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تحلیل اثر کاهش یارانه مواد غذایی بر روی نابرابری 

 درآمدی

 1، محمد بخشودهحسین مهرابی بشرآبادیسیمین خرمی مقدم، محمدرضا زارع مهرجردی، 

 72/93/0303 تاریخ پذیرش:                                                                               05/90/0320تاریخ دریافت: 

 چكيده
گیرد که با توجه به افزایش جمعیت و افزایش ای از یارانه به مواد غذایی تعلق میامروزه در کشور ما بخش عمده

شود. لذا انتخاب یک سیاست مالی قابل توجهی به دولت تحمیل میقیمت کاالها و خدمات در بازارهای جهانی بار 
ناپذیر است. بر این اساس، هدف این مطالعه بررسی اثرات نابرابری درآمدی با این مسئله اجتناب رویاروییدرست در 

برابری اکنندگان شهری و روستایی ایران است. اثرات نهای کاهش یارانه کاالهای اساسی بر مصرفناشی از سیاست
و با استفاده از سیستم تقاضای  1790های سال با استفاده از داده درآمدی ناشی از افزایش قیمت کاالهای منتخب،

و شاخص اتکینسون  hو  g، در قالب سناریوهای مختلف کاهش یارانه با دو شاخص توزیع 2تقریبا ایده آل درجه 
دهد که سناریوهای افزایش همزمان قیمت تمامی ان میهای توزیع درآمد نشبررسی تغییرات شاخص بررسی شد.

ین دهد. اکنندگان روستایی تحت تاثیر قرار میکاالها، گروه متوسط درآمدی خانوارهای شهری را بیش از مصرف
  اشد.بگذاری بر گروه متوسط بیش از گروه کم درآمد در مناطق روستایی و شهری میدر حالی است که میزان تاثیر

 JEL: D1, D31دی بنطبقه

  کنندگان، ایرانیارانه مواد غذایی، نابرابری درآمد، مصرف های کليدی:واژه
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 مقدمه

ترين آنها مهم اكنونهمبود كه  هاي بسیار بزرگي روبرو خواهدهاي آينده با چالشسال درايران 

اال، ب هايجوان با انتظارنرخ باالي بیكاري بوده، كه در آينده با ورود هر چه بیشتر نیروهاي ماهر 

ار نرخ رشد اقتصادي بسیدستیابي به يافت. حل اين معضل، مستلزم  تري خواهدابعاد گسترده

 اي از ثروتهاي گذشته بخش قابل مالحظهدهه درخیز، باالست. ايران به عنوان يک كشور نفت

سي به مصرف رسانده، كه هاي آشكار و پنهان بر كاالها و خدمات اساخود را به شكل انواع يارانه

ست. ا بوده تأثیرناكارا و بي يهم در زمینه رشد اقتصادي و هم در رابطه با توزيع درآمد، سیاست

ها يک مدل توزيع قبل از رشد اقتصادي است، كه مدل توزيع درآمد در ايران در تمامي اين سال

ه سمت مدل توزيع درآمد به بود. از اين رو حركت ب در بلندمدت قابل دوام نخواهد به طور قطع

اي از يارانه به مواد غذايي تعلق در كشور ما بخش عمدهناپذير است. همراه رشد اقتصادي اجتناب

گیرد كه با توجه به افزايش جمعیت و افزايش قیمت كاالها و خدمات در بازارهاي جهاني بار مي

ين با ارويارويي ت درست در شود. لذا انتخاب يک سیاسمالي قابل توجهي به دولت تحمیل مي

اي در هاست. امروزه بنا به داليل محدوديت بودجه و منابع كمیاب در كشور ناپذيرمسئله اجتناب

 هايپرداخت يارانه به گروه چگونگيهاي فقیر، حال توسعه و عدم تامین نیازهاي اساسي گروه

دنبال افزايش  به ويژهبهاز دو دهه پیش و (. 1838هدف مورد توجه است )فرج زاده و نجفي،

توسعه و مشكالت اقتصادي  هاي كشورهاي صنعتي به كشورهاي در حالجمعیت، كاهش كمک

 مورد بحث و توجه بیشتري قرارها كاهش يارانههاي جهان سوم شد، بحث گیر كشوركه گريبان

حمايت از اقشار هاي گذشته هزاران میلیارد ريال به بهانه سال دردر كشور ايران . است گرفته

ها و اين پرداختداده شده هاي انتقالي اختصاص ها و پرداختپذير به انواع مختلفي از يارانهآسیب

ت است. جدا از مبالغي كه هر ساله در جهت حماي صرف كاال و خدمات مصرفي شده به طور عموم

اي پنهان هاستفاده از روشگیرد، با اي تعلق ميپذير بطور مستقیم به مصارف يارانهاز اقشار آسیب

كارا طور ناهمنابع اقتصادي كشور ب زو مخدوش نمودن نظام قیمتي كاالها، ساالنه مقادير زيادي ا

طور كه گفته شده يكي از اهداف پرداخت يارانه حمايت (. همان1831)خاكبان،شود مصرف مي

محروم قشر ها به ين يارانهشود چند درصد از اكه مطرح مي پرسشيپذير است اما از اقشار آسیب

 .بخشدهاي مورد نظر را تحقق مياي هدفهاي يارانهگیرد و آيا سیاستتعلق مي

در تر بیشتحقیقات صورت گرفته نشان داده كه در بعضي از موارد مصرف كاالهاي مشمول يارانه 

محروم و فقیر قرار  قشرهايخانوارهاي مرفه بوده و درصد كمي از آن در اختیار  بسیاري از اختیار
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رسد. در همین راستا، ابتدا با منطقي به نظر مي ،است كه در چنین مواردي لزوم كاهش گرفته

هاي مختلف درآمدي آثار كاهش شناخت موقعیت مصرف كاالهاي مشمول يارانه در میان گروه

 شود.ها بررسي مييارانه بر اين گروه

است. مختلفي پرداخته هايالهاي اساسي، به موضوعشده در زمینه يارانه كاانجام هايبررسي

ها، تغییرات در بودجه اي تغییر نظام يارانهبا توجه به اهمیت اثرات بودجه ها،بررسي از برخي

جويي امكان صرفهها با كاهش يارانه اند كهو به اين نتیجه رسیده انددولت را مورد بررسي قرار داده

گرين لوف، (1131لوستیج ) ،(1113سشاماني )توان به از جمله مي. در بودجه دولت وجود دارد

 ،(1110چالراج و همكاران ) نظیر هاييپژوهشاشاره كرد. اما  (1833مجتهد )و  (0221و السعید )

