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 چکیده

هرای رفرا  نقدی دولتی برر شرا   ةبررسی تأثیر یاران پژوهش حاضرهدف  اهداف:

 انوارهرای های امنیت غذایی و درآمد( عنوان شا  به مصرفی )کالری و پروتئین

 روستایی است. 

 برا اسرتداد  ا برر آن ثر ؤمربا توجه به چند بعدی بودن ماهیت رفا ، عوامر   روش:

اطلاعرات  ا  برای دستیابی بره هردف، .شدسیستم معادلات به ظاهر نامرتبط پان  بررسی 

هرای سرال مربرو  برهمخارج  انوارهای روستایی استان  راسان رضروی  -درآمد 

 شد  است. تداد اس 0930تا  0933

که تحصیلات، نوع فعالیت، مخرارج غرذایی،  گویای این استنتایج  :ها/ نتایجیافته 

هرای رفرا  دارنرد. همننرین، سطح  یرکشت و مساحت باغ تأثیر مثبتی برر شرا  

نقدی، درآمد  انوارها را افزایش داد  است.  ةیارانکه سیاست پردا ت  شدمشخ  

، درآمد واقعی  انوارها کاهش یافته است و در نتیجه اگرچه، با توجه به تورم شدید

 درصد کاهش یافته است. 11/1و  01/1مصرف کالری و پروتئین به ترتیب 

دولت نسبت بره پردا رت  ،شودهای تحقیق پیشنهاد میبا توجه به یافته :گیرینتیجه

وستایی در کالایی ر ةهای نقدی تجدید نظر کند و بخشی ا  آن را در قالب یارانیارانه

ها، بره شود دولت ضمن دستیابی به هدفمندسا ی یارانهاین امر سبب می، نظر بگیرد

 .دکنافزایش رفا   انوارهای روستایی نیز کمک 

 .استان  راسان رضوی،  انوارهای روستایی، های رفا شا  ، نقدی ةیاران :هاکلیدواژه
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 . مقدمه1

ها و مترون گذشته تاکنون در مجامع، سا ماناجتماعی که ا   -یکی ا  مباحث مهم اقتصادی

ترین اهداف هر نظام اقتصرادی اسرت تأمین رفا  ا  جمله مهم. است، رفا  شد اقتصادی مطرح 

اصرلی کرارگزاران و  ةشرایط مناسب برای  ندگی تمرامی اقشرار جامعره وظیدر کردنو فراهم 

تغییر در فقر ا   همرا  بارفا   شود. ا  این روست که تغییر درن اقتصادی کشور تلقی میلائومس

،  اد ، دهمررد فررج)عمرانری و  آیردهای اقتصادی به شرمار مریهای ار یابی نظامجمله  مینه

گرذاران هرای مهرم سیاسرتیافته یکی ا  هدفدر کشورهای توسعه ،بنابراین(. 00. ص، 0933

دقی، عصراری و ارتقای کیدیت، اسرتاندارد و سرطح رفرا  افرراد جامعره اسرت )صرا ،اقتصادی

کشورهای در حال توسعه نیز فقط رشد اقتصادی هردف تلقری  (. در009. ، ص0933مسائلی، 

یافته، افزایش رفا  اجتمراعی را یکری ا  بلکه این کشورها همگام با کشورهای توسعه؛ شودنمی

 گیرند.یافتگی در نظر میهای اصلی و ا  معیارهای توسعههدف

شرد )صرادقی، عنوان معیرار رفرا  مرردم در نظرر گرفتره مریبهدرآمد سرانه  0311 ةدر ده 

ترک افرراد جامعره را تحرت چه رفا  تکجا که آن(. ا  آن009. ، ص0933عصاری و مسائلی، 

فقدان توجه لا م به مدهوم عدالت ، تو یع درآمد بین افراد جامعه استنحوۀ دهد، تأثیر قرار می

تا ایرادهرای جردی بره شد راد یک جامعه باعث های مناسب بین افدر به دست آوردن فرصت

. ، ص0933نگرش صرف به شا   درآمد سرانه وارد شرود )صرادقی، عصراری و مسرائلی، 

ها نیز بستگی دارد و تو یع جا که میزان رفا  اجتماعی  انوارها به میزان درآمد آنا  آن ( .009

کر  جامعره و بررای اکثریرت مناسب درآمد باعث افزایش سطح رفا  اجتماعی و اقتصادی در 

کشرورها  ةتوسرعهای درآمد یکی ا  اهداف مهم برنامه ةنلاعادتو یع امرو    ،شود انوارها می

 .(093 . ص ،0939طرا کار و  یبایی، )آید به شمار می

کننرد به ایرن هردف ا  ابزارهرای مختلرم و متدراوتی اسرتداد  مرییابی ها برای دستدولت

هرای انتقرال تررین را یارانره ا  جملره مهرم عطایا. (090ص.  ،0933شاطریان و گنجی پور، )

تو یرع  ،(00، ص. 0933،   اد ، دهمررد فررجعمرانری )پرذیر درآمد، حمایت ا  اقشار آسریب

هرای حمایرت های فقر دایی و دیگر برنامرهدرآمدها و ابزاری برای بهبود کارایی برنامه ةنلاعاد

هرای در واقع هدفمندسا ی ا  طریق انتقرال منرافع برنامره پذیر است.اجتماعی ا  اقشار آسیب
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 رداداد کاشری و (شرود هرا مریذکرشد  به فقرای واقعی، موجب افزایش کارآیی ایرن برنامره

ها در پاسخ به نیا  برقراری عردالت بسیاری ا  دولتبنابلراین، . (09. ص ،0933شکیهی تاش، 

کنندگان، بره پردا رت یارانره اقردام مصررفدرآمدها و برا هردف حمایرت ا   ةو تو یع عادلان

 کنند. می

درآمرد و بهبرود تو یرع یارانه به هرگونه پردا ت انتقالی که به منظور حمایت ا  اقشار کرم

ریرزی، )سا مان مدیریت و برنامه شوداطلاق می پذیرد،میدرآمد ا  مح   زانه دولت صورت 

صی  یارانه به مصرف کالاهای اساسی ترین روش پردا ت یارانه، تخ(. معمول09، ص 0931

و  ردمات را  هادهد کالاکنندگان اجا   میمصرف  بهیارانه در حالت کلی این شک  ا  است. 

کلمنرت  ) دهدهای تولید را کاهش میتر ا  قیمت با ار  ریداری کنند و هزینهدر قیمتی پایین

های هدف قرار گیرد، گرو  یارها در ا تدرصورتی که این پردا ت .(003، ص. 0333، 0ردو گ

 ،در غیرر ایرن صرورت .شودو رفا  و امنیت اجتماعی تقویت می ،هدف دولت به  وبی تأمین

شود. شرواهد درآمد می ةها منجر به بر هم  وردن تو یع عادلانبر ا تلال در نظام قیمت افزون

تنها در ارتقرای ند، نههای همگانی و غیرهدفمپردا ت ،دهد که در بیشتر مواردتجربی نشان می

های بیشتر نصیب گرو  هااین پردا تبلکه منافع ؛ ثیری نداردأپذیر تدرآمد و رفا  اقشار آسیب

(. ا  سروی دیگرر یارانره برا 0 .، ص0931و عریرانی،  شدیعی)تشکینی،  شودبالای درآمدی می

. دهردمی شرود و رشرد اقتصرادی را کراهشمنرابع مری ةها، مانع تخصی  بهینتحریم قیمت

های اجتماعی، بر اقتصاد ملی آثرار جردی برر با ایجاد کسری بودجه و افزایش هزینه ،همننین

تر، ظراهرا  ا  کنندگان با پردا ت قیمت پرایینبر ی کشورها مصرف اگرچه در. گذاردجای می

رانره شروند، چرون پردا تری یااما به طور غیرمستقیم متضرر می ؛شوندمند میها بهر این یارانه

های عمومی، کراهش رشرد اقتصرادی و کسرری بودجره را در پری دارد ) پرمره، افزایش هزینه

بدیهی است، چناننه پردا ت هزینه ا  سوی دولرت بره صرورت یارانره برا (. 00، ص. 0930

ها منجر به برر هرم  روردن اهداف مورد نظر در تعارض باشد، علاو  بر ا تلال در نظام قیمت

ها بره در حالی که اگر یارانره. یستبه هیچ وجه قاب  توجیه ن و شودمی هاددرآم ةعادلانتو یع 

پردا رت شرود. های هدف قرار گیرد، رفا  اجتماعی تقویت مریگرو  در ا تیار صورت نقدی

                                                 
1. Clements and Gerd 
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توانرد برا افرزایش سرطح های پایین مریدر دهکها به شک  مستقیم و نقدی به  انوارها یارانه

هرا را گسرترش داد  و در برر مصررفی آنة در بین  انوارها دامنر درآمد آنان و ایجاد نقدینگی

باشد و نقش اساسی در بهبود کیدیت  ندگی و افرزایش مؤثر طرف کردن نیا های اساسی آنان 

، )قیرداری استانکارناپذیر ضرورتی هادن یارانههدفمندکر . بنابراین،داشته باشد هارفا  برای آن

