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زﻫﺮا رﺿﺎﯾﯽ ﻗﻬﺮودی
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر
ﭼﮑﯿﺪه :ﯾﮑـﯽ از اﺳﺎﺳـﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت آﻣـﺎری ﮐـﻪ ﺑـﻪﻣﻨﻈـﻮر ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ
اﻗﺘﺼــﺎدی و اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ در اﻏﻠــﺐ ﮐﺸــﻮرﻫﺎی ﺟﻬــﺎن ﺻــﻮرت ﻣﯽﮔﯿــﺮد ،ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪی آﻣــﺎرﮔﯿﺮی
ﺑﻮدﺟﻪی ﺧﺎﻧﻮار اﺳﺖ .از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و دراﻣﺪﻫﺎی
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات آنﻫﺎ ﻃـﯽ دوران زﻧـﺪﮔﯽ اﻓـﺮاد و ﯾـﺎ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ ﭘـﯽ ﺑـﺮد .ﺷـﻨﺎﺧﺖ
اﻟﮕــﻮی ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎ در ﮔﺮوهﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺳــﻨﯽ و ﺑﺮرﺳــﯽ ﺗﻐﯿﯿــﺮات آن ﻃــﯽ
ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﻄﺢ دادهﻫﺎی ﺧـﺮد و ﮐـﻼن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘـﺎر اﻗﺘﺼـﺎدی و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ ﻣﯽﭘـﺮدازد .ﺑﺮرﺳـﯽ
ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ و آﻣـﺎری دادهﻫـﺎی ﻃـﺮح آﻣـﺎرﮔﯿﺮی از ﻫﺰﯾﻨـﻪ و دراﻣـﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی
ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۷۸-۱۳۹۰اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺗـﺪرﯾﺠﯽ ﺗﻮزﯾـﻊ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات آن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺨﺶ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و ﮐﺸـﺎورزی
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ،
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل دﯾﺘﻮن ﺑﻪ ﺑﺮاورد اﻟﮕﻮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻫﻢﮔﺮوهﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ].[۶
در اﯾﻦ روش ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻪ اﺛﺮات ﮔـﺮوه ،ﺳـﻦ و ﺳـﺎل ﺗﺠﺰﯾـﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﺰای اﻟﮕﻮی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﺴـﻞﻫﺎ در ﭼﺮﺧـﻪی زﻧـﺪﮔﯽ
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ،ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
ﻣــﺪل ﻟﻮژﺳــﺘﯿﮏ ﺑــﻪ ﺑﺮرﺳــﯽ ﺗــﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﺧــﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫــﺎی ﺧــﺎﻧﻮار و ﺳﺮﭘﺮﺳــﺘﺎن ﺧــﺎﻧﻮار ﺑــﺮ
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :ﭼﺮﺧﻪی زﻧﺪﮔﯽ؛ ﻫﻢﮔﺮوه؛ آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻫﺰﯾﻨﻪ و دراﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار؛ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری؛
ﻣﺪل ﻟﻮژﺳﺘﯿﮏ.
درﯾﺎﻓﺖ ،۱۳۹۱/۱۰/۱۶ :ﭘﺬﯾﺮش.۱۳۹۲/۹/۴ :
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 -۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺒﺤﺚ ﭼﺮﺧﻪی زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﻣﻬـﻢ اﻗﺘﺼـﺎدی در ﺳـﻄﺢ دادهﻫـﺎی ﺧـﺮد و ﮐـﻼن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮار در ﻃﻮل ﻋﻤـﺮ ﺧـﺎﻧﻮار ﻣﯽﭘـﺮدازد .ﺑﺮﺧـﯽ

ﮐﻤﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼـﺮﻓﯽُ ،ﺑﻌـﺪ
ﺧــﺎﻧﻮار ،دراﻣــﺪ و ﻣﺼــﺮف ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎ دارای اﻟﮕــﻮی ﭼﺮﺧــﻪی زﻧــﺪﮔﯽ ﻣﺸــﺨﺺ و ﻣﺘﻤــﺎﯾﺰی
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺮخﻫـﺎ ﻣﻌﻤـﻮﻻً دارای اﻟﮕـﻮی ﺳـﻨﯽ ﺧﻤﯿـﺪه ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧـﻪای ﮐـﻪ در ﺳـﺎلﻫﺎی
ﻣﯿﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﻢ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﻨﺪ و از آن ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ ﮐﺎﻫﺸـﯽ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ .ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ

ﻇﻬﻮر ﻧﻈﺮﯾﻪی ﭼﺮﺧﻪی زﻧـﺪﮔﯽ از دو ﻣﻘﺎﻟـﻪای ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻮدﯾﻠﯿـﺎﻧﯽ در ﺳـﺎلﻫـﺎی  ۱۹۵۴و

 ۱۹۹۰ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ در آﻣﺪﻧﺪ ،آﻏﺎز ﺷﺪ ] ۹و .[۱۰
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و ادﺑﯿﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻤﯿﺪه ﺑﻮدن ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ
وﺳﯿﻊ ﺑﻮده و ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﺑﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑـﺮ ﻣﯽﮔـﺮدد .ﺑـﻪﻃـﻮر ﻣﺜـﺎل ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ ]،[۴
] [۸] ،[۷] ،[۵و ] [۱۲اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی
ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻃـﯽ ﺳـﺎلﻫﺎی  ،۱۳۷۸-۱۳۹۰ﺑـﺮ اﺳـﺎس دادهﻫـﺎی ﻃـﺮح آﻣـﺎرﮔﯿﺮی از
ﻫﺰﯾﻨﻪ و دراﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار ،روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺨـﺶﻫـﺎی ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و ﮐﺸـﺎورزی را

ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫـﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری ﮔـﺮداوری
ﺷﺪه ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮار ﮐـﻪ
ﺑﺮای اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾـﻦ ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫـﺎ ﺷـﺎﻣﻞ اﻣـﻼ ک و ﻣﺴـﺘﻐﻼت،

ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﺎدوام )ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﺟﻤﻠﻪ آﺑﮕﺮﻣﮑﻦ ،دربﺑﺎزﮐﻦ ،ﮐـﻮﻟﺮ آﺑـﯽ و
 ...و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻋﻤﺪه و ﻟﻮازم ﺑﺎدوام ﮐﺸﺎورزی( و ﺗﻤﻠﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﻬﺎم و اوراق
ﻗﺮﺿــﻪ و  ...اﺳــﺖ .ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺿــﺮورت آﺷــﻨﺎﯾﯽ ﺑــﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫــﺎی ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎ و ﺳﺮﭘﺮﺳــﺘﺎن
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮی ﭼـﻮن ُﺑﻌـﺪ ﺧـﺎﻧﻮار ،ﺗﻌـﺪاد

اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در ﺧـﺎﻧﻮار ،ﻧﺤـﻮهی ﺗﺼـﺮف ﻣﺤـﻞ ﺳـﮑﻮﻧﺖ ،وﺿـﻊ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ و وﺿـﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و  ...ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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دادهﻫﺎی ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻫﺰﯾﻨﻪ و دراﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ آن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻫﺰﯾﻨﻪ و دراﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮحﻫـﺎی

آﻣﺎرﮔﯿﺮی اﺟﺮاﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺘﯽ  ۴۹ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺴـﺘﺮده در
ﮐﺸﻮر اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺳﻄﺢ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﯾـﮏ از اﺳـﺘﺎنﻫﺎ و ﮐـﻞ
ﮐﺸﻮر از ﺳﺎل  ۱۳۴۲ﺑﺮای ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ و از ﺳﺎل  ۱۳۴۷ﺑـﺮای ﻧﻘـﺎط ﺷـﻬﺮی اﺟـﺮا ﺷـﺪه
اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮدﻫـﺎی اﺳﺎﺳـﯽ و ﻣﺘﻨـﻮع از ﻧﺘـﺎﯾﺞ اﯾـﻦ آﻣـﺎرﮔﯿﺮی در ﺑﺮرﺳـﯽ اﻟﮕـﻮی ﻣﺼـﺮف و

