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  چکیده

ی اقتصاد عمومی و توسعه است كه همواره مأورد   ميزان كالری دريافتی خانوارها از جمله مباحث مهم مطرح شده در عرصه
در مطالعه حاضر، پيامدهای شوک درآمد خانوارهأا، قيمأت و يارانأه    . گآاران در جوامع مختلف بوده است سياست ها و توجه دولت

 -51 یهأا  های سری زمانی سأال  به اين منظور از داده. روستايی ايرانی بررسی شده است  غآايی بر ميزان كالری دريافتی خانوار
ايج نشان داد كه دوره ایرگآاری شوک ايجاد شده بأر ميأزان پرداخأت يارانأه     نت. الگوی خود رگرسيون برداری استفاده شد 0011

همچنأين  . تر بوده و شوک قيمتی و درآمدی به ترتين در جايگاه بعدی قرار گرفت غآايی نسبت به شوک قيمتی و درآمدی كوتاه
 كأه  گرفأت  نتيجأه  توان می تحقيق اين های يافته اساس بر. باشد ترين حساسيت تقاضای كالری مربوط به شوک درآمد می بين

برای ايجاد امنيت غآايی، بايد یبات را در بازار ايجاد نمود، همچنأين ایأرات نهأايی تغييأر در الگأوی تغآيأه بأه هنگأام تعيأين          
بندی بدون توجه به رشد درآمأد خأانوار روسأتايی، آیأار منفأی       ای و ماليات های يارانه های مربوط به تنظيم بازار، سياست سياست

 .شديدی بر ميزان كالری دريافتی خانوارها خواهد گآاشت
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 مقدمه

دسترسی به مقدار كافی مواد غآايی و سأالمت تغآيأه از محورهأای اساسأی توسأعه اسأت و زيربنأای پأرورش          
های حيأاتی و در نتيجأه    تواند ارزشله عواملی است كه میناامنی غآايی از جم. شود های آتی كشور محسوت می نسل

هأا و معيارهأای    مبحث امنيت غآايی به عنوان يکی از مهمتأرين مأالک   .خطر مواجه كند باامنيت ملی ي  كشور را 
امنيت غآايی به عمل آمأده اسأت در    تعاريف متعددی از. باشد سنجن رفاه و امنيت و شکوفايی اقتصادی كشورها می

غآايی در معنای امکان دستيابی افراد به غأآای  امنيت: غآايی اين گونه بيان نمودتوان در تعريف امنيت كلی می مفهوم
نقن تغآيه در سالمت، افزاين كارايی و ارتباط آن با . كافی است به طوری كه امکان داشتن زندگی سالم فراهم گردد
وياه در طی دو دهه اخير با مبنای علمی و شأواهد تجربأی    توسعه اقتصادی، طی تحقيقات گسترده در سطح جهانی به

بأوده و   نأامتوازن هأای مختلأف جامعأه     در ايران توزيع مواد غآايی در بأين دهأ    (.0030، شکوری)است  تثييدمورد 
-31شأده   مطالعأات انجأام  (. 0035، وشی و همکأاران شاهن) الگوی تغآيه از كيفيت مطلوبی برخوردار نيست نهمچني
 ؛ ودرصد بوده است 01و  51دهد كه عرضه انرژی حاصل از منابع گياهی و حيوانی به ترتين  در ايران نشان می 0013
كياميأاگر و  ) پرمصرفی انرژی دارند ادرصد خانواره 10ها كمبود دريافت انرژی دارند و همچنين  درصد خانوار 00حدود 
های مربأوط بأه تنظأيم بأازار، كأاهن يأا        های اقتصادی مثل سياست بسياری از سياست یایرگآار .(0030، همکاران

كنندگان، با هدف نهايی تثمين امنيت غآايی و سالمت افأراد جامعأه، نيازمنأد     بر درآمد مصرف  ها، ماليات افزاين يارانه
ايأن پأاوهن بأه     (.0011 ،دينأی تركمأانی  )باشد  ها و درآمد می كنندگان به تغيير قيمتاطالا از نحوه واكنن مصرف

