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 چکیده

های نقددی پرداتیدی دولدت بدر  داتی امنیدت غدذایی و دالری و پدروت ین          ن مطالعه بررسی اثر یارانهوجود امنیت غذایی در یک جامعه نشانه زیربنایی از توسعه پایدار است. هدف از ای

های مربوط به تانوارهای روسیایی تراسان رضوی در طرح های آمارگیری درآمد و هزینه تانوارهدای روسدیایی مر دز آمدار     مصرفی(تانوارهای روسیایی است. برای این منظور از داده

ها بر ها  شاورزی است. برای بررسی اثر هدفمندی یارانهتانوار روسیایی تراسان رضوی است  ه  غل اصلی آن 88اسیفاده  د. اندازه نمونه در نظر گرفیه  9831-19ای ایران طی سال ه

ای اندد بگونده  امنیت غذایی دا یه هزینه تورا ی اثر مثبت بر  اتیامنیت غذایی از الگوی پنل  ور نامیوازن اسیفاده  د. نیایج تحقیق نشان داد  ه عواملی مانند سن سرپرست تانوار و 

های نقدی بده دلیدل افدزایش نقددینگی و تدورالً عمد          ه با افزایش این عوامل  الری و پروت ین مصرفی تانوارها افزایش یافیه است. همچنین نیایج حا ی از آن است  ه پرداتت یارانه

 درصد  ده است.  10/1و  19/1ا را  اهش داده و همچنین منجر به  اهش  الری و پروت ین مصرفی به ترتیب به میزان قدرت ترید و درآمد واقعی تانواره

 های رفاهً تانوارهای روسیایییارانه نقدیً  اتیواژه های کلیدی: 
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 مقدمه -1

زیربنای پرورش نسلهای آتی  شور محسوب می  ود. نقش تغذیه در ای از محورهای اساسی توسعه است و دسیرسی به مقدار  افی مواد غذایی و تغذیه

هد تجربی مورد تایید  س متً افزایش  ارآیی و ارتباط آن با توسعه اقیصادیً طی تحقیقات گسیرده در سطح جهانی بویژه در طی دو دهه اتیر با مبانی علمی و  وا

اوقاتً  تماال در مردال همه  ه وضعییی است غذایی تعریف دقیقی توسط سازمان تواربار جهانی ارائه گردید: امنیت 3113در سال  (.3118وفائوً قرار گرفیه است

 فعال و سالم زندگی دا ین یک برای غذایی تود را ترجیحات و دا یه با ند  ه بیوانند نیازها مغذی و سالم  افیً غذای به اقیصادی و اجیماعی فیزیکیً دسیرسی

 همکاری سازمان  نند. طبق تعریفها برای رفع ناامنی غذایی از راهکارهای گوناگونی از قبیل  مکهای جهانیً پرداتت یارانه اسیفاده میبرطرف نمایند. دولت

 از باالتر تولید نندگان برای قیمت و از سوی دیگر بازار قیمت زیر ندگان ن مصرف را برای ها سو قیمت معیاری است  ه از یک یارانه ً (3112توسعهو و اقیصادی

بصورت  توانندها میپرداتتاین  . ودمی مسیقیم غیر یا مسیقیم به  کل  نندگان مصرف و  نندگان تولید برای هاهزینه  اهش باعث  ه داردنگه می بازار سطح

های تولیدً ا یغال و تجارت تعلق بهره( با ند و به بخش  م های واال بیمهً مالیاتیً های ومعافیت مسیقیم غیر یا (بهره بدون های واال نقدیً مالی های مسیقیم و مک

ی مثبت وگاهی نیز منف تواندمیها بر ابعاد گوناگون اقیصاد یک  شور تاثیرگذار است  ه گاهی این تأثیرات گیرد تا منجر به برقراری نوعی توازن  ود. پرداتت یارانه

دالیل گوناگونی در شورهای در حال توسعه برای  .ای حیاتی در ایران تبدیل  ده استارزیابی  ود. تاثیرپذیری امنیت غذایی نا ی از پرداتت یارانه به مس له

