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 چکيده
 کنندهمصرف یا تولیدکننده از حمایت کشورها بیشتر در اقتصادي مهم يهاسیاست از یکی

 يههاسیاسهت کهه باورند این بر اقتصاددانان برخی دیگر، سوي از.است یارانه پرداختطریق از
 رفاه کاهش و هانهاده نامطلوب تخصیص و تولید هزینه و هايبازارقیمت تحریف سبب حمایتی

ههابهرهدفمندسهازيیارانههتهثییردنبها بررسهیشود.اینتحقیقبهمی بلندمدت در اجتماعی
-1394هايکشوردربهازهزمهانیهايغیرخوراکیخانوارهايروستاییبهتفکیکاستانهزینه
سهتهههايکشهوربههسههدباشد.برایناسها،،اسهتانبااستفادهازروشپانلدیتامی1387
یهافتگیههايبهاسهطحتوسهعهیافتگیپایینوخیلیپهایین،اسهتانهايباسطحتوسعهاستان

ند.نتایجتحقیقنشهاناههايباسطحتوسعهیافتگیباالوخیلیباالتقسیمشدمتوسطواستان
،وباالوخیلهیبهاالوخیلیپایینهايباسطحتوسعهیافتگیپاییندکهدرگروهاستاندهمی

خهوراکیخانوارههايروسهتاییهايغیرداريبرهزینهفیومعنیمنتثییرهاهدفمندسازيیارانه
هها،خانوارههايهها،بهاانمهادهدفمندسهازيیارانههعبارتدیگر،دراینگروهازاسهتاندارد.به

وهند.همچنین،درهرسههگهراهروستاییتمایلبیشتربهمصرفموادخوراکیازخودنشانداد
ههايغیرخهوراکیداريبهرهزینههمثبتومعنهیتثییرهايموردمطالعه،متوسطدرآمداستان

 خانوارهايروستاییداشتهاست.
 JEL:C23, E64, R28بندي طبقه

یهافتگیههايغیرخهوراکی،توسهعههها،هزینهههدفمندسهازيیارانهه:هاي کليددي  هواژ
الگويپانلدیتاهايکشور،خانوارهايروستایی،استان

                                                           
 *.نویسندهمسئو ،شمارهتما،:
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 مقدمه -1
یارانههکههدههدهاياقتصهادينشهانمهیتمربهکشورهايمختلفجهانونظریه

هها،مهان بهربهودهوبهاتحریهفقیمهتهزینهههایکابزارحمایتیبرايدولتعنوانبه
.ازسويدیگر،باایمهاددهدمیشودورشداقتصاديراکاهشتخصیصبهینهمناب می

ناپذیريبرجايهاياجتماعیبراقتصادکشورآیارجبرانجهوافزایشهزینهکسريبود
 و ههاریهزيبرنامهه سهرلوحه را ههایارانهه هدفمندسهازي کشهورها، ؛لذاتمهامیگذاردمی

(.سیاسهتهدفمندسهازي1396ند)اسهکندريوهمکهاران،اهداد قرارخود هايسیاست
اصهح  آن اصهلی ههدف و اقتصهادي تحهو  طهر  محورههاي ینتهرمهم از یکی هایارانه

 کهه اسهت مهالی و پولی يهاسیاست از ترکیبی ،سیاست این است. اقتصادي ساختارهاي

دهد.قرارمی تثییر تحت را کشور اقتصادي هايتمادبخش
 یارانهه کهل از فقرا سهم افزایش هایارانه هدفمندي قانون براي اساسی اصو  از یکی

هها،تمهمیناست.بهعبارتدیگرقصددولت بوده کاالها انواع مادت برايدولت پرداختی
حداقلسطحرفاهبرايقشرهاییاستکهدرصورتفقهدانننهینحمهایتی،قهادربهه

(.ازآنمهاکهه1384دسترسیبهاینسطحازرفاهنخواهندبود)پژویانوامینرشهتی،
کننهد،رهروريورزنهدگیمهیايازفقراومحروماندرنواحیروستاییکشبخشعمده
پذیرکهههامتوجهاقشارآسیبايمانندطر هدفمندسازيیارانههايتوسعهاستبرنامه

باشدوتوجهبههروسهتاایانفقیهردرکهانون،ساکننواحیروستاییهستندهعمدطوربه
(.درایهن1396هايرف محرومیتقهرارگیهرد)نهوراللهیوهمکهاران،هاوطر برنامه

هههاوافههزایشقیمههتشههرایطودرابتههدايامههر،اجههرايسیاسههتهدفمندسههازيیارانههه
هايانرژيبربدنهاقتصادروستاییمنمهربههبهروزترییراتهیدرهزینههودرآمهدحامل

بهادهاست.نوآوريمقالهحارردرایناستکهشهاخانوارروستاییوالگويمصرفآن
اياماتاکنونمطالعه،یراندراینزمینهصورتگرفتهمطالعاتمختلفیکهدراتوجهبه
خهوراکیخانوارههايروسهتاییههايغیرهابهرهزینههانههدفمندسازيیارتثییرمبنیبر