در . باشد دنبال تعيين ميزان تقاضای كالری با توجه به تغييرات عوامل اقتصادی مانند قيمت، درآمد و يارانه پرداختی می
ای صورت گرفته است كه بيشتر بر روی بأرآورد رابطأه درآمأد و     ابی تغآيهاين راستا مطالعات مختلفی در رابطه با ارزي

0بهرمن و همکارانبرای مثال . كالری تمركز دارند
برای پاكستان با استفاده از مدل خود رگرسيون بأرداری و   (0557)  

كشأن   (0110) 0تيفأين و داوسأون  همچنأين  . اند زده تخمين 10/1مزد را  -پانل ديتا كشن درآمدی تقاضای كالری

بأرای منأاطق   ( 0110) 0گيبسأون . با استفاده از روش اتورگرسيون برداری برآوردكردند هرا برای كشور زيمبابودرآمدی 
مکدونالأد و  . انأد  ارامتری كشأن تقاضأا كأالری را بأرآورد كأرده     های پارامتری و غيرپأ ی جديد، به روششهری گونه
 .برآورد كردند 1/1كشن درآمدی را برای كشور هين ( 0101) 1همکاران

ا استفاده از مأدل  ی بايران های انوادهكالری خ بر مصرفكاهن يارانه غآا  اتبررسی ایربه ( 0117) حيدری و كاوند
 جبران بدون غآا يارانه استاندارد در خطای كاهن واحد ي  كه دهد می نشان نتايج. اند خود رگرسيون برداری پرداخته

كشأد   می طول سال پنج حدود  برای خانواده و مدت دارد كوتاه در كالری مصرف بر مقدار توجهی قابل منفی ایر درآمد
 دهأد،  رخ مثبأت  درآمأد  از مقأدار  همان با غآا يارانه كاهن منفی شوک اگر ؛ اماكنند تا خود را با شرايط جديد تنظيم

 مصأرف  بأر  مثبت ایر تواند شود بلکه می يارانه می كاهن منفی ایرات حآف باعث تنها نه افزاين يابد درآمد ایر سپس
 حأل  راه بهترين غآا يارانه كاهن رب تمركز كه رسد می نظر به بنابراين،؛ باشد داشته مدت بلند و مدت كوتاه در كالری

                                                                                                                                                         
1- Behrman et al   
2- Tiffin and Dawson 

3- Gibson and scott  
4 -  Macdonald et al   
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نتأايج نشأان داد   . به بررسی عوامل مؤیر برتقاضای كالری در مناطق شهری ايران پرداخت( 0051) هشترخانی .نيست
تی، درآمأد  همچنين بين متغيرهأای كأالری دريأاف   . كالری دريافتی با درآمد رابطه مسقتيم و با قيمت رابطه عکس دارد

هأا بأر    به بررسی ایر افزاين قيمت( 0059)و بخشوده  قربانيان .سرانه و قيمت مواد غآايی، رابطه بلند مدت وجود دارد
ر های مورد مطالعه تایير زيادی د نتايج نشان داد افزاين قيمت در سال. امنيت غآايی در جامعه روستايی ايران پرداختد

دهأد، ایأر دو عامأل قيمأت و درآمأد بأر كأالری         مطالعات گآشته نشان می  بررسی .كاهن كالری دريافتی خانوار دارد
ای كه تثیير سه عامل قيمت، درآمد و يارانه را بر كالری مصأرفی   مصرفی بيشتر مورد بررسی قرار گرفته است و مطالعه

تحقيق بررسی تثیير قيمت، درآمد و يارانه غأآايی بأر كأالری     هدف از اين. مورد بررسی قرار دهد، مشاهده نشده است
با استفاده از مدل غير سأاختاری،  ( به عبارت ديگر، برآورد تابع تقاضای كالری خانوار روستايی)دريافتی خانوار روستايی 
 .گيرد بررسی قرار میهای ايران مورد  در ادامه، اين تکني  به همراه كاربرد آن برای داده. باشد می خود توضيح برداری

