32-30 03-33 02-00 13-03 12-10 13-13 12-10 33-13 32-30   5033 

33-31 00-33 03-01 10-03 13-11 10-13 13-11 30-13 33-31   5030 

33-31 01-03 03-01 11-13 13-11 11-13 13-11 31-33 33-31   5031 

03-33 01-05 13-03 11-15 13-13 11-15 33-13 31-35 23-33   5031 

05-32 03-03 15-02 13-13 15-12 13-13 35-12 33-33    5033 

03-33 02-00 13-03 12-10 13-13 12-10 33-13 32-10    5032 

00-33 03-01 10-03 13-11 10-13 13-11 30-13 33-31    5033 

01-03 03-01 11-13 13-11 11-13 13-11 31-33 33-31    5033 

01-05 13-03 11-15 13-13 11-15 33-13 31-35 23-33    5033 

03-03 15-02 13-13 15-12 13-13 35-12 33-33     5035 

02-00 13-03 12-10 13-13 12-10 33-13 32-30     5033 

03-01 10-03 13-11 10-13 13-11 30-13 33-31     5030 

 های تحقیقمنب : یافته

( نشاااان داده اسااات. این 5هااای مختلف در جاادول )در ساااال گروهنحوه ایجاااد هم

( با موفقیت استفاده شده است. در 5030قبال  در مطالعه راغفر و باباپور ) ساازی،گروههم

دهد. ( را نشااان می5030-30های مطالعه )ت  پ سااال(، سااتون اول از ساام5جدول )

دهد. برای مثال، ها( را نشان میگروهها )همهای دیگر این جدول، ساالِ تولدِ نسلساتون

های اساات.سااایر سلول 5053-51ساتون ساوم از  پ، مربوط به نسال متولد ساالهای 

برای مثال، متولدین  دهد.ها( را در سالهای مختلف نشان میها )نسلگروهجدول، سن هم

 55سال سن دارند. مطالعه روی  13تا  03، بین 5023در سال  5001تا  5003سالهای 

های شاود. پیرترین نسل، متولدین سالانجام می 5013تا  5031های نسال متولدِ ساال

هساااتند.  5013تا  5011های متولادین ساااالترین نسااال، و جوان 5033تاا  5031



 

 

 

 

 

 

  535                         5032/ بهار 5/ شماره پنجم/ سال اقتصاد کاربردی هاینظریهفصلنامه 

  

شود که حداقل سن سرپرست خانوار ل پنن ساله طوری انجام میساازی با فواصاگروههم

 سال باشد.  23سال و حداکثر نن  30

شود. به طور مثال، متوسم سن گروه محاسبه میدر فرنیند تخمین، متوسام سن هر هم

سال است.  33ها، ساله 33-23گروهسال و متوسم سن هم 31ها، سااله 30-32گروه هم

مطالعه  شوند.سال، در تخمین در نظر گفته می 33تا  31های بین بنابراین در عمل، سن

های بعد، شااود و به تدرین در سااالتر نغاز می، روی هفت نساال قدیمی5030از سااال 

شوند. پیگیری مخارج مصرفی هر نسل، با در نظر گرفتن این های جدیدتر اضافه مینسل

شود. به طور مثال، سال پیرتر می گیرد که در سال جدید، هر نسل ییواقعیت انجام می

 11-13، 5030در سااال 5031-5033گردد که نساال متولد ( مشاااهده می5در جدول )

 12ساااله )به طور متوسم  11-13، 5031سااله(، در ساال  13سااله )به طور متوسام 

سالگی، مطالعه  33-23و در زمان  5021سااله( است؛ این نسل، به همین ترتیب تا سال 

شود. به سال، از نمونه خارج می 23س از نن، به دلیل رسیدن به سقف سنی شود و پمی

سال دارد و  32تا  30، بین 5033در سال  5011-5013عنوان مثالی دیگر، نسل متولد 

شااود و مخارج غذایی نن، تا سااال( وارد نمونه می 30با برخوداری از حداقل ساان مجاز )

توان شود. بر اساش الگوی جدول فوم مییساالگی( دنبال م 01-03نخر دوره )تا سان  

گروه اساااتخراج کرد. برای مثال، برای مخاارج خوراکی خانوار را به تفکیی ساااال و هم