تواند روند توسعه ه بصورت هدفمندً میپرداتت یارانه وجود دارد  ه یکی از این دالیل غلبه بر فقر و بهبود ساتین امنیت غذایی در این  شورهاست. پرداتت یاران

یافیگیً امنیت غذایی برای یک  شور و تداوال آن است. نحوه تاثیرپذیری تانوارها و تغییر در های توسعهیک  شور را بهبود بخشد. بدون  ک یکی از  اتی

گذاران قرار دهد تا بیوانند این تحول اقیصادی در اتییار دولت و سیاستتواند اط عات مفیدی را در مورد هاً میالگوی مصرف بخاطر اجرای قانون هدفمندی یارانه

 با سیاسیگذاری دقیقً مسیر توسعه  شور را تسریع بخشند.  

ز آنها ا اره ها و اثرات آن بر قیمت  االهاً تولید انجاال  ده است  ه در ادامه به برتی امطالعات مخیلفی در داتل و تارج از  شور در تصوص هدفمندسازی یارانه

گیری امنیت غذایی اسیفاده  ردند. مدلی  ه در این مقاله اسیفاده  دً مدل الجیت بود. نیایج این مطالعه از  اتی هزینه برای اندازه (3191ًو آرن و آنیاجی .می  ود

( در مطالعه تود به بررسی آثار توزیعی نظاال اص ح 3112یت غذایی تانوارها است. آدامزوترین عامل تاثیرگذار برامننشان داد  ه درآمد و سن سرپرست تانوار مهم

هایی اتیصاص ی پرداتت یارانه موادغذایی در  شور مصر پرداتیه است. نیایج این پژوهش حا ی از آن است  ه در  شور مصرً بیشیرین مقدار یارانه به  اال ده

 وند. بنابراین پیشنهاد  ده است بهیرین راه هدفمندسازی یارانه در این  شورً ها بهره مند میامعه  م و بیش به یک میزان ازآنیابد  ه اقشار فقیر و ثروتمند جمی

های سال ( برای بررسی وضعیت مصرفً از داده3112ی  االهای مشمول و حذف تدریجی  االها از سبد حماییی دولت است. احمد و بوئیسو اهش تدریجی یارانه

ی تانوارها به آوری  ده استً اسیفاده  ردند. در این مطالعه براساس مدل آزمون تقریب میانگینً مصرف سرانه ه از تانوارهای مصری جمع 3112تا  9110های 

در نظر گرفیه  د. نیایج این مطالعه نشان ها به عنوان میغیرهای نمایانگر سطح رفاه ی تانوارً سطح آموزش و انواع داراییچون اندازهصورت تابعی از عوامل مخیلف هم

ای  ه در صورت تقسیم افراد به دو گروه واجد  رایط گونههای درآمدی مخیلف از تناسب مطلوب برتوردار استً بهداد  ه مدل یاد  ده در  ناسایی افراد و گروه

جویی و منجر به تعادل درآمدی بیشیر و  اهش فقر تواهد  د. همچنین ای صرفه حظهای دولت به مقدار قابل مهای یارانهدریافت سطوح  م و زیاد یارانه در هزینه

 ترتیب منفیً مثبت و مثبت است.ها با سطح مصرف بهاندازه تانوارً سطح آموزش و دارایی  نیایج برآورد تابع مصرف نشان داد  ه رابطه
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 ند و بررسی این موضوع یکی از ر ان رسیدن به توسعه پایدار نقش قابل توجهی را ایفا میدهد  ه امنیت غذایی بعنوان یکی از امیبررسی مطالعات نشان 

 ضرورت های هر شور درحال توسعه می با د.

