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 چکیده

از آنجا که پرداختت   .می باشد تولیدکنندگان و کنندگانمصرف  از حمایت برای دولت ها حمایتی مهم ابزارهای از یکی یارانه

یارانه ها هزینه سنگینی بر اقتصاد کشورها وارد می کند، بیشتر کشورها بدنبال هدفمندی یارانته هتا و احتسی سیستتم یارانته متی       

ظور، با استفاده از روش برای این من. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر هدفمندسازی یارانه ها بر مصرف لبنیات می باشد. باشند

در این مطالعته رفتتار   . جمع آوری شد 0931پرسشنامه در سال  011نمونه گیری تصادفی ساده، از بین خانوارهای مشهدی تعداد 

نتایج حاحتل از بترآورد   . مصرفی و حساسیت مصرف کنندگان نسبت به عوامل مؤثر بر شکل گیری این رفتار بررسی شده است

( مثبتت و منفتی  )از طرفی در نحوه ی اثرگتااری  . ثیر کم هدفمندسازی یارانه ها بر مصرف لبنیات بوده استمدل نشان دهنده تأ

در پایتان نیتز تتدوین    . ایجتاد شتده استت    اجرای هدفمندسازی یارانه ها بر مصرف تمامی محصوالت، بجز محصول ماست، تغییر

 .  یشنهاد شدهدفمند یارانه ها برای این بخش به برنامه ریزان این عرحه پ

 .هدفمندسازی یارانه، مصرف لبنیات، خانوارهای مشهد: واژه های كلیدی
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 مقدمه

ی اقتصادی دولت یعنی هدفمند نمودن به کارگیری منابع کمیاب، تثبیت  تواند برای سه هدف عمده پرداخت یارانه می 

هتا   ازسوی دیگتر، یارانته پرداختت پتول بته جریتان هزینته       . ها و توزیع درآمد دارای نقش اساسی و محوری باشد قیمت

های عمومی، کاهش  دهد و پرداخت آن افزایش هزینه ر قرار میهای نسبی، اقتصاد را تحت تاثی باشد و با تغییر قیمت می

(. 0931،هتا  یارانهبا نظام هدفمند کردن  ییآشنا)رشد اقتصادی، کسری بودجه و در نتیجه تورم را در پی خواهد داشت 

 ایتن  نمیتزا  بیشتترین  می شتوند  جامعه پرداخت آسیب پایر اقشار از حمایت هدف با که مصرفی یارانه های بین این در

 اساستی  کاالهای به نسبت یارانه خصوحاً پرداخت اگرچه(.  0931احمدوند واسسمی، )می دهند  تشکیل را کمک ها

 بختش  هتا،  پرداختت  این نبودن هدفمند دلیل اما به .می پایرد حورت خرید قدرت افزایش و قیمتها کاهش هدف با

 احتسی  های سیاست (.33سیف و پیرایی، )گردد  می درآمدیباالی  های دهک و اقشار ثروتمند عاید ها یارانه اعظم

 از بستیاری  پتول بته   المللتی  بین حندوق طرف از های پیشنهادی برنامه ترین مهم از یکی دیرباز ای از یارانه های قیمت

 واقعتی  هتای  قیمت سمت به کاالها ای قیمت های یارانه کردن تر نزدیک منظور به این احسحات.  است بوده کشورها

 کتارا  تخصتی   بهبود به است منجر ممکن اگرچه کاالها ای یارانه های احسی قیمت. است گرفته حورت آنها و بازار

 اثترات  گونته  ایتن . باشتد  داشته نامطلوب سیاسی و اثرات اجتماعی تواند می مدت درکوتاه اما اقتصادی گردند، رشد و

ه  داد تقلیتل  و کنتترل  هتا،  یارانه حاف های تدریجی سیاست یا و حمایتی چترهای طریق تقویت از توانند می نامطلوب

 حتال  در کشتورهای  بترای  بته ویتژه   احلی دغدغه عنوان به مطلوب نظام حمایتی یک انتخاب امروزه ، رو این از. شوند

 .(0933حیدری و پرمه، )است           توسعه

استت   یرفتته هتا پا  یارانهقانون هدفمند کردن  یرا از اجرا یرتأث یشتریناست که ب ییاز بخش ها یاتحنعت لبن

 یگتاه از جا یمحصوالت لبن ییاز سو. باشد یواضح م یاربس یو اجتماع یاز دو جنبه اقتصاد یراتتأث ینکه به طور قطع ا

محصتوالت   یناز پرمصترف تتر   یتات تتوان گفتت لبن   یخانوارها برخوردار است و به جرأت م یدر سبد مصرف یا یژهو