لهذاایهنتحقیهق،انمادنشدهاستPanelهايمختلفکشوروباروشتفکیکاستانبه
خهوراکیخانوارههايغیرههايههابهرهزینههسهازيیارانهههدفمندتثییردنبا بررسیبه

باشد.روستاییکشورمی
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 پيشينه پژوهش -2
ههابهربهبررسیایراتاقتصاديهدفمنديیارانهه،(1397ریاحیوسلطانآبادي)

دکههدههمهیند.نتهایجنشهاناهمعیشتخانوارهايروستاییشهرستانخوشابپرداخت
ارايایراتمثبهتماننهدپرداختیارانهمستقیمدرنواحیروستاییشهرستانخوشابد

تقویتدرآمدخانوارروستایی،ررایتومانهدگاريدرنهواحیروسهتاییوایهراتمنفهی
بهه،(1396دهاست.نوراللهیوهمکاران)بومانندافزایشتوردوقیمتکاالهاوخدمات

هابرکیفیتزندگیروستاییاندربخشاحمدآبادشهرسهتانایربخشیهدفمنديیارانه
دکهمیانگینکیفیتزندگیخانوارههايروسهتاییدهمیند.نتایجنشاناهدپرداختمشه

هانتوانستهاسهتدردربعداجتماعی،اقتصادي،کالبديکاهشیافتهوهدفمنديیارانه
در،(1396سههیلیوهمکهاران)باشهد.مهثیربهبودکیفیتزندگیخانوارهايروستایی

ايخانوارههادرایهرانهابرترکیبهزینههندسازيیارانههدفمتثییرايبهبررسیمطالعه
 مصرفیسبد در تررروري مخارج سهم مطالعه، دورهطو  در که نداهداد نشانوهپرداخت

یافتهاست. کاهش خانوارها رفاه ،1انگل تئوري براسا، بنابراین افزایشو ،خانوارها
 مصهرف بهر انهرژي ههايقیمهت ايبهبررسهیاصهح مطالعه در،(2015مشیري)

 پهایین بسهیارانرژيدرایهران تقاراي کهکششهونشاندادهپرداخت ایراندر خانوارها

 درآمهدي، مختلهف ههايگهروهبین در .باشدمی یک به نزدیک درآمديکشش اما است،

 العمهلعکهسداراي شههري، خانوارههاي کهه طهوريدارد، وجهود متفاوتی العملعکس

 را انهرژي مصهرف انهرژي، ههايحاملاصح  بنابراین هستند، قیمت ترییرات به بیشتري
بهبررسیترییرروشپرداخهتیارانههبهر،(2015نیاوهمکاران)دهد.رحیممیکاهش

 در ترییر باکهددهمیمطالعهنشان ند.نتایجاهمتریرهايتولیدداخلیواشترا پرداخت

 شهود.می ترییر دنار اقتصادي هايبخش دراشترا  و تولید ترکیب یارانه، پرداخت شیوة

 افهزایش همچنهین و اشهترا  سطح و تولیدداخلی در کاهش بیشترین نتایج، به توجه با

تهوانبههفراههانیوشهود.ازسهایرمطالعهاتمهیمی دیده نقل و حمل بخش در قیمت،
(،1394(،اصرريلفممهانیوهمکهاران)1392(،جحلیانوهمکاران)1392همکاران)

(،1397(،گلههیومنیههري)1394(،بذرافشههانوهمکههاران)1394سماسههیقیههداري)
(وبرخهوردارو2015(،یوسهفوبخهت)2015(،رحیمنیاوهمکهاران)2013کورایم)

(اشارهکرد.2018همکاران)

                                                           
1.Engel Theory 
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 مبانی نظري -3
 یارانه

قتصهاديیهامسهتقیمدولتهی،امتیهازاارتاستازپرداختمستقیمیاغیریارانهعب
ايکهبهنهادهايخصوصی،خانوارهاویهادیگهرواحهدهايتولیهدياعطايبرتريویژه

پهذیرد)موسهويوهمکهاران،هايموردنظهردولهتانمهادمهیجهتدستیابیبههدف
ههايانتقهالیوهابهوسیلهابزارهايموجودمثلمالیات،پرداختاگریارانه(.1388:63

شهود،موجهبانتقها قهدرتخریهدازخانوارههايپهرمصهرفبههتوزی درآمدعادالنه
شودورفاهنسبیخانوارهايکمدرآمدرانسبتبهخانوارههايخانوارهايکممصرفمی

.(1،2005)دیتونبخشدپردرآمدبهبودمی


 ها بر مصرفهدفمند سازي یارانه تأثير 
 بها کهه باشهد،مهی نوارهاخا رفاه سطح دهنده نشان خانوارها خوراکی مصرف الگوي

 کهه نیازههایی پردازنهد؛مهی اساسی نیازهاي برآورد به ابتدا محدودخود، بودجه به توجه

 عامهل دو تهثییر تحهت خانوارهها مصهرف دنبا دارد. به هاآن براي را مطلوبیت بیشترین

 مصهرف ،افهزایشیابهد خانوارها درآمد نه داردبهاینصورتکههر قرار درآمد و قیمت

 بها یابهد؛امهامی کاهش اساسی نیازهاي سهم بنابراین و افزایش خانوارها لوکس کاالهاي

 خانوارهها تمرکهز یابهد، افهزایش اقتصهاد در ههاقیمهت نهه ههر ،شرایط سایر بودن یابت