 

 روش تحقیق -2

وسیایی مر دز آمدار   های تفصیلی هزینه و درآمد تانوارهای ردر این پژوهش برای بررسی اثر یارانه نقدی پرداتیی توسط دولت بر امنیت غذاییً از اط عات طرح

امنیت غذایی مورد اسیفاده  دامل دو   اسیفاده  ده است.  اتی 9831-19های تانوار روسیایی  شاورزی اسیان تراسان رضوی طی سال 88ای  امل ایران برای نمونه

وتانوارهدا( و وجدود سیسدیمی  دامل دو معادلده از الگدوی       با د. با توجه به ساتیار داده ها و تر یب سری زمدانی و مقداطع    اتی  الری و پروت ین مصرفی تانوار می

( داده هدای  9831-19اقیصاد سنجی پنل  ور اسیفاده  د. همچنین با توجه به محدودیت دسیرسی به داده های مصرف برتی از تانوارها درهر سده سدال مدورد بررسدیو     

 های رفاهی و الگوی اقیصاد سنجی بیان می  ود.  تر یبی به صورت نامیوازن در نظر گرفیه  د. در ادامه نحوه محاسبه  اتی

گدروه غد ت: بدرنج واندواع     -9گانده  داالیی  دامل    3های به منظور محاسبه  الری و پروت ین مصرفیً  االهای مصرفی و مقدار مصرف تانوار در هر یک از گروه

وگو ت ماهی و مرغ( و گو ت قرمدز وگو دت گوسدفند و گداو و مشدیقات آن      های سفید گروه گو ت: گو ت-3های داتلی و تارجی(ً نان وانواع نان( و جوً برنج

گدروه میوجدات:   -2ها:  امل روغن حیوانی و نبداتیً  گروه روغن-4های  یری وپنیرً ماستً سر یر و تامه(ً گروه لبنیات:  یر و فرآورده-8نظیر سوسیس و  الباس(ً 

گروه قند و  دکر   -3گروه حبوبات ونخودً لپه نخودً و لوبیا قرمز( و -0گروه سبزیجات وبرگی و غیر برگی(ً -2های هسیه دارً مر بات و میوه های جالیزیً  امل میوه

آوری گردید. سپس مقادیر الری و پروت ین موجود درموادغدذایی مدورد اسدیفاده هرتدانوار تعیدین  دد و در نهایدت  داتی  دالری و پدروت ین           به صورت ماهانه جمع

 به صورت روابط زیر بدست آمد.مصرفی سرانه روزانه 

مصرف  ل  الری تانوار در ماه = الری مصرفی روزانه تانوار÷   81  

مصرف  ل پروت ین تانوار در ماه = پروت ین مصرفی روزانه تانوار÷    81  
 (9و

هدا و یدا  االهدای مصدرفی     ادالت تقاضدا بدرای نهداده   معادالت رگرسیونی سیسیمی یک تاریخچه طوالنی در ادبیات اقیصادسنجی دارند. مثال بارز آن سیسیمی از مع

تدری دارد و بده   یابی تولید نندگان و مصرف  نندگان است. اسیفاده از سیسیم معادالت با اسیفاده از داده های تابلویی وپاندل دییدا( سدابقه  وتداه    مشیق  ده از رفیار بهینه

( ایدن چدارچوب را   9133(و مگندوسو 9131(ً بالیداجی و 9110(. آوریو3118گدردد گدرینو  تصادفی بر مدی  و اثرات 9مدل درسی برای معادالت منفرد با پنل دییا میوازن

ارائده  ردندد. در ایدن تعمدیم دادن نیدز فدر         8با در نظر گدرفین روش حددا ثر راسدینمایی    3تعمیم دادند و رویکردهای تخمینی برای سیسیم رگرسیون به ظاهر نامرتبط

هدای زمدانی بدرای افدراد یدا      هدا سدری  ز نقطه نظر عملی یک فر   ام  محدود  ننده استً در نظر گرفیه  د. چدون اغلدب مجموعده داده   های تر یبی میوازن  ه اداده

هدای و اثدرات فدردی تصدادفی توسدط      های تابلویی به صورت نامیوازن استًگسیرش و توسعه ایدن مددل  واحدهای مخیلف دارای طول نامساوی هسیند و به عباراتی داده

