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  چكيده
 هاي سياست اتخاذ يافته توسعه كشورهاي حتي و توسعه حال در كشورهاي در رايج هاي سياست از يكي

 كه داشته معايبي اساسي كاالهاي يارانه جمله از ها يارانه پرداخت اما. است يارانه پرداخت و مناسب حمايتي
 رويكرد اين و است داده سوق ها يارانه هدفمندسازي سمت به را توسعه حال در و يافته توسعه كشورهاي

 اساسي كاالهاي يارانه ياين مقاله درصدد ارزيابي اثرات هدفمندساز .داشت خواهد خانوار رفاه بر را اثراتي
 خشكبار، و ها ميوه ها، چربي و ها پرندگان، روغن  غالت و نان، گوشت، لبنيات و تخم(مورد مطالعه 

 ييو شناسا اصفهان استان شهري مناطق خانوارهاي رفاه بر) ساير گروه و شكر و قند حبوبات، و سبزيجات
 ي نظريه از منظور، اين براي. باشد مي غذايي مواد قيمت تغييرات از درآمدي هاي دهك پذيري يبآس يبترت

 برآورد در) SUR( نامرتبط ظاهر به هاي رگرسيون روش به خطي مخارج سيستم از خاص طور به و تقاضا
 رفاه تغيير ارزيابي جهت معادل تغييرات و جبراني تغييرات معيارهاي سپس و تقاضا معادالت
درآمد خانوارهاي -هزينه هاي داده اساس بر تقاضا سيستم تخمين. است شده استفاده كنندگان مصرف

 تغييرات محاسبه از حاصل نتايج .انجام شده است 1383-1390استان اصفهان و براي دوره زماني  يشهر
 نبوده رو روبه يكه با شكست ساختار اصفهان استان شهري خانوار كاالي گروه 4 معادل تغييرات و جبراني
. باشد مي اساسي كاالهاي يارانه هدفمندسازي از بعد خانوارها رفاه كاهش دهنده نشان ،1390در سال  است

 خانوارهاي كه كرد بيان توان مي نيز ها يارانه هدفمندسازي از موجود توصيفي هاي داده اساس بر همچنين
 ي،دهك اول درآمد 1390در سال . اند شده رفاه افت دچار 1390 سال در اصفهان استان شهري

   .است بوده ها قيمت افزايش مقابل در دهك پذيرترين يبآس
كاالهاي اساسي، سيستم مخارج خطي، تغييرات جبراني، تغييرات معادل، رفاه : كليدي واژگان
  .كننده مصرف
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  مقدمه -1

با اين وجود، رشد و توسعه اقتصادي از . جهان داراي اقتصادهايي بسيار متفاوت و ناهمگون است
ست كه در روند منافع و مزاياي فراواني ا دليل اين امر .باشد ميداف اساسي هر كشوري جمله اه

روندي است پويا كه از يك مقطع خاص تاريخي در توسعه ديگر  ازسوي. يابد رشد تحقق مي
هدف اين روند پويا توزيع عادالنه درآمد و از . شود اقتصادي يك جامعه شروع مي -حيات سياسي
يافته يكي از  توسعهورهاي در كش عدر واق ).1381، جو حق(عدالتي در جامعه است   بين بردن بي

يت زندگي و سطح رفاه اجتماعي در جامعه اقتصادي، ارتقاي كيفگذاران  سياستمهم  اهداف
شود، بلكه اين كشورها  در كشورهاي در حال توسعه نيز فقط رشد اقتصادي هدف تلقي نمي. است
اصلي و از معيارهاي  اهدافيافته افزايش رفاه اجتماعي را يكي از  همانند كشورهاي توسعهنيز 

  ). 1378، خاني موسي(گيرند  يافتگي در نظر مي توسعه
مقوله رفاه عمومي و ... ها، انتظارها، اميدها و با انباشتي از خواستهنيز قوع انقالب اسالمي در ايران و

دسترسي به سطح مطلوبي از زندگي را براي دولتمردان و مسئوالن نظام در اولويت نخست قرار داد 
و به اين ترتيب شعار عدالت اجتماعي و بهبود وضعيت رفاه اجتماعي مردم ايران سرلوحه امور قرار 

و پيدايش شد رنگ  هاي انقالب، شعار عدالت اجتماعي رفته رفته كم خستين سالاما در ن. گرفت
در واقع، گسترش فاصله طبقاتي، توزيع . گيري است هاي ثروت و اقشار مرفه در حال شكل كانون

پذيرسازي رفاه  عالئم آسيب از همه روت، فزوني جمعيت زير خط فقر و غيرهنامتعادل درآمد و ث
با استفاده (روند توزيع درآمد در ايران  همچنين .هاي پيشين است يري با وعدهگ اجتماعي و فاصله

از وضعيت مطلوبي برخوردار  مدتوزيع درآاست كه آن دهنده  نشان )از تغييرات ضريب جيني
   ).1381، جو حق( نيست

بر اين اساس، افزايش رفاه اجتماعي جزء ضروريات كشور است و ايجاد رفاه اجتماعي مطلوب 
قانون اساسي مسئوليت آن را به عهده  44و  29اي است كه اصل  براي كليه اقشار جامعه وظيفه

هاي ارزيابي عملكرد دولت محسوب  دولت گذاشته است و اجراي اين اصل يكي از شاخص
در هاي مهم كشورهاي  هاي نيازمند يكي از برنامه و حمايت از گروه 1بازتوزيع درآمد .شود مي

ترين  كه امروزه شعار عدالت اجتماعي يكي از محوري طوري باشد، به مييافته  توسعهو حال توسعه 
هاي  استراتژييكي از  و) 1385پرمه و حيدري، (شود  سوب ميها از جمله ايران مح شعار دولت

                                                            
1. Redistribution of Income 
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، ديني تركماني(پرداخت يارانه بوده است ور گسترش عدالت و بازتوزيع درآمد، به منظدولت 
1375.(   
بوده افزايشي  1352-1385ي  دورهثابت در هاي  قيمتپرداختي دولت به هاي  يارانهن روند در ايرا

هاي  بخشهمسو با رشد درآمدهاي نفتي در ها  يارانهرشد ) 1353(و بعد از شوك اول نفتي 
بيش از  )اي يارانهغذايي  مصرف مواد( مصرفيهاي  يارانههمچنين سهم . استمختلف بوده 

به  1352در سال % 74مصرفي از هاي  به طوري كه يارانه ؛توليدي و خدماتي بوده استهاي  يارانه
مجموع يارانه از طرف ديگر  ).1390، و همكاران كرمي(رسيده است  1385در سال % 2/95

 45/42972و  3/42409به ترتيب معادل  1388و  1387 هاي سالپرداختي به كاالهاي اساسي طي 
درصد،  62يارانه كاالهاي اساسي با حدود و ) 1388داوودي و اشرفي، ( تميليارد ريال بوده اس

 ،و همكاران اكبري(اند  دادهبه خود اختصاص  1387را در بودجه سال ها  يارانهقسمت عمده 
1389.(  