ﻫﺰﯾﻨــﻪی ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎی ﺷــﻬﺮی ،ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪی روﻧــﺪ ﻣﺼــﺮف ﮐﺎﻻﻫــﺎ و ﺧــﺪﻣﺎت ،ارزﯾــﺎﺑﯽ آﺛــﺎر
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮزﯾﻊ دراﻣﺪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت
و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼـﺎدی ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ،
ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ و  ...اﻫﻤﯿﺖ اﺳـﺘﻔﺎده از دادهﻫـﺎی اﯾـﻦ
آﻣــﺎرﮔﯿﺮی را در ﺑﺮرﺳــﯽﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰیﻫﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی-اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﮐﺸــﻮر ﻧﺸــﺎن ﻣﯽدﻫــﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪ و دراﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار و ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮی رﻓﺘﺎر ﻣﺼـﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ در
ﭼﺮﺧﻪی زﻧﺪﮔﯽ از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣـﺪلﻫﺎی آﻣـﺎری و اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﺎ ﻫـﺪف
ﺷــﻨﺎﺧﺖ اﻟﮕــﻮی ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎ در ﭼﺮﺧــﻪی زﻧــﺪﮔﯽ و ﺑﺮرﺳــﯽ ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣــﺆﺛﺮ ﺑــﺮ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ،از اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺶﻫﺎی  ۲و  ۳ﺑﻪﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ اﻟﮕـﻮی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در

اﯾﺮان و در ﺑﺨﺶ  ۴ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮد و در
اﻧﺘﻬﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 -۲ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﻟﮕﻮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﺮان
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳـﯽ اﻟﮕـﻮی ﭼﺮﺧـﻪی زﻧـﺪﮔﯽ در ﺑﺨـﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾـﺮان ﻃـﯽ ﺳـﺎلﻫﺎی
 ۱۳۷۸-۱۳۹۰از دادهﻫﺎی ﺧﺎم ﻃﺮح آﻣـﺎرﮔﯿﺮی از ﻫﺰﯾﻨـﻪ و دراﻣـﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه

اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﯽ  ۱۳ﺳﺎل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ،ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ  ۳۰/۵درﺻﺪ آنﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ
ﮐــﻪ  ۸۱/۵درﺻــﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎی ﺷــﻬﺮی ﻃــﯽ  ۱۳ﺳــﺎل ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳــﯽ اﻇﻬــﺎر داﺷــﺘﻪاﻧﺪ ﮐــﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ  ۱۸/۵درﺻﺪ آنﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
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زﻫﺮا رﺿﺎﻳﻲ ﻗﻬﺮودي

ﺑــﻪﻣﻨﻈــﻮر در ﻧﻈــﺮ ﮔــﺮﻓﺘﻦ ﺗﻐﯿﯿــﺮات ﻗﯿﻤــﺖ ﻧﺴــﺒﯽ و ﺗــﻮرمزداﯾﯽ ﻫﺰﯾﻨــﻪﻫﺎی ﺑﺨــﺶ

ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری از ﺷــﺎﺧﺺ ﺑﻬــﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨــﺪه ) ۱(PPIﮐــﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﺮﮐــﺰی ﺗﻬﯿــﻪ ﺷــﺪه،

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﮑﻞﻫﺎی  ۱و  ۲ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ اﻟﮕـﻮی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
اﺳﻤﯽ )ﺑﺪون ﺗﻮرمزداﯾﯽ( و ﺣﻘﯿﻘﯽ )ﺑﺎ ﺗﻮرمزداﯾﯽ( ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﮐﺸﺎورزی ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﭘـﺮدازد ،ﻧﺸـﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷـﮑﻞ  ۱اﻟﮕـﻮی ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺳـﻤﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی
ﺷﻬﺮی ﻃﯽ ﺳـﺎلﻫﺎی ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ اﻓﺰاﯾﺸـﯽ اﺳـﺖ وﻟـﯽ اﻟﮕـﻮی ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

ﺣﻘﯿﻘـﯽ آنﻫـﺎ دارای ﻓـﺮاز و ﻧﺸــﯿﺐﻫﺎﯾﯽ ﺑـﻮده اﺳـﺖ .ﺑــﻪﮔﻮﻧـﻪای ﮐـﻪ در ﺳــﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۱و
 ۱۳۸۶ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑـــﻪ اوج ﺧـــﻮد رﺳـــﯿﺪ .ﻣﺘﻮﺳـــﻂ ﻫﺰﯾﻨـــﻪﻫﺎی ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺣﻘﯿﻘـــﯽ
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑـﻪ ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﮐـﻞ و ﺑﺨـﺶ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑـﺎ ﻣﺘﻮﺳـﻂ رﺷـﺪ ﺳـﺎﻻﻧﻪی  -۱/۳و

 -۱/۷ﮐﺎﻫﺸﯽ و در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪی  ۹/۷اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣـﺎ
ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﺷــﮑﻞﻫﺎی  ۱و  ۲اﻟﮕــﻮی ﻫﺰﯾﻨــﻪﻫــﺎی ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺳــﻤﯽ و ﺣﻘﯿﻘــﯽ

ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و رﺷﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫـﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری ﺣﻘﯿﻘـﯽ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ
ﺳﺎﻻﻧﻪی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار روﺳﺘﺎﯾﯽ  ۲/۵درﺻﺪ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ رﺷـﺪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﯾـﻦ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ در
ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  ۲و  ۴/۷درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﮑﺘـﻪی ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ

اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞ  ۲اﻟﮕﻮی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری ﺣﻘﯿﻘـﯽ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ در ﺳـﺎلﻫﺎی اﺧﯿـﺮ
) ۱۳۸۸ﺑﻪ ﺑﻌﺪ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﮑﻞ  ۲ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻧﻘﺎط روﺳـﺘﺎﯾﯽ در

ﺳــﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۳و  ۱۳۸۶و در ﻧﻘــﺎط ﺷــﻬﺮی در ﺳــﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۱و  ۱۳۸۶ﺑــﻪ اوج ﺧــﻮد
رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻬﺮهوری ﺑﺎﻻ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ
ﻧﻤﻮدار ﺑﺎ رﮐﻮد و روﻧﻖ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾـﺮان ﻃـﯽ ﺳـﺎلﻫﺎی اﺧﯿـﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ دارد.

ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ روﻧﻖ رخ داده در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۱و  ۱۳۸۶ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷـﺪ

ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺨــﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ در ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﯿــﺐ ﺑــﺎ  ۱۲/۷و  ۲۵/۴ﺷــﺪه اﺳــﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﮐﻮد رخ داده در ﺳﺎل  ۱۳۸۲ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐـﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ،ﻣﻨﺠـﺮ
)در ﺳﺎل  (۱۳۸۱ﺑﻪ  ۱/۳و  ۶/۷ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ وﺿـﻌﯿﺖ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪی
ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در دورهی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿـﺰ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ در ﺳـﺎلﻫﺎی
اﺑﺘﺪاﯾﯽ دﻫﻪی  ،۱۳۸۰ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ دوراﻧﯽ از روﻧﻖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و در ﺳـﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۰و
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ﺑﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺳـﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۲و  ۱۳۸۳از ۱۲/۷
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 ۱۳۸۱ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷــﻬﺮی ﺑﺨــﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ در ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑــﻪﺗﺮﺗﯿــﺐ ﺑــﺎ  ۱۹/۷و ۱۲/۷
درﺻﺪ ،رﺷﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻤﻮدار ،در ﺷـﻬﺮﻫﺎ در ﺳـﺎل  ۱۳۸۲ﮐـﺎﻫﺶ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻞ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ارﻗـﺎم ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ داﺧﻠـﯽ و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در اﯾﻦ ﺳـﺎل ،اﻗﺘﺼـﺎد ،ﮐـﺎﻫﺶ رﺷـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ داﺧﻠـﯽ را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﯿﺰ از  ۱۲/۷درﺻﺪ ﺑـﻪ
 ۱/۳درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  -۱اﻟﮕﻮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺳﻤﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۷۸-۱۳۹۰ﺑـﻪ ﺗﻔﮑﯿـﮏ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﮐﺸﺎورزی

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﮐﺸﺎورزی
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زﻫﺮا رﺿﺎﻳﻲ ﻗﻬﺮودي

در ﺳﺎل  ۱۳۸۴ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐـﻞ ﺷـﻬﺮی و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷـﻬﺮی در ﺑﺨـﺶ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺲ از ﮐﺎﻫﺶ رخ داده در ﺳﺎل  ۱۳۸۲ﻣﯽﺑﺎﺷـﯿﻢ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﺳـﺎل ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎل ﭘـﯿﺶ از آن اﻓـﺰاﯾﺶ

ﯾﺎﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ .ﺑﺮرﺳــﯽ ارﻗــﺎم ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺨــﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ در ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۸۵ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﮐﻮد رخداده در ﺳـﺎلﻫﺎی ﻣﯿـﺎﻧﯽ دﻫـﻪی
 ۸۰در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـﯽ در ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن از رﻗـﻢ  ۲۹۱۳۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد
رﯾــﺎل در ﺳــﺎل  ۱۳۸۴ﺑــﻪ  ۲۸۳۴۵ﻣﯿﻠﯿــﺎرد رﯾــﺎل در ﺳــﺎل  ۱۳۸۵ﮐــﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ؛

ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ رﺷﺪی ﺑﺮاﺑﺮ  -۲/۷درﺻﺪ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ۱۳۸۶ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﺷـﺮوع دوران
روﻧﻖ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻣﺴـﮑﻦ ﺟﻬﺸـﯽ ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﯽ داﺷـﺘﻪ و ﺑـﻪ
 ۳۵۵۴۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل رﺳﯿﺪه و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ رﺷﺪ  ۲۵/۴درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐـﺮده اﺳـﺖ .ﻧﺘـﺎﯾﺞ
ﺷﮑﻞ  ۲ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی در ﺳﺎل  ۱۳۸۸ﻫﻢ در
ﻧﻘــﺎط ﺷــﻬﺮی و ﻫــﻢ در ﻧﻘــﺎط روﺳــﺘﺎﯾﯽ ﺑــﻪ اوج ﺧــﻮد رﺳــﯿﺪه اﺳــﺖ و از اﯾــﻦ ﺳــﺎل ﺑــﻪ ﺑﻌــﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول  ،۱ﺳﻬﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻧﻘﺎط روﺳـﺘﺎﯾﯽ

ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻏﯿﺮ از ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۹ ،۱۳۸۸و  ۱۳۹۰ﺑﯿﻦ  ۶۵و  ۸۲درﺻـﺪ
ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻬﻢ در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ﺑﯿﻦ  ۹۴/۶و  ۹۸/۶ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺑـﯿﺶ

از  ۹۴درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۳۸۷در ﺑﺨﺶ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑـﻮده
اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ ،اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺶ از  ۶۵درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣـﺎ اﯾـﻦ اﻟﮕـﻮ

در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۸ﺗﺎ  ۱۳۹۰ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻫﻢ در ﻧﻘـﺎط ﺷـﻬﺮی و
ﻫﻢ در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﻬﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ.
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴـﮑﻦ در ﺳـﺎل  ۱۳۸۸ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ

ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری در ﺑﺨـﺶ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺷﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤـﺖ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن در
ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ،ﺳﻬﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﯾـﻦ روﻧـﺪ
ﯾﮑـﯽ دﯾﮕــﺮ از دﻻﯾــﻞ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳــﻬﻢ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری در ﺑﺨــﺶ ﮐﺸــﺎورزی در ﺳــﺎل  ۱۳۸۸را

ﻣﯽﺗﻮان ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪی ﺛﺮوت )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ و ﮐﻤﮏ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪی
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ﺟﺪول  -۱ﺳﻬﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺳﻤﯽ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﮐﺸﺎورزی
ﺳﺎل

ﺷﻬﺮی

روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﮐﻞ

ﮐﻞ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﮐﺸﺎورزی

۱۳۷۸

۱۰۰

۶۹/۴۴

۳۰/۵۶

۱۰۰

۱۳۷۹

۱۰۰

۶۵/۵۳

۳۴/۴۷

۱۰۰

۹۷/۴۶

۱۰۰

۹۸/۶۷

۱۳۸۰

۱۰۰

۶۷/۲۳

۳۲/۷۷

۱۰۰

۱۳۸۱

۱۰۰

۷۱/۵۶

۲۸/۴۴

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﮐﺸﺎورزی

۹۶/۰۱

۳/۹۹
۲/۵۴
۱/۳۳

۹۸/۰۱

۱/۹۹

۱۳۸۲

۱۰۰

۷۲/۸۸

۲۷/۱۲

۱۰۰

۹۴/۶۱

۵/۳۹

۱۳۸۴

۱۰۰

۷۵/۱۴

۲۴/۸۶

۱۰۰

۹۷/۷۹

۲/۲۱

۱۳۸۳
۱۳۸۵

۱۰۰
۱۰۰

۷۷/۶۱
۸۰/۲۰

۲۲/۳۹
۱۹/۸۰

۱۰۰
۱۰۰

۹۶/۳۷
۹۵/۹۸

۳/۶۳
۴/۰۲

۱۳۸۶

۱۰۰

۸۱/۹۵

۱۸/۰۵

۱۰۰

۹۸/۵۶

۱/۴۴

۱۳۸۸

۱۰۰

۳۸/۷۶

۶۱/۲۴

۱۰۰

۷۳/۳۹

۲۶/۶۱

۱۳۸۷
۱۳۸۹
۱۳۹۰

۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰

۷۷/۵۳
۴۵/۲۰
۶۳/۹۳

۲۲/۴۷
۵۴/۸۰
۳۶/۰۷

۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰

۹۶/۴۶
۷۸/۷۱
۸۷/۰۳

۳/۵۴

۲۱/۲۹
۱۲/۹۷

ﻣﻨﺒﻊ :اﺳﺘﺨﺮاجﺷﺪه از ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻫﺰﯾﻨﻪ و دراﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار

ﺑﺨــﺶ آب و ﮐﺸــﺎورزی( داﻧﺴــﺖ .ﻻزم ﺑــﻪ ذﮐــﺮ اﺳــﺖ ﺑﯿﺶﺗــﺮﯾﻦ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺨــﺶ
ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻧﻘــﺎط روﺳــﺘﺎﯾﯽ در ﺳــﺎل  ۱۳۸۶و در ﻧﻘــﺎط ﺷــﻬﺮی در ﺳــﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۱و

 ۱۳۸۶ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻧﮑﺘﻪی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪی اﺳﻤﯽ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری ﻫـﺮ ﺧـﺎﻧﻮار
روﺳــﺘﺎﯾﯽ از  ۸۸۵۶۰۶۵رﯾــﺎل در ﺳــﺎل  ۱۳۸۷ﺑــﻪ  ۱۷۰۰۱۱۵۶رﯾــﺎل در ﺳــﺎل ،۱۳۸۸
 ۱۶۳۷۶۳۴۳رﯾــﺎل در ﺳــﺎل  ۱۳۸۹و  ۱۱۲۳۲۷۲۵رﯾــﺎل در ﺳــﺎل  ۱۳۹۰رﺳــﯿﺪه اﺳــﺖ.