  ود.( مورد بررسی قرار گرفت  ه در ادامه به تشریح آنها پرداتیه می9132(وبالیاجیو9131یرون وب

                                                        
در مدل هاي پنل ديتا بايد افراد مورد بررسي در طول سال ها، يكسان بمانند. در غير اينصورت تعدادي مشاهده را از دست  وتواهي     9

  ين حال  مدل پانل نا متوازن وواهد شد.داد، كه در ا

 
2 System of unrelated Reggression 
3 Maximum Likelihood 
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در نظدر گرفیده مدی  دود  ده       i= 1, .. , N)فدرد و  N( بدا مشداهدات تدابلویی ندامیوازن بدرای      g= 1, … , Gمعادله رگرسدیونی و   Gیک سیسیم معادالت  امل 

اندد والزال نیسدت  ده    دوره مشاهده  دده  p( نشان دهنده تعداد افراد یا بنگاهایی است  ه در p= 1, … , Pو Np با د. رس میدوره دردسی Pاط عات این افراد برای 

دهندده تعدداد  دل مشداهدات اسدت بده طدوری  ده         نشدان  nهدای مخیلدف مشداهده  دده با دند(.      ها به طور مشابه و یا به صدورت میدوالی در دوره  اط عات افراد و بنگاه

فرد  ه یکبار مشاهده می  دوند   N1گروه دسیه بندی  وند  به این صورت   ه  Pبا د. فر  می  ود  ه افراد درمی و  

 pده  ده تدا  ً تعداد تجمعی از افراد مشاه فرد  ه دوبار مشاهده می  وند ً گروه دوال و به همین ترتیب در نظر گرفیه می  ود.  N2گروه اولً 

دفعدددده مشدددداهده  ددددده انددددد را مددددی توانددددد بدددده صددددورت        pدفعدددده را نشددددان مددددی دهددددد بدددده طددددوری  دددده مجموعدددده  دددداتی از افددددرادی  دددده        

 , … , p=2و  Ipرا به عنوان یک بخش مقطعی و  I1نو ت.  بنابراین ما می توانیم   

P را به عنوان یک پنل میوازن با  )p نگاه در نظر بگیریم.مشاهده از هر فرد یا ب 

بدردار ضدرایب و  دامل جدز      ( Hg× 1بدا ابعدادو   ً tو مشاهده  iجز ات ل برای فرد   ugit( بردار میغیرهای توضیحیً  Hg×1با ابعاد و  g ًXgitبرای معادله 

معادله بدرای مشداهدات     Gهر گروه است نه یک  اتی برای زمان. با پشیه سازی  یک  اتی برای t. بنابراینً  iیک اثر پنهان ویژه برای فرد  عر  از مبدا( و 

 (ً ما داریم:i , tو

 
 (3و

ً  ً  ً ً  دددددددده در آنً 

. ما فدر  مدی  ندیم     ً  ه در آن ( استH×1( و وG × Hبه ترتیب و و  Xitً ابعاد  و   

  Xitاست  ه به طدور میقابدل بده هدم غیدر وابسدیه و همچندین غیدر وابسدیه بدا            و صفر است و ماتریس  واریانس آن ها به ترتیب  و   ه امید ریاضی 

 tبرای  t=s  ً0برای  1=و   i ≠jبرای  i=j  ً0برای  با د ه در آن   (هسیند. این باعث می  ود  ه 

≠ s و ً قرار دهیم . ا نون ً  ً  ًp= 1, … .P  و مدل

 را به صورت زیر می نویسیم.