جويي در بودجه دولت در ضمن اشاره به صرفه (0221گرين و السعید )لوف، (1113سشاماني )

پذير را اند و حمايت از اقشار آسیبكرده اي اشارهنامطلوب تغذيهها، به اثرات اثر كاهش يارانه

 اند. متذكر شده

هاي هدف را پیشنهاد و اين ديگري نیز دو راهكار فیزيكي و پرداخت نقدي به گروه هايبررسي

 ،(0220احمد و بوئیس )توان از نیز مي هاپژوهشاند. از میان اين دو را با هم مقايسه كرده

نام برد. بر اساس نتايج  (1114فامینو ) و (0220نینو و راش )دل (،0221و السعید ) گرينلوف

شود، هاي مختلف ميغذايي منجر به افزايش مصرف گروه ، پرداخت فیزيكي موادهاپژوهشاين 

 غذايي افراد را به دنبال نخواهد داشت.  اما پرداخت نقدي لزوما افزايش در مصرف مواد

توزيع آن بین  چگونگينامه خود به سنجش يارانه كاالهاي اساسي و پايان( در 1831) محمدي

نه المقدار و مبلغ يارانه سا .است پرداخته 1831يالم براي سال هاي درآمدي در استان ادهک

يارانه نزديک به  1831كاالهايي همچون روغن نباتي، برنج و قند و شكر در استان ايالم در سال 

مندي چهار دهک پايین درآمدي از ر سطح كشور بوده و از طرفي نیز بهرهسرانه همین كاالها د

مصرف كاالهاي اساسي در مناطق شهري و روستايي استان ايالم در مجموع كمتر از چهار دهک 

 باالي درآمدي است.

نامه خود به بررسي اثرات اصالح نظام يارانه مواد غذايي بر امنیت غذايي ( در پايان1833پاكدامن )

است. به منظور دسترسي به اين معیار ابتدا با استفاده از مدل سیستم تقاضاي  در ايران پرداخته

مصرفي خانوارهاي  لگوي، ا1831هاي هزينه و درآمد خانوار سال و داده 0آل درجه تقريبا ايده

شهري و روستايي بررسي شد. به منظور تحلیل اثر تغییر قیمت مواد غذايي بر میزان مصرف 

ت نتايج نشان داد كه تأثیر افزايش قیم اصر مختلف سناريوهاي مختلف تغییر قیمت مطرح شد.عن



 7414/ 7ماره / ش2اقتصاد كشاورزي/ جلد    766

هاي باال درآمدي است و همچنین هاي پايین درآمدي بیشتر از چارکاي در چارکكاالهاي يارانه

مشخص شد حذف يارانه تمامي كاالهاي منتخب و پرداخت نقدي معادل اين تغییر، باعث كاهش 

 هاي درآمدي پايین بیشتر بود. شود كه اين كاهش در گروهيافتي خانوارها ميعناصر در

هاي مالي ناشي از حذف هاي سیاستي آثار سیاست( به بررسي كمي تحلیل1833بانوئي و پروين )

يارانه هفت گروه كاالهاي اساسي بر افزايش شاخص هزينه زندگي دهک خانوارهاي شهري و 

 اند. بر مبنايرد هزينه )قیمت( و در قالب دو الگوي مشخص پرداختهروستايي در چهارچوب رويك

هاي مبدأ بر افزايش شاخص ي كاالهاي اساسي به عنوان قطبماتريس حسابداري اجتماعي ويژه

هاي مقصد، از كل هزينه زندگي دهک كم درآمد خانوارهاي شهري و روستايي به عنوان قطب

هاي مستقیم خانوارهاي پردرآمد شهري و روستايي بیشتر اثرات همه جانبه نسبت به درصد مسیر

 است. بوده

آل براي خانوارهاي شهري ايران در پنج هاي تقاضاي تقريبا ايده( سیستم1833ژاد )نخسروي

هاي رفاهي )درآمد معادل، تغییر جبراني و شاخص گروه مستقل و متمايز برآورد كرده و شاخص

ديل يارانه )قیمت( براي كاالهاي نان، قند و شكر و روغن نباتي درست هزينه زندگي( ناشي از تع

ن ي قیمتي نشاهااز اعمال سیاست دست آمدهبهاست. نتايج  گانه محاسبه شدهپنج هايهدر طبق

تر از افزايش قیمت اول تا سوم، همواره اثرات افزايش قیمت نان بزرگ هايدهد كه براي طبقهمي

چهارم و پنجم اثر تعديل قیمت روغن نباتي  هايهي بوده، و براي طبقدر قند و شكر و روغن نبات

 باشد.بیشتر از تعديل قیمت نان و قند و شكر مي

هاي مختلف يارانه كشور میان مناطق و دهک كنوني( به توزيع منافع 1833كرمي و همكاران )

االي اد با تأكید بر سه كاي و قیمت آزدرآمدي با تعیین مصرف سرانه و در نظر گرفتن قیمت يارانه

نشان  1832ها در سال از بررسي داده دست آمدهبهاند. نتايج نان ، روغن و قند و شكر پرداخته

هاي مختلف و همچنین داد كه منابع حاصل از يارانه نان در مناطق شهري و روستايي استان

توزيع يارانه و منافع هاي مختلف بیش از روغن خوراكي و قند و شكر است. از طرف ديگر گروه

 كنونيدهنده آن است كه سیستم هاي مختلف درآمدي نیز نشانحاصل از آن در منافع و گروه

هاي با درآمد باال انحراف پرداخت يارانه نه تنها هدفمند نبوده، بلكه در برخي موارد به سمت گروه

 است.داشته 

اي و رفاهي سطوح مختلف كاهش دو هدف عمده اثرات تغذيه بررسي( به 1838زاده و نجفي )فرج

ي از بررس دست آمدهبهيارانه كاالهاي اساسي )برنج، نان، روغن و قند و شكر( پرداختند. نتايج 
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ي كنندگان روستايمصرف ،است كه افزايش همزمان قیمت تمامي كاالها گوياي آناي اثرات تغذيه

دهد. بررسي اثرات درآمدي افزايش ري تحت تأثیر قرار ميكنندگان شهرا اندكي بیش از مصرف

 كنندگان روستاييرفقیمت قند و شكر و نان هم نشان داد كه با افزايش قیمت اين كاالها مص

 كنند.كنندگان شهري كاهش در درآمد بیشتري را تجربه مينسبت به مصرف

اثرات  يمطالعه بررس نيهدف ا ،رانيرابطه در ا ناي در شده با توجه به كمبود مطالعات انجام

 كنندگانمصرف هايبر گروه ييمواد غذا ارانهيكاهش  هاياستیاز س يناش يدرآمد ينابرابر

 است. رانيا ييو روستا شهري

 روش تحقیق

 hو  gهاي توزیع درآمد استخراج شاخصالف( 
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پارامتر  میانگین درآمد كل خانوارها و  Yام،  iدرآمد خانوار  iyتعداد خانوارها،  Nكه در آن 

دهد. در میزاني است كه جامعه به نابرابري اهمیت مي  اجتناب از نابرابري است، به عبارتي

 0بیشتر باشد، جامعه نسبت به نابرابري نگراني بیشتري دارد. اگر  نتیجه هر چه مقدار 

باشد نابرابري كامل است. دامنه تغییرات اين معیار بین  1باشد برابري كامل و هنگامي كه 

 صفر و يک است. 