ﺑﺮﺧﻼف اﻟﮕﻮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﺳـﺎلﻫـﺎی  ۱۳۸۸و  ۱۳۸۹رﺷـﺪ

ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﺰﯾﻨﻪی اﺳﻤﯽ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری ﻫـﺮ ﺧـﺎﻧﻮار ﺷـﻬﺮی از ﺳـﺎل
اﺳﺎس ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .دﻟﯿﻞ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪی ﺛﺮوت )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ و ﮐﻤﮏ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺑﺨﺶ آب و
ﮐﺸﺎورزی( در ﺳﺎل  ۱۳۸۸در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ در ﮔﺮوهﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﻨﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﺎن
ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎ ،ﭘــﺲ از ﮔﺮوهﺑﻨــﺪی ﺳﺮﭘﺮﺳــﺘﺎن ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎ ﺑــﺮ اﺳــﺎس  ۹ﮔــﺮوه ﺳــﻨﯽ و ﺗــﻮرمزداﯾﯽ

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣـﻮزون ﻫﺰﯾﻨـﻪی ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ ﺳـﺎﻻﻧﻪی
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻃﯽ  ۱۳ﺳﺎل ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ در ﻫـﺮ ﮔـﺮوه ﺳـﻨﯽ ﺑـﺮ اﺳـﺎس
ﻫﺰﯾﻨﻪی ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺨﺶ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و ﮐﺸـﺎورزی ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷـﮑﻞ  ۳ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺑﯿﺶﺗـﺮﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐـﻞ و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺨـﺶ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی در ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ  ۳۰-۴۰ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ

در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ  ۳۰-۶۰ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺨـﺶ ﮐﺸـﺎورزی در ﻧﻘـﺎط ﺷـﻬﺮی در ﮔﺮوهﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﺳﻨﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺧﺎﻧﻮار ﮐﻢﺗـﺮ از ﻧﻘـﺎط روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﺑﯿﺶﺗـﺮﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی در ﻧﻘـﺎط روﺳـﺘﺎﯾﯽ در ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی ﺑـﺎ ﺳـﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ  ۵۰-۶۰ﺳـﺎل ﺑـﻮده

اﺳﺖ.

ﺷـﮑﻞ  -۳اﻟﮕــﻮی ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺣﻘﯿﻘــﯽ )ﮐــﻞ ،ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن و ﮐﺸــﺎورزی( ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎی ﺷــﻬﺮی و روﺳــﺘﺎﯾﯽ ﻃــﯽ
ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۷۸-۱۳۹۰در ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ

دﻫﮏﻫﺎی ﻣﻮزون )دو دﻫﮏ اول و دو دﻫﮏ آﺧﺮ(
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ﺷﮑﻞ  ۴ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻟﮕﻮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷـﻬﺮی و روﺳـﺘﺎﯾﯽ
در دﻫﮏﻫﺎی ﻣﻮزون ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﺳـﺖ .ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻟﮕـﻮی
ﯾﮑﺴﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری دﻫﮏﻫﺎی ﺳﻮم ﺗﺎ ﻫﺸﺘﻢ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻫﻤﯿﺖ وﺿﻊ اﻗﺘﺼـﺎدی

دو دﻫﮏ اول و دو دﻫﮏ آﺧﺮ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ دﻫﮏﻫﺎ اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ .ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺷـﮑﻞ
 ۴و ﺟﺪول  ۲ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﻬﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری دو دﻫـﮏ اول ﻧﺴـﺒﺖ
ﺑﻪ دو دﻫﮏ آﺧﺮ در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕـﺮ

در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۷ﺑﻪ ﺑﻌﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری دو دﻫـﮏ اول ﺑﻬﺘـﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ
ﺑﻬﺒﻮد وﺿـﻌﯿﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶﺗـﺮ از ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی ﺷـﻬﺮی ﺑـﻮده
ﻼ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪی اﺳﻤﯽ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻫﺮ
اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺒ ً

ﺧــﺎﻧﻮار روﺳــﺘﺎﯾﯽ از  ۸۸۵۶۰۶۵رﯾــﺎل در ﺳــﺎل  ۱۳۸۷ﺑــﻪ  ۱۷۰۰۱۱۵۶رﯾــﺎل در ﺳــﺎل
 ،۱۳۸۸ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪدﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ از
ﺑﺨــﺶ ﮐﺸــﺎورزی ﺑــﻪ ﺧﺼــﻮص در روﺳــﺘﺎﻫﺎ و  ...داﻧﺴــﺖ ،وﺿــﻌﯿﺖ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺒـﻊ آن ﻓﺎﺻـﻠﻪی ﻃﺒﻘـﺎﺗﯽ
ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی دﻫﮏﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺟـﺪول  -۲ﺳﻬﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪی دو دﻫﮏ اول ﺑﻪ دو دﻫـﮏ آﺧـﺮ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی ﺷـﻬﺮی و
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۷۸-۱۳۹۰
ﺳﺎل

روﺳﺘﺎﯾﯽ

ﺷﻬﺮی

۱۳۷۸

۷/۲۲

۱۲/۲۵

۱۳۸۰

۵/۷۵

۱۳۷۹

۱۳۸۱

۵/۲۰

۱۱/۰۸

۸/۲۲

۵/۱۷

۱۳۸۲

۸/۶۷

۱۳۸۴

۷/۰۹

۵/۳۲

۱۲/۹۸

۶/۱۳

۸/۹۳

۱۳۸۵

۶/۱۰

۷/۰۰

۱۳۸۶

۶/۸۵

۱۳۸۸

۳۰/۰۹

۱۶/۷۱

۲۲/۰۲

۱۷/۶۲

۱۳۸۳

۱۳۸۹

۱۳۹۰

۱۲/۸۰

۵/۲۸

۱۴/۷۹

۱۰/۰۸
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 -۳ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻟﮕﻮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﺮان
در آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاری ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﮑﺮر در ﯾﮏ دورهی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ اﺟﺮا
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﻫﺮ آﻣﺎرﮔﯿﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪﮔﻮﻧـﻪای
ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻓﺮاد در ﻃﻮل زﻣﺎن وﺟﻮد ﻧـﺪارد ،وﻟـﯽ دﻧﺒـﺎل ﮐـﺮدن اﻓـﺮاد

ﻫﻢﮔﺮوه )اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﮑﺴﺎن دارﻧﺪ( از ﯾﮏ آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻪ آﻣﺎرﮔﯿﺮی دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮاورد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ اﻟﮕﻮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﭼﺮﺧـﻪی زﻧـﺪﮔﯽ ﺑـﺮای
ﻫﻢﮔﺮوهﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪی دادهﻫﺎی ﻫﻢﮔﺮوه ﺑﻪ اﺛﺮات ﺳـﻦ ،ﮔـﺮوه و ﺳـﺎل ﺑـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل دﯾﺘﻮن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ] .[۶ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی دﯾﺘﻮن ﺑـﺮای ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻟﮕـﺎرﯾﺘﻢ

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻢﮔﺮوه  cدر زﻣﺎن  tﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ:
𝑢 ln 𝑦 = 𝛽 + 𝛼 + 𝛾 + 𝜓 +

)(۱

ﮐﻪ در آن اﻧﺪﯾﺲ  cﺳﻦ ﻫﻢﮔﺮوه در اوﻟﯿﻦ زﻣﺎن ،ﭘﺎﻧﻮﯾﺲﻫﺎی 𝑡 و 𝑎 ﺑﻪﺗﺮﺗﯿـﺐ زﻣـﺎن و ﺳـﻦ
ﮔﺮوه  cدر زﻣﺎن  tاﺳﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ 𝑦  lnﻣﺘﻮﺳﻂ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ در ﻣﺒﻨﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﻫﻢﮔﺮوه  cدر زﻣﺎن   a ، tاﺛـﺮ