 .(013ص.  ،0930

ها در ایران ا  سوی دولت نهم و دهم جمهوری اسلامی ایران در طرح رانههدفمندسا ی یا 

 ةبرنامر( و در 013 .، ص0113اقتصرادی،  ةتوسرع)گرو  همکراری  تحول اقتصادی مطرح شد

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صورت قانون درآمد و دولت ملزم بره اجررای  ةتوسعچهارم 

هرا، هردف دولرت حرذف قانون هدفمندسا ی یارانه 019 ۀمادها شد. طبق هدفمندسا ی یارانه

گندم، برنج، روغرن نبراتی، قنرد، شرکر، پنیرر، شریر، دارو،  ةیارانکالاها و  دمات شام   ةیاران

 ةجامعرنقردی بره  ةیارانربا پردا ت  بایدهای انرژی بود که شیر شک، کود، بذر، سم و حام 

-نقدی، موجب افزایش بهر  ةیاران ت شد که پردابینی میاگرچه پیش ؛دشمیهدف جایگزین 

اما با توجره بره افرزایش ترورم و بره  ؛درآمد و بهبود وضعیت رفاهی مردم شودکم مندی اقشار

درآمرد را ویژ  قیمت کالاهای اساسی و موادغذایی که بیشترین سرهم مخرارج  انوارهرای کرم

منجرر بره بدترشردن هرای نقردی برر  لراف انتظرار رسد که یارانهدهد، به نظر میتشکی  می

 وضعیت رفاهی این اقشار شد  باشد.

-هها فراهم سا تن رفرا  و توسرعه بررای کر  جامعره برترین اهداف دولتیکی ا  اساسی

 .ص ،0933، پرورشراطریان و گنجری)است  درآمدعنوان اقشار کمبه  صوص جوامع روستایی

عوامر  مرؤثر در ارتقرای  های ترأمین رفرا  ا  جملرهتوسعه و گسترش برنامه ،همننین. (090

 و آیردهای بالقو  و تحقق اهداف توسعة اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی بره حسرام مریتوانایی

بره جهرت  .ها در رفا   انوارهای روستایی توجره شرودثیر هدفمندسا ی یارانهأ م است به تلا

ترا کنرون ثیر آن در کیدیرت  نردگی أهرا و ترپردا ت نقدی در قالب یارانه ةجدید بودن مسئل

 . بنرابراین،تحقیقات  یادی به طور مستقیم برای بررسی اثرات مثبت و مندی انجام نشد  اسرت

 (.013ص.  ،0930، تحقیقات بیشتر در این  مینه ضروری است )قیداری
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مختلرم در  ننظراای اسرت کره صراحبوعات پینید بحث رفا  ا  موضکه با توجه به این

، پژوهش حاضرر اندکرد های مختلم آن را بررسی ا  جنبه و کرد های مختلدی مورد آن بحث

نقردی برر رفرا   ةنرایاراثرگذاری  ةدرجهای رفاهی، نقدی و شا   ةیارانبا ایجاد ارتبا  بین 

و راهبردهرای   کررد سرنجش و ار یرابی  ود را  شد مطالعهنمونة عضو  انوارهای روستایی 

 .ست ا کرد  گذاری آتی پیشنهادمناسبی جهت سیاست

 تحقیق پیشینة. 2

ها و اثرات آن بر قیمت کالاها، تولیرد و رفرا  انجرام هدفمندسا ی یارانه ة مینمطالعات مختلدی در 

 .شوندمیصورت اجمالی بررسی هشد  است که در ادامه ب

و  ، بروهمنبرورفمن اسرت کره 0333ها مربو  به سرال هدفمند کردن یارانه ةاولین مطالعه در  می

و به این نتیجه دست یافتنرد کره هدفمنرد کرردن  انجام دادنددر دانشگا  اقتصاد کالیدرنیا  (3033)0کارتر

شرود. هرا مریصادرات در کشورهای صادرکنند ، باعث ا  دسرت دادن رفرا  و افرزایش قیمرتة نیارا

 های مکرانی وها و حذف د الت دولت در اقتصاد با شنا ت ویژگیباید هدفمندسا ی یارانهبنابراین، 

آن مطالعات  یادی در سراسرر دنیرا انجرام  ها و اثراتوع یارانهپ  ا  آن با موض  مانی صورت پذیرد.

 غرال نرة بررسری یارا (،0330، 0)تراکرال ها در هند.بررسی دلای  کاهش یارانه در بر ی ا  بخش .شد

اشرتغال و   غرال سرنگ دریارانة (، نقش هدفمندسا ی 0330، 9سنگ ا  دید اقتصاد سیاسی )اندرسون

 .بودندهای بعد در سال هایی ا  مطالعات( نمونه0331، 0ی آر آی؛ د0330، 0)بورینگردرآمد ملی 

هرا و هدفمنردی آن در برین پژوهشرگران ثیر یارانرهأت مینة مطالعات در  0111های بعد ا  در سال

ضرعیت مصررف ( بره منظرور بررسری و0110) 1احمد و بوئی  ،به طور مثال .کردرواج بیشتری پیدا 

 انوارهرای مصرری و براسراد مردل آ مرون  0331 ا  اطلاعرات سرال  انوارهای مصری، با استداد 

 رانوار، ترابعی  ۀانردا  انوارها تابعی مندری ا   ةسرانتقریب میانگین، به این نتیجه رسیدند که مصرف 

                                                 
1. Borfman, Bohman & Carter 

2. Thukral 

3. Anderson 

4. Bohringer 

5. DRI 

6. Ahmed and Bouis 
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دهد که اگر افراد بره مثبت ا  سطح آمو ش و دارایی  انوار است. همننین، نتایج این مطالعه نشان می

ای دولرت بره مقردار های یارانهدو گرو  واجد شرایط دریافت کم و  یاد یارانه تقسیم شوند، در هزینه

 0آدامرز جویی شد  و منجر به تعادل درآمدی بیشتر و کاهش فقرر  واهرد شرد.ای صرفهقاب  ملاحظه

موادغذایی در کشور مصر بره ایرن  ةانیار( با بررسی آثار تو یعی ناشی ا  اصلاح نظام  پردا ت 0110)

یابد که اقشار فقیر و ثروتمند جامعه کرم نتیجه رسید که بیشترین مقدار یارانه به کالاهایی ا تصاص می

ها سبب تغییرر وضرعیت عبارت دیگر، پردا ت یارانهشوند. بهمند میها بهر و بیش به یک میزان ا  آن

کنرد کره بهتررین را  هدفمندسرا ی یارانره در ایرن پیشنهاد میشود. وی فقرا نسبت به ثروتمندان نمی

 کالاهای مشمول و حذف تدریجی کالاها ا  سبد حمرایتی دولرت اسرت. ةیارانکشور، کاهش تدریجی 

تواننرد مرانع ا  مهراجرت روسرتایی های برذر مریآیا یارانه»ای تحت عنوان ( در مقاله0100)0لی مینگ

هرای با شواهدی ا  مطالعات به این نتیجه دست یافت که یارانره «شهری در مناطق دا لی چین شوند؟

ا  مهاجرت روستا بره شرهر در اسرتان جیانرگ جلروگیری و جمعیرت و کشاور ی توانسته است بذر 

د و فقرر: یرک مرغذا، انتقرال درآ ةناریا»ای تحت عنوان در مقاله (0109) 9جی ها. روستایی را احیا کند

-ای که برهبه این نتیجه دست یافت که یارانه «  سیستم تو یع عمومی در هندی ااتجزیه تحلی  مقایسه

هرر فررد اسرت و ایرن یارانره  ةمواد غذایی به افراد داد  می شود تنها بخش اندکی ا  هزین ةعنوان یاران

چررا کره موجرب نرابرابری در جامعره و  ؛گذاری به کار گرفته شرودباید در اقدامات اساسی و سرمایه

 د .شورضه و افزایش تقاضا میکمبود ع

ها به بررسی اثررات آن در موضروعات پژوهشگران دا لی نیز پ  ا  اجرای طرح هدفمندی یارانه

هرای ( با تحلی  های سیاسی آثار حذف یارانره0931بانویی و پروین )به طوری که  .نداتهمختلم پردا 

ها موجرب افرزایش دند که حذف یارانهنتیجه رسی ن ندگی به ای هزینةهای کالاهای اساسی بر شا  

احسرانی راسرخی و ، کریمریدرآمد  انوارهای شهری و روستایی شد  است.  ندگی دهک کم ةهزین

کننرد  در هرای مصررف انوار شهری ایرران و شرا   قیمرت ةبودجهای با استداد  ا  داد  (0933)

غرذایی اساسری مشرمول یارانره مدت و بلندمدت موادبه بررسی تقاضای کوتا  0919-0930های سال

اند. نتایج ایرن پرژوهش نشران )قند و شکر، روغن، نان، گوشت و شیر( در مناطق شهری ایران پردا ته

                                                 
1. Adams 

2. Lemeng 

3. Jha 
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ای نسربت بره قیمرت، هرگونره کراهش در دهد که به دلی  کم کشش برودن تقاضرای اقلرام یارانرهمی

کننردگان ج  یرادی را بره مصررفکالاهای یاد شد ، به افزایش قیمت منجر شد  و مخارةیارانپردا ت 

های پردا تی به نان، قنرد و شرکر کند. تغییر سا تار پردا ت یارانه و کاهش تدریجی یارانهتحمی  می

ایرن مطالعره برود   ةتوصیو روغن و سوق دادن آن به سمت شیر و گوشت، به صورت کاملا  هدفمند 

شرکر و روغرن نبراتی برر رفرا  طبقرات ( با بررسی تأثیر قیمت نان، قنرد، 0933است.  سروی نژاد )

 انوارهای شهری به این نتیجه رسید که برای طبقات اول ترا سروم، همروار  اثررات افرزایش  ةپنجگان

قیمت نان بزرگتر ا  افزایش قیمت در قند و شکر و روغن نباتی بود  و برای طبقرات چهرارم و پرنجم 

. به عبارت دیگر، بره دلیر  استو قند و شکر اثر تعدی  قیمت روغن نباتی بیشتر ا  تعدی  قیمت نان 

تداوتی که بین سبد  رید طبقات وجرود دارد، ترأثیر افرزایش قیمرت یرک کالرای  راص در طبقرات 

 درآمدی متداوت است. 