  (8و

 

( اسددددتً P×1بددددردار واحددددد و  epاسددددت.   pبددددا بعددددد   identityمدددداتریس  و    دددده در آن: 

 inversionهسدیند و سدیون هدای میعداد دارندد  ده        idempotent. دو ماتریس بعدی میقدارن و    Jp –Kp= Ipو   ً 

 را تسهیل می  نند.  ردن 

 های معادالت میفاوت می تواند به صورت زیر بیان  ود:   واریانس های  لی درون و بین فردی برای  ( از G ×Gماتریس های و

 

 (4و
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 .  واریدانس هدای درون و بدین فدردی در      و    ه در آنً به ترتیب  

 یر بیان می  وند:  دفعه  مشاهده  ده اند به صورت ز pهای افرادی  ه 

,  (2و     

 ها به طور مشابه تعریف می  وند. با توجه به اینکه   Xها  و  y. ماتریس های بین و دورن   ه در آن به ترتیب  

 

 (2و

 پس به طور مشابه:

 
 (0و

 بنابراین :

 

 (3و

دفعده   pمشخی با د. درحالی  ه برآوردگرهای نااریب  بر اساس اجزای ات ل افرادی  ه   وجود تواهد دا ت اگر  و   براوردگرهای نااریبی از 

 مشاهده  ده اندً به صورت زیر تواهد بود:  

 

 (1و

مدی تدوان    MLو یدا   GLS(  وبدا اسدیفاده از روش   رای پانل نامیوازن یعنی وب  و    بنابراین با در نظر گرفین ماتریس های  واریانس

 (3114بدست آورد. بیرونو برآورد های نا اریبی از پارامیرها

ن هدای چداوً   ( بررسی  د. سدپس آزمدو  LLCو 9قبل از برآورد معادالت سیسیمیً ابیدا ایسیایی سری های مورد بررسی با اسیفاده از روش لوینً لین و چو

د. الزال بده ک در اسدت    ضریب الگرانژ و هاسمن برای هر یک از معادالت صورت گرفت و در نهایت با اسیفاده از روش پنل  ور بیان  دهً برآورد پدارامیر هدا انجداال  د    

همچنین بدرای انیخداب بهیدرین الگدوً الگدوی تطدیً       آزمون های همخطیً ناهمسانی واریانس و تودهمبسیگی نیز با توجه به آماره ها و آزمون های مربوطه انجاال  د.  

دار بودن ضرایبً معیارهای آ ائیک و معنی F ًtتطی برآورد گردید و با اسیفاده از معیارهای اقیصاد سنجی و آماره  -لگارییمی و الگوی لگارییمی -الگوی لگارییمی

 لگارییمی تعیین  د. – وارتز بیزین و حنان  وئین( الگوی لگارییمی 

 

 نتایج و بحث -3

 ( آمده است. 9در جدول و  LCCنیایج آزمون ایسیایی میغییر های پیوسیه مدل با توجه به آماره 

 ( نتایج آزمون ایستایی متغیرهای مورد استفاده1جدول )

                                                        
9 Levin, Lin and Chu 
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 P-value آماره میغیر

 111/1 -81/90  الری مصرفی

 111/1 -43/90 پروت ین مصرفی

 111/1 -19/92 هزینه

 111/1 -8/92 یارانه

های تحقیقماتذ:یافیه                              

 

 

 ود  ه برای همه میغیرهای مورد بررسی فرضیه صفر رد  ده و در نییجه با توجه به فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد و ناایسیایی میغیرهاً مشاهده می

مورد بررسی از آماره ضریب الگرانژ بروش پاگان اسیفاده  د. نیایج این آزمون برای دو معادله همه میغیرها ایسیا هسیند. به منظوربررسی ناهمسانی واریانس در مدل 

 (آورده  ده است.3 الری و پروت ین مصرفی در جدول و

 

 پروش پاگان برای ناهمسانی واریانس LM( نتایج آزمون 2جدول )

 P-value (آزمون چاو وآماره  معادله

 4303/1   18/1 معادله  الری

 9292/1   12/9 معادله پروت ین

 ماتذ: یافیه های پژوهش                                   

 

هدای   دود. بندابراین هدیک یدک از معادلده     دهد  ه فر  صفر مبنی بر عدال وجود ناهمسانی واریانس در هر سه معادله پذیرفیه مدی نیایج آزمون فوق نشان می 

