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شناسایی متغیرهای مؤثر بر سهم درآمد خانوارها از یارانه در شهر
تهران
Identification of Effective Variables on the share of
Household Income From Direct Subsidies in Tehran
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مقدمــه :قانــون هدفمندکــردن یارانههــا در ســال
 ۱۳۸۷بــه صــورت الیحــه از ســوی دولــت نهــم
جمهــوری اســامی ایــران ارائــه شــد و ســرانجام
بــا اعمــال تغییراتــی بــه تصویــب مجلــس شــورای
اســامی رســید .قانونــی کــه قــرار بــود از محــل
درآمدهــای آن رونــق تولیــد و رشــد اقتصــادی
صــورت بگیــرد بــا اجــرای نادرســت عمــ ً
ا بــه
معضــل جــدی دولــت تبدیــل شــد .در اجــرای فــاز
دوم ایــن قانــون ،حــذف یارانهبگیــران پردرآمــد
مباحــث زیــادی را بــه خــود اختصــاص داد کــه
ســرانجام مجلــس در حیــن بررســی الیحــه بودجــه
ســال  9۵کل کشــور تصویــب کــرد کــه  24میلیــون
یارانهبگیــر از فهرســت دولــت حــذف شــوند.
بهمنظــور اجــرای صحیــح ایــن مصوبــه میبایســت
خانوارهــای پردرآمــد بــه درســتی شناســایی شــوند.
بــر ایــن اســاس  ۴معیــار «شــرایط اقلیمــی»« ،بعــد
خانــوار»« ،محــل ســکونت» و «میــزان درآمــد» بــرای
شناســایی ایــن خانوارهــا پیشــنهاد شــد .در صــورت
معنــاداری ایــن متغیرهــا در مدلهــای ریاضــی و
آمــاری میتــوان میــزان تأثیــر ایــن متغیرهــا را بــر
خانوارهــای پردرآمــد مشــخص کــرد.
روش :در مطالعــات کاربــردی معمــوال بــرای
تحلیــل دادههایــی کــه مرتبــط بــا مجموعــه ای از
متغیرهــای تبینــی هســتند ،مدلهــای رگرســیونی
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Introduction: The law on targeted subsidies was presented as a bill by the ninth
government of the Islamic Republic of
Iran in 2008 and eventually with amendments was passed by the Islamic Consultative Assembly.
The law that was supposed to be the
revenues to increase productivity and
economic growth, became a serious
problem for the government due to false
implementation. In the second phase of
implementing this law, the removal of
the wealthy people who receive direct
subsidy led to a lot of discussions that, at
the end of the parliament’s review of the
budget bill for the year 2016, the removal
of 24 million people ,who receive subsidies, from the government’s list was approved. . For a proper implementation of
this directive, high-income households
should be identified correctly. Therefore,
the four criteria of “climatic conditions”,
“household size”, “area of living” and
“level of income” were proposed to identify these households. If these variables
are significant in mathematical and sta1. M.A in statistics
2. M.A in statistics
><zohrehf@yahoo.com
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اســتفاده میشــود .بــرازش ایــن مدلهــا بــا فــرض
نرمــال بــودن متغیــر پاســخ یــا تبدیلــی از آن
همــراه بــا ثابــت بــودن واریانــس متغیــر پاســخ و
ناهمبســته بــودن مولفههــای خطــا انجــام میشــود.
در مــواردی ممکــن اســت متغیــر پاســخ بــه
بــازه (1و )0محــدود شــود و بــا بــرازش مــدل
رگرســیونی ،پیشگوییهایــی خــارج از بــازه
تعریــف شــده بهدســت آیــد .در ایــن حالــت
بـهکار گیــری مدلهــای رگرســیونی معمــول مناســب
نیســت و اســتفاده از مــدل رگرســیون بتــا پیشــنهاد
شــده اســت .ایــن مــدل مبتنــی بــر ایــن فــرض
اســت کــه متغیــر پاســخ دارای توزیــع بتــا اســت
و میانگیــن متغیــر پاســخ از طریــق یــک پیشــگوی
خطــی بــا ضرایــب نامعلــوم و یــک تابــع پیونــد بــه
مجموع ـهای از متغیرهــای تبیینــی مرتبــط میشــود.