 ها مواد و روش

در راستای بررسی رفتار هند متغير سری زمانی، الزم است به ارتباط متقابل اين متغيرهأا در قالأن يأ  الگأوی      
به منظور بررسی ایرگآاری قيمأت، درآمأد و يارانأه غأآايی بأر كأالری دريأافتی        . سيستم معادالت همزمان توجه شود

مأدل غيأر سأاختاری خأود     . استفاده شده است 0های غير ساختاری خود توضيح برداری ز مدلخانوارها در اين مطالعه ا
تواند بأه عنأوان    می كه( بين از ي  متغير مستقل وجود دارد)های رگرسيون است  ای از مدل توضيح برداری مجموعه
رهيافأت خأود   . قأرار داد  های زمانی ت  متغيره و مدل معادالت همزمان، مورد توجأه  های سری نوعی پيوند بين مدل

شأوند و   های خود بيأان مأی  زا در قالن وقفهای است، به طوری كه متغيرهای درون توضيح برداری دارای گراين داده
گيرد و نيازی به نظريه خأاص در ايأن مرحلأه     بينی با استفاده از محاسبات آماری صورت می پس از آن تخمين و پين

های غير ساختاری خود رگرسيونی برداری، تعيين شکل و ساختار پويای مدل بأه  در مدل .(0550، 0وت كپولل)نيست 
بسأيار سأاده اسأت، در     غير ساختاری خود توضيح برداریكار، با مدل روش(. 0550، لوت كپول) شود ها واگآار میداده

كند، زيرا به اسأتثناء عأرض از مبأدأ، متغيأر      زای الگو نمی زاو برون متغيرهای درون عين حال محقق را درگير تميز بين
همچنين، معمأوالً مشأاهده   . زا هستند شوند، همه متغيرها درون روند و متغيرهای مجازی كه گاهی اوقات وارد الگو می

های ارائه  بينی بهتر از پين داریغير ساختاری خود توضيح برهای ارائه شده بر اساس الگوهای  بينی شده است كه پين
الزم به توضيح اسأت كأه    (.0050، محمدزاده و رسولی)تری بوده است  شده توسط الگوهای معادالت همزمان پيچيده

 :های خود توضيح برداری فقط بايد دو نکته را معين كرد در كاربرد مدل

ای كه برای كشف آیار متقابل بيشترين تعداد وقفه( تبر هم ایر متقابل دارند؛ معرفی مجموعه متغيرهايی كه ( الف
تحليلی بأا   -در اين پاوهن تکيه اصلی بر روش علی (.0075، يزدان پناه و صادقی يارندی)متغيرها بر هم الزم است 

های غير ساختاری خود توضيح بأرداری تنهأا بايأد دو     در مدل. تاستفاده از مدل غير ساختاری خود توضيح برداری اس
ای از متغيرها كه بر هم ایر متقابل دارند و همچنين تعيين تعداد وقفه بأرای كشأف    مورد تعيين گردد؛ معرفی مجموعه

                                                                                                                                                         
1 - Vector Autoregressive (VAR) 

2- Lutkepol  
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 (. 0075، قی يارندیيزدان پناه و صاد)آیار متقابل متغيرها و بررسی رابطه علی بين متغيرها 

 (:0031، حيدری و همکاران)مورد استفاده در اين مطالعه به شکل زير تعريف شد  VARمدل 
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مقأدار يارانأه غأآايی      شأاخص قيمأت مأواد غأآايی و      درآمأد،   مقدار كالری دريافتی خانوار،   كه در اينجا
وقفأه زمأانی، تعأداد     kجود ههأار متغيأر و   با و. نيز پارامترهای مدل هستند تعداد تثخيرهای مدل و  . باشد می

، مشابه معادالت همزمان اسأت كأه   خود توضيح برداریمدل غير ساختاری  .خواهد بود پارامترهای مدل 
های مورد استفاده در  داده .شود در آن عالوه بر مقادير گآشته، مقادير جاری متغيرها نيز در هر ي  از معادالت وارد می

برای قيمت از سأری زمأانی شأاخص قيمأت خأرده      . باشد می 0051تا  0011العه، سری زمانی مربوط به سال اين مط
همچنأين  . ايران اسأتفاده شأد   بان  مركزیتوسط  0030ها و دخانيات به قيمت سال پايه  فروشی خوراكی، آشاميدنی