 زیرا یابد؛می افزایش شاناساسی نیازهاي برآورد جهت در کمدرآمد خصوصخانوارهايبه

 اساسهی نیازههاي کهردن برطهرف صرف درآمد،زیادياز خشکمدرآمدب خانوارهاي در

 مخهارج هها،قیمهت سطح افزایش با اینخانوارها خرید قدرت کاهش رو، این از و شودمی

 بخهش کهه پردرآمهد درخانوارههايکهحالیدر دهد؛می قرار تثییر تحت را هاآن مصرفی

 بر مازاد کهبخش انداز ،پسهاقیمت سطح افزایش با شود،می انداز پس درآمد، زیادياز

(.1396گیرد)سهیلیوهمکاران،می قرار تثییر تحت است، مصرف


 هامواد و روش -4
 .اسهت زمهانی سري و مقطعی هايداده تلفیق براي روشی ،2ترکیبی هايداده روش

 زمانی هايسري بر سنمی اقتصا سنتی هايروش معموالً که است این در روش اینمزیت

                                                           
1. Deaton 
2.Panel data 
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 نتایج و کنندنمی لحاظ را هاگروه یا واحدها به مربوط هايناهماهنگی مقطعی،هايداده و

 ههايداده از استفاده با حقیقت(.در1390محمدي،)است بودندارتورش ریسک داراي

 سهري و ههايمقطعهیدرداده سهادگی بهه که اتیتثییر گیريواندازه شناسایی ترکیبی،

 (.1،2003شود)هسیااومی پذیرانامک نیست، شناسایی قابل زمانی

خهوراکیههايغیرههابهرهزینههسهازيیارانههدراینمطالعههبههبررسهیهدفمند
شهود.پرداختههمهی1387-1394انیهايکشوردربهازهزمهخانوارهايروستاییاستان

توسهعهیهافتگیرظهنهايکشهوراز(،استان1394اسا،مطالعهموسويوهمکاران)بر
شاخصاقتصادي،فرهنگی،صنعتیومسکن(بهسه30خصجمعیتیوشا7اسا،)بر

ههزارریها (،توسهعه103372دستهتوسعهیافتگیباالوخیلیباال)بامتوسطدرآمهد
هزارریا (وتوسهعهیهافتگیپهایینوخیلهی89906یافتگیمتوسط)بامتوسطدرآمد

هايتههران،اصهفهان،ند.استاناههزارریا (تقسیمشد92270پایین)بامتوسطدرآمد
خراسانرروي،فار،،قم،آذربایمانشرقیویزددرسطحتوسعهیافتگیباالوخیلهی

یافتگیمتوسطهايکرمان،مرکزي،سمنان،زنمانوقزویندرسطحتوسعه؛استان2باال
زسهتان،هايمازندران،گلستان،گیحن،آذربایمانغربهی،اردبیهل،خوودرنهایتاستان

هرمزگان،بوشهر،همدان،کرمانشاه،ایحد،لرسهتان،نهارمحها وبختیهاري،کردسهتان،
کهگلویهوبویراحمد،خراسانشمالی،خراسانجنوبیوسیستانوبلونستاندرسهطح

ند.برايهریهکازایهنسههدسهتهفهرداهتوسعهیافتگیپایینوخیلیپایینقرارگرفت
.باتوجههبههمطالعهاتمختلهفومبهانیشدهاستنلاستفادهالگويپاصورتبهخطی

متریهرممهازي(،صهورتبهههها)نظري،دراینپژوهشمتریرهايهدفمندسازيیارانهه
متوسطدرآمدساالنهخانوارههايروسهتایی)میلیهونتومهان(،متوسهطتعهدادافهراددر

رخانوارههايروسهتاییخانوارهايروستایی)نفر(ومتوسطتعهدادافهراددارايدرآمهدد
ههايغیرخهوراکیخهانوارروسهتایی)میلیهونمتریرهايمستقل،وهزینهعنوانبه)نفر(
.اطحعاتمتریرههايمهوردنیهازازهزینههاندشدهمتریروابستهانتخابعنوانبهتومان(

درآمدخانوارروستاییدرسایتمرکزآمارایراناستخراجشدهاست.
طالعهپانلدیتاوبهیناسهتانیونهارنوباصهلیبهرايننهینالگوياصلیاینم

(است.1رابطه)صورتبهالگوهایی
(1) yit = αi + βiXit + εit         

                                                           
1.Hsiao 

 دلیلنبودبرخیازاطحعاتحذفشد.استانالبرزدردستهتوسعهیافتگیباالوخیلیباالبه.2
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ههادرایهنکهاختحفبینمقط باشدمیبردارمتریرهايتوریحیXitکهدرآن،
ههاودهاسهت.دربررسهیدادههايکشور(درعرضازمبدأنشاندادهشمطالعه)استان
ههايتلفیقهیدیتادورهیافتکلهیواصهلیدرادبیهاتدادهپانلصورتبهبرآوردالگوها
وجوددارد:
تهوان:براینفرضاستواراستکهاختحفبهینکشهورهارامهی1ایراتیابت-الف