در صورتیکــه متغیــر پاســخ مقادیــر صفــر و یــک
را نیــز اختیــار کنــد ،اســتفاده از مــدل بتــای افــزوده
کــه از آمیختــن توزیــع بتــا روی بــازه (1و )0و دو
توزیــع تباهیــده در صفــر و یــک ایجــاد میشــود،
پیشــنهاد شــده اســت .از آنجایــی کــه در ایــن
مطالعــه متغیــر پاســخ مــورد بررســی یعنــی ســهم
درآمــد خانــوار از یارانــه میتوانــد مقادیــری در
بــازة بســته[ ]1,0اختیــار کنــد ،بــرای بررســی
متغیرهــای مؤثــر بــر آن مــدل رگرســیون بتــای
افــزوده اســتفاده شــده اســت.
دادههــای مــورد اســتفاده اطالعــات اخــذ شــده از
آمارگیــری هزینــه و درآمــد خانــوار ایــران اســت
کــه توســط مرکــز آمــار ایــران اجــرا شــده اســت.
هــدف اصلــی آمارگیــری از هزینــه و درآمــد خانوار
اندازهگیــری متوســط هزینــه خــوراک ،غیرخــوراک
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tistical models, the impact of these variables on high-income households can be
determined.
Method: In applied studies, regression
models are usually used to analyze data
that are related to a set of explanatory
variables. The fitting of these models is
done by assuming the normality of the
response variable or its transformation,
along with the constant of the variance
of the response variable and the incompatibility of the error components.. In
some cases, the response variable may be
limited in the interval (1 and 0) and, by
fitting the regression model, predictions
are obtained outside the defined interval.
In these cases the use of normal regression models are not appropriate
and beta regression model is suggested.
This model is based on the assumption
that response variable has  Beta distribution, and the mean of the response variable is linked by a linear predictor with
unknown coefficients and a link function
to a set of explanatory variables. If the
response variable gets the values of zero
and one, an augmented Beta model that
is mixture of a Beta distribution with two
degenerated distributions at 0 and 1 has
been suggested. Since in this study the
variable of the response, that is the share
of household income from the subsidy,

شناسایی متغیرهای مؤثر بر سهم درآمد خانوارها از یارانه در شهر تهران

و کل هزینههــای خانوارهــای شــهری و روســتایی
در ایــران اســت .اطالعــات بهدســت آمــده از ایــن
آمارگیــری بــرای محاســبه خــط فقــر و مطالعــه
ناهمگونــی در تســهیالت و درآمــد خانــوار ب ـهکار
م ـیرود .جامعــه آمــاری در ایــن آمارگیــری ،تمــام
خانوارهایــی اســت کــه ســاکن نقــاط شــهری و
روســتایی هســتند .مــدل رگرســیون ارائــه شــده
بهمنظــور شناســایی متغیرهــای مؤثــر بــر نــرخ
پاســخ بــا اســتفاده از دادههــای ســال  ۱۳۹۰در شــهر
تهــران ب ـهکار گرفتــه شــده اســت .معیــار انحــراف
اطــاع بــرای ارزیابــی مــدل اســتفاده شــده اســت.
یافتههــا :ایــن مقالــه بــه منظــور شناســایی
خانوارهــای پردرآمــد ،مدلبنــدی ســهم درآمــد
خانــوار از یارانــه در شــهر تهــران را بــا اســتفاده از
نتایــج آمارگیــری از هزینــه و درآمــد خانــوار مرکــز
آمــار ایــران در ســال  1390ارائــه میکنــد .پــس
از بررســی متغیرهــای کمکــی مختلــف ،متغیرهــای
تبیینــی دهــک وزنــی درآمــد و بعــد خانــوار
بــه ترتیــب بــا ضرایــب منفــی و مثبــت بــه مــدل
رگرســیونی بتــای افــزوده وارد شــدند .نقشــه فضایی
ســهم درآمــد خانــوار از یارانــه ناهمگنی بیــن مناطق
شــهرداری تهــران را نشــان مـیداد ،کــه ایــن اثــر بــا
ضریــب مثبــت در مــدل امــاری رگرســیون بتــای
افــزوده بــا لحــاظ اثــرات فضایــی معنــادار شــد.