 ی،محصوالت لبنت  یمتق یشها و افزا یارانهقانون هدفمند کردن  یبا اجرا یگرد یدر سطح جامعه است و از سو ییغاا

 بتر . بته مختاطره خواهتد افتتاد     یتز جامعته ن  یتوسط مصرف کنندگان، سسمت یمحصوالت لبن یدخر یزانضمن کاهش م

 911 اروپتا  در و کیلتوگرم  31 ایتران  در مصترف شتیر   سرانه بین المللی، مراجع سوی از گرفته تحقیقات حورت اساس

 میتزان،  ایتن  از کته  است گرم 093 روزانه هر نفر ازای به لبنیات مصرف میزان که است شرایطی در است، این کیلوگرم

. باشد گرم 111 تا 112 روزانه باید فرد هر مطلوب لبنیات مصرف حالی که در می دهد؛ تشکیل شیر را گرم آن 13 تنها

 92 تتا  12 متایع،  شتیر  لیتتر  نتیم  روزانه بین المللی، ملی و سازمان های سوی از بالغ فرد هر مصرف میزان سوی دیگر، از

 نظتر  در پزشتکی  آمتوزش  و درمتان  وزارت بهداشتت،  برنامته  استاس  بتر  حالیکته  در است؛ ماست گرم 111 پنیر و گرم
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 خوشتبینانه  در کته  است حالی در این برسد؛ کیلوگرم 061 به توسعه چهارم برنامه پایان تا شیر مصرف سرانه که داشتند

 نوستانات  از پتیش  تتا (. 0931گزارش وزارت بهداشتت،  )می رسد  سال در کیلوگرم 31 به لبنیات شرایط،مصرف ترین

 بتا  حتال  اما است، کرده تجربه را لبنیات مصرف فقر که بود کشورهایی از یکی ایران لبنی، محصوالت در شدید قیمتی

 ایرانتی  هتای  ختانواده  از بستیاری  مصترفی  ستبد  از خروج حال در کامل طور به محصوالت این جدید، قیمتی نوسانات

این مطالعه تسش دارد تا با ایجاد ارتباط بین هدفمند سازی یارانه ها و مصرف لبنیات میزان تتأثیر گتااری آن را    .هستند

 .مورد سنجش قرار دهد

از جملته کرمتی و   . لتف مطالعتات متنتوعی انجتام شتده استت      در زمینه هدفمندی یارانه ها بر بخش هتای مخت 

مختلتف درآمتدی بتا     دهکهتای  منتاطق و  یتان کشور م یارانه ی یمنافع نظام فعل یعتوزدر مطالعه خود ( 0931)همکاران 

نان، روغن و قند و شکر متورد   کاالی بر سه یدکأآزاد با ت یمتو ق یارانهای یمتق مصرف سرانه و در نظر گرفتن یینتع

نتان در منتاطق    یارانته ی داد که منتافع حاحتل از    نشان 0931ها در سال  داده یحاحل از بررس یجنتا. دادندقرار  یبررس

از طترف  . و قند و شکر است یاز روغن خوراک یشب مختلف گروههای یناستانهای مختلف و همچن ییشهری و روستا

 یستتم نشان دهندهی آن است کته س  یزمختلف درآمدی ن گروههای حاحل از آن در مناطق وو منافع  یارانه یعتوز یگرد

. موارد به سمت گروههای با درآمد باال انحراف داشتته استت   یدر برخ بلکه نه تنها هدفمند نبوده، یارانهپرداخت  یفعل

از  یریبترای جلتوگ   ینبنتابرا . یشودع مالزم برخوردار نبوده و باعث اتسف مناب کارایی از یارانهپرداخت  یپس نظام فعل

 .یردغاا مورد توجه قرار گ یارانهیدولت الزم است هدفمندی  مالی اتسف منابع و کاهش بار

، در مطالعه ای با عنوان تاثیر هدفمندسازی یارانه ها بر رفاه اجتماعی ایران ایتن ستوال   (0933)پیرایی و سیف، 

انتقال یک واحد پولی از یارانه کاالهای مشمول و مورد استفاده ی بیشتر دهک های باال به کاالهای غیر مشتمول و    که

 ایتن  نتتایج . مورد استفاده ی بیشتر دهک های پایین چه تاثیری بر رفاه جامعه می گاارد؟، را مورد بررسی قترار دادنتد  

نتابرابری   پتارامتر  بتا  رفتاه  افتزایش . می بخشد بهبود را اجتماعی رفاه ،ها یارانه هدفمندسازی می دهد نشان پژوهش