های مخارج ، از داده5033در سال  5001-03 گروهمحاسابه متوسم مخارج مصرفی هم

 ود.شگیری این سال استفاده میسال( در نمونه 15تا 11ساله )حد وسم  10افراد 

گروه و زمان ها به سااه اثر سن، همها، دادهگروهدر این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل هم

شااوند. اثر اول مربوط به تغییر دوره عمر، اثر دوم مربوط به تغییر نساال و اثر تجزیه می

 ای است. الگوی تخمین به صورت زیر است:سوم مربوط به نثار تغییرات موقت دوره

(5) 𝑦 = 𝐵 + 𝐴𝛼 + 𝐶𝛾 + 𝑙𝑛𝑌∅ + 𝜀 

گروه است که هر سطر نن هم –برداری از مشااهدات سال  yعرض از مبدأ،  Bکه در نن 

ماتریس  Cماتریس متغیرهای مجازیِ ساان،  Aگروه اساات، متناظر با مشاااهدۀ یی هم

 A26لگاریتم متغیر روند )ساال( است. به عنوان مثال،  lnYگروه و متغیرهای مجازیِ هم

هسااتند.  5053-5051سااالگی و نساال متولد  33ب متغیرهای مجازی ترتیبه C1310و 

توان، تفسیر نظری از نظریه دوره عمر در نظر همان طور که بیان شاد، الگوی فوم را می

توان بر اساش گرفت، زیرا مصارف، وابساته به ثروت دوران زندگی است. ثروت را نیز می
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های موقتِ تاثیر ان ثابت است. انحرافگروه، در طی زمگروه و سن، الگوسازی کرد. همهم

شاود، زیرا مصاارف کل اقتصاد در گروه و سان، با متغیر زمان توضای  داده میعوامل هم

شود. نیاز به گفتن نیست که فرض بنیادی این الگو این است طی زمان د ار نوساان می

اثر خالص  𝛼گروه و زمان، تعاملی وجود ندارد. در رگرساایون فوم، که بین نثار ساان، هم

اثر  ∅گروه با حذف نثار سااان یا زمان و اثر هم 𝛾گروه یا زمان، سااان باا حذف نثار هم

گروه و زمان گروه اسات. متغیرهای مجازی سن، همخالص زمان با حذف نثار سان یا هم

سالگی،  33شاوند، به طور مثال، برای ایجاد متغیر مجازی سن به روش معمول ایجاد می

شود. برای ها، عدد صفر در نظر گرفته میعدد یی و برای سایر سنساال  33برای سان 

خطی در هنگام تخمین، متغیرهای مجازی نغازین )متغیر مجازی سااان جلوگیری از هم

؛ 3335شااوند )بلیسااارد، ( حذف می5031-5033گروه )سااال و متغیر مجازی هم 30

 (.3351موری و همکاران، 

شااود اما بهتر اساات برای برای خانوار محاساابه می در این مطالعه، مخارج مواد خوراکی

ها، با در نظر گرفتن ترکیب سااانی هر خانوار، مخارج سااارانه نن خانوار صاااحت تخمین

به صااورت زیر استفاده  5مقیاش معادل توان از شااخصمحاسابه شاود. بدین منظور می

 کرد:

(3)  𝐴𝐸 = (𝑁𝑎 + 0.4𝑁𝑐)
0.85 

 (. 5030ها است )راغفر و باباپور، تعداد بچه cNگساالن و تعداد بزر aNکه در نن 

تابلویی اسااتفاده (، برخی از مطالعات گذشااته از روش شاابه5برای تخمین رگرساایون )

گروه را  واحاد مقطعی در نظر گرفته و با محاسااابه کردناد. باه این ترتیاب کاه، هر هم

ن مشاااهدات جدید(، به های مختلف )و به دساات نوردمیانگین هریی از ننها در سااال

های تابلویی تولید کردند. اما عیب بزرگ این روش این است که با صاورت مصنوعی، داده

یابد. روش دیگر، استفاده از رگرسیون شدت کاهش میگیری، تعداد مشاهدات بهمیانگین

( و مری و همکاران 3351اسااات، کاه از جملاه در مطاالعاات زن و همکااران )3تلفیقی

های مختلف، فاده شده است. در این روش، مشاهدات تمام خانوارها در سال( اسات3351)