ها از طريق  متغير يارانه(. بان  مركزی ايران)ه از توليد ناخالص داخلی و جمعيت ايران استفاده گرديد برای درآمد سران
تعيين گرديد و با اسأتفاده از شأاخص قيمأت خأرده      بازرگانی سازمان حمايت توليد كنندگان و مصرف كنندگان وزارت

عرضأه كأالری وجأود     عنأوان  بهاستخراج شد كه  فائوتقاضای كالری نيز از طريق پايگاه اطالعاتی . وشی تعديل شدفر
 .داشته است

 نتایج و بحث

بأه ايأن   . شأود  های سری زمانی در اولين قدم پايايی متغيرها بررسی مأی  سازی با استفاده از داده در بررسی و مدل
، مأورد  (0530)تعمأيم يافتأه    فأولر  –ديکأی شود كه در اين پاوهن آزمأون   های مختلفی استفاده می ر از آزمونمنظو

گيری به ي  متغير پايا تبديل شأود، آن   بار تفاضل الزم به ذكر است كه اگر ي  متغير ناپايا با ي . استفاده قرار گرفت
به عبارت ديگر آن متغير انباشته از درجه ي  بوده و مقأادير دوره قبأل بأر ميأزان آن در دوره       .ندنام می I(1)متغير را 
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 .جاری مؤیر خواهد بود

 (فولر -آزمون ديکی)نتايج آزمون ريشه واحد متغيرها .  1جدول 

آماره  متغيرها
ADF 

سطح بحرانی 

 بدون وقفه

سطح 

 احتمال
آماره 
ADF 

سطح بحرانی 

 با وقفه% 5

سطح 

 حتمالا

تعداد وقفه 

 بهينه

I 
-

3/003405 
-3/004861 0/050 

-

4/490628 
-1/958088 0/0001 (0)I 

P 
-

3/663131 
-3/690814 0/053 

-

3/426725 
-3/012363 0/0216 (0)I 

C 
-

2/839647 
-3/020686 0/071 

-

2/479315 
-1/959071 0/0161 (0)I 

S 
-

3/364558 
-3/673616 0/086 

-

1/911548 
-1/958088 0/0550 (0)I 

 های تحقيق يافته: مثخآ

بدين ترتين بأرای تعيأين وجأود يأ      . آزمون ريشه واحد برای تمامی متغيرها انباشتگی از درجه ي  را نشان داد
 : انجام شد ADFرابطه بلند مدت بين متغيرهای مدل آزمون هم انباشتگی 

 (لرفو-آزمون ديکی)رهايمتغنتايج آزمون هم انباشتگی بين .  2جدول 

 تعداد وقفه بهينه سطح احتمال سطح بحرانی بدون وقفه ADFآماره 
-4/969575 -3/644963 0/0036 (1)I 

 های تحقيق يافته: مثخآ                                    

در  برای تعيين تعداد وقفه. و در نهايت ايستايی مدل نهايی و همچنين وجود رابطه بلند مدت بين آنها تثييد گرديد
  ، آكايأ (SC)، شوارتز (HQ)حنان كوئين  ،(Log L)نمايی  های متفاوتی از جمله لگاريتم حداكثر درست مدل از آزمون

(AIC )شود یمها استفاده  و ساير آزمون : 

 های مختلف برای تعيين تعداد وقفه نتايج آزمون .3جدول 

 Log L LR FPE AIC SC HQ تعداد وقفه

0 42/93623 NA 2/88 e-07 -3/708212 -3/509255 -3/665033 
0 144/0355 1911/91 9/04 e-11 30051/00- 30300/01- 95710/00- 
0 155/7841 13/427 1/65 e-10 -11/40801 -9/6174 -11/0194 

        های تحقيق يافته: مثخآ                     
 

 نهايت توابع واكنن بعد از تخمين مدل سأاختاری  وجود ي  وقفه در مدل به عنوان وقفه بهينه تعيين گرديد و در
VAR تعيين شد. 