انبرايالگويبهاتو(رامی1تفاوتدرعرضازمبدأنشانداد.بنابراینرابطه)صورتبه
ذیلبازنویسیکرد:صورتبهایراتیابت

(2)yit = iαi + Xiβ + εi 

مطر استکهآیاشهواهديمسثلهدربرآوردوتخمینالگويایراتیابت،ابتدااین
ایراتیابهتبهرآوردصورتبهکهمد بایدیااین،هاوجودداردبرادغادشدندادهمبنی

(.3،2005شود)بالتاجیذیلاستفادهمیصورتبه2منظورازآزموننوشود.براياین

(3){
H0:   Pooled Model  شدهتلفیقهايداده

H1:   Fixed Effect Model      ایریابتمد


(4)F =
(Ru

2 −RR
2 )/(n−1)

(1−Ru
2 )/(nT−n−K)

 

ههاوعهرضازمبهدأهاشهیببدینمعنهیاسهتکهه،پذیرفتهشودH0اگرفرریه

،ردشودH0باشد.ننانچه(کارامیOLSهايسادهرگرسیون)همچونیکسانوتخمین

بدینمعنیاستکهالگوهايادغادشده)عمومی(کارانبهودهوالگهويبهاایهراتیابهت

 شود.پذیرفتهمی

اط براینفرضاستواراستکهجزءیابتمشخصکنندهمقه:4ایراتتصادفی-ب
(را1انهد.بنهابراینرابطهه)تصادفیبینواحدهاومناطقتوزیه شهدهصورتبهمختلف

ذیلنوشت:صورتبهتوانبرايالگويباایراتتصادفیمی
(5)yit = α + βX́it + Ui + εit 

 امینواحداست.iکنندهجزءتصادفیمربوطبهمشخصUi(،5دررابطه)

                                                           
1.Fixed Effect 

2.Chow test 

3.Baltagi 

4.Random Effect 
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بینالگهويعمهومیوالگهويبهاایهراتتصهادفیازآزمهونهمچنینبرايانتخاب
ذیهلتورهیحدادهصهورتبههشودکهآزمونمذکوراستفادهمی(LM Test)پاگانبروچ
(.2005شود)بالتاجی،می

(6){
H0:   Pooled Model              شدهتلفیقهايداده

H1:   Random Effect Model   تصادفیایراتمد


(7)LM =
nT

2(T−1)
 [

∑(∑ eit)2

∑ ∑ eit
2 − 1]  ~  χ2 

بدینمعنهیاسهتکههالگهوي،ندودارشپاگانمعنیننانچهدوآزمونناووبروچ
صهورتشوند.دراینایراتیابتوایراتتصادفینسبتبهالگويعمومیترجیحدادهمی

بهه1ازآزمهونهاوسهمن،ایراتیابتیاتصهادفیباشهدصورتبهبرايانتخاباینکهالگو
(.2005شود)بالتاجی،شر ذیلاستفادهمی

(8){
H0:   Random Effect Model   تصادفیایراتمد

H1:   Fixed Effect Model         ایریابتمد


(9)h =
β̂FE−β̂RE(GLS)

Var(β̂FE)−Var(β̂RE(GLS))
  ~ χ2(k) 

 -هاییهمچون:ایمدرالگوهايپانل)پانلمتوازن(ایستاییمتریرهاازطریقآزمون

گیردکههفهرضموردبررسیقرارمی4وفیشر3نو-لین-(،لوین2003)2شین-پسران
.باشدهاعددایستاییمیصفرآن


 نتایج و بحث  -5
نهومهورد-لهین-تفادهازآمارهلویندرابتدا،ایستاییمتریرهادرهرسهگروهبااس

دههدتمهادمتریرههايمهوردکهنتایججداو نشانمهیطورهمانگیرد.بررسیقرارمی
باشند)متریرمتوسطدرآمهدسهاالنهخانوارههايروسهتاییدربررسیدرسطحایستامی

ست(.هايباسطحتوسعهیافتگیباالوخیلیباالبارونددرسطحایستااگروهاستان


                                                           
1.Hausman Test 

2. Im-Pesaran-Shim 

3.Levin- Lin-Chu 

4. Fisher 
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هاي با سطح توسعه . نتایج آزمون ایستایی متغيرهاي مورد بررسی در گروه استان1جدول 

 یافتگی پایين و خيلی پایين

 متغير
 –آماره لوین

 (LLC)چو  –لين
 روند

سطح 
 داري معنی

0102/0بدونروند-3196/2هايغیرخوراکیخانوارهايروستاییهزینه
درآم داراي افراد تعداد خانوارهايمتوسط در د

روستایی
000/0بدونروند-6618/16

000/0بدونروند-5306/14متوسطتعدادافراددرخانوارهايروستایی
000/0بدونروند-2014/24متوسطدرآمدساالنهخانوارهايروستایی