شود. بنابراین بر خالف انجام می OLSروی هم پشاته شاده و برنورد رگرسایون با روش 

تابلویی، خانوارها واحد مقعطی هسااتند و با وجود هزاران خانوار در نمونه هر روش شاابه

                                                 
1 Equivalence Scale Indices  
2 Pooled 
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تابلویی اساات. در کل، برای تخمین ش شاابهسااال، تعداد مشاااهدات بساایار بیشااتر از رو

 –های مقطعی و سری زمانی هستند که مرکب از داده -تابلویی های تابلویی و شابهداده

و روش رگرسیون  3، روش اثرات تصادفی5ساه روش متداول وجود دارد: روش اثرات ثابت

جا خانوارها( تلفیقی. در دو روش اول، نثاار انفرادی هر یای از واحادهای مقعطی )در این

شاود؛ بنابراین عرض از مبدأ رگرسیون برای هر یی از واحدها متفاوت در نظر گرفته می

شاااود متفاوت خواهد بود اما در روش ساااوم، عرض از مبدأ یکساااان در نظر گرفته می

توان استفاده کرد، (. با توجه به ماهیت این مطالعه، از دو روش اول نمی3331، 0)بالتاجی

های مختلف، های مختلف در ساااالگیریی مقعطی )خانوارها( به علت نمونهزیرا واحدها

 شود.یکسان نیستند؛ بنابراین در این پژوهش از روش سوم استفاده می

 های تحقیق یافته -5
( و برای 3( برای خاانوارهاای شاااهری در جادول )5)رابطاه  APCنتااین برنورد الگوی 

گردد، می شاده است. همان طور که مالحظه( گزارش 0خانوارهای روساتایی در جدول )

، برای نزمون معناداری کلی رگرسیون، برای خانوارهای شهری و روستایی RFمقدار نماره 

 5اساات، بنابراین هر دو رگرساایون در سااط  خطای  35/15و  32/12ترتیب برابر با به

متغیر سن درصاد معنادار هساتند. برای خانوارهای شاهری اکثر قریب به اتفام ضارایب 

(A26  تاA68 در سط  خطای )درصد معنادار هستند. نماره  5AF  برای نزمون معناداری

بوده و با ضریب اطمینان  31/33همه ضارایب سان، در مورد خانوارهای شاهری برابر با 

درصاد معنادار اسات. برای خانوارهای روساتایی برخی ضارایب متغیر سن معنادار و  33

و  20/3در این مورد مسااااوی با  AFساااتند، با این حال  نماره برخی دیگر غیرمعنادار ه

درصد است. برای هر دو گروه از  5حاکی از معناداری کلی ضارایب متغیر سان در سط  

تا  C1310گروه )خانوارهای شااهری و روسااتایی، اکثر قریب به اتفام ضاارایب متغیر هم

C1355 درصد معنادار هستند. نماره  5( در ساط  خطایCF ای نزمون معناداری همه بر

 13/551ترتیب برابر با گروه )نسل( در مورد خانوارهای شهری و روستایی بهضارایب هم

درصااد معنادار هسااتند. متغیر لگاریتم  33بوده و هر دو با ضااریب اطمینان  31/533و 

است؛ این  -3/3و  51/2ترتیب دارای ضریب درصد معنادار و به 1روند در ساط  خطای 

                                                 
1 Fixed Effect 
2 Random Effect 
3 Baltagi 



 

    

 

 

 

  

 ...   یبا الگو یرانیا  یخانوارها ییمخارج غذا لیو تحل هیتجز 531  

                    

ترتیب باعث افزایش و ، گذشت زمان به5030-30دهد که در طی دوره نشان میضرایب 

توجه مصارف مواد خوراکی خانوارهای شهری و روستایی شده است. به بیان کاهش قابل

 تواند تاثیر زیادی بر مخارج غذایی خانوارها بر جای بگذارد. های ساالنه میدیگر، شوک

 ارج خوراکی خانوارهای شهری به آثار سن و نسل(: نتایج تجزیه لگاریتم مخ2) جدول
 حد باال نییحد پا اریانحراف مع بیضر رینام متغ حد باال نییحد پا اریانحراف مع بیضر رینام متغ