ﺳﻦ ﺑـﺮای ﺳـﻦ   c ، aاﺛـﺮ ﮔـﺮوه ﺑـﺮای ﻫﻢﮔـﺮوه  cو 𝜓 اﺛـﺮ دوره ﺑـﺮای ﺳـﺎل  tرا ﺑﯿـﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ )𝑡 .(𝑐 = 𝑎 −
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮازاﻧﺪان ﻣﺪل ﻓﻮق ،ﻻزم اﺳـﺖ ﻧﺤـﻮهی ﻃﺒﻘﻪﺑﻨـﺪی ﻫﻢﮔﺮوهﻫـﺎ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﻮد.
ﯾﮏ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢﮔﺮوه  cرا ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﺳـﻦ در ﺳـﺎل  𝑡 = ۰اﻧﺘﺨـﺎب

ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس c ،ﻋﺪدی ﺑﯿﻦ  aو  tاﺳـﺖ .ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ روشﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ،اﺛـﺮات

ﺳﻦ ،ﮔﺮوه و ﺳﺎل را ﻣﺤﺪود ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ روشﻫﺎ ،اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی دو ﺣـﺎﻟﺘﯽ در

ﻣﺪل اﺳـﺖ .ﻓـﺮض ﮐﻨﯿـﺪ ﮐـﻪ  Aﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ دو ﺣـﺎﻟﺘﯽ ﺳـﻦ C ،ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ دو
ﺣــﺎﻟﺘﯽ ﮔــﺮوه و  Yﻣــﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﻘــﺎدﯾﺮ دو ﺣــﺎﻟﺘﯽ ﺳــﺎل ﺑﺎﺷــﺪ .دادهﻫــﺎی ﻫﻢﮔــﺮوه ﺑــﻪﺻــﻮرت
ﺟﻔﺖﻫﺎی ﻫﻢﮔﺮوه -ﺳﺎل ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﮔـﺮوه در
ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ  mﺟﻔـﺖ ﻣﺸـﺎﻫﺪهی ﻫﻢﮔـﺮوه -ﺳـﺎل داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ،ﻫـﺮ ﺳـﻪ

ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺳﻦ )ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ( ،ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوهﻫـﺎ و ﺗﻌـﺪاد ﺳـﺎل اﺳـﺖ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﺪل ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد:
𝑢 ln 𝑦 = 𝛽 + 𝐴𝛼 + 𝐶𝛾 + 𝑌𝜓 +

)(۲
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ﮐــﻪ در آن  ln yﺑــﺮداری از ﺟﻔﺖﻫــﺎی ﻫﻢﮔــﺮوه -ﺳــﺎل اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻫــﺮ ﺳــﻄﺮ آن ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻫﺮ ﻫﻢﮔﺮوه در ﺳـﺎل ﺧـﺎص اﺳـﺖ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ   ، و 
ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮدار ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻦ ،ﻫﻢﮔﺮوه و ﺳﺎل و  uﺑﺮدار ﺧﻄﺎ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﻮدن رﺗﺒﻪی ﻣﺎﺗﺮﯾﺲﻫﺎی  C ، Aو  Yﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺘﻮن از ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺣﺬف ﺷﻮد و ﺑﻪ

ﺟﺎی آن ﻋﺪد ﯾﮏ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺒـﺎرت ﺛﺎﺑـﺖ ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب آورده ﻣﯽﺷـﻮد .ﺣﺘـﯽ ﺑـﺎ
ﺣﺬف اﯾﻦ ﺳﺘﻮنﻫﺎ ،ﻫﻨﻮز اﻣﮑﺎن ﺑﺮاورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎدﻟـﻪی ﻓـﻮق ﺑـﻪدﻟﯿـﻞ وﺟـﻮد راﺑﻄـﻪی
ﺧﻄﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔـﺮ ﺳـﺎل آﻣـﺎرﮔﯿﺮی و ﺳـﻦ ﻫﻢﮔـﺮوه در آن ﺳـﺎل

آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ درﺑﺎرهی ﺳـﻦ آن ﻫﻢﮔـﺮوه اﻇﻬـﺎر ﻧﻈـﺮ ﮐﻨـﯿﻢ .در ﺣﻘﯿﻘـﺖ

ﭼﻮن  cﺳﻦ ﻫﻢﮔﺮوه در ﺳﺎل ﺻﻔﺮ اﺳـﺖ ) ،(𝑡 = ۰ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ  . act  c  tﺑـﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲﻫﺎی دوﺣﺎﻟﺘﯽ در راﺑﻄﻪی زﯾﺮ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:

Asa  Csc  Ys y
ﮐﻪ در آن  sدﻧﺒﺎﻟﻪای از اﻋﺪاد …  ۰, ۱, ۲,ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗﻌﺪاد ﺳـﺘﻮنﻫﺎی ﻣﺎﺗﺮﯾﺴـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در

آنﻫــﺎ ﭘﯿﺶﺿــﺮب ﺷــﺪه اﺳــﺖ )ﺑــﺮای ﮐﺴــﺐ اﻃــﻼع ﺑــﯿﺶﺗــﺮ در ﻣــﻮرد ﻧﺤــﻮهی ﺳــﺎﺧﺖ

ﻣﺎﺗﺮﯾﺲﻫﺎی  C ، Aو  Yدر راﺑﻄﻪی ) (۲ﺑﻪ ] [۱۱ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺷـﻮد( .روش ﻧﺮﻣﺎلﺳـﺎزیای

ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺘﻌﺎﻣﺪ ﺷﺪن اﺛﺮات ﺳﺎل و روﻧﺪ زﻣـﺎن ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ

ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﺸـﺎﺑﻪ در ﺑـﺎﻻ  𝑠 𝜓 = ۰اﺳـﺖ .ﺳـﺎدهﺗﺮﯾﻦ راه ﺑـﺮای
ﺑﺮاورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی راﺑﻄﻪی ) (۲ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮﻣﺎلﺳﺎزی راﺑﻄﻪی  𝑠 𝜓 = ۰ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺻـﻮرت

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی دو ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺟﺰ اوﻟﯿﻦ ﮔﺮوه ،ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی دو ﺣـﺎﻟﺘﯽ ﻫـﺮ ﺳـﻦ ﺑـﻪ

ﺟﺰ اوﻟﯿﻦ ﺳﻦ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ) (T  2ﺗﺎﯾﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی دو ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺳﺎل ﺑـﺮای t  3,..., T
ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺑﺮ روی  ln yﻣﺪلﺑﻨﺪی ﺷﻮﻧﺪ.

𝑑∗ = 𝑑 −
ﮐﻪ در آن  dtﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی دو ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﯾﮏ را زﻣﺎﻧﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎل
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎل را اﺧﺬ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اوﻟﯿﻦ و دوﻣﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ را ﻣﯽﺗـﻮان از اﯾـﻦ ﻗﯿـﺪ ﮐـﻪ
ﺟﻤﻊ ﻫﻤﻪی ﺿﺮاﯾﺐ ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺻـﻔﺮ ﺷـﻮﻧﺪ و در راﺑﻄـﻪی  𝑠 𝜓 = ۰ﺻـﺪق ﮐﻨﻨـﺪ ،ﺑﻪدﺳـﺖ
آورد.
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زﻫﺮا رﺿﺎﻳﻲ ﻗﻬﺮودي
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ﺷﮑﻞﻫﺎی  ۵و  ۶ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻟﮕـﺎرﯾﺘﻢ ﻫﺰﯾﻨـﻪی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐـﻞ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﺗﻔﮑﯿـﮏ
ﻫﻢﮔﺮوهﻫﺎ و ﺗﺠﺰﯾﻪﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿـﺐ در ﻧﻘـﺎط ﺷـﻬﺮی و روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ .ﻧﻤـﻮدار
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺎﻻی ﺷﮑﻞﻫﺎی  ۵و ) ۶ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﻢﮔﺮوهﻫﺎ( ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻟﮕـﺎرﯾﺘﻢ ﻫﺰﯾﻨـﻪی ﺳـﺎﻻﻧﻪی

ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻫﻢﮔﺮوهﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ در ﮔﺮوهﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺳــﻨﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ ﺧــﺎﻧﻮار ﺑــﯿﻦ
ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۷۸-۱۳۹۰را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.اﯾﻦ ﻧﻤـﻮدار )ﻣﻨﺤﻨـﯽ ﻫﻢﮔﺮوهﻫـﺎ( ،اﻟﮕـﻮی واﻗﻌـﯽ
ﻫﻢﮔﺮوهﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﺠﺰﯾﻪای اراﯾﻪ داده اﺳﺖ .دادهﻫﺎ ﺑﻪﮔﻮﻧـﻪای ﺳـﺎﺧﺘﻪ

ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺷـﮑﻞ  ،۵ﺑـﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ روﻧـﺪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

ﻫﻤــﻪی  ۳۵ﺳــﺎﻟﻪﻫﺎ ،از آﻣﺎرﮔﯿﺮیﻫــﺎی ﻣﻘﻄﻌــﯽ ﺑــﯿﻦ ﺳــﺎلﻫﺎی  ۱۳۷۸ﺗــﺎ  ،۱۳۹۰ﻣﺘﻮﺳــﻂ
ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳﺎﻻﻧﻪی ﻫﻤﻪی  ۳۵ﺳﺎﻟﻪﻫﺎ در آﻣﺎرﮔﯿﺮی  ۱۳۷۸ﺑﻪﻋﻨﻮان اوﻟـﯿﻦ ﻧﻘﻄـﻪ
در ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺧﻂ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺷﮑﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳﺎﻻﻧﻪی ﻫﻤﻪی
 ۳۶ﺳﺎﻟﻪﻫﺎی آﻣﺎرﮔﯿﺮی  ۱۳۷۹ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۳۵ ،۱۳۷۸ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨـﻮان دوﻣـﯿﻦ ﻧﻘﻄـﻪ

در ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺧﻂ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺷـﮑﻞ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ،در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪهاﻧﺪ .ﻧﻘـﺎط اﯾـﻦ ﺧـﻂ از
ﻃﺮﯾﻖ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن  ۱۳آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺳﺎل  ۳۵) ۱۳۴۳ﺳﺎﻟﻪﻫﺎ در
ﺳﺎل  (۱۳۷۸ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺳﺎل  ۳۵) ۱۳۴۴ﺳـﺎﻟﻪﻫﺎ در ﺳـﺎل  (۱۳۷۹و

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪی ﻣﺘﻮﻟـﺪﯾﻦ ﺳـﺎل  ۱۳۵۵در ﺳـﻦ  ۴۸ﺳـﺎﻟﮕﯽ در آﻣـﺎرﮔﯿﺮی  ۱۳۹۰ﺧﺎﺗﻤـﻪ

ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮای وﺿﻮح ﺑﯿﺶﺗـﺮ ﺷـﮑﻞ ،ﻧﻤـﻮدار ﺳـﻤﺖ ﭼـﭗ ﺑـﺎﻻی ﺷـﮑﻞﻫﺎی  ۵و  ،۶ﻓﺮاﯾﻨـﺪ
ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای  ۱۰ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی  ۵ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ وﻟﯽ اﻣﮑﺎن اراﯾـﻪی
اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﻫﻢﮔﺮوهﻫﺎی  ۲۰-۶۵ﺳﺎﻟﻪ وﺟﻮد دارد .ﻧﻤـﻮدار ﮔﻮﺷـﻪی راﺳـﺖ ﺑـﺎﻻی
ﺷﮑﻞﻫﺎی  ۵و  ،۶اﺛﺮ ﺳﻦ ﺑﺮاوردﺷﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﺛﺮ ﺳﻦ در ﻧﻘﺎط ﺷـﻬﺮی و روﺳـﺘﺎﯾﯽ
اﻟﮕــﻮی ﯾﮑﺴــﺎﻧﯽ را ﻧﺸــﺎن ﻣﯽدﻫــﺪ ﺑــﻪﮔﻮﻧــﻪای ﮐــﻪ ﺑــﺎ اﻓــﺰاﯾﺶ ﺳــﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳــﺘﺎن ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎ،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﺛﺮات ﻫﻢﮔﺮوه در ﻧﻤﻮدار ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﭘـﺎﯾﯿﻨﯽ ﺷـﮑﻞﻫﺎی ۵

و  ۶اﻟﮕﻮی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﻧﻘﺎط ﺷـﻬﺮی و روﺳـﺘﺎﯾﯽ را ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﺑـﻪﮔﻮﻧـﻪای ﮐـﻪ در ﻧﻘـﺎط
ﺷﻬﺮی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﺴـﻞﻫﺎی ﺟـﻮانﺗـﺮ ) ۲۰ﺳـﺎﻟﻪ در ﺳـﺎل  ۱۳۷۸ﺗـﺎ  ۴۰ﺳـﺎﻟﻪ در ﺳـﺎل

 (۱۳۷۸ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﯾﮑﺴﺎن و ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻧﺴﻞﻫﺎی ﭘﯿﺮﺗﺮ اﺳـﺖ در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ در ﻧﻘـﺎط روﺳـﺘﺎﯾﯽ،
آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺮات ﺳﺎل اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی

ﺷﻬﺮی در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۱-۱۳۸۳و ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۶و  ۱۳۸۸و در ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی روﺳـﺘﺎﯾﯽ
در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۳و  ۱۳۸۸از رﺷﺪ و روﻧﻖ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ.
 ......................ﻣﺠﻠﻪي ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي آﻣﺎر رﺳﻤﻲ اﻳﺮان ،ﺳﺎل  ،23ﺷﻤﺎرهي  ،2ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ،1391ﺻﺺ ...................... 198-179

] [ Downloaded from ijoss.srtc.ac.ir on 2022-09-26

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺟـﻮانﺗـﺮ ﺑـﺎ ﺷـﯿﺐ ﺗﻨـﺪی ﺑﯿﺶﺗـﺮ از ﻧﺴـﻞﻫﺎی ﭘﯿﺮﺗـﺮ اﺳـﺖ .ﻧﺘـﺎﯾﺞ

192

زﻫﺮا رﺿﺎﻳﻲ ﻗﻬﺮودي

 -۴ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ از ﺑﺮﺧـﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﻤﭽـﻮن ﺳـﻦ ،وﺿـﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی ،ﺳـﻄﺢ
ﺗﺤﺼــﯿﻼت و وﺿــﻊ زﻧﺎﺷــﻮﯾﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎ و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﺑﺮﺧــﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫــﺎی ﺧــﺎﻧﻮار

ﻫﻤﭽﻮن ُﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار ،ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در ﺧﺎﻧﻮار و  ...ﺑﺮ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ زﯾﺎدی ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﻪ ﺗﻔﮑﯿـﮏ
ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻃﯽ  ۱۳ﺳﺎل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟﺪول  ۳ﺑﯿﺎن ﺷﺪهاﻧـﺪ .ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن

ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﻘـﺎط ﺷـﻬﺮی اﺳـﺖ.
اﻟﮕﻮی وﺿﻊ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی روﺳـﺘﺎﯾﯽ و ﺷـﻬﺮی ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ درﺻـﺪ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺑﯽﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮ اﺛـﺮ ﻓـﻮت ﯾـﺎ ﻃـﻼق در ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶﺗـﺮ از
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی اﺳﺖ وﻟـﯽ درﺻـﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﺎن ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی ﻫﺮﮔـﺰ ازدواج ﻧﮑـﺮده در ﻧﻘـﺎط
ﺷـﻬﺮی ﺑﯿﺶﺗــﺮ از روﺳــﺘﺎﯾﯽ اﺳـﺖ .ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﺗﻔـﺎوت زﯾــﺎد ﺑــﯿﻦ اﻟﮕـﻮی وﺿــﻊ ﺳــﻮاد

ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ،وﺿﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﺤﻮهی ﺗﺼﺮف ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ و  ...در ﻧﻘـﺎط ﺷـﻬﺮی و
روﺳﺘﺎﯾﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﯾﺎ ﻋﺪم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ﮐﻤﮑـﯽ،
از ﻣﺪل ﻟﻮژﺳﺘﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺪل ﻟﻮژﺳﺘﯿﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
𝛽= 𝑋′