 هاج( داده

ديگر كشورهاي در حال توسعه، تغییر مفاهیم  اننداز مشكالت تحلیل توزيع درآمد در ايران هم

آماري است. به علت در اختیار نبودن اطالعات درآمدي در  هايههاي محاسبه و طبقها، روشواژه

هاي آماري مربوط به درآمد، هاي مختلف و عدم دقت در آنها و غیر قابل اعتماد بودن دادهسال

است، از آمار مربوط يع درآمد در ايران صورت گرفتهبه ناچار در مطالعاتي كه تاكنون در مورد توز

 ر اصلدشود. هاي مصرفي خانوار به عنوان تقريبي از سنجش نابرابري درآمد استفاده ميبه هزينه

راي ب آن، به مراتب كمتر از توزيع درآمد است. بدين سبب هايتر و نوسانتوزيع مصرف عادالنه

شده در قالب طرح آمارگیري هزينه خانوار مركز آوريجمعهاي رسیدن به اهداف مطالعه از داده

 هاي مورد استفادهداده شود، استفاده شد.وري ميگردآطور ساالنه در سطح كشور هآمار ايران كه ب

ازي كاالهاي مشمول بندي مواد غذايي به جداساست. براي گروه 1831 اين تحقیق مربوط به سال

قند و شكر،  غذايي به چهار گروه تقسیم شدند كه عبارتند از:و مواديارانه پرداخته شده است 

 روغن نباتي، نان و برنج.

خانوار روستايي است. با توجه به اينكه 11113خانوار شهري و  10131شامل  بررسينمونه مورد 

آمار مواد مصرفي خانوارها به صورت جزئي براي تعداد زيادي قلم كاال وجود داشت، ابتدا كاالهاي 

د. اين كار در دو مرحله صورت گرفت. ابتدا مجموع وزني شگانه تجمیع  1ايي در گروههاي غذ

اقالم هر گروه محاسبه شد. در مرحله دوم قیمت وزني هر گروه كاال محاسبه شد. در محاسبه 

قیمت وزني از سهم هر قلم كاال در گروه به عنوان وزن استفاده شد. به عنوان مثال در محاسبه 

هر  هايهزينهاست. پس از محاسبه قیمت وزني،  ه نان، تمام اقالم نان محاسبه شدهقیمت گرو

هاي سرانه، هزينه دست آمد.هكل براي هر خانوار ب هاياال محاسبه شد و در نهايت هزينهگروه ك

1
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و بیست درصد باالي جامعه به عنوان گروه درآمدي باال و چهل درصد  شدهبه صورت نزولي مرتب 

 گرفته شد.گروه پايین درآمدي درنظر  آخر، گروه متوسط و چهل درصد ،بعدي

 در طراحي سناريوهاي حذف يا كاهش يارانه نیز نكات زير در نظر گرفته شد:

اي هگروه ويژهكننده بهپرداخت يارانه براي تثبیت قیمت نان، بیشتر در جهت حمايت مصرف

كنند. از ي از آن استفاده ميدرآمد هايهباشد. لیكن در عمل تمامي طبقدرآمد شهري ميكم

شود. لذا با افزايش قیمت رو مقدار زيادي نان در خانوارها به دلیل كاهش قیمت آن اتالف مياين

وارد آيد، میزان مصرف خود را  آسیبي به نیازهاي ضروري آنانكه آنتوانند بيبرخي خانوارها مي

 به طور قابل توجهي كاهش دهند. 

هاي پردرآمد شهري و روستايي باال بوده و رفته رفته با حركت به اي برنج در گروهسهم بودجه

شود. با استناد به اين موضوع، به بررسي هاي پايین درآمدي، توسط نان جايگزين ميسمت گروه

 شود.همزمان اين دو كاال در قالب سناريويي پرداخته مي

اي هها و هزينهنههزينه اين كاال نسبت به كل هزياي هستند. قند و شكر از ديگر كاالهاي يارانه

ي هاي خوراكمختلف درآمدي، متفاوت است. هزينه اين كاال نسبت به هزينه هايخوراكي در طبقه

نفي رود اثر مپیمايد. با افزايش قیمت آن انتظار ميپايین به باال روند صعودي را مي هايهاز طبق

باشد. به دلیل الگوي مصرف ايراني و سهم قابل مالحظه   تهكننده داشاندكي بر روي رفاه مصرف

 است. اين گروه بررسي شدههاي مختلف درآمدي به طور همزمان با برنج در مصرف گروه

 باشد.مي (1)جدول  برابر، 1832در سال  يخوراك ياساس يبه كاالها يپرداخت ارانهيهمچنین 

در بین كاالهاي مختلف كاالي گندم باالترين سهم از كل يارانه هاي مصرفي را به خود اختصاص 

 داده است.

 1326یارانه پرداختی به كاالهاي اساسی خوراكی در سال ( 1جدول )
 سهم )درصد( ارزش )میلیارد ريال( كاال

 1/31 1311 گندم و نان

 1/1 181 قند

 31/2 32 روغن

 1/13 1/1411 ساير

 سازمان حمايت از تولید كنندگان و مصرف كنندگان: منبع

به همین  ،كاالها ناچیز بوده ديگراي روغن نسبت به سهم كاالي يارانه (1)با توجه به جدول 

 بررسي نشده است.جداگانه آن به طور يا كاهش يارانه  منظور سناريوي حذف

 اند:سناريوهاي زير ارائه شدهبا توجه به مطالب فوق و بررسي بیشتر اين نكات، 
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 بررسي تاثیر حذف يا كاهش يارانه تک تک كاالهاي مورد بررسي -1