A26 31/3* 33/3 33/3 33/3 A54 53/3-*** 30/3 53/3- 31/3- 

A27 30/3 33/3 35/3- 33/3 A55 51/3-*** 30/3 33/3- 33/3- 

A28 32/3*** 33/3 30/3 53/3 A56 55/3-*** 30/3 53/3- 31/3- 

A29 31/3*** 33/3 33/3 33/3 A57 53/3-*** 30/3 53/3- 31/3- 

A30 33/3*** 33/3 30/3 53/3 A58 53/3-*** 30/3 33/3- 33/3- 

A31 53/3*** 33/3 33/3 51/3 A59 51/3-*** 30/3 35/3- 33/3- 

A32 51/3*** 33/3 55/3 53/3 A60 53/3-*** 30/3 31/3- 53/3- 

A33 53/3*** 33/3 33/3 51/3 A61 53/3-*** 30/3 30/3- 33/3- 

A34 55/3*** 33/3 32/3 51/3 A62 52/3-*** 31/3 31/3- 55/3- 

A35 33/3*** 33/3 31/3 53/3 A63 53/3-*** 31/3 31/3- 55/3- 

A36 55/3*** 33/3 32/3 51/3 A64 53/3-*** 31/3 30/3- 33/3- 

A37 53/3*** 33/3 33/3 51/3 A65 33/3-*** 31/3 32/3- 53/3- 

A38 53/3*** 33/3 33/3 51/3 A66 53/3-*** 31/3 31/3- 33/3- 

A39 33/3*** 33/3 31/3 50/3 A67 52/3-*** 31/3 31/3- 33/3- 

A40 31/3** 33/3 33/3 33/3 A67 52/3-*** 31/3 31/3- 33/3- 

A41 31/3** 33/3 35/3 33/3 C1310 31/3*** 35/3 30/3 33/3 

A42 30/3 33/3 33/3- 32/3 C1315 33/3*** 35/3 33/3 55/3 

A43 30/3 33/3 33/3- 32/3 C1320 53/3*** 33/3 33/3 50/3 

A44 33/3 33/3 31/3- 31/3 C1325 33/3*** 33/3 31/3 53/3 

A45 31/3-** 33/3 33/3- 33/3 C1330 31/3** 33/3 33/3 33/3 

A46 31/3- 33/3 33/3- 35/3 C1335 33/3 30/3 31/3- 33/3 

A47 31/3-* 33/3 53/3- 33/3 C1340 31/3- 30/3 53/3- 33/3 

A48 31/3-* 30/3 53/3- 33/3 C1345 33/3-* 30/3 50/3- 35/3 

A49 31/3-* 30/3 33/3- 35/3 C1350 33/3-** 31/3 52/3- 35/3- 

A50 55/3-*** 30/3 53/3- 33/3- C1355 31/3-*** 31/3 03/3- 51/3- 

A51 32/3-** 30/3 53/3- 33/3- lny 51/2*** 52/5 33/1 11/3 

A52 33/3-*** 30/3 51/3- 31/3- _cons 31/13-*** 15/3 50/13- 52/33- 

A53 33/3-*** 30/3 51/3- 30/3-   

  ***12/32FR=   ***551/13=FC  ***33/31= F 

( برنورد Robustاهمسانی واریانس، رگرسیون به صورت نیرومند )به علت وجود ن –درصد  53و  1، 5ترتیب معنادار در سط  به *و  **و ***

گروه و کل متغیرهای توضیحی نشان ترتیب برای نزمون معناداری جمعی متغیرهای سن، متغیرهای همرا به F نماره RFو  AF ،CFنمادهای  شد.