غذايي بر اقتصاد كشورها بر جاي  و از جمله يارانه موادها  يارانهبا توجه به معايبي كه پرداخت 
خود هاي  سياستو ها  ريزي برنامهرا سرلوحه ها  يارانه سازيكشورها هدفمند تماميگذاشت  مي

در پي عدم موفقيت قابل توجه رغم  علينبوده و همواره  مبراايران نيز از اين موضوع . قرار دادند
در راستاي اهداف از  1389آذر  28دولت نهم در  سرانجام .استاجراي برنامه هدفمندي بوده 

پذير شدن اقتصاد ايران، اقدام به اجراي  شده گسترش عدالت، كاهش تورم و رقابت پيش تعيين
ها يكي از هفت بخش طرح تحول اقتصادي  قانون هدفمند سازي يارانه. ها نمود برنامه حذف يارانه

از جمله اقدامات اين طرح اصالح . هاي مهم اصالح ساختار اقتصادي است باشد كه از طرح مي
 المللي بين هاي پيشنهادي از طرف صندوق ترين برنامه شد كه از ديرباز يكي از مهمبا ها مي قيمت
هاي نسبي و كاهش  ها از طريق تغيير قيمت در واقع يارانه. است بوده كشورها از بسياري پول به

ز ها مانع ا اقتصاد را تحت تأثير قرار داده و بنابراين با تحريف قيمت ،اي قيمت نسبي كاالهاي يارانه
اقتصادي هاي  سياستبه منظور اعمال بنابراين ). 1388، نژاد خسروي(شوند  تخصيص بهينه منابع مي

مرتبط با افزايش عرضه، تنظيم بازار، كاهش يا افزايش هاي  سياستو ها  قيمتاز جمله اثر تغيير 
بيني  پيش، تأمين امنيت غذايي و سالمت افراد جامعه و كنندگان مصرفبر رفاه بندي  مالياتيارانه، 

نسبت به تغيير كنندگان  مصرفواكنش ي  نحوهتقاضا براي آينده و يا شرايط متغير، اطالع از 
بدين منظور در اين پژوهش براي بررسي تأثير  ).1366صنيعي، (و درآمد ضروري است ها  قيمت

سيستم مخارج خطي در نظر  ،خانوار شهر اصفهان هدفمندكردن يارانه كاالهاي اساسي بر رفاه
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و  1تغييرات جبرانيهاي  گيري شاخص اندازههمچنين براي بررسي اثرات رفاهي، . شده استگرفته 
درآمدي از هاي  پذيري دهك آسيببه منظور بررسي ميزان  مورد محاسبه قرار گرفتند و 2معادل

  . ه درآمد خانوار استفاده شده استنسبت تغييرات جبراني ب ،تغييرات قيمت موادغذايي
در ادامه مروري بر مطالعات خارجي و داخلي انجام شده در ارتباط با پژوهش مورد نظر صورت 

   .پرداخته شده استگرفته و بعد از آن به تشريح كامل روش پژوهش و در نهايت نتايج پژوهش 
  

  پيشينه تحقيق -2

  مطالعات خارجي -2-1

غذايي بر روي رفاه  تأثير تغييرات قيمت مواد" ، در مقاله خود تحت عنوان)2013( 3مينوت و دوينا
غذايي بر روي رفاه خانوار غنا  به بررسي تأثيرات حاصل از تغييرات قيمت مواد "خانوار در غنا

در اين مطالعه، از اطالعات درآمد و مخارج خانوارها استفاده شده است و روش . اند پرداخته
 2007مورد بررسي نيز از ژوئن ي  دوره. باشد آل مي ايدهنيز سيستم تقاضاي تقريباً  استفاده شده

در پنج مورد خالصه  CVهمچنين، نتايج ناشي از محاسبه شاخص  .باشد مي 2008لغايت ژوئن 
غذايي بر خانوار  به طور متوسط اثرات افزايش قيمت مواد: اول. باشد ميكه به شرح زير شود  مي

كه اثرات منفي بر خانوارهاي شهري و باشد  مياً كم است و اين نتيجه به اين دليل در غنا نسبت
اين : ؛ دومكنند ميخريداران در مناطق روستايي كه داراي اثرات مثبت هستند همديگر را خنثي 

متفاوت باشد و به اين صورت براي برخي نسبتاً تواند  ميمختلف خانوارها هاي  گروهاثرات بر 
تعداد توليدكنندگان از هر كاالي اساسي در ميان خانوارهاي روستايي نسبتاً كم : سوم .بزرگ باشد

مندي  بهرهكه سياست حمايتي از قيمت كاالها به طور نامتناسب باعث دهد  مياست و بنابراين نشان 
با غذايي، لزوماً متناسب  تأثير ناشي از افزايش قيمت مواد: چهارم. شود ميكشاورزان بزرگ تر  بيش

غنا تعرفه واردات بر برنج را به : و پنجم اينكهباشد  نمياهميت آن كاال در اقتصاد محلي 
  .كند ميمنظوركاهش وابستگي به واردات، تحريك توليد داخلي و كاهش فقر وضع 

غذايي در  ارزيابي رفاهي افزايش قيمت مواد"با عنوان اي  مقاله، در )2011( 4وود، نلسون و نوجريا
غذايي  مقطعي بودجه خانوار، تأثيرات رفاهي افزايش قيمت موادهاي  دادهاستفاده از  با "مكزيك

                                                            
1. Compensating Variation 
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3. Minot & Dewina (2013) 
4. Carl Nelson, Benjamin Wood, and Lia Nogueira (2011) 
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، ميوه و سبزيجات را بر گروه خانوارهاي فقير و مرغ تخمهمچون نان، غالت، گوشت، لبنيات و 
آنها با . بررسي نمودند 2009تا  2006هاي  سالفقير روستايي و شهري در كشور مكزيك طي  غير

غذايي مذكور پرداخته  به تخمين توابع تقاضاي موادآل  ايدهاستفاده از روش سيستم تقاضاي تقريباً 
به وسيله محاسبه تغييرات جبراني كننده  مصرفو سپس اثرات رفاهي اين افزايش قيمت را بر رفتار 

غذايي مذكور كاهش  است كه با افزايش قيمت مواددر اين مطالعه نشان داده شده . بررسي نمودند
درآمد خانوارهاي روستايي به دليل افزايش قيمت اقالم كشاورزي كمتر از كاهش درآمد 

از كاهش سطح تر  بيشخانوارهاي شهري بوده و در نتيجه كاهش سطح رفاه خانوارهاي شهري 
   .رفاه خانوارهاي روستايي بوده است

 اثرات ناشي از افزايش قيمت مواد"، در مطالعه خود تحت عنوان )2012( 1تفرا، دميك و راشيد
درجه آل  ايدهبا استفاده از روش سيستم تقاضاي تقريباً : غذايي بر رفاه خانوار روستايي در اتيوپي

در . اند پرداختهغذايي بر رفاه خانوار روستايي در اتيوپي  به بررسي اثرات افزايش قيمت مواد "دوم
هاي  دورهاز اطالعات درآمد و مخارج خانوار روستايي اتيوپي و همچنين از پانل ديتا و  اين مطالعه