 مستتقیم  ارتبتاط  درآمدی پائین های درآمد دهک از غیرمشمول کاالهای سهم با و معکوس ارتباط جامعه گریزی

  .دارد

بررسی اثرات اجرای طری هدفمند کردن یارانته هتا    ، در پژوهشی با عنوان(0933)رازینی و دیلمی، 

 بستیار  بصتورت  ابتتدا  فترآورده  ایتن  تغییر قیمت براثر بنزین مصرف بنزین در ایران، نشان دادند کهبر مصرف 

 و ختودرو  تعتداد  های متغیر برآن، عسوه. یافت خواهد افزایش زمان کوتاهی مدت در و یافته کاهش ضعیفی

  .داشت خواهند ایران در بنزین مصرف بر مثبتی اثر نفت بدون داخلی تولید ناخال 
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 هزینته  سبد روی انرژی های حامل نان و قیمت احسی آثار برآورد  در مطالعه ای با عنوان( 0933)حیدری و پرمه، 

حامتل   و نتان  یارانته  حتاف  با به این نتیجه رسیدند که( SAM) با الگوی برآورد ماتریس حسابداری اجتماعی خانوار،

 افتزایش  درحتد  11 حتداقل  روستتایی  خانوارهتای  مختارج  و درحد 99 حداقل شهری خانوارهای مخارج انرژی، های

 .داشت خواهد

 گتاز  مصترف  میزان بر ها یارانه کردن هدفمند تاثیر بررسی عنوان با ای ، درمطاله(0931) ساالری و همکاران

 متورد   را مصرف تغییرات برآوردشده، درآمدی و قیمتی های کشش اساس بر  مشهد، شهر در خانگی بخش در طبیعی

 شتده  بیشتتر  برابتر  11 حدود طری این اعمال از پس تقاضا قیمتی کشش که است آن از حاکی نتایج. دادند قرار بررسی

گتاز   مصترف  درکتاهش  طری این بودن آمیز موفقیت بر داللت امر این که است شده کمتر برابر 3 درآمدی کشش اما

 .دارد طبیعی

آثتار هدفمندستازی یارانته هتا بتر الگتوی کشتت در        ، در بررسی به عنوان بررستی  (0930)قربانی و همکاران 

 استفراین  شهرستتان  زراعی بهره برداران میان در بازه ای ریاضی برنامه ریزی رهیافت کارگیری به شهرستان اسفراین، با

گتروه   در موجتود  محتدودیت هتای   بته  توجه با کشت بهینه الگوی که دادند یارانه ها نشان سازی هدفمند از بعد قبل و

 از کننتده  استتفاده  گتروه  در. متی باشتد   پیاز کشت یارانه ها، کردن هدفمند از بعد و قبل رودخانه آب از کننده استفاده

 و آفتتابگردان  آبتی،  یونجته  علوفته ای،  ذرت کشتت  یارانه ها کردن از هدفمند قبل کشت بهینه الگوی عمیق، چاه آب

متی   دانته ای  هندوانته  و آبتی  ای، یونجته  علوفه ذرت سبز، زیره کشت یارانه ها کردن هدفمند از بعد و دانه ای هندوانه

 نختود  محصتوالت  کشت شامل یارانه ها کردن هدفمند از قبل دیم کار کشاورزان گروه برای کشت بهینه الگوی. باشد

شامل کشتت   α=0همچنین الگوی بهینه کشت بعد از هدفمند کردن یارانه ها برای این گروه به ازاء . و عدس می باشد

 . شامل کشت محصوالت نخود و عدس می باشد αمحصوالت نخود عدس و جو و به ازاء سایر مقادیر 

 روش پژوهش 

 ( :SURE)الگوی رگرسیون به ظاهرنامرتبط 

ستنجی متدل   باشتد، کته در اقتصتاد   هتای بته ظاهرنتامرتبط متی    روش مورد بحث این پتژوهش، متدل رگرستیون   

پیشتنهاد   0توستط آرنولتد زلنتر    0361و یا معادالت رگرسیونی به ظاهر نامرتبط، در سال  های به ظاهر نامرتبطرگرسیون

در نظتر گرفتت کته در آن برختی از      1ای از مدل خطی عمتومی توان به عنوان حالت سادهاین ساختار را می. شده است

                                                           
1

 Arnold Zellner 
2

 General Linear Model 
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دالت متغیر وابستته مخصتو    در این سیستم هر یک از معا. اعضای بردار ضرایب برابر با حفر در نظر گرفته شده است

 قایقش :D\تواند، مجموعه متفاوتی از متغیرهای توضتیحی را در برداشتته باشتد   به خود را داشته و به حورت بالقوه نیز می