همسانی واریانس مواجه نیسیند. ع وه بر اینً به منظور بررسی همخطی میغیرهاً پس از بدرآورد رگرسدیون بدا اسدیفاده از روش حدداقل مربعدات       برآورد  ده با مشکل نا

 دهد هیک یک ازمیغیرها با هم همخطی ندارند.  نشان می VIF( بدست آمد  ه نیایج آزمونVIF(ً مقادیر عامل تورال واریانس وOLSمعمولی و

دهد. به منظور بررسی وجدود همبسدیگی بدین اجدزای اتد ل معدادالتً از آمداره        نیایج حاصل از بررسی اثر یارانه ها بر امنیت غذایی را نشان می( 8جدول و

است. همچنین بدا   ضروری SURدهد معادالت بهم مرتبط بوده و اسیفاده از الگوی ( نشان می8تودهمبسیگی بروش پاگان اسیفاده  د. نییجه آزمون با توجه به جدول و

 دود  توجه به اینکه در سیسیم معادالت ضدریب تدوبی بدرازش تدک تدک معدادالت چنددان قابدل اعیمداد نیسدت از آمداره ضدریب تدوبی بدرازش سیسدیم اسدیفاده مدی                 
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های به ظداهر ندامرتبطً توانسدیه    رگرسیون دهد  ه بیانگر آن است  ه میغیرهای مسیقل سیسیمرا نشان می 11/1(. در این پژوهش این آمارهً مقدار مطلوب 9101والرویً

 درصد از تغییرات میغیرهای وابسیه را توجیه نمایند.  11اند 

 

 

 

 

 ( نتایج بررسی اثر یارانه ها بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی3جدول )

 متغیر وابسته= پروتین روزانه     خانوار     متغیر وابسته= کالری روزانه خانوار متغیر مستقل

 ضریب                          شش ضریب                    شش 

 1019 1019 1013 1013 سن سرپرست خانوار

  (9013و  (9023و 

 1033 1033 1091 1091 هزینه خوراکی

  (*8031و  (**3093و 

 -1010 -1010 -1019 -1019 یارانه

  (-*4038و  (-*3023و 

 -102 -102 -103 -103 بعد خانوار

  (-*3012و  (-*3013و 

 است.   zاعداد داتل پرانیز نشان دهنده مقادیر  

 درصد( 2و* معنی دار در سطح یک درصدً  **معنی دار در سطح  

 

د اعضدای  امنیت غدذایی دا دیه و یارانده و تعددا     دهد  ه عواملی مانند سن سرپرست تانوارً هزینه تورا یً اثر مثبت بر  اتیبررسی نیایج الگو نشان می

داری بدر هدر دو   (ً میغیر تعداد اعضای تدانوار همدانطور  ده انیظدار مدی رفدت اثدر منفدی و معندی         8های امنیت غذایی دا یه با توجه به جدول وتانوار اثر منفی بر  اتی

درصد  اهش مدی یابدد. بده    2/1و  3/1ه ترتیب  اتی امنیت غذایی دا یه است به طوری  ه با افزایش یک درصدی اعضای تانوارً  الری و پروت ین مصرفی تانوار ب

یابدد  ده بدا نیدایج     ش مدی بیان دیگر با افزایش تعداد فرزندان و اعضای تانوارً دسیرسی تک تک افراد به مواد غذایی به طور نسبی  میر  ده و امنیدت غدذایی نیدز  داه    

 ( سازگاری دارد. 3113آرامایشکا و آسفاو

های تورا ی بده   الری و پروت ین مصرفیً هزینه های تورا ی یارانه است. بر اساس جدولً یک درصد افزایش هزینه دو میغیر تاثیرگذار دیگر بر  اتی

های مواد پروت ینی در سبد مصرفی تدانوار  دهد. با توجه به اینکه معموال  سهم هزینهداری افزایش میدرصد  الری و پروت ین مصرفی را به طور معنی 33/1و 91/1ترتیب 