 به تنهايي بررسي تاثیر حذف يا كاهش يارانه نان -0

 بررسي تاثیر حذف يا كاهش يارانه نان و برنج به طور همزمان -8

 بررسي تاثیر حذف يا كاهش يارانه قند و شكر به تنهايي -1

 ي تاثیر حذف يا كاهش يارانه قند و شكر و برنج به طور همزمانبررس -4

شود. به اين دلیل به ها ميالزم به يادآوري است كه حذف يا كاهش يارانه سبب افزايش قیمت

است. در قسمت  شده در نظر گرفته 122تا  12صورت عمومي افزايش قیمت تمامي كاالها از 

آمده و شاخص اتكینسون، اثر سناريوهاي  دستههاي توزيع درآمد ببعدي به كمک شاخص

 است. مختلف تغییر قیمت كاالهاي مورد بررسي ارائه شده

 نتایج و بحث

هاي درآمدي هاي مختلف مواد غذايي به تفكیک گروهاي گروهسهم بودجه میانگین (0جدول )

دهد. برنج در گروه باالي درآمدي در جامعه شهري و نشان مي را در جامعه شهري و روستايي

خوراكي هاي هزينه بیشترين سهم را در 113/2و  430/2اي بودجه میانگینروستايي به ترتیب با 

هاي درآمدي پايین حركت كنیم از است، اما هر چه به سمت گروه خانوار به خود اختصاص داده

شود تا جايي كه در جامعه شهري و روستايي، وده ميسهم اين گروه كاسته و به سهم گروه نان افز

خوراكي به هاي هزينهبیشترين سهم را در بین  803/2و  118/2اي نان به ترتیب با سهم بودجه

 دهد.خود اختصاص مي

هاي درآمدي جامعه هاي مختلف مواد غذایی به تفکیك گروهاي گروهسهم بودجه یانگین( م2جدول )

 1322)درصد( سال شهري و روستایی 

 برنج نان قند و شکر روغن نباتی گروه درآمدي مناطق 

 

 شهري

 430/2 213/2 011/2 124/2 گروه پردرآمد

 103/2 011/2 131/2 134/2 گروه متوسط درآمدي

 123/2 118/2 14/2 011/2 درآمدگروه كم

 

 روستايي

 113/2 213/2 100/2 111/2 گروه پردرآمد

 111/2 131/2 111/2 001/2 درآمديگروه متوسط 

 0/2 803/2 133/2 034/2 درآمدگروه كم

 هاي تحقیق: يافتهمنبع
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 hو g هاي توزیع الف( تاثیر بر شاخص

را در نمونه مورد بررسي، بدون اعمال سیاست خاصي محاسبه h و  g هايابتدا میزان شاخص

درآمد خانوارهاي شهري، گروه پردهد كه در نشان مي (8)هاي جدول يافته. شده است

نسبت  بهدهد كه اين مسئله نشان مي اندمقدار بااليي گرفته مصرفنابرابري  هايشاخص

عالوه بر اين در گروه كم درآمد است.  اين گروه درآمدي مصرف صورت گرفتهدر  ترينامتعادل

هاي توزيع هستیم كه اين باز توزيع نامتعادل در هم شاهد افزايش ماليمي در میزان شاخص

 دهد.را نشان مي هاهزينهمیزان 

 مختلف درآمدي خانوارهاي شهري و روستایی گروههايبراي h و g  پارامترهاي توزیع (3) جدول

 گروه درآمدي
 خانوارهاي روستايي خانوارهاي شهري

g h g h 
 800/2 144/2 211/1 800/2 گروه پردرآمد

 081/2 102/2 011/2 123/2 گروه متوسط درآمدي

 118/2 001/2 813/2 131/2 درآمدگروه كم

 هاي تحقیق: يافتهمنبع

در گروه باالي دهد كه در مورد خانوارهاي روستايي نشان مي (،8) از جدول دست آمدهبهنتايج 

نیز  درآمدگروه كم در مورد  و بوده مصرفشاهد افزايش ماليمي در پارامترهاي توزيع درآمدي 

 است. اي تقسیم شدهبه نسبت غیرعادالنهمیزان مصرف 

است.  ارائه شده hو  gدر ادامه نتايج مربوط به اثر سناريوهاي مطرح شده بر روي دو شاخص 

ر ددر مناطق شهري و روستايي،  ياد شدههاي نتايج اين بخش با توجه به هدف مقايسه شاخص

 است. سته ارائه شدهطور پیوهجدول و ب دوقالب 

 211/1 و 800/2براي گروه پردرآمد شهري به ترتیب  hو  g( شاخص 8با توجه به جدول )

طور مقادير اين دهد. همانرا نشان مي 800/2و  144/2باشد و براي مناطق روستايي مقادير مي

د قیمت قندهند سناريو افزايش ها براي گروه پردرآمد مناطق شهري و روستايي نشان ميشاخص

ا دهد. بها را نشان ميدر مناطق شهري در مقايسه با مناطق روستايي میزان بیشتري از شاخص

ويژه رفت كه افزايش قیمت آن بهظار ميهاي پردرآمد انتتوجه به مصرف باالي میزان قند در گروه

ود، اما اين خانوارهاي شهري ش هاي نابرابريشاخص بااليي در افزايشدرصد باعث  122به میزان 

رسد. ولي افزايش توأم قیمت آن با برنج در مسئله در مناطق روستايي چندان جدي به نظر نمي

با توجه به  اماشود، هاي نابرابري ميمناطق شهري و همچنین روستايي سبب افزايش شاخص
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 هدرآمدي باال نسبت ب هايگروهبر روي برنج اثرگذاري بیشتر میزان اين افزايش و همچنین 

افزايش پنجاه درصدي امكان  ،درآمدي باال هايگروه دلیل مصرف بااليهدرآمدي پايین ب هايگروه

 سناريو افزايش قیمت نان خاطر . درشودتوصیه ميمراه قند براي اين گروه درآمدي ه آن را به

ر د ايمالحظه جويي قابلنشان كردن دو نكته همواره اهمیت دارد. نخست اينكه باعث صرفه

داليل مختلف توأم با ضايعات هالگوي مصرف نان همواره ب دوم اينكه،شود، بودجه دولت مي

 افزايش قیمتشود ديده ميطور كه در جداول اين دو گروه با توجه به اين دو نكته همانباالست. 

تايي وساست. اما در سناريوي افزايش قیمت نان با برنج گروه پردرآمد ر نان نابرابري را كاهش داده

نندگان كتواند به وابستگي باالي مصرفدهد كه اين ميبااليي را نشان مي به نسبت نابرابري

 مناطق روستايي به كاالهاي كربوهیدراتي اشاره كند.