های نقردی برر بهبرود کیدیرت ای با عنوان تحلی  تاثیرات پردا ت یارانه( در مطالعه0930) قیداری

نقردی در کیدیرت  نردگی  انوارهرای یارانرة بررسی میزان اثرگذاری ، به  ندگی  انوارهای روستایی

شرا   کیدیرت  نردگی سرنجید  شرد  اسرت  00روستایی پردا ت. نتایج این پژوهش که بر روی 

شرا   درآمرد و  0نقردی تنهرا در یارانرة  شرد روسرتایی مطالعرهنقطة  00حاکی ا  آن است که در 

 ریرد و دسترسری بهداشرتی و درمرانی اثرگرذار برود  پذیری اقتصادی، توان و قدرت ثروت، ریسک

 یاول طررح هدفمنرد ةمرحلراثررات  یبررسر( به 0939)  ، عبداللهی،  اکشور امان آبادقاسمیاست. 

کره در روش داد  اسرت نتایج تحقیق نشان  پردا تند. نالودیشهرستان ب ییروستا یها بر  انوارهاارانهی

درصرد ا  واریران  اثررات  11/10شناسایی شرد  کره عام   3، متغیر اولیه 03تحلی  عاملی ا  ترکیب 

اثررات »ترین عامر  شد ، اولین و مهمعام  شناسایی 3کند. ا  بین ها را تدسیر میطرح هدفمندی یارانه

این امر نشرانگر اهمیرت عامر  اول  ،کندها را تبیین میدرصد ا  ک  عام  01بود  که حدود « اقتصادی

و  00/00عدی است. عام  دوم و سوم به ترتیب مربو  بره اثررات کشراور ی برا های بنسبت به عام 

ة ( در مطالعر0930) ، فراهرانی و پیررایشنرژادطولابی .درصد ک  واریان  است 03/3عام  فرهنگی با 

دهسرتان  های نقدی بر رفرا  اقتصرادی و اجتمراعی  انوارهرای روسرتاییار یابی نقش یارانه ود به 

دهرد کره در بحرث رفرا  تحقیرق نشران مریایرن های نتایج یافتهاند. پردا ته لد ترجایدر شهرستان پ

افزایش میزان تقاضای  رانوار و میرزان مصررف مرواد  ةمولدها مربو  به ثیر یارانهأاقتصادی بیشترین ت
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رگرذاری مطلروبی داشرته اسرت. در بحرث رفرا  اجتمراعی، یهرا نیرز تاثشا   ةبقیدر  ،استغذایی 

های میزان دسترسی به  دمات برود  و در شرا   بهبرود یر اجرای این طرح در شا  ثأبیشترین ت

-هرایی ماننرد بهرر اما در شا   ؛ای و میزان تنوع رژیم غذایی دارای اثرات مطلوم بود موارد تغذیه

قنبرری  .ثیر چنردانی نداشرته اسرتأمندی ا   دمات بهداشتی، آمو شی و تدریح و اوقات فراغرت تر

هرای نقردی برر تغییرر الگروی مصررف ( به تحلیر  فضرایی تراثیر یارانره0930) مدی سروی و مح

های ایرن پرژوهش اند. یافتههای مرکزی شهرستان نورآباد ممسنی پردا ته انوارهای روستایی دهستان

جامعرة هرای پرایین برای اقشار نیا منرد و دهرک شد های مطالعههای نقدی در دهستاننشان داد یارانه

 ار یابی شد  است .های درآمدی بالا، متوسط اما برای دهک ؛گذار بود مدید و تاثیر روستایی

 ةتریعضرو کم انییروسرتا یبر توانمندسا  هاارانهی یاثرات پردا ت نقد (0930) صادقلو و قیداری

هش ی ایرن پرژوهایافته اند.کرد تحلی  را  شهرستان  دابند  یستی)ر ( و سا مان بهز ینیامداد امام  م

تر ا  حرد متوسرط شرد ، پرایینهای مطالعهها و گویهدهد که در اغلب موارد میانگین شا  نشان می

ترتیب بره شرا   های دریرافتی، برهنظری است. براساد آ مون کای دو، بیشترین تأثیرگذاری یارانه

 ریرد  بخشی رژیم غذایی و افزایش تروان و قردرتبهبود دسترسی بهداشتی و درمانی، شا   تنوع

تعلق دارد. بررسی همبستگی بین متغیر وابسته و مسرتق  نیرز گویرای وجرود رابطرة همبسرتگی برین 

های متدراوتی دارد. نترایج ها شردت و ضرعماما نکتة مهم این است که میزان رابطه بین آن ؛هاستآن

ادی )برا پذیری اقتصرهای افرزایش ریسرکآ مون رگرسیون بیانگر تأثیر  یاد یارانة نقدی برر شرا  

( و افرزایش تروان و قردرت 030/1بخشی رژیم غذایی )برا ضرریب بترای (، تنوع030/1ضریب بتای 

( بره ار یرابی 0931) پریشران، حیردری سراربانیراری حصرار  .( اسرت013/1 رید )با ضریب بتای 

یی دهسرتان سرردابه شهرسرتان اقتصراد روسرتا یهاشا   یداریبر پا هاارانهی یهدفمندسا تاثیرات 

های اقتصرادی در روسرتاهای کره کیدیرت شرا   دادج ایرن بررسری نشران تراین .ردبی  پردا تنردا

انرد. شد  با گذشت نزدیک به یک دهه ا  اجرای ایرن سیاسرت تحرول چشرمگیری پیردا نکرد مطالعه

شا   ک  پایداری اقتصادی در روستاهای دهستان سردابه میزان بسیار انردکی رشرد یافتره اسرت و 

ها شرد  و اجررای طررح هدفمندسرا ی یارانرهاصلی پایداری اقتصادی در روستاهای مطالعهبین متغیر 

نقردی برر ة یارانر ترأثیر( 0931)، صادقی، عصاری، سرحابیآقایاری هیر .داری وجود نداردارتبا  معنی

ایرن تحقیرق، بره روش پانر   .کردنردرا بررسی  در ایران الگوی مخارج  انوارهای شهری و روستایی
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انجرام  0939-0939هرای درآمد  انوار مرکز آمار ایران برین سرال -های هزینهو با استداد  ا  داد دیتا 

گررو  مخرارج  انوارهرای  90های نقردی برر روی هرر دهد پردا ت یارانهها نشان میو یافته گرفته

اشرته و در دار دمعنری های بهداشتی درمانی  انوارهای روستایی، ترأثیرجز هزینهه شهری و روستایی ب

گررو  مخرارج روسرتایی، افرزایش و  9گرو  مخرارج شرهری و  9نقدی سهم  ةیاراناین بین با اعطای 

-گرو  مخارج روستایی کاهش یافته است. جهت تغییرر سرهم گررو  0گرو  مخارج شهری و  1سهم 

ت، لراانتقااهای  رانوار و های بادوام منزل، سایر هزینهلاهای مخارج شهری و روستایی، جز در مورد کا

هرا افرزایش هرای مخرارجی کره سرهم آندر هر دو سطح شهری و روستایی گرو  .یکسان بود  است

هرایی کره باعرث یافته، همگی به لحاظ ماهیت با رفا  جاری  انوار در ارتبرا  هسرتند و سرهم گررو 

نسربی پر   هایرسد تغییرات قیمتنظر می همگی کاهش یافته و به شود،افزایش رفا  آتی  انوار می

 م لراهرای اضرافی ترا هزینرهد  کرهای نقدی به شکلی بود  است که  انوارها را وادار ا  اعطای یارانه

هرای گرذاری، هزینرههرای سررمایهبرای رفع نیا های اساسی  ود را بیشتر ا  طریق کاهش در هزینره

 .های بهداشتی و درمانی جبران کنندآمو ش و هزینه

بینری اثرر بره پریشدهد کره اگرچره مطالعرات متعرددی ا لی نشان میمنابع در دسترد د بررسی