) |۱

( P

) |۰

( P

log

ﮐﻪ در آن  Yﻣﺘﻐﯿﺮ دوﺣـﺎﻟﺘﯽ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﯾـﺎ ﻋـﺪم ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و  Xﺑـﺮدار ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی
ﮐﻤﮑﯽ ﺳﻦ ،ﺟﻨﺲ ،وﺿﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی ،ﺳـﻄﺢ ﺗﺤﺼـﯿﻼتُ ،ﺑﻌـﺪ ﺧـﺎﻧﻮار ،ﺗﻌـﺪاد اﻓـﺮاد
ﺷﺎﻏﻞ در ﺧﺎﻧﻮار ،وﺿﻊ ﺳﻮاد ،ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺑﺎﺳﻮاد در ﺧﺎﻧﻮار و ﻧﺤﻮهی ﺗﺼﺮف ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ
اﺳﺖ ] .[۳در اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ اﺳـﺖ ،ﺑﻘﯿـﻪی
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ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪﺻـﻮرت ردهﺑﻨـﺪی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ازای ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ﺑـﺎ  KﺳـﻄﺢK 1 ،
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ در ﻣﺪل وارد ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑـﺮازش ﻣـﺪل ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮماﻓـﺰار SAS
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺟﺪول  ۴ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺟﺪول  -۳آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮار و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ

درﺻﺪ ﯾﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۷۸ -۱۳۹۰
ﺳﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ )ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ(

روﺳﺘﺎﯾﯽ

ﺷﻬﺮی

۴۹/۵۸

۴۶/۹۲

درﺻﺪ
ﺟﻨﺲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ

زن

ﻣﺮد

۱۰/۶۳

۸۹/۳۷

۹/۷۷

۹۰/۲۳

ُﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار

ﯾﮏﻧﻔﺮه
دوﻧﻔﺮه

۵/۶۱

۱۱/۶۸

۴/۴۶

۱۲/۴۹

ﺳﻪﻧﻔﺮه

۱۵/۰۸

۲۰/۵۷

ﭼﻬﺎرﻧﻔﺮه

۲۰/۰۱

۲۵/۱۶

ﭘﻨﺞﻧﻔﺮه و ﺑﯿﺶﺗﺮ

۴۷/۶۳

۳۷/۳۲

ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺑﺎﺳﻮاد در ﺧﺎﻧﻮار

۰

۱۲/۳۶

۵/۸۲

ﯾﮏ ﻧﻔﺮ

۱۰/۲۸

۷/۱۰

ﺳﻪ ﻧﻔﺮ

۱۸/۲۰

۱۹/۸۶

دو ﻧﻔﺮ

ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ و ﺑﯿﺶﺗﺮ

۱۹/۹۱
۳۹/۲۵

۲۳/۷۸
۴۳/۴۳

ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در ﺧﺎﻧﻮار

۰

۱۴/۸۷

۱۸/۵۲

ﯾﮏ ﻧﻔﺮ

۴۹/۲۰

۵۹/۶۲

ﺳﻪ ﻧﻔﺮ و ﺑﯿﺶﺗﺮ

۱۴/۷۰

۵/۱۶

دو ﻧﻔﺮ

۲۱/۲۳

۱۶/۷۲

وﺿﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی

ﺑﯿﮑﺎر

ﺷﺎﻏﻞ

۱۸/۸۵

۲۴/۶۶

وﺿﻊ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ

ﺑﯽﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﻮت ﯾﺎ ﻃﻼق

۸۷/۶۵

۱۱/۰۶

۸۸/۲۳

دارای ﻫﻤﺴﺮ

ﻫﺮﮔﺰ ازدواج ﻧﮑﺮده

۱/۳۰

۱/۸۳

۹/۹۴
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وﺿﻊ ﺳﻮاد

۵۴/۲۵

ﺑﺎﺳﻮاد

۴۵/۷۵

ﺑﯽﺳﻮاد

۷۸/۴۴

۲۱/۵۶

ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت

۴۵/۷۵

ﺑﯽﺳﻮاد

۵۰/۷۹

ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ،ﮐﺎرداﻧﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ

ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ،ﻓﻮقﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و دﮐﺘﺮی

۱/۳۴

ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ -اﻇﻬﺎر ﻧﺸﺪه

۲/۱۲

۲۱/۵۶

۶۸/۰۷
۹/۰۴

۱/۳۳

ﻧﺤﻮهی ﺗﺼﺮف
ﻣﺎﻟﮏ

ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ

ﺳﺎﯾﺮ )در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎت ،راﯾﮕﺎن و (...

۸۶/۴۷

۶۸/۹۷

۸/۷۱

۱۰/۲۲

۴/۸۲

۲۰/۸۱

ﺟـﺪول  -۴ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮازش ﻣﺪل ﻟﻮژﺳﺘﯿﮏ ﺑﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﯾﺎ ﻋﺪم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺗﻔﮑﯿـﮏ
ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۷۸ -۱۳۹۰
روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ

ﺳﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
ﺟﻨﺲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ )ﻣﺒﻨﺎ :زن(

ﻣﺮد

ﺑﺮاورد
-۰/۷۷۵

۰/۰۰۳

-۰/۰۰۶

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
۰/۶۰۲

۰/۰۰۰

۰/۰۳۴

ﺷﻬﺮی
ﺑﺮاورد
-۲/۱۲۰
-۰/۰۱۰
-۰/۰۲۹

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
۰/۷۹۲
۰/۰۰۱
۰/۰۵۹

ُﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار )ﻣﺒﻨﺎ :ﭘﻨﺞﻧﻔﺮه و
ﺑﯿﺶﺗﺮ(

ﯾﮏﻧﻔﺮه
دوﻧﻔﺮه

ﺳﻪﻧﻔﺮه

ﭼﻬﺎرﻧﻔﺮه

-۰/۰۰۸

۰/۰۵۳

-۰/۴۶۵

۰/۰۸۳

۰/۲۹۷

۰/۰۲۴

-۰/۱۲۰

۰/۰۳۳

۰/۳۰۱

۰/۱۹۸

۰/۰۳۱

۰/۰۱۸

-۰/۲۰۴
-۰/۰۴۹

۰/۰۴۵

۰/۰۲۳

ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺑﺎﺳﻮاد در ﺧﺎﻧﻮار

۰

-۰/۵۴۲

۰/۰۳۷

-۰/۱۲۸

۰/۰۲۱

ﯾﮏ ﻧﻔﺮ

-۰/۳۳۴

ﺳﻪ ﻧﻔﺮ

-۰/۰۰۳

دو ﻧﻔﺮ

-۰/۰۹۹

۰/۰۶۹

۰/۱۰۶

۰/۰۳۳

۰/۰۲۸

۰/۰۴۸

۰/۰۱۷

۰/۱۰۷

۰/۰۵۰

۰/۰۲۶
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ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در ﺧﺎﻧﻮار )ﻣﺒﻨﺎ:
ﺳﻪ ﻧﻔﺮ و ﺑﯿﺶﺗﺮ(

۰

ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
دو ﻧﻔﺮ

-۰/۸۴۱

۰/۰۳۶

-۰/۳۰۰

۰/۰۵۰

-۰/۶۲۶

۰/۰۱۷

-۰/۲۸۹

۰/۰۳۴

-۰/۲۷۲

۰/۰۱۸

-۰/۰۶۲

۰/۰۳۶

وﺿﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی )ﻣﺒﻨﺎ:
ﺑﯿﮑﺎر(

ﺷﺎﻏﻞ

ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل

۰/۱۹۹

۰/۰۵۳

۰/۰۵۲

۰/۰۵۰

۰/۲۱۹
۰/۲۰۸

۰/۰۶۶
۰/۰۶۵

وﺿﻊ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ )ﻣﺒﻨﺎ :ﻫﺮﮔﺰ ازدواج
ﻧﮑﺮده(