هاي متوسط درآمدي وضع كمي متفاوت است. سناريوي افزايش قیمت نان در در مورد گروه

 انجامد. در واقعدر مناطق روستايي به افزايش آن مي شده اما مناطق شهري باعث كاهش نابرابري

اين مسئله به كاهش قدرت خريد خانوارهاي متوسط روستايي در مقابل خانوارهاي شهري اشاره 

رسد. اما در مناطق شهري ها در هر دو منطقه جدي به نظر ميدارد. افزايش سطح عمومي قیمت

قیمت قند در سطح پنجاه درصد در هر دو منطقه كند. سناريو افزايش غیر قابل تحمل جلوه مي

نابرابري بااليي به دنبال ندارد. سناريوهاي سوم و چهارم در سطح پايین در مناطق شهري چندان 

دهد. در مورد رسد،اما در مناطق روستايي به شدت نابرابري را افزايش ميمحسوس به نظر نمي

ريوي افزايش قیمت نان در مناطق شهري باعث هاي متوسط، سناهاي كم درآمد مانند گروهگروه

انجامد، اما میزان افزايش نابرابري اما در مناطق روستايي به افزايش آن ميشده كاهش نابرابري 

رسد. در واقع به دلیل وابستگي باالي الگوي غذايي در گروه كم درآمد روستايي شديد به نظر مي

تي ريزي درسي در زمینه نان بايد با دقت و برنامهخانوارهاي كم درآمد روستايي هر گونه سیاست

در ويژه وابستگي مصرفي پايین اين گروه بهانجام شود. سناريوي افزايش قیمت قند به دلیل 

ها نیز در هر دو رسد. دو سناريو افزايش توام قیمتمناطق روستايي چندان جدي به نظر نمي

 انجامد.روستايي به افزايش نابرابري مي ويژهمنطقه به
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هاي مختلف درآمدي هاي توزیع درآمد گروه( اثرات سناریوهاي تغییر قیمت بر روي شاخص7جدول )

 مناطق شهري
 درآمدگروه كم گروه متوسط درآمدي گروه پردرآمد گروه درآمدي

 g h g h g h هاي توزيع درآمدشاخص

 افزايش در قیمت تمامي كاالها

16 030/2 438/2 011/2 181/2 013/2 113/2 

36 030/2 438/2 011/2 181/2 013/2 113/2 

56 030/2 438/2 011/2 181/2 013/2 113/2 

166 030/2 438/2 011/2 181/2 013/2 113/2 

 مت قندافزايش قی
56 113/2 181/1 114/2 001/2 131/2 841/2 

166 421/2 311/1 101/2 041/2 113/2 831/2 

 مت نان و برنجافزايش قی
56 013/2 313/2 118/2 011/2 133/2 818/2 

166 011/2 114/2 111/2 08/2 118/2 831/2 

 قیمت قند و برنجافزايش 
56 814/2 1/1 10/2 081/2 011/2 123/2 

166 841/2 111/2 18/2 040/2 081/2 113/2 

 مت نانافزايش قی

26 811/2 113/2 124/2 021/2 131/2 881/2 

56 823/2 113/2 128/2 020/2 113/2 802/2 

166 011/2 102/2 121/2 113/2 110/2 821/2 

 هاي تحقیقته: يافمنبع

هاي مختلف درآمدي مناطق هاي توزیع درآمد گروه( اثرات سناریوهاي تغییر قیمت بر روي شاخص5جدول )

 روستایی
 درآمدگروه كم گروه متوسط درآمدي گروه پردرآمد گروه درآمدي

 g h g h g h هاي توزيع درآمدشاخص

افزايش در قیمت 

 تمامي كاالها

16 101/2 011/2 184/2 013/2 081/2 141/2 

36 101/2 011/2 184/2 013/2 081/2 141/2 

56 101/2 011/2 184/2 013/2 081/2 141/2 

166 101/2 011/2 184/2 013/2 081/2 141/2 

 افزايش قیمت قند
56 141/2 811/2 100/2 083/2 001/2 112/2 

166 144/2 813/2 101/2 042/2 003/2 113/2 

افزايش قیمت نان 

 و برنج

56 113/2 811/2 103/2 010/2 083/2 111/2 

166 131/2 811/2 181/2 044/2 040/2 131/2 

افزايش قیمت قند 

 و برنج

56 113/2 811/2 181/2 /2048 040/2 131/2 

166 131/2 813/2 110/2 030/2 033/2 401/2 

 افزايش قیمت نان

26 101/2 011/2 111/2 031/2 011/2 130/2 

56 101/2 01/2 141/2 8/2 031/2 401/2 

166 104/2 010/2 111/2 883/2 821/2 431/2 

 هاي تحقیق: يافتهمنبع
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 ب( تاثیر بر شاخص اتکینسون

از برآورد شاخص اتكینسون در مناطق شهري و روستايي با استفاده از مقادير  دست آمدهبهنتايج 

است. در جامعه شهري بیشترين سطح نابرابري  آمده (1)ول پارامتر گريز از نابرابري در جد متفاوت

باشد. اما در جامعه و كمترين مقدار آن مربوط به گروه پردرآمد ميدرآمد مربوط به گروه كم

 درآمد و كمترين آن در گروه متوسط درآمديروستايي بیشترين میزان نابرابري مربوط به گروه كم

 است.

مختلف درآمدي خانوارهاي شهري و  گروههايبراي شده ( شاخص اتکینسون محاسبه2جدول )

 روستایی
 خانوارهاي روستايي رهاي شهريخانوا گروه درآمدي

2 1 5.0 2 1 5.0 

 2132/2 2341/2 1118/2 238/2 1833/2 0213/2 گروه پردرآمد

 2111/2 2031/2 2411/2 2141/2 2813/2 2108/2 گروه متوسط درآمدي

 2483/2 2311/2 8031/2 2143/2 2111/2 0813/2 درآمدگروه كم

 هاي تحقیق: يافتهمنبع

. در است در ادامه نتايج مربوط به اثر سناريوهاي مطرح شده بر روي شاخص اتكینسون ارائه شده

است بر روي تغییر نسبت به مقدار اولیه، تمركز شود نه مقادير مطلق آن. اين مجموعه سعي شده

است كه در واقع به  گزارش شده 0و  1، 4/2برابر با  همچنین شاخص اتكینسون با مقادير 

یان دهد. به بنابرابري پايین، متوسط و باال را نشان مي هايهترتیب توابع رفاه اجتماعي با درج

بیشتر  ر دهد ) هر چه مقدامیزان حساسیت اين شاخص را به اندازه نابرابري نشان مي ديگر 

ه د(. نتايج اين بخش با توجه به هدف مقايسشوشود میزان حساسیت به نابرابري نیز بیشتر ميمي

 ت.اس در مناطق شهري و روستايي قالب دوازده جدول و بصورت پیوسته ارائه شده مذكورشاخص 

يش همزمان قیمت تمامي كاالها شود با افزاشده نیز مالحظه مي طور كه در جداول ارائههمان

درصد افزايش در میزان شاخص گروه پردرآمد در مناطق شهري بیشتر از مناطق روستايي است. 