. استفاده شده است 2009و  2004، 1999، 1994هاي  سالشامل هر دو نوسان قيمت باال و پايين در 
نتايج نشان . قرار گرفتند 1994-2004هاي  سالدر مقابل  2004-2009هاي  سالدر اين مقاله 

درصد افزايش در رفاه  5/10اخير در مجموع در حدود هاي  سالدر ها  قيمتكه افزايش  دهد مي
در واقع . كند ميايجاد  1994-2004درصد براي دوره  1خانوار روستايي را در مقايسه با كمتر از 

 2/7پايين به هاي  قيمتبا ي  دورهدرصد و براي  18باال به هاي  قيمتبا  ي رفاه اجتماعي براي دوره
دراين مقاله نيز به اين مورد اشاره شده است كه فقط خانوارهاي بسيار فقير با . درصد بهبود يافت

هر دو حمايت ( حمايتيهاي  برنامهكشاورزي به حمايت با  درآمد كم و محدود كشاورزي و غير
در بلندمدت، افزايش قيمت محصوالت كشاورزي، توليدكنندگان . نياز دارند) از توليد و مصرف

  . شود ميغذايي در آينده  و اين خود منجر به كاهش قيمت موادكند  ميرا به گسترش توليد تشويق 
  

  مطالعات داخلي -2-2

ارزيابي افزايش "، در مطالعه خود تحت عنوان )1392( ، خداداد كاشي و صحبتينژاد خسروي
 افزايش قيمت مواددرصدد ارزيابي اثرات  "غذايي بر رفاه خانوارهاي شهري ايران قيمت مواد

بر رفاه خانوارهاي ) مرغ تخمنان، گوشت قرمز، گوشت سفيد، لبنيات و (غذايي مورد مطالعه 

                                                            
1. Nigussie Tefera, Mulat Demeke and Shahidur Rashid (2012) 
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در برآورد  AIDSبراي اين منظور، از نظريه تقاضا و به طور خاص از روش . باشند ميشهري ايران 
استفاده شده دگان كنن مصرفمعادالت تقاضا و سپس معيار تغيير جبراني جهت ارزيابي تغيير رفاه 

بودجه خانوارهاي شهري ايران و براي دوره زماني هاي  دادهتخمين سيستم تقاضا بر اساس . است
تحقيق حاكي از آن است كه هاي  يافته. شود ميبا استفاده از روش پانل ديتا انجام  1389-1375

هاي  دهكاز تر  يشاي ب هزينهپايين هاي  دهكغذايي در  كاهش رفاه ناشي از افزايش قيمت مواد
   .باال استهاي  دهكمياني و 

ها  يارانهتحليل تأثير هدفمند كردن "، در مقاله خود تحت عنوان )1391( اكبري و مؤذن جمشيدي
ميزان مخارج اند  كردهسعي  "بر درآمد و مخارج خانوار روستايي مطالعه موردي استان اصفهان

مستقيم يارانه هاي  دريافتدر مقايسه با ) السيزده قلم كا(روستايي در اقالم ضروري زندگي 
گوشت، گوشت مرغ، روغن، : اين سيزده قلم كاال عبارتند از. پرداختي به خانوار را محاسبه كنند

تخم مرغ چاي، حبوبات، ميوه و مركبات، سبزيجات، برنج، قند و شكر، ماست، شير، پنير و 
و درصد  1/1/1391و  1/10/1389منتهي به هاي  قيمتهمچنين در اين مقاله از اطالعات . باشند مي

افزايش قيمت، متوسط مصرف خانوار در ماه و هزينه ايجاد شده براي سيزده قلم كاالي اساسي 
استفاده شده است و به اين نتايج دست يافتند كه قيمت تنها سيزده قلم كاالي خوراكي از آذر 

نفره  1/4هزار توماني يك خانوار  182ن از يارانه هزار توما 120، بيش از 1391تا فروردين  1389
درصد از مبلغ يارانه پرداختي  67روستايي را در استان اصفهان در هر ماه به خود اختصاص داده كه 

درصد رشد  61زماني مورد نظر به طور متوسط ي  دورهدر ها  خوراكيدر واقع قيمت سبد . باشد مي
فقط صرف تأمين ها  يارانهبلغ پرداختي به خانوار از محل درصد از م 67 به عبارتي. داشته است

 33شده است و  1391توسط خانوار براي سال  1389همان مقدار كاالي خريداري شده در سال 
ساير نيازهاي خانوار باشد كه به طور قطع به جز كننده  تأميندرصد باقي مانده از مبلغ يارانه بايد 
   .اند گرديده، ساير خانوارهاي روستايي مواجه با كاهش رفاه دهك اول يا پايين مناطق روستايي

بررسي حداقل معاش مناطق شهري و "در مقاله خود تحت عنوان ) 1391( سعادت و قاسمي
به بررسي ميزان خط فقر مناطق  ")1374-86(و مقايسه با كل كشور  روستايي استان كرمانشاه

شهري و روستايي استان كرمانشاه و همچنين كل كشور با استفاده از سيستم مخارج خطي طي 
شش گروه كه عبارتند از  ،در اين مقاله به منظور برآورد خط فقر. پردازند مي 1374-86هاي  سال

هداشت و درمان، و دخانيات، مسكن و سوخت، پوشاك و كفش، بها  آشاميدني، ها خوراكي
حمل و نقل : لوازم، اثاثيه و خدمات خانوار و گروه ساير در نظر گرفته شدند كه گروه ساير شامل
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نتايج . باشد ميو ارتباطات، تفريحات و سرگرمي، تحصيل و آموزش و كاالها و خدمات متفرقه 
روندي ها  سالكه خط فقر در مناطق شهري و روستايي استان كرمانشاه طي اين دهد  مينشان 

حاكي از آن است كه در مناطق شهري و روستايي استان ها  يافتهصعودي داشته است؛ همچنين 
در . باشد ميسهم از خط فقر را دارا ترين  بيشو دخانيات ها  آشاميدني، ها خوراكيكرمانشاه، گروه 

سهم از خط فقر را ترين  بيشو دخانيات، ها  آشاميدني، ها خوراكيمناطق روستايي كشور نيز گروه 
سهم از خط فقر متعلق به گروه مسكن و سوخت ترين  بيشدارد اما در مناطق شهري كشور، 

هم در مناطق شهري و هم در مناطق دهد  ميدرآمدي نيز نتايج نشان هاي  كششدر مورد . باشد مي
  .باشند ميروستايي استان كرمانشاه، گروه ساير و همچنين لوازم و اثاثيه لوكس 

: اثرات تعديل قيمت كاالهاي اساسي"، در مقاله خود تحت عنوان )1390(نژاد  خسرويزايي و مير
به دنبال پاسخ به اين  "و قند و شكر بر سطح رفاه خانوار شهري و روستاييروغن نباتي نان، برنج، 

ي كه معادل پولي يارانه براي جلوگيري از كاهش رفاه خانوارهاي شهري و روستايباشند  ميسؤال 
چقدر نباتي   روغنهر يك از كاالهاي نان، قند و شكر و ) حذف يارانه(در هنگام تعديل قيمت 