بنابرایــن در ایــن مدلبنــدی نیــز دهــک وزنــی
درآمــد ،بعــد خانــوار و محــل ســکونت خانوارهــا
بــه عنــوان متغیرهــای معنــادار بــر ســهم درآمــد
خانــوار از یارانــه شناســایی شــدند.
بحــث :یافتههــای ایــن پژوهــش معیارهــای
پیشــنهاد شــده توســط کارشناســان اقتصــادی

can take values in the closed interval
[1.0], to examine the effective variables
on that additional beta regression model
has been used. The data used in this study
were collected from Iran’s household income and household expenditure survey
(HIES) which has been implemented by
the Statistical Center of Iran.. The main
objective of the household income and
expenditure survey is to measure the
average of food-expenditure, non-food
expenditure, and total expenditure of the
urban and rural households in Iran. Information provided by HIES has been applied to calculate poverty line,  study the
impurity in household income and facilities. Statistical population in this survey
is all of the households which are settled
in urban and rural areas. The presented
regression model to understand the effective covariates on response rate is applied
by the data set of Tehran city. Deviance
Information Criterion (DIC) is used for
model evaluation.
Finding: To distinguish high-income
households, this paper presented modeling of the share of household income
from subsidies in Tehran city using the
results of Household Income and Expenditure survey conducted by the Statistical
Center of Iran in 1390. After checking
different covariates, deciles of house-
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بــرای شناســایی خانوارهــای پردرآمــد را تأییــد
میکنــد .اطالعــات محــل ســکونت خانــوار در
مقایســه بــا دو متغیــر دیگــر یعنــی میــزان درآمــد
و بعــد خانــوار قابــل حصولتــر اســت ،پیشــنهاد
میشــود محــل ســکونت خانــوار بــه لحــاظ
جغرافیایــی ،در گروهبنــدی خانوارهــا بــه منظــور
تصمیمگیــری در خصــوص دریافــت یارانــه
مــورد توجــه قــرار بگیــرد.
بــرای دس ـتیابی بــه اطالعــات محــل ســکونت
خانــوار ،پیشــنهاد میشــود از پایــگاه اطالعــات
ثبتــی ســازمان اســناد و امــاک کشــور کمــک
گرفتــه شــود .از آنجــا کــه دهــک درآمــدی بــه
عنــوان متغیــر مؤثــر بــر ســهم درآمــد خانــوار
از یارانــه معنــادار شــد ،میتــوان اطالعــات
وضعیــت تملــک و متــراژ واحــد مســکونی را
نیــز از پایــگاه اطالعــات ثبتــی ســازمان اســناد و
امــاک کشــور بهدســت آورد وبــرای شناســایی
خانوارهــای پردرآمــد از آن اســتفاده کــرد.
همچنیــن متغیرهــای دیگــری ماننــد تعــداد و
قیمــت خــودروی خانــوار یــا دارابــودن جــواز
کســب نیــز بــرای ایــن منظــور قابــل اســتفاده
اســت.
یکــی دیگــر از متغیرهــای مؤثــر بــر ســهم
درآمــد خانــوار از یارانــه ،بعــد خانــوار (تعــداد
اعضــای خانــوار) اســت کــه از طریــق سرشــماری
بههنــگام میشــود .بهمنظــور برنامهریــزی
درخصــوص تخصیــص یارانــه نقــدی بــه
خانوارهــا ،ضــرورت دارد کــه ایــن متغیرهــا
همزمــان بــا دهــک درآمــدی و محــل ســکونت
خانــوار مــورد توجــه قــرار بگیــرد تــا ســرانه
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hold income and household size were
entered into the augmented beta regression model with negative and positive
coefficients respectively. Spatial map of
Tehran city shows heterogeneity among
different districts of Tehran municipality, which is significant in the spatial
augmented beta regression model with a
positive coefficient. Hence, decile of income, household size, and area of living
were identified as significant variables on
the proportion of household income from
subsidies.