زیرا فرض بر آن است کته جتز خطتا در میتان معتادالت مختلتف       . 1گ ری  docx.- دامی مقاله\نهایی\اقتصاد همایش\خیری

 .باشددارای همبستگی می

 :معادله رگرسیونی وجود دارد mداد فرض کنید تع

                                                           (0 )  

فرض بر این است که تعداد مشاهدات زیتاد استت، بته    . است( نمونه)اندیس مشاهده  tنشان دهنده شماره معادله،  iکه  

، و yit، یتک متغیتر پاست     iهر معادلته  . ، ثابت باقی بماندmبه سمت بی نهایت تعداد معادالت  Tای که با افزایش گونه

امتین معادلته در قالتب بردارهتا و متاتریس      iاگر مشاهدات مربوط به . دارد kiبعدی از متغیرهای توضیحی  kiیک بردار 

 .در این حورت می توان مدل را به حورت برداری به شکل زیر خسحه کرد. بعدی قرار گیرند Tهای 

(1                                                                         )  

 mدر نهایتت اگتر ایتن    . استت  ki×1برداری با ابعاد  βiو  T×kiماتریسی با ابعاد  Xiو  T×1بردارهای  ɛiو  yiکه در آن 
 (.0361زلنر، )معادله نیز به نوبه خود به حورت برداری نمایش داده شوند، سیستمی به شکل زیر تشکیل می شود 

(9                                          )  

هتای بتین   در طول زمان مستقل هستند، اما ممکن استت دارای همبستتگی   ɛitفرض این مدل آن است که اجزای خطای 

در حتتالی کتته،  ،X ]=0 jsε itE[ ε |آنگتتاه  t≠sبنتتابراین فتترض بتتر ایتتن استتت کتته اگتتر  . معادلتته ای همزمتتان باشتتند

ijσ | X ] = jtε itE[ ε. 

"ماتریس واریانس" ijΣ=[[σ[[با فرض اینکه 
باشد، ماتریس کوواریانس بردار خطای  m×mبرای هر مشاهده با ابعاد  9

ɛ  برابر خواهد بود با: 

                                                           
3
 Skedasticity Matrix 
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(1                                                                                        )  

 SURمتدل   .دو ماتریس است 1نشان دهنده ضرب کرانکر بعدی و عملگر  Tیک ماتریس واحد  ITکه در این رابطه 

از روش ( 1)ایتن روش شتامل دو مرحلته استت کته در مرحلته اول رابطته        . شودتخمین زده می FGLSمعموال از روش 

OLS سپس مقادیر جمست پسماند جهت تخمین عناحر ماتریس . شودتخمین زده میΣ استفاده می شود: 

(2                                                                                                              )  

را با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته به ( 9)توان مدل رابطه می در مرحله دوم با داشتن ماتریس 

 .شکل زیر تخمین زد

(6                                                            )  

در نمونته هتای   . های کوچک بدون تتورش استت  دارای توزیع متقارن است، این تخمین زن در نمونه ɛitبا فرض اینکه 

 . باشدمی 2بزرگ این تخمین زن سازگار و نرمال متقارن با توزیع محدود

(1                                                      )  

 :آزمون همبستگی همزمان 

، الزم استت وجتود همبستتگی همزمتان بتین جمتست اختسل در        SUREقبل از تخمین معتادالت رگرستیون بته روش    

LMن آزمون از آماره آزمون برای ای. معادالت آزمون شود
استفاده می شود که دارای توزیع کای دو و به شکل زیر   6

 :است

LM= T (3                                                                  )                                                          

پس از محاسبه . ضریب همبستگی جمست اخسل معادالت می باشد rنشانگر تعداد مشاهدات و  T ،در رابطه 

مقتدار بحرانتی دارای درجته آزادی    . مقدار آماره آزمون الزم است مقدار آماره ازمون با مقتدار بحرانتی مقایسته شتود    

پس از مقایسه مقدار آماره آزمون بتا   .باشد، تعداد معادالت در سیستم معاالت همزمان میmبوده که در آن  

                                                           
4
 Kronecker Product 

5
 Asymptotically Normal With Limiting Distribution 

6
 Lagrange Multiplier Test Statistics 
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تتوان از رویکترد   مقدار بحرانی، در حورت رد فرضیه حفر، همبستگی همزمان بین جمست اخسل قابل رد نبوده و متی 

 .و نتایج و ضرایب را برآورد و تفسیر نمود رگرسیون به ظاهر نامرتبط استفاده کرد

از مصتاحبه ی حضتوری از بتین خانوارهتای      و با استفاده ساده یصادفت یریبا استفاده از روش نمونه گ مطالعه ی حاضر