هايتحقیق:یافتهمنب 

 

هاي با سطح توسعه استان. نتایج آزمون ایستایی متغيرهاي مورد بررسی در گروه 2جدول 

 یافتگی متوسط

 متغير
 –آماره لوین

 (LLC)چو  –لين
 روند

سطح 
 داري معنی

000/0بدونروند-8140/5خوراکیخانوارهايروستاییهايغیرهزینه
000/0بدونروند-4189/16متوسطتعدادافراددارايدرآمددرخانوارهايروستایی

000/0بدونروند-6935/21ايروستاییمتوسطتعدادافراددرخانواره
0002/0بدونروند-5856/3متوسطدرآمدساالنهخانوارهايروستایی

هايتحقیق:یافتهمنب 

 

هاي با سطح توسعه . نتایج آزمون ایستایی متغيرهاي مورد بررسی در گروه استان3جدول 

 یافتگی باال و خيلی باال
 –آماره لوین متغير

 (LLC)چو  –لين
سطح  روند

 داري معنی

000/0بدونروند-7781/6هايغیرخوراکیخانوارهايروستاییهزینه
000/0بدونروند-3030/6متوسطتعدادافراددارايدرآمددرخانوارهايروستایی

000/0بدونروند-1292/13متوسطتعدادافراددرخانوارهايروستایی
000/0باروند-4446/64وستاییمتوسطدرآمدساالنهخانوارهاير

هايتحقیق:یافتهمنب 
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بعدازبررسیایستاییمتریرها،الزداستکهابتداالگويمناسبدرایهنخصهوص
هاي.براياینمنظورازآزمونشود)الگويعمومی،ایراتیابتوایراتتصادفی(انتخاب

ههايشود.نتهایجآزمهوندهمی)خیدو(استفا3،هاوسمن2،بروچپاگان(F)1مختلفناو
دهدکههايباسطحتوسعهیافتگیپایینوخیلیپاییننشانمیمذکوردرگروهاستان

شهود.بهراسها،الگوهايپانل)ایراتیابتوتصادفی(برالگويعمومیترجیحدادهمی
باتوجهباشد،نتایجآزمونهاوسمنکهانتخاببینالگويباایراتیابتویاتصادفیمی

توانگفتکهالگويپانلباایهراتتصهادفیمهوردتثییهدقهرارآمدهمیدستبهبهنتایج
گیرد.همچنینباتوجهبهآزمونبهروشپاگهان،ایهراتتصهادفینسهبتبههالگهويمی

((.4دارد)جدو )برتريعمومی

هاي با سطح توسعه هاي انتخاب نحوه برآورد الگوي پانل در گروه استان . نتایج آزمون4جدول 

 یافتگی پایين و خيلی پایين

 داري سطح معنی آماره آزمون

63/7000/0 (F)آزمونناو
79/18778/0دو(آزمونهاوسمن)خی

69/94000/0آزمونبروشپاگان
هايتحقیق:یافتهمنب 


ی(،نتایجمربوطبهآزمونواریانسناهمسانیوخودهمبستگیسریال5درجدو )
.نتایجحاکیازآناسهتکههمهد پانهلبهامد مورداستفادهدراینگروهآمدهاست

.ایندرحالیاستکههنتهایجباشدمیواریانسناهمسانیمواجهمسثلهایراتتصادفیبا
باشهد.لهذاآزمونوولدریجنشاندهندهعددوجودخودهمبستگیسریالیدرمد مهی

ناهمسهانیازروشحهداقلمربعهاتتعمهیمیافتههدربرطرفکهردنواریهانسمنظوربه
د.شوبرايتخمینمد استفادهمینارنوبالگويپانلدیتاباایراتتصادفی

 

 

                                                           
1. Chaw 

2. Breusch and Pagan  

3. Hausman 
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هاي با سطح . نتایج آزمون واریانس ناهمسانی و همبستگی سریالی در گروه استان5جدول 
 توسعه یافتگی پایين و خيلی پایين

 داري سطح معنی آماره آزمون

45/490001/0)تشخیصواریانسناهمسانی(LRزمونآ
161/06935/0آزمونوولدریج)تشخیصخودهمبستگیسریالی(

هايتحقیق:یافتهمنب 


خهوراکیههايغیرههابهرهزینههسازيیارانههدفمندتثییرنتایجبرآورد،(6جدو )
ایینوخیلهیپهایینبهاهايباسطحتوسعهیافتگیپخانوارهايروستاییدرگروهاستان

استفادهازروشحداقلمربعاتتعمیمیافتههدرنهارنوبالگهويپانهلدربهازهزمهانی
داريکهلمهد درسهطحمعنی1دهد.مقدارآمارهآزمونوالدنشانمیرا1387-1394
دهدوبهاینمعنااستکهنتایجبهرازشالگهوازاعتبهارمناسهبیدرصدرانشانمی99

باشد.میبرخوردار

هاي غير خوراکی در گروه ها بر هزینههدفمند سازي یارانه تأثيرنتایج برآورد الگوي  . 6جدول 