است و آيا معادل پولي يارانه براي جلوگيري از كاهش رفاه در هنگام تعديل قيمت براي 
خام بودجه خانوارهاي شهري و هاي  دادهخانوارهاي مختلف متفاوت است؟ در اين مقاله از 

سيستم تقاضاي  ،الگوي مورد استفاده. استفاده شده است 1386لغايت  1383هاي  سالروستايي طي 
آمده از به دست بر اساس نتايج . باشد مينامرتبط  به ظاهرهاي  رگرسيونروش  بهآل  ايدهتقريباً 

گر  نشانو قند و شكر روغن نباتي درصدي قيمت براي هر يك از كاالهاي برنج،  50تعديل منفرد 
اين دامنه . شهري استگانه  پنجزندگي در طبقات ي  هزينهدرصدي شاخص  48/4تا  79/0نوسان 

پس اثر يك سياست تعديل قيمت . درصد است 86/6تا  89/1براي خانوارهاي روستايي بين 
مشخص براي يك كاال، رفاه خانوارهاي روستايي را به مراتب بيش از رفاه خانوارهاي شهري 

 . دهد ميكاهش 
  

  روش پژوهش -3

درآمد خانوار براي هشت  -هزينههاي  دادهبه منظور دستيابي به پاسخ اهداف مطالعه حاضر، از 
و ها  روغن، تخم پرندگانگروه كاالهاي خوراكي كه عبارتنداز غالت و نان، گوشت، لبنيات و 

زماني ي  دورهو خشكبار، سبزيجات و حبوبات، قند و شكر و گروه ساير براي ها  ميوه، ها چربي
گروه ساير، ادغام سه گروه كاالي ماهي و حيوانات همچنين . استفاده شده است 1390-1383
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ادغام اين سه گروه . باشد ها مي آشاميدنيدريايي، نمك و ادويه و تركيبات خوراكي و در نهايت 
ي و همچنين و تركيبات خوراكها  آشاميدنيكاال با هم به دليل تغييرات اندك در دو گروه كاالي 

جهت محاسبه . گروه ماهي و حيوانات دريايي به دليل نداشتن اطالعات ريز اين گروه بوده است
مخارج و شاخص قيمت گروه ساير از ميانگين وزني استفاده شده است كه به روش زير قابل 

  :باشد گيري مي اندازه
  

      
it

itother EE              
     other

it
it E

E
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 ititother PWP  

 

Eit = ها آشاميدنيخوراكي و هاي  تركيبگروه كاالي ماهي،  3مخارج  
Pother =شاخص قيمت گروه ساير  

Pit = گروه كاال 3شاخص قيمت  
همچنين روش مورد استفاده در اين مطالعه به منظور پاسخگويي به اهداف، سيستم مخارج خطي 

 .در ادامه به طور كامل بيان شده استكه باشد  مي

شكل  1941در سال  1اوليه مطالعات نهايي كاالها و خدمات به صورت سيستمي توسط لسرهاي  پايه
تا ارائه تابع كننده  مصرفشكاف ميان نظريه و كاربردهاي تجربي در بررسي رفتار . گرفت

ل جامع تجربي در اين زمينه توسط ادامه داشت اما اولين مد 1948در سال  2رابين-مطلوبيت كالين
ارائه شد كه اين مدل از الگوهاي شناخته شده جهت مطالعات تقاضا بوده و به  1954استون در سال 

  ).1384، نژاد خسروي(معروف شده است ) LES 3( سيستم مخارج خطي
تقاضا، تعداد زيادي از هاي  سيستمسيستم مخارج خطي در مقايسه با يك دستگاه عادي از 

هاي  دادهكه باعث باال بردن درجه آزادي و كاهش دهد  ميپارامترهاي قابل تخمين را كاهش 
به عبارتي در سال ). 1387ابونوري و مالكي، (كند  ميو تفسير ضرايب را آسان شود  ميمورد نياز 

ها پايه نظري بسياري از دستگاهي از توابع تقاضا را ارائه كردند كه بعد 4كالين و روبين 1948
متعاقباً ساموئلسن و . مطالعات تجربي تقاضا گرديد و اصطالحاً سيستم مخارج خطي نام گرفت

  بر مبناي تابع مطلوبيتي به شكل ذيل استوار الذكر  فوقنشان دادند كه دستگاه هايي  مقالهطي  5گيري
                                                            
1. Lessier 
2. Klein & Robin (1948) 
3. Linear Expenditure System 
4. Klein & Rubin (1948) 
5. Samuelson & Geary 
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  :1است
  

                  1i     0 وi    0     و)( iiq                     
n

iit
iqu  )(             

  
از مصرف كننده  مصرف، اين است كه مجموع مطلوبيتي كه كند ميآنچه اين تابع مطلوبيت بيان 

مازاد مصرف هر كاال بر حداقلي از ضرب   حاصلتابعي از كند  ميسبدي از كاالها دريافت 
لذا زماني از . همراه است iβمصرف آن كاالست و سهم اين مازاد در مطلوبيت كل با تواني مانند 

، شود ميكه مصرف از حداقلي كه به عنوان حداقل معاش تعبير شود  ميمصرف كاال رضايت پيدا 
 iβلذا باشد  مين، متفاوت طبيعي است كه مطلوبيت حاصل از كاالهاي گوناگو. تجاوز كند

كه به صورت كميت ثابتي در نظر گرفته شده باشد  ميام  i سهم نهايي مطلوبيت كااليگر  نشان
 و شرطباشد  مي CESتابع فوق از نوع . است 1i  سازد ميشكل تابع را شبه مقعر.  

بر همان دستگاه تواند  ميمطلوبيت، يك تبديل يكنواخت از رابطه باال نيز  2بودناي  رتبهبا توجه به 
تبديل يكنواخت تابع مطلوبيت كه بر روي مقدار حداكثر آن تأثير (ترجيحات داللت داشته باشد 

از رابطه فوق و اندك تغييرات بر روي تابع، به لحاظ گيري  لگاريتملذا ). نخواهد گذاشت
   ).1390، خواه سعادتمكيان و (است تر  مناسبكاربردي 

طراحي اي  گونهو به باشد  ميسيستم مخارج خطي قابل استخراج از يك تابع مطلوبيت مشخص 
تابع مطلوبيتي كه اين . كند ميتقاضا را تأمين ي  هاي نظريه محدوديتشده است كه برخي يا تمام 

تابع مطلوبيت استون گري به . شهرت دارد 3گري-به تابع استونشود  ميسيستم از آن استخراج 
  .شود ميصورت زير تعريف 

  
  )( iiti qLogU   

1
1

 

n

i i  , 0i   , iitq   

                                                            
حداقل معيشت در مناطق شهري و روستايي كشور و " .)1388(حسيني، سيد فخرالدين  تر به اميني، صفيار و فخر براي مطالعه بيش. 1

  .سازي اقتصادي، شماره پنجم مراجعه شود پژوهشي مدل-فصلنامه علمي ."استان كردستان
2. Ordinal 
3. Stone-Geary 