نیز شكاف درآمدي در مناطق  0اين درحالي است كه میزان اين شاخص با درجه گريز از نابرابري 

هاي ان مشابه شاخصدهد. اما در همین گروه سناريوي افزايش قیمت نروستايي را كاهش مي

دهد كه اين درصد كاهش در مناطق روستايي توزيع قبلي، در هر دو منطقه نابرابري را كاهش مي

بیشتر است. افزايش قیمت نان و برنج در مناطق روستايي درصد بااليي از افزايش نابرابري را در 

نندگان كگي باالي مصرفبر وابست دوبارهدهد. اين روند تايیدي مقايسه با مناطق شهري نشان مي
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مناطق روستايي به كاالهاي كربوهیدراتي است. افزايش قیمت قند درصد افزايش بااليي از نابرابري 

هد. ددهد، اين در حالي است كه براي مناطق روستايي نابرابري اندكي كاهش نشان ميرا نشان مي

باالي درآمدي. اما  هطبق گردد به میزان مصرف محصوالت قندي در خانوارهايكه اين باز مي

سناريوي افزايش توام قیمت قند و برنج در منطقه شهري به شدت به افزايش نابرابري دامن زده 

كند. اما سناريوي افزايش توام قیمت نان و برنج در منطقه شهري به شدت به و آن را تشديد مي

كند. در واقع به دلیل مصرف بیشتر برنج در مقايسه افزايش نابرابري دامن زده و آن را تشديد مي

 اين مسئله رخ داده است.با نان در اين گروه 

در گروه متوسط درآمدي با افزايش همزمان قیمت تمامي كاالها درصد افزايش میزان شاخص در 

بیشتر از مناطق روستايي است. اين درحالي است كه میزان دو شاخص  به نسبتمناطق شهري 

g  وh داد. سناريوي افزايش قیمت نان در مناطق شهري باعث كاهش نیز اين مسئله را نشان مي

انجامد، كه اين افزايش نابرابري در مناطق نابرابري اما در مناطق روستايي به افزايش آن مي

رسد. سه سناريوي آخر در هر دو منطقه به افزايش هاي باالتر جدي به نظر ميروستايي در درصد

انجامد. اما با توجه به حساسیت اين شاخص به میزان نابرابري، سناريوي افزايش نابرابري ميمیزان 

قیمت قند در مناطق شهري با درصد افزايش بیشتري نسبت به مناطق روستايي قرار دارد، در 

 هد.دكه سناريوي افزايش قیمت نان و برنج نابرابري بیشتري را در مناطق روستايي نشان ميحالي

كم درآمد مانند گروه متوسط، افزايش همزمان قیمت تمامي كاالها درصد افزايش  مورد گروه در

میزان شاخص در مناطق شهري بیشتر از مناطق روستايي است و در واقع افزايش نابرابري در 

رسد. سناريوي افزايش قیمت نان در مناطق شهري باعث كاهش مناطق شهري جدي به نظر مي

انجامد، اما میزان افزايش نابرابري در گروه كم مناطق روستايي به افزايش آن مي نابرابري اما در

رسد. سناريو افزايش قیمت قند در مناطق شهري به نابرابري درآمد روستايي شديد به نظر مي

سد. رباالي گريز از نابرابري جدي به نظر نمي هايهدامن زده حال آنكه در مناطق روستايي در درج

ش تر به افزايتوام قیمت قند و برنج در مناطق شهري نسبت به مناطق روستايي جديافزايش 

جود و روستايي افزايش نابرابري ويژهانجامد. در سناريوي آخر نیز در هر دو منطقه بهنابرابري مي

 خواهد داشت.

 ط و كممتوسهاي ويژه در درصدهاي باالتر موقعیت گروههافزايش همزمان قیمت تمامي كاالها، ب

سیاست افزايش  عمالدهد و اطور محسوسي در مخاطره قرار ميهرا در مناطق شهري ب درآمد

بر اساس نتايج  صورت گیرد.ذكر شده هاي خاص به گروه توجههمزمان در مناطق شهري بايد با 
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هاي مورد بررسي افزايش توأم قیمت نان و برنج در میان هر دو گروه متوسط درآمدي شاخص

دنبال دارد. همچنین بر اساس هرا ب همانندكنندگان شهري و روستايي نتايج نزديک و مصرف

فقیر  فقیر در مناطق روستايي نسبت به گروه توان استنباط كرد كه گروهنتايج براي نان مي

 ي وابستگي شديدتري به مصرف نان در الگوي خود دارند. مناطق شهر

 درآمد مناطق شهري( اثرات سناریوهاي تغییر قیمت بر روي شاخص اتکینسون گروه پر2جدول )

5.0 1 شاخص اتكینسون  2  

 تغییرات
تغییرات نسبت به مقدار 

 (238/2)اولیه 

تغییرات نسبت به مقدار 

 (1833/2اولیه )

تغییرات نسبت به مقدار 

 (0213/2اولیه )

افزايش در قیمت 

 تمامي كاالها

16 01/1 4/1 31/1 

36 01/1 4/1 31/1 

56 01/1 4/1 31/1 

166 01/1 4/1 31/1 

 افزايش قیمت قند
56 00/1 13/1 14/1 

166 11/1 83/1 81/1 

نان و افزايش قیمت 

 برنج

56 10/2 14/2 13/2 

166 11/2 11/2 0/1 

افزايش قیمت قند و 

 برنج

56 1/1 3/1 1/1 

166 11/1 11/1 11/1 

 افزايش قیمت نان

26 13/2 13/2 13/2 

56 11/2 11/2 14/2 

166 31/2 1/2 11/2 

 هاي تحقیق: يافتهمنبع

  



 744...تحليل اثر كاهش يارانه مواد غذايي

 اتکینسون گروه متوسط درآمدي مناطق شهري ( اثرات سناریوهاي تغییر قیمت بر روي شاخص2جدول )

5.0 1 شاخص اتكینسون  2  

 تغییرات
تغییرات نسبت به مقدار اولیه 

(2141/2) 

تغییرات نسبت به مقدار اولیه 

(2813/2) 

تغییرات نسبت به مقدار اولیه 

(2108/2) 