دارای ﻫﻤﺴﺮ

ﺑﯽﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﻮت ﯾﺎ ﻃﻼق

۰/۲۴۳

۰/۱۳۲

۰/۰۵۵

۰/۰۶۳

۰/۶۰۸

۰/۶۱۷

۰/۰۸۶

۰/۱۰۷

وﺿﻊ ﺳﻮاد )ﻣﺒﻨﺎ :ﺑﯽﺳﻮاد(

ﺑﺎﺳﻮاد

-۰/۵۷۵

۰/۵۹۶

۰/۱۶۳

۰/۷۸۰

ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت )ﻣﺒﻨﺎ:
ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ -اﻇﻬﺎرﻧﺸﺪه(

ﺑﯽﺳﻮاد

ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ،ﮐﺎرداﻧﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ

ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ،ﻓﻮقﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و دﮐﺘﺮی

-۰/۷۷۶

۰/۵۹۶

۰/۰۰۶

۰/۴۰۷

۰/۰۶۱

۰/۱۶۱

-۰/۰۸۲

۰/۰۳۷

-۰/۱۴۴

۰/۷۸۳
۰/۰۶۶

۰/۰۷۱

ﻧﺤﻮهی ﺗﺼﺮف )ﻣﺒﻨﺎ :در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺧﺪﻣﺎت ،راﯾﮕﺎن و (...

ﻣﺎﻟﮏ

ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ

۰/۶۲۷

-۰/۶۰۶

۰/۰۲۴
۰/۰۴۰

۰/۷۲۸

-۰/۴۹۲

۰/۰۳۳
۰/۰۳۹

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ و وﺿﻊ ﺳﻮاد ﺑـﺮ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﻓـﺮاد ﺗـﺄﺛﯿﺮی ﻧـﺪارد .ﺗـﺄﺛﯿﺮ
ﺑﺮﺧــﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫــﺎی ﮐﻤﮑــﯽ از ﺟﻤﻠــﻪ ﺳــﻦ و ُﺑﻌــﺪ ﺧــﺎﻧﻮار در ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎی ﺷــﻬﺮی و روﺳــﺘﺎﯾﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ ﺧـﺎﻧﻮار ،اﺣﺘﻤـﺎل
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ در ﻧﻘـﺎط ﺷـﻬﺮی اﯾـﻦ اﺣﺘﻤـﺎل ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ.

ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
از ﻃﺮﻓــﯽ اﺣﺘﻤــﺎل ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳﺮﭘﺮﺳــﺘﺎن دارای ﻫﻤﺴــﺮ ﻧﻘــﺎط روﺳــﺘﺎﯾﯽ ﺑــﺎﻻﺗﺮ از
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﯽﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﻮت ﯾﺎ ﻃﻼق اﺳﺖ در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﺣﺘﻤـﺎل در ﻧﻘـﺎط ﺷـﻬﺮی
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ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ .اﻣـﺎ ﻧﺤـﻮهی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬاری ﺑﻘﯿـﻪی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ﮐﻤﮑـﯽ در ﻧﻘـﺎط ﺷـﻬﺮی و
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺑﺎﺳـﻮاد در ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی ﺷـﻬﺮی و
روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﺎن ﻏﯿـﺮ ﻓﻌـﺎل
اﺳــﺖ .ﺑــﺎ اﻓــﺰاﯾﺶ ﺳــﻄﺢ ﺗﺤﺼــﯿﻼت اﺣﺘﻤــﺎل ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﻓــﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑــﺪ و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ
اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﺎﻟﮏ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ اﺳﺖ.

 -۵ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
در اﯾــﻦ ﻣﻘﺎﻟــﻪ ﺑــﻪ ﺑﺮرﺳــﯽ ﺗﻮﺻــﯿﻔﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠــﯽ ﺗﻐﯿﯿــﺮات اﻟﮕــﻮی ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺨــﺶ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﮐﺸﺎورزی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۷۸-۱۳۹۰ﭘﺮداﺧﺘـﻪ
ﺷــﺪه اﺳــﺖ .روﻧــﺪ ﺗﻐﯿﯿــﺮات ﻫﺰﯾﻨــﻪﻫﺎی ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﺸــﺎن ﻣﯽدﻫــﺪ ﮐــﻪ در ﺳــﺎل ،۱۳۷۸
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫﺎی اﺳـﻤﯽ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ ﺳـﺎﻻﻧﻪی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻫـﺮ ﺧـﺎﻧﻮار ﺷـﻬﺮی  ۷۹درﺻـﺪ
ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑـﻮده اﺳـﺖ در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ در ﺳـﺎل  ۱۳۸۷اﯾـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ۴۳

درﺻﺪ و در ﺳﺎل  ۱۳ ،۱۳۹۰درﺻﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺷﺪه اﺳـﺖ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ
ﺑﯿﺶﺗــﺮﯾﻦ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎی ﺷــﻬﺮی در ﺑﺨــﺶ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎی ﺑــﺎ ﺳــﻦ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ  ۳۰-۴۰ﺳﺎل ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی ﺑـﺎ ﺳـﻦ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ  ۳۰-۶۰ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺨـﺶ ﮐﺸـﺎورزی در ﻧﻘـﺎط ﺷـﻬﺮی در
ﺗﻤــﺎم ﮔﺮوهﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺳــﻨﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳــﺘﺎن ﺧــﺎﻧﻮار ﮐــﻢﺗــﺮ از ﻧﻘــﺎط روﺳــﺘﺎﯾﯽ ﺑــﻮده اﺳــﺖ و
ﺑــﯿﺶﺗــﺮﯾﻦ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺨــﺶ ﮐﺸــﺎورزی در ﻧﻘــﺎط روﺳــﺘﺎﯾﯽ در ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎی ﺑــﺎ ﺳــﻦ

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ  ۵۰-۶۰ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳـﺖ .ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪی اﻟﮕـﻮی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻃـﯽ ﺳـﺎلﻫﺎی ﻣـﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻧﻘـﺎط روﺳـﺘﺎﯾﯽ در ﺳـﺎلﻫﺎی
 ۱۳۸۳و  ۱۳۸۶و  ۱۳۸۸و در ﻧﻘــﺎط ﺷــﻬﺮی در ﺳــﺎلﻫــﺎی  ۱۳۸۱و  ۱۳۸۶و  ۱۳۸۸ﺑــﻪ
اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻬﺮهوری ﺑﺎﻻ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻮده اﺳـﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺟﻮانﺗﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻧﺴـﻞﻫﺎی ﭘﯿﺮﺗـﺮ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺑﺎﺳـﻮاد در ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﻓـﺰاﯾﺶ
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﺣﺘﻤـﺎل

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل اﺳـﺖ و ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﻄﺢ
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 اﺣﺘﻤــﺎل ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﻓــﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑــﺪ و اﺣﺘﻤــﺎل ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳﺮﭘﺮﺳــﺘﺎن،ﺗﺤﺼــﯿﻼت
.ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﺎﻟﮏ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ اﺳﺖ

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
1.

Producer Price Index

ﻣﺮﺟﻊﻫﺎ
 ﻧــﺪا؛، ﻣﺠﺘﺒــﯽ؛ ﻣﺼــﻄﻔﻮی، ﻣﺤﻤﺪﺻــﺎدق؛ ﮔﻨﺠﻌﻠــﯽ، زﻫــﺮا؛ ﻋﻮﺿــﻌﻠﯽﭘﻮر،رﺿــﺎﯾﯽ ﻗﻬــﺮودی

[۱]

. ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر، ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف در ﭼﺮﺧﻪی زﻧﺪﮔﯽ.(۱۳۹۰)  ﺳﻤﺎﻧﻪ،اﻓﺘﺨﺎری
 ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻟﮕﻮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺷـﻬﺮی و.(۱۳۹۱)  زﻫﺮا،رﺿﺎﯾﯽ ﻗﻬﺮودی

[۲]
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