ای بعرد مطالعره کمترلیکن  ؛اندها بر قیمت کالاهای اساسی و رفا   انوارها پردا تههدفمندسا ی یارانه

اسرت  کررد را  تجزیه و تحلیر  های مورد نظر مؤلده صوصا بر ا  اجرای این قانون اثرات رفاهی آن 

 شود.ین مهم پردا ته میه اب عهمطالکه در این 

  تحقیق شناسیروش. 3

 مبانی نظری  .1. 3

( انجرام گرفرت. اصر  0303-0309) 0مدهوم علمی ا  رفا  توسرط پرارتوارائة تلاش برای 

توان سخن گدت که بهبرود  مانی ا  بهبود رفا  به معنای واقعی کلمه می»گوید: پارتو چنین می

ندرر( بره بردتر شردن وضرع افرراد دیگر)حتری یرک ندرر( وضع  ندگی افراد )دست کم یرک 

 اص  پارتو بر سه فرض متکی است:«. نیانجامد

   .هر فرد بهترین قاضی رفا   ود است 

                                                 
1. Pareto 
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  .رفا  اجتماعی منحصرا  نتیجه عملکرد رفا  فرد است 

  اگر افزایش رفا  فرد به قیمت کاهش رفرا  دیگرری تمرام نشرود، رفرا  اجتمراعی

 (.90 .، ص0930،  اهدی اص یابد )افزایش می

های مختلدری نیرز و ا  روش کردتوان ا  ابعاد متداوتی تجزیه و تحلی  رفا  اجتماعی را می

آن استداد  کرد. به طوری که استداد  ا  توابع رفرا  اجتمراعی، اسرتداد  ا  توابرع محاسبة برای 

ها و معیارهای کارگیری شا  و تولیدکنند  و بهکنند  ما اد مصرفمحاسبة عرضه و تقاضا و 

محاسربة هایی است که در مطالعرات مختلرم بررای رفا  اجتماعی و اقتصادی  ا  جمله روش

ها بره طرور مختصرر توضریح داد  شرد  رفا  استداد  شد  است. در ادامه هر یک ا  این روش

 است.

 تابع رفاه اجتماعی .1. 1. 3

هرای تخصی  منابع بین بخرشنحوۀ بین سطح رفا  اجتماعی و ة رابطتابع رفا  اجتماعی، 

شد  توسرط ترک کند. تابع رفا  اجتماعی به مطلوبیت کسبمختلم یک جامعه را مشخ  می

لیکن هر فرد ا  مقدار مطلوبیت  ود و دیگران  بر ندارد و تنها ؛ تک افراد جامعه بستگی دارد

مشخ  کردن رفرا  اجتمراعی جامعره برا در نظرر شناسد. حال عوام  مؤثر بر رفا   ود را می

توان شک  رفا  اجتماعی را به نحو  یرر تبیرین اما می؛ آیدگرفتن شرایط فوق مشک  به نظر می

 :کرد
 

(0)رابطة  1 2(U , ,..., )Nw w U U  
 

تداوتی جامعه رفرت. هردف در های بیاولین فردی است که به سراغ منحنی 0اسکیتوفسکی

ای است که در آن، دیگر این امکان وجود نداشته باشد که رفا  فرد مشخصری را قطهتابع بالا، ن

بدون کاهش در رفا  افراد دیگر جامعه افزایش دهد )وضعیت کارای بهینه اجتماعی(. در چنین 

تمراعی را (. رفرا  اج00 .، ص0913 انی، موسینامند )پارتو میبهینة مذکور را نقطة وضعیتی 

تروان بره صرورت  یرر برشرمرد شناسران مریبراساد نظریات مختلم اقتصراددانان و جامعره

 (.000-090  .، ص0930، و احمدی )صیاد اد 

                                                 
1. Scitovsky  
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 0ساموئلسون-تابع رفا  اجتماعی برگسون 

 0تابع رفا  اجتماعی آرو 

 تابع رفا  اجتماعی فردگرایانه 

 9نتابع رفا  اجتماعی هرس 

 0نسونتابع رفا  اجتماعی اتکی 

 گراتابع رفا  مطلوبیت 

  0تابع رفا  اجتماعی راول 

 تابع رفا  اجتماعی سن 

 رفاه براساس توابع عرضه و تقاضامحاسبة . 2. 1. 3

-های حمایتی که قیمرتهای مختلم مانند سیاستاین روش معمولا  برای ار یابی سیاست

منظور توابرع عرضره و تقاضرا را  شود. برای ایندهند، استداد  میهای تعادلی با ار را تغییر می

ها در قب  و بعرد ا  اعمرال سیاسرت، تغییررات سطح  یر این منحنیمحاسبة و با کرد  برآورد 

 .  گیرندعنوان تغییرات رفا  در نظر میکنندگان و تولیدکنندگان را بهما اد مصرف

 های رفاهشاخص. 3. 1. 3

های رفا  انجرام شا  محاسبة ص در  صو 0311دهة ا  جمله کارهای مهمی که قب  ا  

(.  بعرد ا  آن در 10 .، ص1،0333)شارپشناد دانشگا  شیکاگو بود جامعه 1کار اوگبرنم ،شد

های رفا  اجتماعی در آمریکا به شرکوفایی  رود رسرید و اقرداماتی ، روند شا  0311دهة 

اجتمراعی بررای همراهنگی تحقیقرات پیرامرون  -تحقیقات علمیمشاورۀ اندا ی مرکز نظیر را 

هرا های مربو  بره ایرن شرا  ، فعالیت0331دهة های اجتماعی صورت گرفت. در شا  

روند کندی را دنبال کرد. این امر به جهت محدود شدن پشتیبانی مالی دولت و عدم اثربخشری 

 گذاری بود. ها در امر سیاستشا  
                                                 
1. Bergson-Samuelson  

2. Arrow  

3. HerSen  

4. Atkinson  

5. Rawlsian  

6. William Ogburn  

7. Sharp 
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های یک شا   رفرا  و جرامع نبرودن با اشار  به ویژگی (0330)0او برگدر همین دهه، 

شد  تا آن  مان، شا   رفا  اقتصادی را برای کانادا پیشنهاد کررد و رفا  محاسبه یهاشا  

اجزا کلی آن را میانگین سطح جریان مصرف، انباشت متوسط موجودی منابع مولد، عدم تعادل 

و و ن کرد ردی و عدم اطمینان نسبت به انتظار درآمدها در آیند  معرفی در تو یع درآمدهای ف

 0331دهرة، متدراوت در نظرر گرفرت. در شرد بررسیجامعة گذاری هر کدام را بسته به ار ش

جدیردی شرد. در سرال مرحلة های ترکیبی، وارد شا  توسعة های رفا  اجتماعی با شا  

روند شا   رفا  اقتصادی را برای کانرادا محاسربه  ، مرکز مطالعات استاندارهای  ندگی0333

گیری آن برای کشورهایی چون آمریکرا و و پ  ا  آن شروع به گسترش این شا   و اندا  

ها ( کاربرد این شا  0333)0های اقتصادی کرد. لندهمکاریتوسعة کشورهای عضو سا مان 

تغییررات و راهنمرایی جهرت  دادن وضعیت اجتماعی، کمک بره شناسراییرا بیشتر برای نشان

او مطالعرات ، مدا له به موقع و همننین کمک به اصلاح مسیر تغییرات اجتماعی عنروان کررد

(. در همرین 19 .، ص0333، شرارپهای اجتماعی انجام داد  اسرت )مدصلی پیرامون شا  

رفرا  اقتصرادی و اجتمراعی در  عمردۀهرای ای پیرامون شا  ( نیز مقاله0333 مان شارپ )

المللی ارائه و پنچ شا   مذکور در ذی  را که ا  نظر تاریخی روند رفرا  را سطوح ملی و بین

 ها عبارتند ا :. این شا  کردتحت تأثیر قرار دادند، بررسی 

 کردند( ارائه 0311نورد هود و توبین )که  9معیار رفا  اقتصادی. 

 تعریم مجدد پیشرفت ساندرانسریکو آن را ارائره  سسةؤمکه  0شا   پیشرفت واقعی

 کرد  است.

 است.داد   توسعه آن را که مرکز مطالعات استاندارهای  ندگی 0شا   رفا  اقتصادی 

 نروآوری سیاسرت اجتمراعی مؤسسرة ا   که مارک میرینگوف 1شا   سلامتی جامعه

 وابسته به دانشگا  فوردهام آن را توسعه داد  است.

                                                 
1. Osberg  

2  . Land 

3. Genuine Progress Indicator (GPI) 

4. Genuine Progress Indicator (GPI)  

5. Index of Economic Welfare (IEF) 

6. Index of Social Health (ISH)  
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   فریرزر ارائره کررد  مؤسسرة ( بررای 0333) 0ونرلکه سرا 0رهای  ندگیاستاندا شا

 است.