قیمت افزايش در 

 تمامي كاالها

16 31/1  13/1  11/4  

36 31/1  13/1  11/4  

56 31/1  13/1  11/4  

166 31/1  13/1  11/4  

 افزايش قیمت قند
56 18/1  10/1  11/1  

166 83/1  81/1  88/1  

افزايش قیمت نان و 

 برنج

56 11/1  11/1  11/1  

166 83/1  83/1  81/1  

افزايش قیمت قند و 

 برنج

56 01/1  01/1  8/1  

166 43/1 41/1 10/1 

 افزايش قیمت نان

26 11/2 11/2 11/2 

56 33/2 31/2 31/2 

166 34/2 31/2 31/2 

 هاي تحقیق: يافتهمنبع
 ( اثرات سناریوهاي تغییر قیمت بر روي شاخص اتکینسون گروه كم درآمد مناطق شهري0جدول )

5.0 1 شاخص اتكینسون  2  

 تغییرات
تغییرات نسبت به مقدار 

 (2143/2اولیه)

تغییرات نسبت به مقدار 

 (2111/2اولیه)

تغییرات نسبت به مقدار 

 (0813/2اولیه)

افزايش در قیمت 

 تمامي كاالها

16 1/0 1/1 31/1 

36 1/0 1/1 31/1 

56 1/0 1/1 31/1 

166 1/0 1/1 31/1 

 افزايش قیمت قند
56 4/1 4/1 4/1 

166 11/1 18/1 10/1 

افزايش قیمت نان و 

 برنج

56 13/2 1/1 8/1 

166 1/2 31/1 11/1 

افزايش قیمت قند و 

 برنج

56 0/1 11/1 14/1 

166 18/1 1/1 81/1 

 افزايش قیمت نان

26 18/2 10/2 18/2 

56 31/2 31/2 31/2 

166 31/2 31/2 31/2 

 هاي تحقیق: يافتهمنبع
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 ( اثرات سناریوهاي تغییر قیمت بر روي شاخص اتکینسون گروه پردرآمد مناطق روستایی16جدول )
5.0 1 شاخص اتكینسون  2  

 تغییرات
 تغییرات نسبت به مقدار اولیه

(213/2) 

 مقدار اولیهتغییرات نسبت به 

(2341/2) 

 تغییرات نسبت به مقدار اولیه

(1118/2) 

افزايش در قیمت 

 تمامي كاالها

16 1/2 18/2 13/2 

36 1/2 18/2 13/2 

56 1/2 18/2 13/2 

166 1/2 18/2 13/2 

 افزايش قیمت قند
56 13/2 13/2 13/2 

166 11/2 13/2 1/2 

افزايش قیمت نان و 

 برنج

56 11/1 11/1 10/1 

166 01/1 00/1 00/1 

افزايش قیمت قند و 

 برنج

56 11/1 10/1 11/1 

166 0/1 0/1 01/1 

 افزايش قیمت نان

26 43/2 11/2 11/2 

56 43/2 41/2 14/2 

166 41/2 1/2 13/2 

 هاي تحقیق: يافتهمنبع

 درآمدي مناطق روستایی( اثرات سناریوهاي تغییر قیمت بر روي شاخص اتکینسون گروه متوسط 11جدول )
5.0 1 شاخص اتكینسون  2  

 تغییرات
 تغییرات نسبت به مقدار اولیه

(2111/2) 

 تغییرات نسبت به مقدار اولیه

(2031/2) 

 تغییرات نسبت به مقدار اولیه

(2411/2) 

افزايش در قیمت 

 تمامي كاالها

16 11/1  13/1  13/1  

36 11/1  13/1  13/1  

56 11/1  13/1  13/1  

166 11/1  13/1  13/1  

 افزايش قیمت قند
56 8/1  8/1  8/1  

166 14/1  14/1  11/1  

افزايش قیمت نان و 

 برنج

56 0/1  01/1  01/1  

166 11/1  13/1  13/1  

افزايش قیمت قند و 

 برنج

56 03/1  03/1  8/1  

166 41/1  11/1  14/1  

 افزايش قیمت نان

26 11/1  14/1  13/1  

56 1/0  11/0  18/0  

166 13/8  0/8  01/8  

 هاي تحقیق: يافتهمنبع
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 درآمد مناطق روستایی( اثرات سناریوهاي تغییر قیمت بر روي شاخص اتکینسون گروه كم12جدول )
5.0 1 شاخص اتكینسون  2  

 تغییرات
تغییرات نسبت به مقدار اولیه 

(2483/2) 

تغییرات نسبت به مقدار اولیه 

(2311/2) 

تغییرات نسبت به مقدار اولیه 

(8031/2) 

افزايش در قیمت تمامي 

 كاالها

16 11/1 18/1 04/1 

36 11/1 18/1 04/1 

56 11/1 18/1 04/1 

166 11/1 18/1 04/1 

 افزايش قیمت قند
56 1/1 13/2 11/2 

166 18/1 14/2 1/1 

 افزايش قیمت نان و برنج
56 11/1 1/1 1/1 

166 80/1 11/2 0/1 

افزايش قیمت قند و 

 برنج

56 08/1 4/1 3/1 

166 11/1 3/1 13/1 

 افزايش قیمت نان

26 10/1 04/1 88/1 

56 33/1 12/1 14/1 

166 01/0 31/1 18/1 

 هاي تحقیقيافته: منبع

 هاگیري و پیشنهادنتیجه
طور كه مالحظه شد، برنج در گروه باالي درآمدي در جامعه شهري و روستايي بیشترين همان 

هاي است. اما هر چه به سمت گروه خوراكي خانوار به خود اختصاص داده هايهزينهسهم را در 

 شود.از سهم اين گروه كاسته و به سهم گروه نان افزوده مي شوددرآمدي پايین حركت 

 شود:ها مطالب زير استنباط ميهاي مربوط به تاااثیر افزايش قیمتبا توجه به تحلیل

سناريوي افزايش همزمان قیمت نان و برنج مصرف گروه درآمدي پايین را بیشتر تحت تاثیر قرار 

 كمي بر مصرف گروه درآمدي باال دارد.دهد، اين در حالي است كه تاثیري مي

هاي متوسط درآمدي و شهري و گروه هايامعهبا افزايش قیمت نان گروه درآمدي پايین در ج

 گیرند. پايین در جوامع روستايي بیشتر تحت تاثیر افزايش قیمت قرار مي

همزمان  ايشسناريوي افزايش قیمت قند بیشتر متوجه گروه پردرآمد شهري و روستايي است و افز