با توجه به گستردگی منتاطق متورد بررستی و حترفه     . شد یجمع آور 0931پرسشنامه در سال  011تعداد  شهر مشهد به

 .  جویی در هزینه و زمان، روش نمونه گیری تصادفی ساده برای این مطالعه انتخاب شد

 بحث و نتیجه گیری

. ارائه شتده استت   این مقاله، نتایج برآورد الگوهای رگرسیونی مصرف محصوالت لبنی در قبل و بعد هفمندی یارانهدر 

. بررسی شتده استت   1پاگان -، بروشLMوجود همبستگی همزمان بین جمست اخسل معادالت از طریق آماره آزمون 

تتوان وجتود   شتود و نمتی  فرضتیه حتفر رد متی   دار شتده استت و   مقدار آماره بروش پاگان در سطح یک درحتد معنتی  

همبستگی همزمان بین جمست اخسل معتادالت را رد کترد، لتاا بایتد معتادالت بته روش رگرستیون بته ظاهرنتامرتبط          

دار شده استت، کته   داری کل سیستم معادالت قبل و بعد، در سطح یک درحد معنیهمچنین آماره معنی. برآورد شوند

آمتاره ضتریب ختوبی بترازش سیستتم      . باشتد ماری کل سیستم معادالت بته ظاهرنتامرتبط متی   دار بودن آحاکی از معنی

هتای بته ظتاهر    یعنی متغیرهای مستتقل سیستتم رگرستیون   . شده است 63/1و 61/1معادالت قبل و بعد به ترتیب ، مقدار 

 .درحد از تغییرات متغیرهای وابسته را توجیه نمایند 63و  61نامرتبط توانسته 

بجتز محصتول کتره،     ی،درآمد بر مصرف تمام محصوالت لبنت  یرتوان گفت که متغ یم( 0)به جدول با توجه 

نکتته حتائز   . یابتد  یمت  یشدر بودجه خانوار افزا یدرآمد سهم محصوالت لبن یشبا افزا یکهمثبت داشته است بطور یرتأث

ارزش  یتزان آن م یتل استت دل  باشتد کته ممکتن    یدرآمد مت  یشاز افزا یمعادله، کاهش مصرف کره ناش یندر ا یتاهم

و بتر   یرمستتقیم غ یرتتأث  یربر مصترف محصتوالت ماستت و شت     یتجنس یرمتغ. محصول کره، باشد یباال یو چرب ییغاا

بته مصترف    یشتتری ب یتل با بانوان تما یسهمردان در مقا یبه عبارت. داشته است یممستق یرتأث یمحصوالت لبن یرمصرف سا

مثبتت و بتر مصترف     یرو دوغ تتأث  یتر ستن افتراد بتر مصترف محصتوالت ماستت، پن       متغیتر . داشتته انتد   یمحصوالت لبن

 یتل از قب یافراد بته محصتوالت   یلتما یزانسن م یشبا افزا یبه عبارت. داشته است یمنف یرکره و خامه تأث یر،محصوالت ش

 یشبتا افتزا   یکته رداشته بطو تمثب أثیرت یبر مصرف محصوالت لبن یستتحص. ه استکرد یداکاهش پ یرکره، خامه و ش

 یراز تتأث  یکسب دانش و آگاه یدر پ یراز. یافتخواهد  یشدر بودجه خانوارها افزا یسطح سواد، سهم محصوالت لبن

 . خواهد یشکرده افزا یلافراد تحص یندر ب یزبه مصرف آنها ن یلافراد، تما یبر سسمت یمثبت محصوالت لبن

                                                           
7
 Breusch-Pagan LM Test 
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بتوده   یشترب یحاحب خانه بوده نسبت به افراد مستأجر بطور نسب افراددر بودجه  یسهم محصوالت لبن ینهمچن

مثبتت امتا بتر مصترف      یرو دوغ تتأث  یرستال بتر مصترف محصتوالت ماستت، شت       02 یتعتداد فرزنتدان بتاال    یرمتغ. است

 یریشتت ستال ب  02 یکه حاحب فرزندان باال ییخانوارها یبه عبارت. داشته است یمنف یرکره و خامه تأث یر،محصوالت پن

 یتز سال ن 02 یرتعداد فرزندان ز یرمتغ. کرده است یداکره و خامه در بودجه آنها کاهش پ یر،بوده اند سهم محصوالت پن

مثبت  یرباشد، تأث یدر مصرف تمام محصوالت بجز محصوالت کره و دوغ که کمتر مورد پسند کودکان و نوجوانان م