 ( به منظور نشان دادن ابعاد هر یرک ا  ایرن شرا  0331شارپ ،) را 0هرا جردول ،

 است.کرد  تنظیم 
 

 های رفاهابعاد درنظر گرفته شده در هر یک از شاخص -1جدول 

 (0331شارپ ) :مأ ذ

 مؤلفه

معیار رفاه 

 اقتصادی

(MEW) 

اخص ش

 پیشرفت واقعی

(GPI) 

شاخص رفاه 

 اقتصادی

(IEW) 

شاخص 

 سلامت جامعه

(ISH) 

شاخص 

های استاندارد

 (ILS) زندگی

      9مد/ دستمزدآدر

      0مصرف

های غیر فعالیت

 0با اری
     

      1فراغت

پردا ت های 

 1دولتی
     

      3امکانات  انوار

پردا ت های 

 3جبرانی
     

موجودی 

 01مایهسر
     

                                                 
1. Index of Living Standards (ILS)  

2. Salerno  

3. Income/wages 
4. Personal consumption 

5. Non-market activities 
6. Leisure  
7. Government spending 
8. Household facilities 
9. Regrettables 
10.Capital stock 
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 1ادامه جدول 

 مؤلفه

معیار رفاه 

 اقتصادی

(MEW) 

شاخص 

 پیشرفت واقعی

(GPI) 

شاخص رفاه 

 اقتصادی

(IEW) 

شاخص 

 سلامت جامعه

(ISH) 

شاخص 

استانداردهای 

 (ILS) زندگی

      0های مالیدارایی

      0تحقیق و توسعه

      9منابع طبیعی

      0نی  به تحصیلات

      0آلودگی

      1بدهی  ارجی

      1تو یع درآمد

      3فقر

      3بیکاری

های برنامهپوشش

 01اجتماعی
     

پردا ت برای 

 00سلامتی
     

      00جرایم

      09امید به  ندگی

 

                                                 
1. Financial wealth 

2. R&D  
3. Natural resources  
4. Educational attainment 
5. Pollution 
6. Foreign debt 
7. Income distribution 

8. Poverty 
9. Unemployment  
10. Social program coverage  

11. Health spending 
12. Crime 
13. Life expectancy  
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 1ادامه جدول 

 مؤلفه

معیار رفاه 

 اقتصادی

(MEW) 

شاخص 

 پیشرفت واقعی

(GPI) 

شاخص رفاه 

 اقتصادی

(IEW) 

شاخص 

 ت جامعهسلام

(ISH) 

شاخص 

استانداردهای 

 (ILS) زندگی

های شا  

 0اجتماعی
     

 

و معیارها به درآمد و مصررف تأکیرد  شود، در تمامی این شا  طور که ملاحظه مینهما

هرای رفرا  معیرار و شرا  محاسربة اهمیت این دو بعرد در دهندۀ نشاند که انهای داشتنویژ 

 است.

 رفاه در پژوهش حاضرمحاسبة چگونگی . 2. 3

شود مصرف و درآمد ا  ابعراد مهرم شرا   رفرا  (، مشاهد  می0همانطور که در جدول )

هرای دادن شرا  ( نیز برای نشران0100) 9( و موایلا و تولن 0333) 0دیاگنا ،. همننیناست

ک  و مصرف مواد غذایی )کالری و پروتئین مصررفی(   ود ا  معیارهای درآمدمطالعة رفا  در 

دیاگنرا ا  مطالعة مصرف مواد غذایی مشابه با محاسبة . در پژوهش حاضر برای اندکرد استداد  

های رفرا  در نظرر گرفتره شرد  معیار ،بنابراین .معیارهای کالری و پروتئین مصرفی استداد  شد

 . شد  استها بیان آننحوۀ محاسبة ادامه  در شام  درآمد، کالری و پروتین مصرفی است که

 تحقیقروش .  3 . 3

کره  هرای ترابلویی( و وجرود سیسرتمی شرام  سره معادلرهها )داد توجه به سا تار داد  با

، ا  الگروی اقتصادسرنجی آ مرون شرد  0LMآمارۀ  مان اجزای ا لال آن توسط همبستگی هم

در مقایسره برا حرداق  مربعرات  در بیشتر مواقع ان  استداد  شد کهبط پهای ظاهرا  نامرتسیستم

هررای رفرراهی و الگرروی شررا   ةمحاسرربۀ نحررومررولی کررارایی بیشررتری دارد. در ادامرره مع

به صورت سیستمی  شد که معادلات بررسیا  طرفی با توجه به این شود.اقتصادسنجی بیان می

                                                 
1. Social indicators  

2. Diagna  

3. Muayila and Tollens  

4. Lagrange Multiplier Test  
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بره  شد ن  بررسیاهای پکه داد بود  و احتمال وابستگی اجزای ا لال وجود دارد و ضمن این

 امتوا ن استداد  شد.ن 0ن  شوراروش پ صورت نامتوا ن بود ا 

هرا ا  کالاهرای کالری و پروتئین مصرفی، در ابتدا مقدار مصررف  رانوار ةمحاسببه منظور 

 ا  سروی شرد گرزارشکرالری و پرروتئین  براسرادبندی شد  کره هایی طبقهمختلم به گرو 

 انوارها محاسربه  ، مقدار کالری و پروتئین مصرفیت بهداشت یا سا مان بهداشت جهانیو ار

)انرواع  گررو  غلرات: بررنج( 0) ؛غرذایی گررو  3 در پژوهش حاضر ،براین اسادشد  است. 

های سردید گررو  گوشرت: گوشرت (0)های دا لی و  ارجی(، نان )انواع نران( و جرو، برنج

)گوشت ماهی و مرغ( و گوشت قرمز )گوشت گوسدند و گاو و مشتقات آن نظیر سوسری  و 

گرو   (0)های شیری )پنیر، ماست، سرشیر و  امه(، گرو  لبنیات: شیر و فرآورد  (9)کالباد(، 

دار، مرکبرات های هستهشام  میو  جات:گرو  میو  (0)ها: شام  روغن حیوانی و نباتی، روغن

گرو  حبوبرات )نخرود، ل ره ( 1)گرو  سبزیجات )برگی و غیربرگی(،  (1)های جالیزی، و میو 

سر   مقردار کرالری و ،   استنظر گرفته شد گرو  قند و شکر در (3)ز( و نخود، و لوبیا قرم

کشراور ان نیرز،  ةسرالاندرآمرد  ةمحاسربدست آمد. بررای ه هر  انوار ب ةرو انپرتئین مصرفی 

درآمدهای حاص  ا  فروش محصولات تولیدی در طی یک سال، با درآمردهای غیرکشراور ی 

 های دریافتی به آن اضافه شد  است.ار یارانهمانند اجار  و سود س رد  جمع شد  و مقد

 :در این مطالعه به صورت  یر است شد لگوی سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط استداد ا

 (0)رابطة
itiititit

itititit

uSubsidyIncomeeExpenditur

ActivityEducationBodCalorie









615141

31211101
 

 (9)رابطة
itiititit

itititit

uSubsidyIncomeeExpenditur

ActivityEducationBodotein









625242

32221202Pr
 

 (0)رابطة
itiititit

ititititit

uAnimalGardenLand

SubsidyEducationBodIncome









635343

33231303  

 iتعداد اعضرای  رانوار  t ،itBodدر  مان  iکالری مصرفی  انوار  itCalorie در روابط بالا،

در  مران  i فعالیت  رانوار  t، itActivityدر  مان  iسطح سواد  انوار  t ،itEducationدر  مان 

t ،و باغردار( کرار، دامردار ی ) راعرتبه صورت متغیرهای مجا، itExpenditure هرای هزینره

                                                 
1. Seeming Unrelated Regression on Panel data  
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یارانره دریرافتی  t، itSubsidyدر  مران  i درآمد  رانوار t ،itIncomeدر  مان  i وراکی  انوار 

 مساحت باغ  رانوار t ،itGardenدر  مان  i ت  انوارسطح  یرکش  t ،itLandدر  مان  i  انوار

i  در  مانt، itAnimal تعداد دام  انوار i  در  مانt  است. ضرورت ورود متغیرر مجرا ی نروع

 .شودیارانه بر رفا  هر گرو  بررسی  دفعالیت به  اطر این است که ضرورت وجو

هرای سیستم ترکیبی معادلرات ظراهرا  نرامرتبط و داد رآورد سیستم معادلات فوق ا  برای ب

هرای معادلرات بره ظراهر شود. این سیسرتم تعمیمری ا  سیسرتماستداد  می تابلویی )پان  دیتا(

( و 0331) 0(، بالتراجی0311) 0آن توسط آوری  ن حداکثر راستنماییتخمیننامرتبط است که 

های ترابلویی کره ا  نقطره فرض توا ن داد  ها. در این تعمیمشد  است ( ارائه0330) 9گنودم

چون اغلرب مجموعره ؛ محدود کنند  است، در نظر گرفته شد  بود نظر عملی یک فرض کاملا 

های  مانی برای افراد یا واحردهای مختلرم دارای طرول نامسراوی هسرتند و بره ها سریداد 

و اثررات  هاایرن مردل ةتوسرعن است، گسرترش و متوا های تابلویی به صورت ناعباراتی داد 

 .اندشد بررسی ( 0110) 0نرویا( و ب0330)بالتاجی  فردی تصادفی توسط

های مورد بررسی برا اسرتداد  ا  روش قب  ا  برآورد معادلات سیستمی، ابتدا ایستایی سری