 بررسی رابطه علیت

 ياماموتو برای بررسی رابطه علی بين ميزان -بدين منظور برای بررسی رابطه عليت گرنجری از آزمون عليت تودا
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تعميم يافته و -د ديکی فولربا توجه به نتايج بدست آمده از آزمون ريشه واح. كالری مصرفی و درآمد استفاده شده است
بأرای  . بينی نهايی درجه پايايی ماكزيمم و وقفه بهينه هر دو برابر ي  اسأت  معيارهای آكائي ، شوارتز و خطای پين

آزمون والد، برای . شود ياماموتو ميان ميزان كالری مصرفی و درآمد از آزمون والد استفاده می -بررسی رابطه عليت تودا
 .شود آمده از مدل خود بازگشت برداری به كار برده می آزمون ضراين بدست

 والد آزمون نتايج. 4جدول 

 گيری نتيجه 2 p-valueآزمون والد H0فرض  متغيرتاثيرگذار وابسته ريمتغ

C I 01 j 79/9 191/1 I C 

I C 02 j 51/0 00/1 C I 

 های تحقيق يافته: مثخآ               
 

از درآمأد بأه كأالری     طرفأه   دهد كه تنها رابطه عليت گرنجری يأ  ياماموتو نشان می -نتايج حاصل از روش تودا
د شأاهد افأزاين كأالری    درآم نيافزاتوان نتيجه گرفت كه با  می طرفه  با توجه به رابطه علی ي. مصرفی وجود دارد
 .مصرفی باشد

 العمل آنی توابع عکس

سيمز استفاده شأد، بررسأی واكأنن متغيرهأای الگأو       لهيوس بهكه خود توضيح برداری های الگوی  يکی از كاربرد
های ي ، دو و سه به ترتين عکأس العمأل    وجود آمده در هر ي  از متغيرها است كه در شکل های به نسبت به شوک
 .دهد ری نسبت به ي  انحراف معيار شوک در متغيرهای درآمد، يارانه و قيمت را نشان میتقاضای كال

در  يأا تحريأ    اخأالل  جمأالت ، واكنن ي  متغير درونزا را نسبت به تغيير يکی از (ضربه)تابع واكنن تحري  
طول زمان به هنگأام بأروز    گاه را درتدر واقع توابع واكنن ضربه، رفتار پويای متغيرهای دس. دهد طول زمان نشان می
توان واكنن متغيرهأای  های مبتنی بر اين توابع، میتحليل در. دده ي  انحراف معيار نشان می ی ي  تکانه به اندازه

توابع واكنن بيانگر آن اسأت   .رو شدن ديگر متغيرها با تکانه مورد بررسی قرار داد م را در صورت روبهتسيس یزا درون
شامل تغييرات تصادفی هسأتند   اه شوک. دهند ها عکس العمل نشان می ی مدل هگونه به شوکكه هر ي  از متغيرها

شود، ساير متغيرها را نيز تحت تثیير قرار  هر شوک كه به ي  متغير وارد می. شوند ها در مدل وارد می كه از طريق 
 :دوره تعيين گرديد 01تغير كالری برای توابع واكنن مربوط به م. داده و اين تغييرات پياپی خواهد بود
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 ایر شوک يارانه بر ميزان تقاضای كالری .2شکل                               ایر شوک درآمدی بر ميزان تقاضای كالری. 1شکل 

 

باشأد، لأآا    وار روستايی میهدف اين مطالعه بررسی تثیير عوامل اقتصادی بر كالری دريافتی خان  كه با توجه به اين
توان برای بررسأی   از اين توابع می. استفاده شده است (0553) پسران و شين آنی العمل عکسبرای اين منظور از توابع 

يمأت و يارانأه   ی تغيير ي  واحد متغيرهأای درآمأد، ق  ازا درهای آتی،  ی واكنن كالری دريافتی خانوارها در دوره نحوه
های ي ، دو و سه نمأاين   نتايج تثیير عوامل اقتصادی بر روی كالری دريافتی خانوار روستايی در شکل. استفاده نمود
باعأث تغييأر در رونأد مصأرف كأالری خأانوار        بر اساس اين نتايج ايجاد ي  شوک درآمدی در ابتأدا . داده شده است
نوارها انتظارات خود را تعديل كنند، اين بدان معناست كأه يأ  خأانوار    گردد و هفت سال الزم است تا خا روستايی می