را بتر   یرتتأث  ریتن یشتت ب یرهتا متغ یتن ا یشتوان گفتت کته افتزا    یم یمورد بررس یرهایبا توجه به متغ ینهمچن. داشته است

 .دان داشتهو دوغ  یرمحصوالت پن

گروه 

 محصوالت

 بعد از هدفمند سازی یارانه ها قبل از هدفمند سازی یارانه ها متغیرهای الگو

در  کشش tآماره  ضرایب

 میانگین

 کشش در میانگین tآماره  ضرایب

 

 

 ماست

 

 

 -0/1 -10/1 -1/1 -01/1 -11/0 -11/1 جنسیت

 10/9 1/1 93/1* 93/1 13/1 61/1* سن

 31/1 3/0 23/1** 6/1 3/0 11/1** تحصیست

 02باالیتعداد فرزندان 

 سال

69/1 1/0 11/0 1/1 19/1 13/1 

 19/1 1/1 92/1 12/1 91/1 33/1 سال 02زیر تعداد فرزندان 

 01/1 31/0 0/1** 10/1 11/0 1/1** درآمد

 -16/1 -30/1 -12/1 -90/1 -11/0 -23/1 سکونت

 -63/9 -30/0 -1/1 -3/0 -02/0 -06/1 عرض از مبدآ

 

 

 شیر

 

 

 -13/1 -11/1 -02/1 -00/1 -00/0 -11/1 جنسیت

 10/1 02/1 01/1* -03/1 -11/1 -60/1* سن

 96/1 39/0 10/1** 11/1 02/0 10/1** تحصیست

 02تعداد فرزندان باالی

 سال

31/1 10/1 09/1 0/1- 21/1- 10/1- 

 91/1 3/1 92/1* 11/1 11/1 61/1* سال 02زیر تعداد فرزندان 

 11/0 3/9 32/1 10/0 11/9 01/1 درآمد

 1/1 36/0 93/1 1/1 12/0 11/1 سکونت

 -21/1 -19/0 -13/0 -21/1 -13/1 -30/1 عرض از مبدآ

 SURنتایج حاصل از برآورد الگوی  -1جدول شماره 
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 درحد 01در سطح معنی داری *** درحد،  2معنی داری در سطح ** درحد،  0معنی داری در سطح *، 

و  یتر پن یر،معادالت ماست، شت  یبرا یکهکشش را داشته اند به طور یشتریندرآمد و سن ب یرهایمتغ( 0)بر اساس جدول 

 یبترا  ینهمچنت . واحتد بترآورد شتد    32/1و 19/1، 0/0، 93/1 یتب درآمد و بته ترت  یرکشش مربوط به متغ یشترینخامه ب

 یتزان به م یببه ترت بوده کهسن  سال و 02یرهای تعداد فرزندان باالی کشش مربوط به متغ یشترینمعادالت کره و دوغ ب

درآمد در معادله اول، مصترف ماستت در    یردرحد به متغ% 0 یشبعنوان نمونه با افزا .واحد محاسبه شد 30/1و   -11/0

فرزنتدان   یتر درحد به متغ 0در معادله چهارم اگر به اندازه  همچنین. کند یم یداپ یشدرحد افزا 93/1 یزانخانوارها به م

 .یابد یکاهش م درحد 11/0فه شود، مصرف کره در خانوارها به اندازه ااضسال  02باالی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10/1 0/1 31/1 19/1 9/1 21/1 جنسیت پنیر

 3/0 61/0 3/1** 92/0 29/0 01/1** سن

 1/1 6/0 01/1** 16/1 1/0 31/1** تحصیست

 02باالیتعداد فرزندان 

 سال

31/1- 13/1- 93/1- 31/1 13/1 12/1 

 -13/1 -21/1 -9/1 12/1 11/1 19/1 سال 02زیر تعداد فرزندان 

 21/1 3/0 00/1 19/1 19/1 96/1* درآمد

 -13/1 -93/1 -92/1 13/1 10/1 66/1 سکونت

 -1/1 -23/0 -69/1 -30/0 -12/0 -3/1 عرض از مبدآ
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گروه 