هاسرمن بررای های چاو، ضریب لاگرانژ و ( بررسی شد. س   آ مونLLC) 0لوین، لین و چو

هر یک ا  معادلات صورت گرفت و در نهایت با استداد  ا  روش رگرسیون به ظراهر نرامرتبط 

هرای همخطری، ناهمسرانی . لا م به ذکر است آ مرونشدپارامترها برآورد  های پان ،برای داد 

 ،های مربوطره انجرام شرد. همننرینها و آ مونواریان  و  ودهمبستگی نیز با توجه به آمار 

 -لگراریتمی و الگروی لگراریتمی -برای انتخام بهترین الگو، الگوی  طی، الگوی لگراریتمی

دار برودن ضررایب، معنی F ،t) آمار   و با استداد  ا  معیارهای اقتصادسنجیشد  طی برآورد 

، لگراریتمی تعیرین شرد –معیارهای آکائیک و شوارتز بیزین و حنان کوئین( الگوی لگراریتمی 

 است.نشد   است که در این الگو ا  متغیرهای مجا ی لگاریتم گرفتهلا م به ذکر 

                                                 
1. Avery 

2. Baltagi 

3. Magnus 

4. Biorn 

5. Levin, Lin and Chu 
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-0930 مانی دورۀ  انوار روستایی استان  راسان رضوی برای  99در این پژوهش تعداد 

های آماری مربو  به متغیرهای  کیدی و ویژگی (0( و )0) ولادر جد .در نظر گرفته شد 0933

برا سرواد  ندر ا  سرپرستان  انوار  00شود، هد  میگونه که مشاهمان کمی پژوهش آمد  است.

-درصد ا  سرپرستان بی سواد برود  03و  شونددرصد ک  نمونه را شام  می 00/00که بودند 

ندرر  ارع  1مرورد بررسری نمونرة دهد که ا  ک  اند و علاو  بر این متغیر نوع فعالیت نشان می

یعنی  ؛ندر 3درصد نمونه( و  01/01)معادل ندر باغدار  03درصد حجم نمونه(،  03/03)معادل 

شرد  در اند. در مجموع بر اساد آمارهرای توصریدی بیراندرصد ک  نمونه دامدار بود  00/00

جدول، بیشتر کشاور ان مورد بررسی به شغ  باغداری اشتغال داشته و ا  نظر سطح سواد نیرز 

 اند.سواد بود بی
 

 شدهمطالعهنمونة فی های آماری متغیرهای کیویژگی -2ل جدو

 0930های پژوهش، مأ ذ: یافته

 شرح
 کل مشاهدات

 درصد فراوانی

 تحصیلات سرپرست  انوار

 00/00 00 با سواد

 01/01 03 بی سواد

 011 99 ک 

 نوع فعالیت

 03/03 1  ارع

 01/01 03 باغدار

 00/00 3 دامدار

 011 99 ک 

 

 شدهمطالعهنمونة کمی های آماری متغیرهای ویژگی -3جدول 

 0930های پژوهش، مأ ذ: یافته

 متغیر
 کل مشاهدات

 انحراف معیار میانگین

 30/01 00/00 سن سرپرست  انوار )سال(

 1/0 1/9 تعداد اعضای  انوار )ندر(
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 3ادامه جدول 

 متغیر
 کل مشاهدات

 انحراف معیار میانگین

 0/9 3/0 مساحت باغ )هکتار(

 3/90 0/11 )رأد(تعداد دام کوچک 

 33/0 00/0 سطح  یرکشت  راعی )هکتار(

 091030 00090 هزینة مواد  وراکی ) تومان درما (

 0110031 0013011 یارانه ) تومان در سال(

 0/1303303 3/3300100 درآمد ک   انوار )تومان در سال(

 90/0003 00/3330 میزان کالری  انوار )کالری در رو  (

 00/003 10/001 ن  انوار )گرم در رو (میزان پروتئی

 

 شدهمطالعهة منطق. 4. 3

نقردی پردا تری توسرط  ةیارانربررسی اثرر در پژوهش حاضر به منظور  شد مطالعهمنطقة 

، استان  راسان رضوی است. برای دسرتیابی بره هردف های رفاهی  انوارهادولت بر شا  

 انوار روسرتایی در اسرتان  راسران  031 های تدصیلی هزینه و درآمداطلاعات طرحپژوهش، 

استداد  شرد   0933-0930های سال برای که آوری شدا  طریق مرکز آمار ایران جمع رضوی 

 99هزینرة ، اطلاعرات درآمرد و شرد  انوار بررسی 031ا  بین  که لا م به توضیح است است.

   بررسی شد.ها به صورت مداوم در طی سه سال در بین نمونه انوار 

 های تحقیقیافته. 4

یرهرای پیوسرته مردل بررسری شد ، ابتدا لا م اسرت مانرایی متغ نتایج الگوی برآوردارائة قب  ا  

 است.  ارائه شد ( 9در جدول ) LCCۀ آمارشوند. نتایج آ مون ایستایی با توجه به 
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 نتایج آزمون ایستایی متغیرهای مورد استفاده -4جدول 

 0930های پژوهش، مأ ذ: یافته

 P-value آماره متغیر

 111/1 -93/01 کالری مصرفی

 111/1 -00/01 پروتئین مصرفی

 111/1 -30/00 هزینه

 111/1 -01/00 درآمد

 111/1 -9/01 یارانه

 

شود که بررای ناایستایی متغیرها مشاهد  می واحد وریشة وجود  صدر مبنی برفرضیة با توجه به 

 بره منظرور متغیرها ایستا هسرتند.همة صدر رد شد  و در نتیجه  ةمتغیرهای مورد بررسی فرضیهمة 

ضریب لاگرانژ بروش پاگران اسرتداد  شرد. آمارۀ ا   شد بررسی ناهمسانی واریان  در مدل بررسی

 آورد  شرد  اسرت. (0کالری، پروتئین و درآمرد کر  در جردول )معادلة نتایج این آ مون برای سه 

صدر مبنی بر عدم وجود ناهمسانی واریان  در هر سره معادلره  دهد که فرضنتایج آ مون نشان می

های برآورد شد  با مشک  ناهمسرانی واریران  مواجره هیچ یک ا  معادله ،شود. بنابراینپذیرفته می

 نیستند.
 

 پروش پاگان برای ناهمسانی واریانس LMنتایج آزمون  -5جدول 

 0930های پژوهش، مأ ذ: یافته

 P-value (ماره )آآزمون چاو  معادله

 0010/1 19/1 کالریمعادلة 

 0000/1 11/0 پروتئینمعادلة 

 0110/1 39/1 درآمدمعادلة 

 

 طی متغیرها، پ  ا  برآورد رگرسریون برا اسرتداد  ا  روش بر این، به منظور بررسی هم افزون

 ت آمد کره نترایج آ مروندسه ( بVIF(، مقادیر عام  تورم واریان  )OLSحداق  مربعات معمولی)

VIF عردد وضرعیت مربرو  بره  ، طی ندارند. همننینمتغیرها با هم هم دهد هیچ یک ا نشان می
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اسرت کره  00/3و  00/3و  10/9معادلات کالری مصرفی، پروتئین مصرفی و درآمد ک  بره ترتیرب 

  طی است.بود  و دال بر عدم وجود هم 91همگی کمتر ا  

دهد. به منظور بررسری ها بر رفا   انوار را نشان می  بررسی اثر یارانه( نتایج حاص  ا0جدول )

روش پاگران اسرتداد  شرد. ه  ودهمبستگی برۀ رآماوجود همبستگی بین اجزای ا لال معادلات، ا  

هم مررتبط برود  و اسرتداد  ا  الگروی ه دهد معادلات ب( نشان می0آ مون با توجه به جدول )نتیجة 

کره در سیسرتم معادلرات ضرریب با توجه به این ، مان ضروری است. همننینسیستم معادلات هم

معادلات چندان قاب  اعتمراد نیسرت ا  آمرار  ضرریب  روبی بررا ش سیسرتم  تکی وبی برا ش 

را  30/1(. در این پرژوهش ایرن آمرار ، مقردار مطلروم 930، ص. 0331، 0)الروی شوداستداد  می

هرای بره ظراهر نرامرتبط، ونمتغیرهای مسرتق  سیسرتم رگرسریدهد که بیانگر آن است که نشان می

 .  دکنندرصد ا  تغییرات متغیرهای وابسته را توجیه  30اند توانسته

 روراکی، هزینرة دهد که عواملی مانند سرطح سرواد، نروع فعالیرت، بررسی نتایج الگو نشان می

ه و تعداد اعضای  رانوار های رفا  داشته و یارانسطح  یرکشت و مساحت باغ اثر مثبت بر شا  

انرد. برا توجره بره اثر مثبت بر شا   درآمرد کر  داشرتههای امنیت غذایی و اثر مندی بر شا  

داری برر هرر دو رفت اثر مندی و معنی(، متغیر تعداد اعضای  انوار همانطور که انتظار می9جدول )

کرالری و  ای  رانوار،شا   امنیت غذایی داشته است به طوری که با افزایش یک درصدی اعضر

برا افرزایش  ،یابرد. بره بیران دیگرردرصد کاهش می 03/1و  00/1ترتیب به پروتئین مصرفی  انوار

طور نسربی کمترر شرد  و تعداد فر ندان و اعضای  انوار، دسترسی تک تک افراد به مواد غذایی به

 (0110) 0راماکریشرا و آسردابا نتایج  سا گار دست آمد ه بنتیجة  یابد کهامنیت غذایی نیز کاهش می

دار است به طوری که یک درصرد . تأثیر متغیر بعد  انوار بر شا   درآمد ک ، مثبت و معنیاست

جرا کره تعرداد ک  را افزایش داد  اسرت. ا  آن درصد درآمد 31/1 افزایش در تعداد اعضای  انوار

در نتیجره موجرب کسرب درآمرد  و کار بیشرتر باشردعنوان نیرویتواند بهاعضای بیشتر  انواد  می

اثر مثبت بعد  انوار بر افزایش رفا  ا  منظرر درآمرد کر  مطرابق برا  ،. بنابراینر شودبیشتر در  انوا

 انتظار است.