روستايی به طور متوسط هفت سال نياز دارد تا با درآمد جاری خود الگوی مصرف خود را هنان تغيير دهد تا روند ایرات 
دهد كه دو  تر نشان می نتايج جزئی. منفی ناشی از اجرای سياست فوق الآكر را بر روی كالری دريافتی خود متوقف كند

يابد، بعد سال سوم از تثیير منفأی كأالری دريأافتی خأانوار كاسأته       سال اول كالری دريافتی خانوار به شدت كاهن می
شوک يارانه و قيمت محصوالت كشاورزی نيز طی . رسد پايدار می باًيتقرشود و از سال هفتم به بعد به ي  شرايط  می

 .ها حدود پنج دوره و برای قيمت هفت دوره است يه خود خواهند رسيد كه برای يارانههند نوسان به سطح ايستايی اول

 
 ایر شوک قيمتی بر ميزان تقاضای كالری. 3شکل 

باشد، اين روش تغييرات متغيرهای وابسأته را   میخود توضيح برداری تجزيه واريانس روشی برای آزمون پويايی مدل  
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تجزيأه واريأانس   . كنأد  یی وارد بأه سأاير متغيرهأا بررسأی مأ     ها شوکهای وارد بر آن متغير در مقابل  به علت شوک
نشان داد كه در دوره اول تمامی تغييرات در ميزان تقاضای كالری  9شده مربوط به تقاضای كالری مطابق جدول  انجام

به همين ترتين درصد توضيح دهندگی تغييرات كالری در ایر شوک وارد شأده  . شود یمتوسط خود كالری توضيح داده 
ها افزاين داشته و توضيح دهندگی تغييرات كالری بر اسأاس خأود متغيأر در     دورهبرای اين عوامل اقتصادی در طول 

درصأد   00درصأد رسأيده و    10همچنين در دوره آخر ميزان تقاضأای كأالری بأه     ؛ وها كاهشی خواهد بود طول دوره
 .شود ها توضيح داده می درصد توسط يارانه 01تغييرات توسط درآمد و حدود ههار درصد توسط قيمت و حدود 

همچنأين متغيأر درآمأد    . باشأد  به عبارت ديگر ایر متغيرهای درآمد، قيمت و يارانه برای تقاضای كالری مثبت می
 . يابد باشد و با افزاين درآمد، قيمت و يارانه غآايی، كالری دريافتی خانوار افزاين می بيشترين ایر را دارا می

 (لهسا 01دوره )نتايج تجزيه واريانس كالری  .5جدول 

 CAL GDP P S دوره

1 100/00000 0/00000 0/00000 0/00000 

2 95/45236 4/14654 0/23255 0/16854 

3 87/65196 10/92855 0/48041 0/93908 

4 79/71833 17/18950 1/07993 2/01224 

5 73/41378 21/31717 1/15735 4/31170 

6 69/05296 23/28585 2/52237 5/13882 

7 66/23818 23/81264 3/56203 6/38715 

8 64/47172 23/64623 4/19842 7/68363 

9 63/39707 23/26532 4/50010 8/83751 

10 62/79478 22/87976 4/11676 10/20870 

 های تحقيق يافته: مثخآ                                      

 ی و پیشنهادهاریگ جهینت

زمانی كه خواهد شد  خصوص به. رود مهم اقتصادی هر كشور به شمار میتقاضای كالری خانوار يکی از موضوعات 
و بأه   0011 -51هأای   از اين رو، در اين تحقيق بأا اسأتفاده از داده  . ایر اين متغير را بر عوامل اقتصادی سنجيده شود

ود مورد برسی قرار كم  الگوی خود رگرسيون برداری، روابط بين متغيرها كه شامل متغيرهای درآمد، قيمت و يارانه ب
بأا  . روستايی را تحت تثیير قأرار خواهأد داد    های اقتصادی، امنيت غآايی خانوار نتايج نشان داد كه ايجاد شوک .گرفت