 دهند.می

 های تحقیقمنب : یافته



 

 

 

 

 

 

  531                         5032/ بهار 5/ شماره پنجم/ سال اقتصاد کاربردی هاینظریهفصلنامه 

  

ی خانوارهای روستایی به آثار سن و (: نتایج تجزیه لگاریتم مخارج خوراک3)جدول 

 نسل
 حد باال نییحد پا اریانحراف مع بیضر ریام متغن حد باال نییحد پا اریانحراف مع بیضر رینام متغ

A26 31/3** 33/3 35/3 33/3 A54 35/3 30/3 31/3- 33/3 

A27 33/3*** 33/3 31/3 53/3 A55 35/3- 30/3 32/3- 31/3 

A28 55/3*** 33/3 33/3 51/3 A56 35/3- 30/3 32/3- 31/3 

A29 53/3*** 33/3 33/3 51/3 A57 35/3 30/3 31/3- 32/3 

A30 53/3*** 35/3 32/3 50/3 A58 35/3- 30/3 33/3- 31/3 

A31 55/3*** 33/3 33/3 51/3 A59 33/3 30/3 33/3- 33/3 

A32 55/3*** 33/3 33/3 51/3 A60 31/3- 30/3 55/3- 33/3 

A33 33/3*** 33/3 33/3 53/3 A61 30/3- 30/3 33/3- 31/3 

A34 33/3*** 33/3 33/3 50/3 A62 33/3- 30/3 33/3- 31/3 

A35 31/3*** 33/3 33/3 33/3 A63 35/3- 31/3 33/3- 33/3 

A36 33/3*** 33/3 33/3 53/3 A64 33/3 31/3 32/3- 32/3 

A37 32/3*** 33/3 31/3 55/3 A65 30/3- 31/3 53/3- 31/3 

A38 33/3*** 33/3 33/3 33/3 A66 35/3 31/3 33/3- 33/3 

A39 32/3*** 33/3 30/3 53/3 A67 35/3 31/3 33/3- 33/3 

A40 35/3 33/3 30/3- 31/3 A67 35/3 31/3 32/3- 33/3 

A41 30/3* 33/3 33/3 32/3 C1310 33/3*** 35/3 33/3 53/3 

A42 30/3 33/3 35/3- 32/3 C1315 52/3*** 35/3 51/3 33/3 

A43 30/3 33/3 35/3- 32/3 C1320 53/3*** 33/3 53/3 33/3 

A44 30/3 33/3 33/3- 32/3 C1325 52/3*** 33/3 50/3 35/3 

A45 35/3- 33/3 31/3- 30/3 C1330 53/3*** 33/3 53/3 35/3 

A46 33/3 33/3 30/3- 33/3 C1335 51/3*** 30/3 53/3 35/3 

A47 35/3 33/3 30/3- 33/3 C1340 53/3*** 30/3 53/3 33/3 

A48 35/3 33/3 31/3- 33/3 C1345 51/3*** 31/3 33/3 33/3 

A49 33/3 30/3 31/3- 31/3 C1350 53/3** 31/3 30/3 53/3 

A50 35/3- 30/3 33/3- 31/3 C1355 31/3 31/3 31/3- 50/3 

A51 35/3- 30/3 33/3- 31/3 lny 33/3-*** 53/5 50/1- 13/3- 

A52 35/3- 30/3 33/3- 31/3 _cons 31/33*** 11/3 15/53 32/11 

A53 33/3 30/3 33/3- 31/3  

FR=35/15***     FC=31/533*** FA=20/3***  

( برنورد Robustبه علت وجود ناهمسانی واریانس، رگرسیون به صورت نیرومند ) -درصد  53و  1، 5ترتیب معنادار در سط  به *و  **، ***

گروه و کل متغیرهای توضیحی نشان ترتیب برای نزمون معناداری جمعی متغیرهای سن، متغیرهای همرا به F نماره RFو  AF ،CFنمادهای  شد.

 دهند.می

 های تحقیقمنب : یافته
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علات تااثیر مثبت زمان بر مخارج غذایی خانوارهای شاااهری و تاثیر منفی نن بر مخارج 

که در دوره مطالعه، مهاجرت زیادی از روستا به غذایی خانوار روساتایی، شااید این باشد 

شااهر وجود داشااته اساات که موجب کاهش مخارج گروه اول و افزایش مخارج گروه دوم 

توان گفت سن، ( می0( و )3شده در جداول )شده است. در مجمو  با توجه به نتاین درج

ی و روستایی های ساالنه بر مصرف مواد خوراکی خانوارهای شهرتغییرات نسالی و شوک

 تاثیر دارند.