 محصوالت

 بعد از هدفمند سازی یارانه ها قبل از هدفمند سازی یارانه ها متغیرهای الگو

کشش در  tآماره  ضرایب

 میانگین

 میانگینکشش در  tآماره  ضرایب

 01/1 30/1 9/1 10/1 02/1 32/1 جنسیت كره

 61/1 6/1 01/1 -3/1 -33/1 -90/1 سن

 19/1 3/0 66/1** 96/1 31/1 23/1 تحصیست

 -01/0 -0/0 -13/1 -11/0 -16/0 -30/1 سال 02باالیتعداد فرزندان 

 -11/1 -02/1 -92/1 -0/1 -39/1 -11/1 سال 02زیر تعداد فرزندان 

 13/1 62/1 12/1 -11/1 -0/1 -69/1 درآمد

 -06/1 -66/1 -19/1 -99/1 -61/0 -39/1** سکونت

 -31/1 -21/0 -11/1 -29/1 -92/1 -39/1 عرض از مبدآ

 -01/1 -3/0 -11/1** 0/1 33/0 61/1** جنسیت دوغ

 13/1 -3/0 -11/1** 30/1 31/0 91/1** سن

 -11/1 -3/0 -62/1 12/1 12/1 01/1 تحصیست

 -11/1 -21/1 -03/1 06/1 91/1 01/1 سال 02باالیتعداد فرزندان 

 19/1 91/1 63/1 -11/1 -13/1 -11/1 سال 02زیر تعداد فرزندان 

 2/1 11/1 13/1 09/1 23/1 11/1 درآمد

 1/1 13/1 19/1* .9/1 21/1 12/0 سکونت

 11/0 13/0 31/0 -19/1 -11/1 -12/1 عرض از مبدآ

 0/1 6/1 19/1 00/1 69/1 19/1 جنسیت خامه

 -6/1 -92/0 -13/1 -21/1 -11/1 -06/1 سن

 1/1 11/1 0/1 16/1 13/1 91/1 تحصیست

 19/0 39/1 91/1 -09/1 -00/1 -30/1 سال 02باالیتعداد فرزندان 

 13/1 30/0** 11/1 11/1 33/0 21/1** سال 02زیر تعداد فرزندان 

 03/0 1/0 23/1** 32/1 30/0 01/1** درآمد

 16/1 01/1 29/1 13/1 11/1 01/1 سکونت

 SURنتایج حاصل از برآورد الگوی  -2جدول شماره 
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 33/9 10/0 03/1 -13/1 -11/1 -01/1 عرض از مبدآ

 درحد 01در سطح  یدار یمعن*** درحد،  2در سطح  یدار یمعن** درحد،  0در سطح  یدار یمعن*، 

. یارانه ها بر میزان مصرف لبنیات نشتان متی دهتد   اثر متغیرهای برآورد شده ی الگو را پس از هدفمندسازی ( 1)جدول 

. با توجه به جدول پس از هدفمندی یارانه متغیرهای درآمد و تحصیست بر مصرف محصوالت لبنی اثر مثبت داشته انتد 

همچنین تمایل مردان نسبت به بانوان در مصرف پنیر، کره و خامه بیشتر بوده اما در مصرف شتیر، ماستت و دوغ تمایتل    

پتس از  . پس از هدفمندی متغیر سن بر تمام محصوالت بجز دوغ و خامه تأثیر مثبت داشته است. ن بیشتر شده استبانوا

هدفمندی یارانه ها تمایل افراد حاحب خانه نسبت بته افتراد مستتاجر در مصترف محصتوالت لبنتی کتاهش پیتدا کترد          

متغیرهای تعداد فرزنتدان  . نیر کاهش پیدا کرده استبطوریکه در مقایسه با قبل از هدفمندی یارانه ها تمایل به مصرف پ

سال نیز مانند قبل هدفمندی یارانه ها بر محصوالت شیر اثر مثبت و بر کره اثر منفی داشته استت امتا بترای     02باال و زیر 

کشش هتای محاستبه شتده بترای معتادالت      . سایر محصوالت نسبت به قبل از هدفمندی یارانه ها اثر عکس داشته است

شان داد که در معادله مربوط به محصوالت ماست، پنیر و دوغ، متغیر سن افراد دارای بیشترین کشش در میتانگین متی   ن

و  9، احتمال مصرف محصوالت ماست و  پنیر  به ترتیتب  ( یکسال)باشد، بطوری که با افزایش یک واحد در سن افراد 

در معادلته مربتوط بته شتیر، درآمتد      . کتاهش خواهتد یافتت    6/1و  13/1خامه به ترتیتب   و و درحد افزایش و دوغ 3/0

درحتد افتزایش    13/0بیشترین کشش را داشته بطوریکه با افزایش یک واحد در درآمتد افتراد احتمتال استتفاده از آن،     

بتا   سال دارای بیشتترین کشتش در میتانگین بتوده کته      02در معادله مربوط به کره متغیر تعداد افراد باالی . خواهد یافت

همچنین برای محصول ماست . درحد افزایش خواهد یافت 01/0افزایش یک واحد در این متغیر، احتمال مصرف کره 