)2( 

)1( 
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 Uام، iسطح حداقل مصرف كاالي  iγام، iمقدار مصرف كاالي  qit تعداد كاالها،  n كه در آن
سهم نسبي هر كاال، پس از در نظر گرفتن سطح حداقل مصرف، در تابع   iβ  سطح مطلوبيت

  :زير حداكثر شودي  بودجهتابع مطلوبيت فوق بايستي مشروط به محدوديت . باشد ميمطلوبيت 
  





n

i
itit Mqp
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با حداكثر شدن تابع . باشد ميام  iسطح قيمت كاالي  pitسطح درآمد يا مخارج و  Mكه در آن 

  .آيد ميمطلوبيت فوق، توابع تقاضاي زير به دست 

 )(),( jjt
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iiit pM
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nji ,.....,2,1,      

  

كه در آن مخارج آيد  ميكاال به دست  n ستگاه تقاضا برايد pit فوق دري  رابطهبا ضرب كردن 
تابعي از قيمت كاال، قيمت ساير كاالها و درآمد  Eit)(ام iبراي كاالي   t  صرف شده در زمان

  :باشد ميبنابراين سيستم مخارج خطي به شرح زير ) 1376ابريشمي و مهرآرا، (است ) مخارج كل(
  

 )( jjttiiitititit pMpqpE   

      
  :شود ميامين كاال به دو جزء تقسيم  iبر اساس اين تابع، مخارج صرف شده بر روي 

جزء مربوط به حداقلي كه بايد براي اين كاال صرف شود و يا به بيان ديگر ميزان  .1
  ).iγ Pit(الزامي است كننده  مصرفمخارجي كه براي 

كننده  مصرفمخارجي است كه گر  نشانفرامعيشتي كه ) درآمد(جزء مربوط به مخارج  .2
ا توجه به ميزان به بيان ديگر ب. امين كاال صرف كرده است iبه اختيار خود بر روي 

، مخارج فرامعيشتي خويش را كننده مصرف، ها قيمتو بردار ) درآمد(مخارج كل 
 )( jjtt pM   كه سهم نهايي دهد  ميبه خريد كاالهاي مختلف اختصاص













E
iE  اين تخصيص برايi امين كاال برابر ضريب	iβ به اين ترتيب، . استiβ ا ميل ر

)3( 

 )4( 

)5( 
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تفسير كرد توان  ميفرامعيشتي نيز ) مخارج(نهايي به مصرف در ارتباط با درآمد 
  ).1374نژاد و هاشمي،  خسروي(

  

   فرآيند تخمين سيستم مخارج خطي -3-1

گروه كااليي از فرم تبعي زير استفاده  8در اين پژوهش در گام تخست براي برآورد توابع انگل 
  :شود مي

tiiit MC    
  

اي  هاي هزينه ، مجموع مخارج دهكMtام و  iاي گروه كااليي ، مخارج دهك هزينهCit كه در آن
هاي كااليي به طور  ي فوق براي هفت گروه از گروه رابطه. باشد در هشت گروه كااليي مي
مربوط به گروه هشتم با توجه به محدوديت رابطه در سيستم  β جداگانه برآورد شده است و

 يعنيمخارج خطي 



8

1

1
i

i ه دست آمده استب.  

از درون  هاي كااليي گروه )iγ(در گام دوم با استفاده از نتايج مرحله قبل، برآورد حداقل معاش 
گذاشته و ) 5(ي  به دست آمده از مرحله قبل را در رابطه iβ به اين منظور بايد. شود سيستم انجام مي

   .سيستم را تخمين زد
  

  )LES(هاي رفاهي در سيستم مخارج خطي  شاخص -3-2

كنندگان وجود دارد كه از جمله  گيري تغييرات رفاه مصرف هاي گوناگوني براي اندازه شاخص
معيار تغييرات . اشاره كرد) EV(و تغييرات معادل  )CV(توان به تغييرات جبراني  ها مي اين شاخص

 )از( قيمت اجرا شود بايد چه قدر به) كاهش(دهد اگر سياست افزايش  نشان مي) CV(جبراني 
   .شود تا به سطح مطلوبيت قبل از تغيير قيمت دست يابند) گرفته(خانوارها پرداخت 

قيمت اجرا نشود چه قدر ) كاهش(دهد اگر سياست افزايش  نشان مي) EV(معيار تغييرات معادل 
يعني . ي بعد از تغيير قيمت دست يابند ويهشود تا به مطلوبيت ثان) داده(خانوارها گرفته ) به(بايد از 

دهد كه بايد از خانوارها گرفته شود تا سياست افزايش قيمت اجرا  اين معيار، ميزان پولي را نشان مي
براي به . رسيدند شد به آن مي نشود و خانوارها به سطح مطلوبيتي برسند كه اگر سياست اجرا مي

  :شود به صورت زير نوشته مي )4(ي  هاي رفاهي رابطه دست آوردن شاخص
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را  P هاي در قيمت U مخارج مورد نياز براي رسيدن به مطلوبيتبنابراين تابع مخارج كه حداقل 

  : آيد ي زير به دست مي كند از رابطه منعكس مي
  
)10(    BUAUPE ,  

           
  ييرات جبراني در سيستم مخارج خطيتغ -3-2-1

برسد، تغييرات جبراني به صورت زير  P1 به P0 چه در اثر تغييرات ماليات يا يارانه، قيمت از چنان
   :1)2006كريدي و اسليمن، (شود  تعريف مي

                                                            
1. Creedy & Sleeman (2006) 

)7( 

)8( 

)9( 



  
 53                               )شهر اصفهان: مطالعه موردي( قانون هدفمندسازي يارانه كاالهاي اساسي بر رفاه خانوارتأثير 

    00110001 ,, MUBAUpEUpECV    
 

با لحاظ كردن  
0

00
0 B

AM
U


 داريم:  

0
0

0

0

1

0

1
0 1 M

A
M

B
B

A
AACV 
















  

 

  غييرات معادل در سيستم مخارج خطيت -3-2-2
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  مخارج خطيروش تخمين سيستم  -3-3

كه با استفاده از  SUR(2(ظاهر نامرتبط هاي به  براي برآورد سيستم معادالت، از روش رگرسيون
علت استفاده از اين روش، وجود همبستگي . شود قابل برآورد است استفاده مي Eviewsافزار  نرم

وجود ارتباط بين جمالت اخالل معادالت به اين  .باشد بين جمالت اخالل معادالت تقاضا با هم مي

                                                            
1. Creedy (1998) 
2. Seemingly Unrelated Regression 

)11( 

)12( 

)13( 

)14( 
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باشد، لذا اگر طرفين معادالت با هم جمع  ميهاي هزينه برابر با واحد  علت است كه مجموع سهم
رو، جمالت اخالل با وجود فرض   از اين .شوند، جمع طرف دوم معادالت نيز بايد يك شود

باشد  گردند و اين به معناي ارتباط خطي جمالت اخالل در معادالت تقاضا مي پذيري برابر مي جمع
به دليل  AIDAدر تقريب مدل خطي  بنابراين). 1390كاخكي و محمدي،  رضاپور، دانشور(