 شود.ها توصیه نميآن به همراه برنج براي اين گروه

دهد كه سناريوهاي افزايش همگاني قیمت هاي توزيع درآمد نشان ميبررسي تغییرات شاخص

كنندگان روستايي تحت تاثیر تمامي كاالها، گروه متوسط درآمدي خانوار شهري بیش از مصرف
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گذاري بر گروه متوسط بیش از گروه كم درآمد ان تاثیردهد. اين در حالي است كه میزقرار مي

  باشد.در مناطق روستايي و شهري مي

در مجموع بر اساس نتايج اين مطالعه هر گونه اقدام در جهت كاهش يارانه كاالهاي اساسي بايد 

عه طالآمده م دستهبا استناد به نتايج ب هاي بیشتر صورت گیرد.همراه با احتیاط الزم و بررسي

 زير ارائه گرديده است. هايپیشنهاد

پايین درآمدي كه اغلب داراي بعد خانوار بیشتري  هايهقیمت نان گرچه براي گروه زيادي از طبق

هاي درآمدي متوسط و باال كه بخش مهمي را در نیز هستند داراي ضرورت است، اما براي گروه

است. به همین جهت، افزايش قیمت نان  تر از توانايي پرداخت آندهند، پايینشهرها تشكیل مي

درآمد درآمد شهري و خانوارهاي متوسط و كمحتي به میزان پايین نیز براي خانوارهاي كم

رسد و حذف آن با توجه به ابعاد نابرابري و گستردگي روستايي غیر قابل تحمل به نظر مي

 دارد.  ناپذيري به دنبالبازگشت پیامدهايوابستگي غذايي مربوط به آن، 

سهم اندكي در كل  روستايي كنندگاندر میان مصرف هاهزينهلحاظ سهم در مورد قند وشكر از 

اندكي  درآمدي نابرابريانتظار با افزايش قیمت اين كاال بر طبق  از اين رو ،زندگي دارند هايهزينه

يین توزيع شود. درآمدي پا در میان گروه كاالشود اين ولي در عین حال پیشنهاد ميشد.  ديده

 شود.در مقیاس كم پیشنهاد ميدر میان گروه درآمدي باالافزايش قیمت آن در مورد 

ين در میان ا تنهاشود كاالي برنج درآمد پیشنهاد ميبا توجه به سهم مصرفي برنج در گروه كم

 42صد ها توزيع شود. اگرچه افزايش توام قیمت آن به همراه قند، با اندكي احتیاط با درگروه

طور همزمان، نتايج نشان داد كه هها بشود. اما در مورد افزايش سطح عمومي قیمتتوصیه مي

هاي متوسط اين مناطق نیز دچار درآمد شهري و روستايي، گروهحتي عالوه بر خانوارهاي كم

هر درصدي آنها براي  12زند، با اين حال تنها افزايش مشكل شده و به نابرابري موجود دامن مي

درآمد شهري و روستايي بتوانند از توزيع هاي كمشود، در حالتي كه گروهدو منطقه پیشنهاد مي

 روغن و قند و برنج برخوردار باشند.

شود كه ابتدا كنندگان، پیشنهاد مياز مصرف ايگستردهبا توجه به لزوم حمايت از طیف 

در اين رابطه  شود. اعمالتدابیر مورد نظر در مورد آنها  پس از آنخانوارهاي هدف شناسايي و 

 هاي زير مشمول دريافت يارانه قرار بگیرند:شود گروهپیشنهاد مي

 هايهمثل كمیته امداد امام خمیني، بهزيستي و موسس يهايخانوارهايي كه تحت پوشش سازمان

 باشند.خیريه مي
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نان و نیز ز شوندشناسايي مي هاآموزشگاهتوسط  تغذيه بوده وخانوارهاي كودكاني كه دچار سوء

 شوند.در روستاها معرفي مي ويژهها بهبارداري كه كمبود غذايي دارند و توسط بهداري

توانند با معرفي شوراهاي شهر و روستا مشمول طرح مي ياد شدههاي خانوارهاي خارج از گروه

 قرار بگیرند.

را تولیدكنندگان محصوالت كشاورزي  آن كنندگانمصرف بیشترروستايي كه  هايجامعهدر 

تواند به عنوان ، میزان زمین قابل كشت در دسترس خانوارهاي روستايي ميدهندتشكیل مي

 .هاي مورد نظر قرار گیردمعیاري براي شناسايي گروه

ذارد گاي مياري به جها به صورت عمومي آثار زيانبالبته تجربه كشورها نشان داده كه حذف يارانه

 هاي اجتماعي باشد.كار به صورت تدريجي و همراه با حمايت لذا بايد اعمال اين

 منابع
تحلیل هاي سیاستي آثار حذف يارانه كاالهاي اساسي بر شاخص  (1833بانوئي، ع. ا و پروين، س )

زندگي خانوارهاي شهري و روستايي در چهارچوب تحلیل مسیر ساختاري، فصلنامه هزينه 

 .1-88: 1، شماره 4صاد مقداري )بررسي اقتصادي سابق(، دوره اقت

 نامهپايان ايران، در غذايي امنیت بر موادغذايي يارانه نظام اصالح اثر بررسي( 1833. )م دامن،پاك

 .شیراز دانشگاه ارشد، گروه اقتصاد كشاورزي دانشكده كشاورزي، كارشناسي

اثرات رفاهي حذف يارانه كاالهاي اساسي بر خانوارهاي گیري ( اندازه1833نژاد، ع. ا. )خسروي

 .1-81: 4شهري ايران، فصلنامه پژوشنامه بازرگاني، شماره 

كنندگان در ايران، ( اثرات كاهش يارانه مواد غذايي بر مصرف1838زاده، ز. و نجفي، ب. )فرج

 .184-141(: 02هاي اقتصادي ايران، )فصلنامه پژوهش

( بررسي توزيع منافع يارانه غذا در ايران، اقتصاد 1833ع و نجفي، ب. ) كرمي، آ. اسماعیلي،

 .111-138: 1، شماره 8كشاورزي، جلد 

( بررسي اثرات پرداخت يارانه نان در ايران و كاهش آن در اقتصاد. اقتصاد گندم 1833مجتهد، ا. )

ي و اقتصاد ريزهاي برنامهاز تولید تا مصرف. مجموعه مقاالت پژوهشي. مؤسسه پژوهش

 تهران. ،كشاورزي

هاي درآمدي ( سنجش يارانه كاالهاي اساسي و نحوه توزيع آن بین دهک1831محمدي، ش. )

اقتصاد، گروه اقتصاد دانشكده ادبیات و علوم انساني،  نامه كارشناسي ارشدپاياندر استان ايالم، 

 دانشگاه بوعلي سینا همدان.
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