 
 (: تجزیه لگاریتم هزینه مواد خوراکی به اثر سن1)نمودار 

ترتیب روی محورهای عمودی سمت راست و  پ نشان داده شده اثر سن برای خانوارهای شهری و روستایی به

 است.

 های تحقیقمنب : یافته

( رسم شدند. 3( تا )5)( در نمودارهای 0( و )3جهت تحیل بهتر نتاین، ضارایب جداول )

دهنده نثار ساان بر ( ضاارایب متغیرهای مجازی ساان رساام شااده که نشااان5در نمودار )

سااالگی حذف شااده اساات،  33مخارج خوراکی اساات. از نن جا که متغیر مجازی ساان 

دهند. همان طور که متغیرهای مجازی سااایر ساانین، اختالف با این متغیر را نشااان می

سالگی با افزایش سن، اثر مثبت  03نوارهای شهری تا قبل از شاود، برای خامشااهده می

یابد اما بعد از نن، با افزایش ساان این اثر مثبت نن بر مصاارف مواد خوراکی افزایش می

راین شود. بنابسالگی اثر مثبتِ سن تبدیل به اثر منفی می 11یابد، تا اینکه در کاهش می
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گفت که در ساانین جوانی اثر ساان بر هزینه توان های شااهری میبا توجه به نتاین داده

مواد غذایی مثبت و افزایشای است اما ورود به میانسالی، اثر سن بر هزینه مواد غذایی رو 

، شااودشااویم، اثر مثبت نزولی میتر مینهد و هر  ه به دوران پیری نزدییبه کاهش می

 شوند. تا این که نثار منفی سن ظاهر می
 

 
 گروه(لگاریتم هزینه مواد خوراکی به اثر نسل )هم(: تجزیه 2)نمودار 

ترتیب روی محورهای عمودی سمت راست و  پ نشان داده شده اثر نسل برای خانوارهای شهری و روستایی به

 است.

 های تحقیقمنب : یافته

سااالگی، اثر  33گردد که تا قبل از می ( برای خانوارهای روسااتایی مالحظه5در نمودار )

سالگی این اثر  03تا  33ف مواد خوراکی مثبت و افزایشای اسات؛ از سان سان بر مصار

سالگی به بعد، این اثر منفی شده و هر  ه  03همچنان مثبت اما رو به کاهش اسات؛ از 

های شود. با مقایسه نتاین دادهشویم این اثر منفی تشدید میهای باالتر نزدیی میبه سن

زولی شادن و همچنین منفی شاادن اثر سن بر توان گفت روند نشاهری و روساتایی می

تر )زودتر( شاارو  مصاارف مواد خوراکی برای خانوارهای روسااتایی، از  ند ساان پایین

کو ی که بگذریم، هر دوی این نتاین روی هم رفته نشاااان  شاااود اما از این تفاوتمی

ی اکتر )به خصوص جوانی( با افزایش سن، مصرف مواد خوردهند که در سانین پایینمی

های متوساام )میانسااالی(، اثر ساان بر مصاارف مواد خوراکی نیز افزایش یابد. در ساان
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همچنان مثبت اما رو به کاهش اسات. در سانین پیری، اثر سن بر مصرف مواد خوراکی 

 ه علتتر، هم بمنفی اسات. این نتاین را شاید بتوان این طور توجیه کرد: در سنین پایین

مواد غذایی بیشااتر اساات، هم به علت درنمد باالتر، توانایی  فعالیت بیشااتر، نیاز بدن به

مالی برای خرید غذا بیشاتر اسات و هم اینکه، ساالمت جساامی، امکان مصرف غذاهای 

ر تر، مصارف غذایی بیشتهای پاییندهد؛ بنابراین در سانتر را به فرد میبیشاتر و متنو 

رنمد د یشکه معموال با افزا انسالی،یم یلبه اوا یبا حرکت از عنفوان جواناسات. به ویژه، 