                                                 
1. Elroy 

2. Ramakrishna and Assefa 
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بره طروری کره برا  ،داری داشته استمتغیر سطح سواد بر هر سه شا   رفا  اثر مثبت و معنی

هرای سواد، شا  افراد با سواد نسبت به بیافزایش احتمال قرار گرفتن سرپرست  انوار در گرو  

یابرد. مثبرت درصد افزایش می 11/00و  13/1، 99/1ک  به ترتیب  کالری، پروتئین مصرفی و درآمد

دهد که هر چه سرواد سرپرسرت  رانوار بودن اثر متغیر سواد بر کالری و پروتئین مصرفی نشان می

شرود. مریانسران بره کرالری و پرروتئین بیشرتر  شود آگاهی وی نسبت به مقدار مورد نیا بیشتر می

. اثرر کنردمیتر در این دو شا   امنیت غذایی هدایت  انوار را به سمت مصرف متعادلبنابراین، 

افرزون  تواندفرد می ک  نیز به این صورت است که با افزایش تحصیلات مثبت سطح سواد بر درآمد

هرای دا ر  مزرعره ا  طریرق در فعالیت ش کارایی، با افزایبر کسب درآمد ا  شغ   ارج ا  مزرعه

 امور فنی و مالی مربو  به مزرعه، درآمد  ود را افزایش دهد.  درکسب اطلاعات بیشتر 
 

 نتایج بررسی عوامل مؤثر بر رفاه خانوارهای روستایی -1جدول 

 0930های پژوهش، مأ ذ: یافته

 درصد 0 و درصد 0در سطح ی دارمعنی و * است.  ** zمقادیر  ۀدهنداعداد دا   پرانتز نشان

 متغیر مستقل
 متغیروابسته

 درآمد کل خانوارروزانة تین پرو خانوارروزانة کالری 

 (0/03**) 31/1 (-11/0**) -03/1 (91/1**) -00/1 تعداد اعضای  انوار

 (93/0**) 11/00 (13/1) 13/1 (03/9**) 99/1 وضعیت سواد

  (33/1) 30/1 (33/1**) 09/0 نوع فعالیت)  راعتکار(

  (00/0) 00/0 (01/1**) 00/0 نوع فعالیت )دامدار(

  (00/0) 10/0 (91/1**) 00/0 باغدار(نوع فعالیت )

  (39/0**) 90/1 (00/0*) 00/1 مواد  وراکیهزینة 

 (03/9**) 10/1 (-99/0**) -11/1 (-30/0**) -10/1 یارانه

  (10/0**) 00/1 (03/0*) 13/1 ک  درآمد

 (13/0*) 91/0   تعداد دام

 (10/1) 01/1   مساحت باغ

 (00/1) 00/1   سطح  یرکشت

Breusch and Pagan Correlation  =10/00           P-value=1103/1 

System R2= 30/1 
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اشرار  شرد  پیشرتربر سطح رفا  نوع فعالیت کشاور ی است. همانگونه که مؤثر ا  دیگر عوام  

برا  کره اندمورد بررسی به سه فعالیت  راعت، دامداری و باغداری مشغول بود  نمونةکشاور ان در 

 دارها، بر شا   کالری مصرفی  انوار اثرر مثبرت و معنریاین فعالیتسة ( هر 0توجه به جدول )

 ،دار نبرود  اسرت. بره عبرارت دیگررامرا معنری ؛داشته و بر شا   پروتئین اگرچه اثر مثبت داشته

ها منجر به افرزایش شرا   رفرا  ا  منظرر کرالری مصررفی شرد  اشتغال به هر یک ا  این فعالیت

است کره هرر  این های کالری و پروتئین مصرفیاثرگذاری مثبت نوع فعالیت بر شا   دلی است. 

 توسعه یابد درآمد  انوار نیز افزایش یافته و متعاقبرا  شد چه سطح فعالیت اصلی  انوارهای بررسی

های کرالری و پرروتئین مصررفی و نتیجه شا   در و یافتهمیزان مصرف مواد  وراکی نیز افزایش 

ک ، به جای استداد  ا  متغیرر نروع فعالیرت  یابد. در ارتبا  با شا   درآمدرفا   انوار افزایش می

آ رر ا  متغیرهای سطح  یرکشت، مساحت باغ و تعداد دام استداد  شد. همانطور که در سره سرطر 

اثرر مثبرت برر  -رفتهمانطور که انتظار می-شد  ( نشان داد  شد  است هرسه متغیر بیان0جدول )

 دار بود  است. و اثر تعداد دام مثبت و معنی درآمد ک  داشته

هرای رفراهی برر شرا   های اثرگرذارمؤلدره دیگر ،های  وراکی و درآمد ک هزینه دو متغیر

 ترتیربهرای  روراکی بره، یک درصد افزایش هزینهنتایجاساد  است. بر ی و پروتئین مصرفیکالر

دهرد. در ارتبرا  برا داری افزایش مریدرصد کالری و پروتئین مصرفی را به طور معنی 90/1و 00/1

های  وراکی، افزایش در پرروتئین مصررفی بیشرتر ا  کرالری مصررفی درآمد ک  نیز مشابه با هزینه

درصرد کرالری و  00/1و  13/1ترتیرب ایش در درآمد ک  برهبه طوری که یک درصد افز.بود  است

پروتئین مصرفی را افزایش داد  است. تأثیر مثبت درآمد بر کالری و پروتئین مصررفی سربب بهبرود 

 مطابقت دارد. (0101) 0یو آنیائیج آرنههای امنیت غذایی شد  و این با یافته

 .شردهرای رفرا  بررسری برر شرا   هرای پردا تریبا توجه به هدف این پژوهش، اثر یارانره

عبارت دیگرر، دار بر درآمد ک  داشته است. برهها اثر مثبت و معنیرفت یارانهطور که انتظار میهمان

ک   انوارهای روستایی شد  است. به طروری کره  های نقدی منجر به افزایش درآمدپردا ت یارانه

امرا ایرن ؛ ک   انوار را افزایش داد  اسرتدرصد درآمد  10/1پردا تی یارانة یک درصد افزایش در 

یعنی کالری و پرروتئین مصررفی  انوارهرا نره تنهرا اثرر مثبتری  ؛های امنیت غذاییمتغیر بر شا  

                                                 
1. Arene and Anyaeji 
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به طوری که یرک درصرد افرزایش در ،   ها نیز شد  استبلکه منجر به کاهش این شا  ؛ نداشته

دهرد. وتئین مصرفی  رانوار را کراهش میدرصد کالری و پر 11/1و  10/1دریافتی به ترتیب  ةیاران

توان به تورم شدید و افزایش شردید قیمرت کالاهرای ترین دلی  اثرگذاری مندی این متغیر را میمهم

هرا بره دلیر  بعد ا  پردا رت یارانره ،ها نسبت داد. به عبارت دیگر وراکی بعد ا  هدفمندی یارانه

بره  0930ویژ  در سال ادی اعمال شد ، تورم بههای اقتصکشور و تحریم افزایش حجم نقدینگی در

ها منجرر بره کراهش شردید که این افزایش قیمت (0930)بانک مرکزی،  درصد افزایش یافت 0/91

قدرت  رید  انوارها شد  به طوری که بسیاری ا   انوارها حتی مصرف مرواد  روراکی  رود را 

دسرت ه برنتیجرة   نیرز های مجلروهشمرکز پژشد  توسط انجاممطالعة نیز کاهش دادند. بررسی 

-یارانره ،کنرد. بنرابراینیید میأهای امنیت غذایی را تها بر شا  یعنی اثرگذاری مندی یارانه ؛آمد 

بره  ک   انوارهای روستایی را افزایش داد  است اگرچه به مقدار جزئی درآمد ؛های نقدی پردا تی

ن، عملا  قدرت  رید و درآمد واقعری  انوارهرا های ناشی ا  افزایش نقدینگی حاص  ا  آدلی  تورم

 رو شد  است.ه ب کاهش یافته و در نتیجه امنیت غذایی و ک  رفا   انوار با مخاطرات بیشتری رو