بترای محصتول شتیر متغیرهتای ستن، تحصتیست و تعتداد        . و پنیر متغیرهای تحصیست، سن و درآمد معنی دار بوده اند

. یرهتای ستکونت و تحصتیست معنتی دار بتوده انتد      بترای محصتول کتره متغ   . سال معنتی دار بتوده انتد    02فرزندان زیر 

برای محصول خامه نیز متغیرهای تعداد فرزنتدان  . متغیرهای جنسیت، سن و سکونت بر مصرف دوغ معنی داره بوده اند

ضریب تعیین سیستمی محاسبه شده برای مدلهای قبل و بعتد هدفمنتد   . سال و درآمد خانوار معنی دار بوده است 02زیر 

 . درحد می باشد که نشان دهنده قدرت توضیح دهندگی نبستا باالی الگوهاست 63و  61ه به ترتیب برابر با سازی یاران

 نتایج و پیشنهاد

. یتات خانوارهتای شتهر مشتهد، متورد بررستی قترار گرفتت        ها بتر مصترف لبن   یارانه یحاضر اثر هدفمندساز در مطالعه

. شده استت  یرفتار بررس ینا یریثر بر شکل گؤم املبه عومصرف کنندگان نسبت  یتو حساس یرفتار مصرف همچنین 

در  یاز طرفت . بتوده استت   یتات ها بتر مصترف لبن   یارانه یکم هدفمندساز یرحاحل از برآورد مدل نشان دهنده تأث یجنتا

محصوالت، بجتز محصتول ماستت،     یها بر مصرف تمام یارانه یهدفمندساز یاجرا( یمثبت و منف) یاثرگاار ینحوه 
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 و بعتد  قبل یکه در الگو می توان گفت (0) جدول بر اساس یافته های پژوهش دربطور خسحه  .است شده یجادا ییرتغ

 یمستقل  بر مصرف ماست در قبل و بعتد از هدفمنتد   یرهایدر متغ یشها در معادله اول اثر افزا یارانه یاز هدفمند ساز

 یرستال  بتر مصترف شت     02 یفرزندان بتاال  دادسن و تع یرهایدر متغ یشدر معادله دوم اثر افزا.باشد یحورت م یکبه 

 02 یتر سال و ز 02 یسکونت، فرزندان باال یرهایدر معادله سوم متغ. شده است یو کاهش یشیافزا یبمعکوس و به ترت

باشتد   یدر معادله چهارم کته مربتوط بته مصترف کتره مت       .نسبت به قبل معکوس شده است یرسال اثرشان بر مصرف پن

اثتر عکتس    یرهامتغ یهدرآمد و سکونت بق یرهایدر معادله پنجم بجز متغ. مد و سن  اثر معکوس داشته انددرآمتغیرهای 

اثر معکتوس بتر مصترف خامته      یسال دارا 02 یتعداد فرزندان باال یرو در معادله ششم فقط متغ. بر مصرف دوغ دارند

عتد از هدفمندستازی یارانته هتا هزینته تولیتد در       ذکر این نکته ضروری است که با توجه به اینکته ب  یاندر پا .شده است

بخش حنایع، از جمله حنایع فعال در بخش فرآورده های لبنی، روند حتعودی داشتته استت، مستلما ایتن هزینته هتا بتر         

بنابراین قیمت تمام شده بترای مصترف کننتده بتاالتر از     . قیمت محصوالت تأثیر مستقیم و قابل توجهی خواهد گااشت

اگرچتته بتتر استتاس یافتتته هتتای ایتتن مطالعتته . وده و بتتر مصتترف آنهتتا تتتأثیر بستتزایی خواهتتد گااشتتتقیمتتت انتظتتاری بتت

هدفمندسازی یارانه ها تأثیر زیادی بتر مصترف محصتوالت لبنتی نداشتته و عسرغتم افتزایش قیمتت ایتن محصتوالت،           

رف محصتوالت لبنتی   سهمشان از سبد کاالیی خانوارها دستخوش تغییر زیادی نشده استت امتا بتا توجته بته اینکته مصت       

سسمتی جامعه و خانواده ها را در پی دارد، دولت می تواند با کنترل قیمت این محصتوالت از طریتق جبتران بخشتی از     

ازایتن رو بترآورد معیتاری    . هزینه های این حنایع و حمایت مالی، بر تقاضای مصرف کنندگان تأثیر بسزایی داشته باشد

ت نسبت به مقدار آنها، پتس از هدفمندستازی یارانته هتا متی توانتد راهنمتای        از واکنش مصرف کنندگان این محصوال

 .سیاستگااران در کنترل و تثبیت قیمت این محصوالت باشد
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