كارايي الزم را  TSLSو  OLSهمبستگي ميان اجزاء اخالل معادالت سهم مخارج، برآوردگرهاي 
به دليل اينكه ماتريس ). 1384ابهري و صدراالشرافي،   قرشي(براي تخمين پارامترهاي مدل ندارند 

توان به طور  است، نمي 2ردمعادالت، يك ماتريس منف 1كوواريانس جمالت پسماند-واريانس
براي حل اين مشكل بايد يك معادله را از . تخمين زد SURهمزمان تمام معادالت را به روش 

كاخكي و  رضاپور، دانشور(برآورد كرد  SUR تم حذف و ساير معادالت را به روشسيس
روش  نشان دادند كه اين روش برآورد، به سمت) 1974( 3اوبرهوفر و كمنتا). 1390محمدي، 

رنجبر، شهريور و (نمايي گرايش دارد و مستقل از معادله حذف شده است  حداكثر درست
همچنين ضرايب معادله سهم حذف شده بر اساس ضرايب ساير معادالت و با ). 1388روز،  خرم

توان معادله  باشد، يا در روشي بهتر، مي استفاده از قيود حاكم بر سيستم معادالت قابل محاسبه مي
شده را جايگزين يكي از معادالت تخمين زده شده در سيستم كرد و نتايج را به دست آورد حذف 

   ).1390كاخكي و محمدي،  رضاپور، دانشور(
  

  پژوهشنتايج  -4

با يك ، 1390 سال ها رخ داده است و در واقع هدفمندسازي يارانه 1390به دليل اينكه در سال 
توان از اطالعات  در ابتدا بايد بررسي شود آيا مي ،بوده استرو  شوك قيمتي در عرضه كاالها روبه

در واقع بايد فرضيه ثبات پارامترها آزمون . نيز در برآورد پارامترها استفاده نمود يا خير 1390سال 
هاي پركاربرد وارد كردن متغير  هاي مختلفي وجود دارد كه يكي از روش بدين منظور روش. گردد

   .باشد ر بررسي شكست ساختاري ميمجازي به مدل به منظو
  
  

                                                            
1. Variance-Covariance Matrix of Residuals 
2. Singular Matrix 
3. Oberhofer and Kmenta 
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با استفاده از  شهر اصفهان برآورد ميزان نوسانات در رفتار مصرفي خانوارهاي -4-1

   متغير دامي

 1389تا  1383هاي  هاي سال براي داده D=0و  1390هاي سال  براي داده D=1 ،براي انجام آزمون
هاي به  سيستم به روش مخارج خطي و با استفاده از الگوي رگرسيون در نظر گرفته شده است و

در جدول شماره نتايج تخمين . تخمين زده شده است Eviews 6افزار  و نرم )SUR(ظاهر نامرتبط 
  .است آمده) 1(

گروه  4شود ضرايب مربوط به متغيرهاي مجازي براي  مشاهده مياز نتايج جدول طور كه  همان
به . دار است ها و خشكبار معني پرندگان و همچنين ميوه نان، گوشت، لبنيات و تخمكاالي غالت و 

   .گروه شكست ساختاري رخ داده است 4شود و در اين  اين معني كه فرضيه ثبات پارامترها رد مي
گروه بيان  4توان از اطالعات  مخارج خطي نمي يگر براي تخمين پارامترهاي سيستمبه عبارت د

ها كه ثبات پارامترها  بنابراين از مابقي گروه .دارا بودن شكست ساختاري استفاده نمودشده به علت 
و با به دست آوردن پارامترها، در  است شدهباشند در تخمين پارامترهاي سيستم استفاده  را دارا مي

در ها، سبزيجات و حبوبات، قند و شكر و  ها و چربي هاي روغن توان رفاه گروه فقط مي 1390سال 
اير از آزمون چاو البته بايد بيان نمود كه براي بررسي گروه س. نهايت گروه ساير را محاسبه نمود

  .كند و مشاهده شد كه فرضيه ثبات پارامترها در رابطه با اين گروه صدق مي استفاده
گوياي اين مطلب است كه به طور  )1(شماره همچنين مقدار متغير مجازي محاسبه شده در جدول 

مصرفي خود را  مخارجريال  1492693مثال براي گروه غالت و نان، خانوارهاي شهري به ميزان 
بيني شده  بدين منظور كه اختالف مقدار واقعي و مقدار پيش. اند و افزايش داده تغيير 1390در سال 
ها،  هدفمندسازي و عدم ثبات قيمت بوده است و در صورت اجراي قانونريال  1492693به ميزان 

البته قابل  .يابد افزايش ميريال  1492693ميزان مخارج خانوار بر روي كاالي غالت و نان به ميزان 
دهنده كاهش در  دهنده افزايش در مخارج و عالمت منفي نشان ذكر است كه عالمت مثبت نشان

   .باشد مخارج مي
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  نتايج تخمين سيستم مخارج خطي -4-2

  اصفهان هاي شهرهاي كااليي خانوار برآورد توابع انگل گروه -4-2-1

titiitاز رابطه  iβ طور كه بيان شد به منظور تخمين پارامترهاي همان MC    استفاده
البته بايد يادآوري نمود كه طبق آنچه در  ،لحاظ شده است) 2(نتايج در جدول شماره . شود مي

بخش قبل توضيح داده شد براي محاسبه پارامترهاي خانوارهاي شهري از آمار و اطالعات 
ها، سبزيجات و  ها و چربي گروه كاالي روغن 4و همچنين اطالعات  1389تا  1383هاي  سال

   .استفاده شده است 1390حبوبات، قند و شكر و گروه ساير در سال 
 

  

  اصفهان شهر هايبرآورد حداقل معاش خانوار -4-2-2

به دست آمده از مرحله قبل را   iβ، بايد خانوار هاي كااليي گروه) iγ(براي برآورد حداقل معاش 
هاي به ظاهر نامرتبط سيستم را  در معادالت سيستم مخارج خطي قرار داده و به روش رگرسيون

   .نمايش داده شده است) 3(شماره نتايج برآورد در جدول . تخمين زد
ريال و غالت  12606گروه گوشت با حداقل معاش  ،دهد در خانوار شهري نتايج برآورد نشان مي
   .اند هاي حداقل معاش را به خود اختصاص داده باالترين ردهريال  9897 و نان با حداقل معاش

 .هاي رفاهي را محاسبه نمود شاخص توان مي iγ و iβدر نهايت بايد گفت كه با تخمين پارامترهاي 
  

  هاي رفاهي خانوار شهر اصفهان برآورد شاخص -4-2-3

اي تغييرات ه توان اقدام به محاسبه شاخص پس از تخمين پارامترهاي مدل سيستم مخارج خطي، مي
   .بيان شده اند) 5(و ) 4(نتايج در جداول . نمود )14(و ) 12(هاي  با استفاده از رابطه جبراني و معادل

گر آن است كه اگر سياست  بيان 90در دهك اول خانوار شهري استان اصفهان در سال   CVمعيار
ريال به خانوارهاي اين دهك پرداخت شود  967547افزايش قيمت اجرا شود، بايد مبلغي معادل 