 دالری افدزایش داده   شیر است لذا  شش هزینه ای پروت ین نسبت به  الری نیز بیشیر است به همین دلیلً افزایش هزینده هدای تدورا یً  داتی پدروت ین را بیشدیر از       بی

 ( سازگار است.3191است. این موضوع با نیایج مطالعات آرن و آنیایجیو
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امنیت غذایی یعنی  الری و پروت ین مصرفی تانوارها نه تنها اثر مثبیی ندا یه بلکه منجر بده   بر  اتیبا توجه به هدف این پژوهشً اثر یارانه های پرداتیی 

درصد  الری و پروت ین مصدرفی تدانوار    10/1و  19/1 اهش این  اتی نیز  ده است. به طوری  ه یک درصد افزایش در یارانه دریافیی با توجه به جدولً به ترتیب 

ها نسبت داد. بده  توان به تورال  دید و افزایش  دید قیمت  االهای تورا ی در بعد از هدفمندی یارانهترین دلیل اثرگذاری منفی این میغیر را میمدهد. مهرا  اهش می

درصدد  2/81بده   9819در سدال  عبارت دیگر بعد از پرداتت یارانه هاً به دلیل افزایش حجم نقدینگی در شور و در نار تحریم های اقیصادی اعمال  دهً تورال به ویدژه  

( ه این افزایش قیمت ها منجر به  اهش  دید قدرت تریدد تانوارهدا  دده بده طدوری  ده بسدیاری از تانوارهدا حیدی مصدرف مدواد            9819رسید وبانک مر زی ایرانً

یعنی اثر گذاری منفی یارانده هدا بدر  داتی امنیدت       س نیز نییجه بدست آمدههای مجلمر ز پژوهشتورا ی تود را نیز  اهش دادند. بررسی مطالعه انجاال  ده توسط 

هدای نا دی از   های نقدی پرداتیی اگرچه به مقدار جزئی درآمد ل تانوارهای روسدیایی را افدزایش داده اسدت امدا بده دلیدل تدورال        ند. بنابراین یارانهغذایی را تایید می

 رها  اهش یافیه و در نییجه امنیت غذایی مخاطرات بیشیری روبرو  ده است.افزایش نقدینگی حاصل از آنً عم  قدرت ترید و درآمد واقعی تانوا

 

 

 

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه -4

روسدیایی تراسدان رضدوی     -های نقدی پرداتیی دولت بر  اتی امنیت غذایی و الری و پروت ین مصرفی( تانوارهدای  شداورزی  در این مطالعه اثر یارانه

عه نشان داد  ه میغیرهای هزینه تورا ی و سن سرپرست تانوار اثر مثبت بر  اتی امنیت غذایی دا یه اند  ه با افزایش ایدن میغیدر   مورد بررسی قرارگرفت. نیایج مطال

ارهدا را  داهش   مد واقعدی تانو هاً  الری و پروت ین مصرفی تانوارها افزایش یافیه است. اما یارانه های نقدی به دلیل افزایش نقدینگی و تورالً عم   قدرت ترید و درآ

امنیت غذایی و الری و پروت ین مصرفی( نیز  ده است. از آنجا  ه امروزه بحث امنیت غذایی یکی از مهمیدرین مسدائل مربدوط بده تدأمین      داده و منجر به  اهش  اتی

گدرال روزانده    31ن مهدم توجده  دده بده طدوری  ده تدامین        رفاه در هر جامعه ای است و بر اساس قانون برنامه چهارال توسعه اقیصادیً اجیماعی و فرهنگی  شور نیز به ای

 ود دولت نسبت به پرداتت یارانه های نقدی تجدید نظر  ند و حداقل برای مواد غدذایی ضدروری مانندد    پروت ین برای هر فرد مورد تا ید قرار گرفیه استً پیشنهاد می

هدا نیدز   تحت نهادهای حماییی در  هرها در نظر بگیرد تا از این طریق بده هددف هدفمندسدازی یارانده     قبلً سیسیم یارانه  االیی را فقط برای تانوارهای روسیایی و افراد

 نزدیک تر  ود.
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