دهنده اين اسأت كأه بأا افأزاين      كه نشان باشد می طرفه  توجه به نتايج، رابطه علی بين متغيرهای درآمد و كالری ي
همچنين درصد توضيح دهندگی تغييرات كالری در ایر شوک وارد شأده بأرای    ؛ ويابد درآمد كالری مصرفی افزاين می
ها افزاين داشته و توضيح دهندگی تغييرات كالری بر اساس خأود متغيأر در طأول     اين عوامل اقتصادی در طول دوره

باشد  و مثبت می دار یمعنانوار در اين تحقيق تثیير يارانه غآايی و درآمد بر كالری دريافتی خ. ها كاهشی خواهد بود دوره
 تحقيأق  اين های يافته اساس بر. باشد ترين حساسيت تقاضای كالری مربوط به شوک عامل درآمد می بينو همچنين 
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 در تغييأر  برای ايجاد امنيت غآايی، نخست بايد یبات را در بازار ايجاد نموده و ایأرات نهأايی   كه گرفت نتيجه توان می
 درآمأد  بأر  بنأدی  ماليأات  و ای يارانأه  های سياست و بازار تنظيم به مربوط های سياست تعيين نگامه به را تغآيه الگوی
 .داشت نظر در كنندگان  مصرف

 های شاخص بر داری معنی اتتثیير اقتصادی كالن متغيرهای از بسياری كه رود می انتظار نظری مباحث اساس بر 
 مأآكور  نظری مباحث نيز فرضيات اين آزمون جهت شده انجام ربیتج مطالعات از بسياری. باشند داشته سالمت بخن
 بررسأی  سأالمت  بر را اقتصادی كالن متغيرهای از ای مجموعه رابطة كه ای مطالعه فقدان به توجه با. اند كرده تثييد را

 الری مأورد بأا تقاضأای كأ    اقتصادی كالن متغيرهای ارتباط نظری، مباحث بر مروری با حاضر،مطالعه  در باشند؛ كرده
 ملأی،  هأای  شأاخص  از بسياری مانند سالمت گفت توان می شده گفته مطالن مجموعه به توجه با. گرفت قرار آزمون
 ینوع به ملی متغيرهای از ي  هركه  هرا نخواهد رسيد؛ نظر مورد اهداف به اقتصادی كالن متغيرهای ديگر از مستقل
 نيأز  و آن سأاالنة  رشد و كالن های بودجه تخصيص صرف به شوند، اشتهانگ ناديده ها آن اگر كه گآارد می تثیير آن بر

 در اقتصادی ريزان برنامه نگاه كه است مقتضی لآا. رساند نمی نظر مورد اهداف به را كشور فيزيکی، های ظرفيت ايجاد
 یهأا  یگأآار  تاسأ يس ساير با هماهنگ كشور، عمومی رفاه و بهداشت و سالمت های برنامه كه باشد ای گونه به كشور
 درصد با كشور، سالمت بخن های برنامه خاصطور  به و توسعه های برنامه تحقق تا گيرد صورت كالن اقتصاد بخن
 .      رود پين بيشتری موفقيت
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Abstract 
The quantity of the received calories by families is one of the important debates 

in public and development economic context. This is an attractive subject for 

government officials and policy makers in different countries. In the current paper, 

the impacts of households' income shocks, price and food commodity subsidies on 

the quantity of the received amount of calories in the rural parts of Iran are studied. 

For this purpose, we used time series data of 1961-2011 in the vector auto-

regressive (VAR) model. The results indicated that the impact period of the applied 

shock on the quantity of paid subsidies to agricultural sector is shorter than the 

period of price and income shocks. Besides, the most sensitivity of calorie demand 

is related to the income factor. According to the research findings, we can conclude 

that for creating food security, we should create economic stability in the market 

and consider the final effect of changes in nutrition pattern when determining the 

policies regarding market regulation, subsidies and taxation regardless of income 

growth that affect rural households and will have a serious negative impact on 

calories. 
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