 هاو پیشنهاد گیرینتیجه. 5

های رفا  )کالری و پروتئین مصرفی به های نقدی پردا تی دولت بر شا  در این مطالعه اثر یارانه

. نتایج شدهای امنیت غذایی و درآمد ک (  انوارهای روستایی  راسان رضوی بررسی عنوان شا  

 وراکی، سطح  یرکشت و مساحت باغ  ةهزینمطالعه نشان داد که متغیرهای سطح سواد، نوع فعالیت، 

 و پروتئین مصرفی  انوارهرا و اند که با افزایش این متغیرها، کالریهای رفا  داشتهبر شا   یاثر مثبت

های نقدی اگرچه درآمد ک   انوارها را به مقدار جزئی افزایش داد  یارانه .درآمد ک  افزایش یافته است

اما به دلی  افزایش نقدینگی و تورم، عملا  قدرت  رید و درآمد واقعی  انوارها را کاهش داد  و ؛ است

جرا کره اسرت. ا  آن های امنیت غذایی )کالری و پروتئین مصرفی( نیرز شرد منجر به کاهش شا  

برا ای اسرت و ترین مسائ  مربو  به تأمین رفا  در هرر جامعرهامرو   بحث امنیت غذایی یکی ا  مهم

 ةگرم رو ان 03مین أت براقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور  ةتوسعچهارم  ةقانون برنام توجه به تأکید

هرای نقردی تجدیردنظر کنرد و یارانرهشود دولت نسبت به پردا ت ، پیشنهاد میپروتئین برای هر فرد

کالایی را برای  انوارهای روستایی در نظر  ةیارانسیستم ، مواد غذایی ضروری مانند قب دربارۀ حداق  
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 ها، به افزایش رفا   انوارهای روستایی نیرزبگیرد تا ا  این طریق ضمن دستیابی به هدفمندسا ی یارانه

 .کندکمک 

 . سپاسگزاری1

 ها بر رفرا   انوارهراییارانه یدهدفمن بررسی»پژوهتی با عنوان  یطرح ا رفته حاضر برگ ةمقال

اسرت کره برا حمایرت مرالی معاونرت  90103و کرد (« )مطالعة موردی شهرستان مشهد ی ورکشا

پژوهشی دانشگا  فردوسری انجرام شرد  اسرت. بدینوسریله نویسرندگان مقالره ا  معاونرت محتررم 

 کنند.پژوهشی دانشکدۀ کشاور ی قدردانی می پژوهشی دانشگا  و معاونت محترم

 نامهکتاب

نقردی برر الگروی  ةترأثیر یارانر (.0931) م. و سرحابی، .ع عصاری، ،ح. صادقی، ،م. یاری هیر،آقا .0

، پایردار(توسرعة هرای اقتصرادی )رشرد و پژوهش. مخارج  انوارهای شهری و روستایی در ایران

03(0 ،)011-000. 

 .انتشارات بانک مرکزیتهران: . های کارشناسیارشگز(. 0930بانک مرکزی. ) .0

هرای کالاهرای اساسری برر های سیاستی آثار حذف یارانره(. تحلی 0931. )و پروین، د .بانویی، ع .9

نشرریة .  ندگی  انوارهای شهری و روستایی در چارچوم تحلی  مسیر سرا تاریهزینة شا   
 .0-00، (0) 0 ،اقتصاد مقداری

هرا برا اسرتداد  ا  مراتری  . آثار افزایش قیمت کالاهای اساسی بر سرطوح قیمرت(0930) پرمه،  . .0

 . 00-10 (،00)0 ،اقتصادیهای پژوهش یةنشر. حسابداری اجتماعی

جراری ایرران برا تها و الزامرات رژیرم ویژگی. (0931) و عریانی، م. .شدیعی، الم ،تشکینی، الم. .0

 .0-000ۀ گزارش شمار واحد مطالعات اقتصادی. .امور اقتصادی و دارایی ۀادار .هدف یارانه انرژی

اقتصادی، ة مجل .پذیرهای شناسایی اقشار آسیبروش (.0933) م.تاش، شکیهیو  .ف  دادادکاشی، .1

 .09-13، 01، هاهدفمندسا ی یارانه ةنام ویژ 

کالاهرای اساسری برر  انوارهرای  ةیارانگیری اثرات رفاهی حذف . اندا  (0933)  سروی نژاد، ع. .1

 . 0-90 (،01)09 ،های اقتصادیپژوهش ةنشریشهری ایران. 

 .یانتشارات دانشگا  علامه طباطبائ تهران: .. چاپ دومیرفا  اجتماع یمبان (.0930)اص ، م.  ی اهد .3
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انتشرارات تهرران:  هرا.هدفمندسرا ی یارانره نظام (.0931. )ریزی کشوریامه مان مدیریت و برنسا .3

 .ریزین مدیریت و برنامهسا ما

های ها بر توانمندسا ی گرو تحلی  اثرات پردا ت نقدی یارانه (.0931)م.  و قیداری، .  صادقلو، .11

سرا مان بهزیسرتی  هدف روستایی )مطالعة موردی: روستاییان عضو کمیتة امداد امام  مینی )ر ( و

 . 019-031( ، 0) 01 ،های جغرافیای انسانپژوهش .شهرستان  دابند (

. رویکردی نو به برآورد شرا   رفرا  در ایرران برا (0930. )و مسائلی، ا .عصاری، ع ،صادقی، ح. .00

 .009 -011(، 01) 9پژوهش های اقتصادی، نامةفص استداد  ا  منطق فا ی. 

(. بررسی تابع رفا  اجتمراعی آمارتیاسرن در ایرران: یرک 0930م. ) م. د. احمدی، و صیاد اد ، ع. .00

 .  009-093(، 0) 0تحلی  نظری و تجربی. نامه اقتصادی، 

بررسی معیارهای رفا  اجتماعی و تو یع درآمد و فقر در جوامرع ( .0933) م. یبایی،  و .مطرا کار،  .09

اقتصراد کشراور ی و  .هرای فرارد و اصردهان و سرمناناسرتانموردی  ةری و روستایی، مطالعهش
 .091-011، 03، توسعه

های نقدی بر رفا  اقتصرادی ار یابی نقش یارانه (.0930ر. ) و پیرایش، .ح فراهانی، ،م. نژاد،طولابی .00

علمی نامة فص . موردی: دهستان جایدر شهرستان پلد تر ةمطالع، و اجتماعی  انوارهای روستایی

 .03-91(، 01)00،  شی فضای جغرافیاییپژوه –

فقرر و تغییررات رفراهی ۀ کننردهرای تعیرینعامر  (.0933) .دهمرد ، مو  .ذفرج  اد ،  ،م.عمرانی،  .00

 .00-00، 0، تحقیقات اقتصاد کشاور ی ةمجل .سیستانة  انوارهای روستایی منطق

اول طررح  ةمرحلرات بررسری اثرر(. 0939) عبرداللهی، د و  اکشرور امران آبراد، ح. ،م. قاسمی، .11

پرژوهش و  .مروردی: شهرسرتان بینرالود( ةمطالعرهرا برر  انوارهرای روسرتایی )هدفمنردی یارانره
 .001-090 (،1) 9 روستایی،ریزی برنامه

ها برر ار یرابی ترأثیرات هدفمندسرا ی یارانره (.0930) د. و محمردی، .م  سرروی، ،د. قنبری، .01

رافیرا جغ. موردی: دهستان سردابه، شهرستان اردبی ( ةمطالعهای اقتصاد روستایی )پایداری شا  

 .39-011، 00،  و توسعه

کیدیت  نردگی  انوارهرای  دهای نقدی بر بهبوثیرات پردا ت یارانهأتحلی  ت .(0930) .ح قیداری، .03

-000(، 30) 09، مجل  و راهبرردة نامفص  روستای دهستان شیرینگ(. موردی:مطالعة ) روستایی

013. 

https://profdoc.um.ac.ir/list-magname-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C.html
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. بررسی تقاضای مرواد غرذایی مشرمول یارانره در (0933) سانی، م.راسخی، د و اح ،کریمی، د. .03

 ةنشرری بنردی تخصری  یارانره.بره منظرور الویرت ARDLمناطق شهری ایران با استداد  ا  مدل 
 .001 -011 ،(93)09 ،ایرانهای اقتصادی شپژوه

 .یدرآمرد یرابرآن ا  نراب یریو اثرپذ رانیا یرفا  اجتماع  یو تحل هیتجز. (0913) غ. ، انییموس .01
 .، ایرانرا ی، دانشگا  شمدیریت( ارشد یکارشناس ۀنشدمنتشرنامه انیپا)

در اسرتان فرارد، گرزارش  یاعتبرارات کشراور  ییاثرات اعطا یبر  یبررس. (0910)م.  ،ینجد .00
 .را یدانشگا  شانتشارات  :شیرا . یطرح پژوهش

ها ار یابی تأثیرات هدفمندسرا ی یارانره (.0931) و. و حیدری ساربان، .م پریشان، ،ا. یاری حصار، .00

 .مروردی: دهسرتان سرردابه، شهرسرتان اردبیر ( ةمطالعرهای اقتصاد روستایی )بر پایداری شا  

 .091-009، (9) 3 ، های روستاییوهشپژ
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