كه سياست افزايش قيمت در سال يعني اين. ست يابندتا به سطح مطلوبيت اوليه قبل از تغيير قيمت د
ريال رفاه خانوارهاي دهك اول شهري را در مصرف چهار گروه كاال  967547به ميزان  90

 967547به ميزان  بايست كاهش داده است و براي جبران رفاه خانوارهاي دهك اول شهري مي
  . ريال به آنان پرداخت نمود
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د ش ميدهنده آن است كه اگر سياست افزايش قيمت اجرا ن دهك نشاندر اين  EVهمچنين معيار 
شد به مطلوبيت  مي دريافتخانوارهاي اين دهك  ازريال  1016833و به جاي آن مبلغي معادل 

دهد كه خانوارهاي  اين نتايج نشان مي. يافتند ثانويه بعد از تغيير قيمت چهار گروه كاال دست مي
هاي باالتر  اين سياست نداشتند و همچنين كاهش رفاه در دهك اي به اجراي اين دهك عالقه

هاي مورد بررسي به  توان براي هر ده دهك و براي سال ها را نيز مي اين تحليل. تر است جامعه بيش
  .كار برد

  

  1390رهاي استان اصفهان در سال اتجزيه و تحليل رفاه خانو -4-2-4

به دليل در دسترس نبودن اطالعات ها و  هدفمندسازي يارانهگيري رفاه بعد از  اندازهبه منظور 
براي برآورد  1390هاي سال  تر بعد از قانون هدفمندسازي و نبودن امكان فصلي نمودن داده بيش

هاي توصيفي براي محاسبه رفاه خانوارهاي  رفاه به صورت سنجي و ادامه روند پژوهش، از داده
هاي  البته بايد توجه داشت كه بررسي. زي استفاده شده استشهر اصفهان بعد از قانون هدفمندسا

استانداري اصفهان بر اساس خط فقر مطلق و نسبي بوده و به منظور تجزيه و تحليل رفاه براي سال 
فقر مطلق مبتني بر جداسازي  .باشند استفاده شده است از اين دو شاخص كه در دسترس مي 1390

هاي فرهنگي، اجتماعي  اس مقدار درآمدي است كه با توجه به زمينهفقرا از ساير افراد جامعه بر اس
و اقتصادي جامعه مورد بررسي براي تامين احتياجات اوليه زندگي افراد الزم است و تأمين نشدن 

اما فقر نسبي بر اساس درجه ارضاي نيازهاي . سازد آن توسط هر فرد، وي را به طبقه فقير منتقل مي
تر  شود و لذا هرچه توزيع درآمد در جامعه ناعادالنه افراد جامعه تعريف ميفرد نسبت به ديگر 

آيد و تعداد بيشتري از افراد در  درآمد و ساير افراد به وجود مي كمباشد، شكاف بيشتري بين اقشار 
براي تفكيك افراد فقير از ساير افراد جامعه معموالً از ). 1381عابدي، ( گيرند قشر فقير قرار مي

مورد استفاده براي تعيين خط فقر مطلق، روش تأمين هاي  يكي از روش. شود فقر استفاده ميخط 
در اين روش ابتدا كالري مورد استفاده خانوار بر اساس انواع غذاهاي . باشد انرژي غذايي مي

شود كه الزم است تا حداقل كالري  آيد، سپس مخارجي محاسبه مي ها به دست مي مصرفي آن
محاسبه خط فقر بر اساس نياز كالري دريافت شده بر مفهوم فقر مطلق . روزانه تأمين شودمورد نياز 

گردد هر فرد، روزانه به مقدار  و نيازهاي اساسي استوار است، به اين صورت كه ابتدا فرض مي
   .كالري در نظر گرفته شده است 2300در اين پژوهش فرض نياز . معين كالري نياز دارد
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ريزي استانداري  اي مورد استفاده براي تجزيه و تحليل، از طريق معاونت برنامه امهاطالعات پرسشن
خانوار تكميل گرديده است و طبق اطالعات حاصل شده، به طور متوسط  1400اصفهان توسط 

درصد  11.5، 1389نسبت به سال  1390دخاني يك خانوار شهري در سال  -هاي خوراكي هزينه
  .شته استافزايش دا

درصد خانوارهاي زير خط فقر نسبي و مطلق و همچنين جمعيت  )6(شماره بر اساس نتايج جدول 
دهنده  خانوارهاي زير خط فقر نسبي بعد از هدفمندسازي افزايش يافته است و اين موضوع نشان

  . باشد مي 1390كاهش رفاه خانوارهاي مناطق شهري استان اصفهان در سال 
  

پذيري در  ترين ميزان آسيب هر اصفهان به ترتيب بيشهاي درآمدي ش دهك -4-2-5

  هاي مورد بررسي سال

هاي درآمدي، به ترتيب  در اين قسمت با توجه به نسبت تغييرات جبراني به درآمد دهك
طبيعي است هر چه نسبت زيان رفاهي ناشي از اجراي . دشو پذيري در هر سال بيان مي آسيب

پذيرتر  تر باشد، خانوار مربوطه آسيب درآمد خانوار بيشبه ) تغييرات جبراني(سياست قيمتي 
توان با استفاده از نسبت  اين كار را مي. خواهد بود

M

CV ترين ميزان  نتايج بيش. انجام داد
در جدول شماره  1390پذيري به طور مثال براي خانوارهاي شهري استان اصفهان در سال  آسيب

  .ستشرح داده شده ا) 7(

ترين آسيب را متحمل شده است و در  خانوار دهك اول بيش 1384طبق نتايج حاصله، در سال 
سزايي در سبد مصرفي خانوار  توان گفت كه كاالهاي خوراكي نقش به توضيح اين وضعيت مي

تري  هاي ديگر، دچار افت رفاهي بيش و با تغييرات قيمت به نسبت دهك است دهك اول داشته
هاي  هاي درآمدي خانوار شهري در سال پذيري دهك همچنين با مشاهده ميزان آسيب. خواهند شد
ترين آسيب را متحمل  دهك چهارم بيش هايخانوار 1385توان بيان نمود كه در سال  مختلف مي

خانوار  1388خانوار دهك اول، در سال  1387خانوار دهك ششم، در سال  1386اند، در سال  شده
ترين  خانوار دهك اول دچار بيش 1390خانوار دهك نهم و در سال  1389دهك دهم، در سال 

   .اند ها شده آسيب رفاهي ناشي از تغيير قيمت
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  گيري نتيجه - 5

در اين مقاله سعي شد اثرات حذف يارانه كاالهاي اساسي بر رفاه خانوارهاي شهر اصفهان بررسي 
در ابتدا به بيان مباني نظري در رابطه با رفاه و به اين منظور . و مورد تجزيه و تحليل قرار بگيردشود 

غذايي پرداخته شد و در ادامه روش حاصل شدن سيستم مخارج خطي  معايب پرداخت يارانه مواد
همچنين قبل . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت هاي رفاهي به دست آمده از اين سيستم و شاخص