 هاي با سطح توسعه یافتگی پایين و خيلی پایيناستان

 )احتمال( Zآماره  خطاي معيار ضریب متغير

 ***(000/0)679/00079/049/85متوسطدرآمدساالنهخانوارهايروستایی

 *(080/0)0021/00012/075/1متوسطتعدادافراددرخانوارهايروستایی

متوسطتعدادافراددارايدرآمددر
خانوارهايروستایی

000859/0-00137/063/0-(531/0)ns 

 ***(005/0)-0013/078/2-0037/0ها)متریرممازي(هدفمندسازيیارانه

*(070/0)-0055/081/1-0101/0عرضازمبدأ
***(000/0)06/7689آمارهوالد

عددnsدرصدو99و95و90هايتحقیقو*و**و***بهترتیبمعنیداردرسطح:یافتهمنب 
داريمعنی



                                                           
1. Wald 
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داربهرنفیومعنیمتثییردراینگروه1هادهدمتریرهدفمندسازيیارانهنتایجنشانمی
عبارتدیگربافرضیابتبودنسایرشرایطبهازايیهکخوراکیدارد.بههايغیرهزینه

یابهد.ایهنواحدکهاهشمهی0037/0هايغیرخوراکیواحدترییردراینمتریر،هزینه
ههايبهاسهطحتوسهعهیهافتگیپهایینودهندهآناستکهدرگروهاستانکاهشنشان

درروسهتادرایهندهاستتهاافهرادسهاکنسببشهاخیلیپایین،هدفمندسازيیارانه
متوسطدرآمدسهاالنههاتمایلبیشتريبهمصرفکاالهايخوراکیداشتهباشند.استان

ههايداريبهرهزینههمثبهتومعنهیتهثییرخانوارهايروستاییمتریردیگرياستکه
ازايخوراکیدارد.بهعبارتدیگردراینگروه،بافرضیابتبودنسایرشهرایط،بههغیر

679/0ههايغیرخهوراکیهزینههییردردرآمدساالنهخانوراهايروسهتایی،یکواحدتر
دارشهدهورهریبیابد.متریرعرضازمبدأنیزدراینمطالعههمعنهیواحدافزایشمی

رابهخوداختصاصدادهاست.-0101/0
یافتگیپایینوخیلهیپهایین؛بههبررسهیهايباسطحتوسعهبعدازبررسیاستان

کهه(F)شود.نتیمهآزمهوننهاوهايباسطحتوسعهیافتگیمتوسطپرداختهمیاستان
،حاکیازپذیرشالگويعمومینسبتبههایهراتیابهتو(نشاندادهشده7درجدو )

باشد(.بعهد(میPooledتصادفیاست)فرضصفردراینآزمونپذیرشالگويعمومی)
رسیونبههروشحهداقلمربعهاتمعمهولیازپذیرشالگويعمومی،نتایجحاصلازرگ

داريمعنهیتثییردهدکهتنهامتریرمتوسطدرآمدساالنهخانوارهايروستایینشانمی
هايغیرخوراکیيدرهزینهتثییرهاهايغیرخوراکیداردوهدفمندسازيیارانهبرهزینه
.((8یافتگیمتوسطندارد)جدو )ههايباسطحتوسعدراستان

هاي با سطح توسعه هاي انتخاب نحوه برآورد الگوي پانل در گروه استان . نتایج آزمون7جدول 

 یافتگی متوسط

 داري سطح معنی آماره آزمون

81/06752/0ns (F)آزمونناو
 

هايتحقیق:یافتهمنب 


                                                           
عدد1387-1389يهاسا کهدرصورتهامتریرممازيتعریفشدهاستبهاینبرايهدفمندسازيیارانه.1

 .هاستانتخابگردید1عدد،اجراشدههاکههدفمندسازيیارانه1390-1394صفرودربازهزمانی
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روه هاي غير خوراکی در گها بر هزینههدفمند سازي یارانه تأثير. نتایج برآورد الگوي 8جدول 

 هاي با سطح توسعه یافتگی متوسطاستان

 )احتمال( Zآماره  خطاي معيار ضریب متغير

 *(071/0)265/0142/086/1متوسطدرآمدساالنهخانوارهايروستایی

 ns(203/0)0076/00058/030/1متوسطتعدادافراددرخانوارهايروستایی

خانوارهاي در درآمد داراي افراد تعداد متوسط
روستایی

026/0023/014/1(261/0) ns
 

ns (723/0)-0047/036/0-0017/0ها)متریرممازي(هدفمندسازيیارانه
 

ns (256/0)-031/016/1-035/0عرضازمبدأ

عددnsدرصدو99و95و90هايتحقیقو*و**و***بهترتیبمعنیداردرسطح:یافتهمنب 

داريمعنی


هايبهاسهطحگیرد؛گروهاستانروهکهدراینمقالهموردبررسیقرارمیسومینگ
باشد.الگويمناسببراياینگهروه)الگهويعمهومی،توسعهیافتگیباالوخیلیباالمی

ایراتیابتوایراتتصادفی(باتوجهبهآزمونناو،بروچپاگانوهاسهمن،الگهويپانهل
.((9باایراتتصادفیاست)جدو )