 یابد.یم یشافزا یزهمراه است، مصرف ن

دهنده نثار گروه( رسم شده که نشان( ضارایب متغیرهای مجازی نسال )هم3در نمودار )

تغییرات نساالی بر مخارج غذایی اساات. از ننجا که متغیر مجازی مربوط به نساال متولد 

یرهای نسل، اختالف با این متغیر را نشان حذف شده است، ضرایب سایر متغ 33-5031

های شااود، برای خانوارهای شااهری، در مورد نساالدهند. همان طور که مشاااهده میمی

ها( اثر نسال مثبت است، یعنی این نسلها در مقایسه با )پیرترین نسال 5053-33متولد 

متولد  هایکردند. در مورد نسل، بیشاتر مواد خوراکی مصرف می5031-33نسال متولد 

شاود اثر مثبت نسال کمتر شده، تا جایی که تاثیر تر می، هر  ه نسال جدید11-5031

شااود. در مورد خانوارهای بر مصاارف مواد خوراکی منفی می 5013-11های متولد نساال

ترین نسل مورد مطالعه(، به جز )قدیمی 5031-33روساتایی، در مقایساه با نسل متولد 

ها تاثیر منفی بر مصاارف مواد خوراکی بر جای ر نساال، سااای5051-31های متولد نساال

شود، مصرف مواد تر میتوان گفت هر  ه نسال روستایی جوانگذاشاتند. در مجمو  می

های شااهری و روسااتایی روی هم رفته یابد. نتاین دادهغذایی هر  ه بیشااتر کاهش می

ذارند گر جای میدهند که تغییرات نسلی بر مصرف مواد خوراکی تاثیر منفی بنشاان می

های جدیدتر تمایل کمتری برای صرف مخارج روی مواد خوراکی دارند. علت این و نسال

در طی زمان با بهبود وضعیت توسعه و افزایش درنمد سرانه،  -5نتاین شااید اینها باشند: 

ساهم مواد خوراکی به عنوان کاالهای ضاروری )با کشاش کمتر از واحد( در سبد خانوار 

دهند. همچنین تر میه و ننها هر  ه بیشاااتر جای خود را به کاالهای لوکسکاهش یافت

یابد و غذاهای خانگی هر در فرنیند توسااعه، هزینه فرصاات نشااسزی در منزل افزایش می

های جدیدتر حوادث نساال -3دهند.  ه بیشااتر جای خود را به غذاهای بیرون منزل می

اینها را تجربه کردند و این حوادث روی تااریخی ماانناد انقالب، جناگ، تحریم و امثاال 

تغییرات فرهنگی و  -0اند. مخاارج )از جملاه مخاارج غاذایی( ننهاا تاثیر منفی داشاااته
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اجتماعی جامعه موجب تغییر ترجیحات افراد به سامت و ساویی شاده است که در سبد 

 ند.نتری را جایگزین مواد خوراکی خانگی کخود هر  ه بیشتر کاالهای جدیدتر و متنو 

 گیری و پیشنهادهانتیجه -6
این مطالعه تالشای بود در جهت شاناسایی نقش متغیرهای سن، نسل و زمان در تبیین 

تغییرات مخارج غذایی خانوار ایرانی. به منظور نیل به هدف مذکور، ابزار تجزیه و تحلیل، 

های تفضااایلی خانوار شاااهری و ( بود کاه روی دادهAPCگروه )هم-دوره-الگوی سااان

 اِعمال شد. 5030-30روستایی در سالهای 

های تحقیق نشاکار کرد که در جوانی، مخارج روی غذا از سایر دوران زندگی بیشتر یافته

شااود. میانسااالی که فرا اساات. در این دوران، با باال رفتن ساان، مخارج غذایی بیشااتر می

تر، کمتر از مسننهد و بدین ترتیب افراد رساد، مصرف مواد خوراکی رو به کاهش میمی

اضای رود تقکنند. بنابراین با پیر شدن جمعیت انتظار میتر برای غذا خرج میافراد جوان

مواد خوراکیِ مصرفی در داخل منزل کاهش یابد. همچنین نتاین این مطالعه حاکی است 

یابد. دیگر یافته کنند، مصرف مواد خوراکی کاهش میهای جدیدتر ظهور میهر  ه نسل

توجهی بر مصااارف مواد های سااااالنه تاثیر قابلاین پژوهش این اسااات که شاااوکمهم 

ی بن ینذرنتاین نثار سااان در این مطالعه، همساااو با مقاله موساااوی و خوراکی دارند. 