با  1390ها در سال  ك هدفمندسازي يارانهاز تخمين سيستم مخارج خطي، به دليل رخ دادن شو
ابتدا  1390تا  1383هاي  غذايي براي سال درآمد خانوار و قيمت مواد -هاي هزينه استفاده از داده

هاي رفاهي  سيستم مخارج خطي و شاخصشكست ساختاري مورد آزمون قرار گرفت و در نهايت 
همچنين به منظور . محاسبه شدندبود ها رخ نداده  گروه كاال كه شكست ساختاري درآن 4براي 

غذايي از نسبت تغييرات  هاي درآمدي از تغييرات قيمت مواد پذيري دهك شناسايي ترتيب آسيب
  : استنتايج حاصله به شرح زير  .جبراني به درآمد خانوار استفاده شد

  از طريق وارد  1390با توجه به نتايج به دست آمده از آزمون شكست ساختاري در سال
هاي  ونينمودن متغير مجازي به سيستم مخارج خطي و تخمين با استفاده از روش رگرس

ها، خانوارهاي  توان بيان نمود كه با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ميبه ظاهر نامرتبط، 
 1492693 گروه كاالي غالت و نان به ميزان شهري استان اصفهان، مخارج خود را بر

 كاهش، بر گروه كاالي لبنيات و تخمريال  1743342ه ميزان بر گوشت بيش، افزاريال 
ها به ميزان  ها و چربي افزايش، بر گروه كاالي روغنريال  616020پرندگان به ميزان 

ريال  746508ها و خشكبار به ميزان  افزايش، بر گروه كاالي ميوهريال  49099.45
ه قند و گروافزايش و بر ل ريا 110188به ميزان كاهش، بر گروه سبزيجات و حبوبات 

همچنين با اجراي قانون هدفمندسازي،  .دهند افزايش مي ريال 101086شكر به ميزان 
ها  پرندگان و همچنين ميوه گروه كاالي غالت و نان، گوشت، لبنيات و تخم 4 ضرايب

 4شود و در اين  به اين معني كه فرضيه ثبات پارامترها رد مي .دار است و خشكبار معني
مصرفي مخارج گروه شكست ساختاري رخ داده است و خانوارها روند گذشته را در 

  .اند خود ادامه نداده
  نتايج حاصل از محاسبه تغييرات جبراني و معادل خانوارهاي شهري استان اصفهان طي

 1387داللت بر آن دارد كه سياست افزايش قيمت در سال  1389تا  1384هاي  سال
تري در خانوارهاي شهري شده است و بعد از آن به ترتيب در  شباعث كاهش رفاه بي
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خانوارهاي شهري در مصرف كاالهاي  1384و  1385، 1388، 1386، 1389هاي  سال
نيز بايد بيان نمود  1390در رابطه با سال . اند اساسي و روزمره خود دچار افت رفاه شده
 4با در نظر گرفتن ( اييمحركت نمهاي باالتر  كه هر چه از دهك اول به سمت دهك

 .شود تر مي كاهش رفاه بيش) گروه كاالي خوراكي

  درصد خانوارهاي زير خط فقر نسبي، درصد  هاي نيز با استفاده از شاخص 1390در سال
خانوارهاي زير خط فقر مطلق و جمعيت خانوارهاي زير خط فقر نسبي قبل و بعد از 

مورد بررسي در وضعيت پس از  شاخص 3توان بيان نمود كه  هدفمندسازي، مي
اند و بنابراين اين موضوع  هدفمندسازي نسبت به قبل از هدفمندسازي افزايش داشته

 .باشد مي 1390دهنده كاهش رفاه خانوارهاي شهري استان اصفهان در سال  نشان

  به منظور شناسايي ترتيب نسبت تغييرات جبراني بر درآمد خانوار نتايج حاصل از
 غذايي حاكي از آن استد هاي درآمدي ناشي از تغييرات قيمت موا دهكپذيري  آسيب

به ترتيب  در خانوارهاي شهري استان اصفهان پذيري ترين آسيب بيش 1390كه در سال 
دهك اول، دهك دوم، دهك سوم، دهك چهارم، دهك پنجم، دهك ششم، متوجه 

- 1389اي ه در سال. دهك هشتم، دهك هفتم، دهك دهم، و دهك نهم شده است
پذيري خانوارهاي شهري استان اصفهان وجود ندارد  بيروند منظمي از ترتيب آس 1384

دهك اول،  هايترين كاهش رفاه وجود داشته است خانوار كه بيش 1387ولي در سال 
  .اند ترين ضرر و زيان شده متوجه بيش

خانوار و اثرات تغييرات قيمت كاالهاي اساسي در سبد مصرفي روزانه در پايان نيز به دليل اهميت 
  :شود غذايي بر رفاه خانوار، موارد زير پيشنهاد مي مواد

ها  اقدام به هدفمندسازي يارانه 1389گرفتن اين موضوع كه دولت نهم در آذر  با در نظر - 1
و از جمله يارانه كاالهاي اساسي نموده است، همچنين نتايج حاصل شده از اين پژوهش مبني بر 

 گيري ميزان كاهش رفاه خانوارهاي شهري استان اصفهان بر اثر تغيير قيمت مواد ندازهمحاسبه و ا
توان بيان نمود كه  هاي درآمدي، مي پذيري دهك غذايي و مشخص شدن ترتيب آسيب

ريزان كشور بايد تالش نمايند كه در طي اجراي قانون هدفمندسازي از  گذاران و برنامه سياست
با شناسايي و تفكيك دقيق خانوارهاي نيازمند و  شودحد امكان جلوگيري كاهش رفاه خانوارها تا 

 هاي ها از كاهش رفاه خانوارهاي دهك ي نقدي به اين دهك نياز و پرداخت متناسب يارانه از بي
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تر نحوه اجرايي كردن  دقيق بررسياست  شايان ذكر. پايين به ميزان قابل توجهي جلوگيري كنند
 .طلبد ميرا ديگري اين مقوله خود مطالعه 

اين پژوهش براي هشت گروه كاالي اصلي خوراكي صورت گرفته است كه گروه  - 2
اين . ها بوده است ها، تركيبات خوراكي و آشاميدني هشتم نيز ادغام سه گروه كاالي ماهي

خود به تنهايي نقش مهمي در سبد هاي ديگري هم هستند كه  هاي اصلي داراي زير گروه گروه
ها را نيز به طور جداگانه مورد سنجش قرار داد  توان زير گروه بنابراين مي ،مصرفي خانوارها دارند

 .و نتايج را با محاسبات زير گروه كاالهاي ديگر مقايسه نمود

گيري  توان نتايج پركاربرد ديگري در رابطه با اندازه با استفاده از سيستم مخارج خطي مي - 3
خط فقر ذهني، نرخ فقر، شاخص شكاف : غذايي حاصل نمود از جمله فقر از جانب مصرف مواد

توان فقر  و به عبارتي مي .فقر و نسبت شكاف درآمدي و همچنين شاخص نابرابري درآمد بين فقرا
  .را به طور كامل در يك جامعه آماري تحليل نمود
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