هاي با سطح توسعه هاي انتخاب نحوه برآورد الگوي پانل در گروه استان . نتایج آزمون9جدول 

 یافتگی باال و خيلی باال

 داري سطح معنی آماره آزمون

86/8000/0 (F)آزمونناو
10/19815/0دو()خیهاسمنآزمون

12/60067/0آزمونبروشپاگان

هايتحقیق:یافتهمنب 



(،نتایجمربهوطبههآزمهونواریهانسناهمسهانیوخهودهمبسهتگی10جدو )در
سریالینشاندادهشدهاست.نتایجحاکیازآناستکهمد پانلباایراتتصهادفیبها

برطهرفمنظهوربههلذاوخودهمبستگیسریالیمواجهاست،واریانسناهمسانیمسثله
یازروشحداقلمربعاتتعمهیمیافتههکردنواریانسناهمسانیوخودهمبستگیسریال

د.شودفیجهتتخمینمد استفادهمیدرنارنوبالگويپانلدیتاباایراتتصا
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هاي با سطح . نتایج آزمون واریانس ناهمسانی و همبستگی سریالی در گروه استان10جدول 
 توسعه یافتگی باال و خيلی باال

 داري سطح معنی آماره آزمون

69/120489/0یصواریانسناهمسانی()تشخLRآزمون
385/70348/0آزمونوولدریج)تشخیصخودهمبستگیسریالی(

هايتحقیق:یافتهمنب 


ههايغیرخهوراکیهابرهزینهههدفمندسازيیارانهتثییرنتایجبرآورد،(11جدو )

بهاالبهاهايباسهطحتوسهعهیهافتگیبهاالوخیلهیخانوارهايروستاییدرگروهاستان
استفادهازروشحداقلمربعاتتعمیمیافتهدرنارنوبالگويپانلباایراتتصادفیرا

 دهد.نشانمی

 

خوراکی در هاي غيرها بر سهم هزینهیارانه هدفمندسازي تأثير. نتایج برآورد الگوي 11جدول 

 هاي با سطح توسعه یافتگی باال و خيلی باالگروه استان

 )احتمال( Zآماره  معيار خطاي ضریب متغير

 ***(002/0)334/0108/009/3متوسطدرآمدساالنهخانوارهايروستایی

 (745/0)00066/00020/033/0متوسطتعدادافراددرخانوارهايروستایی

متوسطتعدادافراددارايدرآمددرخانوارهاي
روستایی

0018/00017/004/1(299/0) 

 ***(000/0)-003/096/3-011/0ها)متریرممازي(هدفمندسازيیارانه

***(005/0)-00013/078/2-00037/0روند

***(001/0)040/0012/029/3عرضازمبدأ

***(000/0)87/554آمارهوالد

عددnsدرصدو99و95و90هايتحقیقو*و**و***بهترتیبمعنیداردرسطح:یافتهمنب 

اريدمعنی


دههدودرانشانمیدرص99داريکلمد درسطحمقدارآمارهآزمونوالدمعنی

باشد.درایهنگهروه،ستکهنتایجبرازشالگوازاعتبارمناسبیبرخوردارمیبهاینمعنا
خهوراکیخانوارههايههايغیرداريبهرهزینههفیومعنیمنتثییرهاهدفمندسازيیارانه

عبهارتدیگهر،درطحتوسعهیهافتگیبهاالوخیلهیبهاالدارد.بههروستاییدرگروهباس
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،متوسطدرآمدروستاییاندراینگهروهانمادگرفتههاییکههدفمندسازيیارانههاسا 
شهدهاسهتکههسهببمسهثلهنسبتبهدوگروهقبلیافزایشبیشتريداشتهوهمهین

باشهندموادخوراکیخودداشتهکرددرروستاییاندراینگروهتمایلبیشتريبههزینه
شهرایط؛هابافرضیابهتبهودنسهایروبهازايیکواحدترییردرهدفمندسازيیارانه

یابد.متوسهطدرآمهدسهاالنهخانوارههايخوراکیکاهشمیهايغیرواحدهزینه011/0
حهدخوراکیداردوبههازايیهکواهايغیرداريبرهزینهبتومعنیمثتثییرروستایی،

334/0خهوراکیههايغیربودنسهایرشهرایط،هزینههترییردراینمتریربافرضیابت
 د.باشدارمیکند.دراینگروهنیزمتریرروندوعرضازمبدأمعنیواحدترییرمی



 گيري و پيشنهاداتنتيجه -6
ازجملهراهکارههاییاسهتکههبسهیاريازکشهورهاازهاوهدفمندسازيآنیارانه

خانوارهايکمدرآمد،حفظاشترا ،حفهظامنیهتانهرژيوجملهایرانبرايحمایتاز
امادرکشورهاییکهساختاراقتصاديناکارآمهد،اندحمایتازتولیدداخلیاستفادهکرده

اطحعهاتدقیقهیازورهعیتخانوارههادرجاحکفرمااستوهمچنینوتوردباالدرآن
 مثبهت ایهر ینترمهم تردید بدوند.شومشکحتیمواجهمیاینطر بادستر،نیست،