سو ممصرف مطابقت ندارد. نتاین نثار نسل تقریبا ه دوره عمر یهفرض( است اما با  5035)

 ( است.5030با نتاین راغفر و باباپور )

تر شاادن جمعیت و کاهش رسااد  نانچه روند مساانبا عنایت به نتاین فوم به نظر می

اندازه خانوار ادامه یابد و نثار سان و نسل همانند سه دهه اخیر باشد، باید منتظر کاهش 

تقاضای مواد خوراکی خانوارها برای مصرف در داخل خانه باشیم. این اتفام دور از انتظار 

ه، پیرتر شااادن خانوارها، موجب کاهش درنمد و ایجاد محدودیت نیسااات زیرا: اول اینک

های نینده، روی هم رفته، احتماال  شااود. دوم اینکه، نساالجساامی برای مصاارف غذا می

درنمد ساارانه باالتری نساابت به نساالهای قبل از خود دارند و این اتفام موجب کاهش 

کشاشاای هسااتند. سوم ی بیشاود که معموال کاالهاتقاضاای ننها برای مواد خوراکی می

شدِن هر  ه بیشتر اینکه، همراه با افزایش مشاارکت زنان در بیرون از منزل و تخصااصی

ها، غذاهای بیرون از منزل، در سابد خانوار، هر  ه بیشتر جایگزین غذاهای داخل شاغل

تر شاادن بازار محصوالت شاود. با کاهش احتمالی تقاضاای غذا و بالتب  کو یمنزل می
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ی، یی گزینه برای سایاساتگذاران و بازاریابان عرضاه کشاورزی این است که به کشااورز

 بازارهای خارجی فکر کنند. 

تر، از نظر سالمت و تغذیه های جوانکاهش مصارف مواد خوراکی در سنین باالتر و نسل

تواند محل بحث و تأمل باشااد. نیا این کاهش مصاارف، زنگ خطری برای امنیت نیز می

برای پاسخ شایسته به این پرسش باید دید که این کاهش مصرف در کدام غذایی اسات  

های غذایی اتفام افتاده اسات. واضا  اسات کاهش مصرف در کاالیی مثل  ربی یا گروه

تواند شکر از نظر سالمتی جای نگرانی ندارد اما کاهش مصرف کاالهایی مثل لبینات، می

امنیت غذایی لحاظ شود. بنابراین شایسته  هایکننده باشاد و باید در وض  سیاستنگران

ای هتر به تفکیی گروهای را به صورت جزئیهایی در نینده،  نین مطالعهاسات پژوهش

 غذایی انجام دهند.

 های رفاه اجتماعیتواند رهنمودهایی برای وض  سیاستعالوه بر این، نتاین این مقاله می

های باشند  ه بسا الگوی غذایی در گروهداشاته باشاد. سایاساتگذاران باید توجه داشته 

ها ها به ساایاسااتهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارند و واکنش این گروهساانی و نساال

ای به طور های دورهتواناد متفاوت باشاااد.  همچنین باید توجه داشااات که شاااوکمی

گ، توجهی بر مصااارف مواد غذایی تاثیر دارند. در کل، رخدادهای تاریخی مانند جنقابل

ثباتی ساایاساای و اقتصادی هایی که از بیتحریم و کاهش قیمت نفت و همچنین شاوک

مدت است و فقم سازند. این تاثیر گاهی کوتاهشاود، مخارج غذایی را متأثر میناشای می

شاود اما گاهی ننقدر عمیق و وسی  است که به یی نسل یا به ساال خاصای محدود می

برای  سیاسی –ارتقای هر  ه بیشتر ثبات اقتصادی  یابد. لذانسالهای متوالی تساری می

 بهبود وضعیت رفاه و امنیت غذایی ضروری و بلکه حیاتی است.  
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