 نرا روستاهاست؛ مردد بین در اجتماعیافزایشررایتروستاها در نقدي یارانه پرداخت

در بهاالتري خهانوار بعهدداراينیهز و دارند انرژي هايحامل ازویژهبه کمتري مصرف که
 فرد هر به نند هر که گرفت نظر در را نکتهاین باید ند.باشمینشهرهامقایسهباساکنا

 و دنبها داردبه را هاقیمتاصح  خود همراه مناب  این اما گیرد،می تعلق جدیدي مناب 
 آن تثییر و نخواهدداد افزایش نندان را، روستاها ساکن مردد خرید قدرت حتی نتیمه در

کهردن نقهدي نتیمهه رینتهمحتمل و اولین زیرا بود؛ خواهد مردد انتخاب دامنه در بیشتر
است. وتورد هاقیمت سطح افزایش ها،یارانه

خهوراکیخانوارههايههايغیرهابرهزینههسازيیارانههدفمندتثییردراینتحقیق
کههدههدمهیروستاییکشورموردبررسیقرارگرفتهاست.نتهایجایهنپهژوهشنشهان

و1یافتگیپایینوبهاال)گهروهههايباسطحتوسعهادرگروهاستانهدفمندسازيیارانه
عبهارتدیگهر،گهذاربهودهاسهت.بههتثییرهايخوراکیخانوارهايروستایی(برهزینه3

يدربهرآوردهکهردنبهراابتدا،خانوارهايروستاییباتوجهبهبودجهمحدوديکهدارند
یرسهاتهثمینوسهسسبههفکهرکنندتحشمینیازهاياساسیخود)نیازهايخوراکی(

ههايهها،قیمهتند.همچنهینازآنمهاکههبهاهدفمندسهازيیارانههافتنیازهايخودمی
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یابد؛ازدیدگاهنظريوبافرضیابهتهايانرژيوبرخیازموادغذاییافزایشمیحامل
دتهادرآمهدحقیقهیخانوارههايشهومهیسببهابودنسایرشرایط،اینافزایشقیمت

کهم خصهوصخانوارههاي بهه شودخانوارههامیموجبامرکهاین،روستاییکاهشیابد
کهمدرآمهد خانوارههاي در زیهرا تمرکزکنند؛ شاناساسی نیازهاي برآورد جهت در درآمد
شود.متریردیگريکهدرمی اساسی نیازهاي کردن برطرف صرف درآمد،زیادياز بخش

ارد،متوسهطدرآمهدههايغیرخهوراکیدداريبرهزینهمثبتومعنیتثییرهرسهگروه
تهثییرساالنهخانوارهايروستاییاست.بهعبارتدیگرمصرفیکخانوارروستاییتحت

گیردومعموالًههرنههدرآمهدخانوارههاافهزایشیابهد،دوعاملدرآمدوقیمتقرارمی
یابدوسههمنیازههاياساسهیهانیزافزایشمیمصرفکاالهايلوکسوغیرخوراکیآن

تهوانبههایهننکتههگیرد.برهمیناسا،مهیراکی(روندکاهشیبهخودمیها)خوآن
شدهاستتاافرادبههنیازههايسببهادرایران،اشارهکردکهعمحًهدفمندسازيیارانه

سایرنیازهايخودرانداشهتهباشهند.بهرخودپاسخدهندوتواناییپاسخگوییخوراکی
د:شوارااهمییشنهاداتسیاستیذیلهمیناسا،پ

ههاوبهاالبودننهروتهورددرکشهور،پیشهنهادباتوجهبهترییراتمداودقیمهت-
شهود،ازکاهشقدرتخریهدمهرددمهیسببدبهجايپرداختیارانهنقديکهشومی

سیستممناسبجهتتوزی یارانهکاالییبرايدستیابیافرادکمدرآمدبهمهوادغهذایی
استفادهشود.

سازيوترییهررفتهارمصهرفیخانوارههايروسهتاییازطریهقانبافرهنگتومی-
هايعمومی،فمايممازيو...؛درجهتاصح الگويمصرفخانوارهايروستاییرسانه

اقداماتقابلتوجهیانمادداد.
 طریهق از خانوارهها بهه پرداختهی نقهدي یارانهه افهزایش جهاي به رانگذاسیاست-

سهببشهودوشهتاببهاالينهروتهوردمهیسببییکههاسیاست) زاتورد يهاسیاست
شهودهزینهخانوارمی-هايزندگیوافزایششکافبیندرآمدافزایشقابلتوجههزینه

تقلیهل را شهده دریافت نقدي یارانه واقعی میزان هم، و خانوارها واقعی داامی درآمدهمو
 افهزایش را آنها واقعی داامی درآمد ارها،خانو خرید قدرت افزایش طریقاز باید ،(دهدمی

.یابد بهبود رفاهی لحاظ از خانوارهامصرفی سبد کیفیت تا دهند
هايعمرانیوزیرساختیبرايروستاایانبااهدافهابهسمتپروژههدایتیارانه-

گذارباشد.تثییرتوانددررفاهروستاایانايمیبلندمدتتوسعه
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