Discussion:. The findings of this study
confirm the criteria proposed by economic experts to identify high-income
households. Since information about
area of living is more accessible in comparison to other covariates, level of income and household size, it is suggested
to imply an area of living geographically
for grouping households in order to make
a decision about getting the direct subsidies.
To access the information about the area
  of household living, it is suggested to use
Instruments and Landed Property Registration Organization data base. Since
decile of income is a significant variable
on share of household income from subsidies, information about status of ownership and area of housing unit which
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درآمــد خانــوار از یارانــه مــاک تصمیمگیــری
قــرار بگیــرد .بــا اتصــال ایــن پایگاههــای مذکــور
و بهکارگیــری مــدل پیشــنهادی در ایــن مطالعــه،
شناســایی خانوارهــای پردرآمــد امکانپذیــر
اســت.
کلیدواژههــا :رگرســیون بتــای افــزوده ،یارانــه،
آمارگیــری هزینــه و درآمــد خانوارهــای شــهری
تاریخ دریافت95/6/20 :
تاریخ پذیرش96/1/2 :

مقدمه
یارانــه بــه کمکــی گفتــه میشــود کــه
دولتهــا بــرای کمــک بــه مــردم کشورشــان
بــه آنهــا پرداخــت میکننــد و بــه دو
صـ�ورت نقـ�دی و غیـ�ر نقـ�دی میباشـ�د
(نســیبیپور )1369 ،کــه البتــه مطالعــات
بســیاری در ایــن حــوزه انجــام شــده اســت

are available in Instruments and Landed
Property Registration Organization data
base can be used as an indicator to identify wealthy people. Moreover,, Numbers and prices of automobiles, which
belong to a household and having a
business license can also be used for this
purpose.
  Another effective variable on share
of household income from subsidies
is household size, which is updated
through population and housing census. In order to plan for the allocation of
subsidies to households it is necessary
to consider household size, decile on
income and area of household living simultaneously, for a decision to be taken
in regard to per capita household income
from subsidies criterion. Identification
of wealthy households is being possible
by linking these data bases.
Keywords: augmented Beta regression,
direct subsidies, urban household income and expenditure survey

(کالنتــری .)1375 ،قانــون هدفمندکــردن یارانههــا در ســال  ۱۳۸۷بــه صــورت الیحــه از
ســوی دولــت نهــم جمهــوری اســامی ایــران ارائــه شــد کــه در آن فراینــد دادن یارانههــا
تغییــر کــرد بهط��وری ک��ه بخش��ی از یارانههــای غیـ�ر نقـ�دی ح��ذف شــده بــه صــورت
نقــدی بــه مــردم پرداخــت شــود و ســایر درآمــد ایــن کار صــرف کارهــای عمرانــی و
فرهنگــی شــود .هــدف از پرداخــت یارانــه بهطــور عمــده کاهــش فقــر و کمــک بــه
توزی��ع متناسـ�ب درآمدهــا در جامع��ه اس��ت .فــاز اول ایــن طــرح بــا موفقیــت اجــرا
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نشــد و بــه گفتــه برخــی کارشناســان موجــب شــد خانوارهــای بیشــتری زیــر خــط فقــر
قــرار بگیرنــد .مرحلــه دوم طــرح هدفمنــدی یارانههــا از ســال  ۱۳۹۳و بــا ثبــت نــام از
متقاضیــان ایــن مرحلــه آغــاز شــد .در ایــن مرحلــه علــی رغــم درخواســت دولــت از
خانوارهــای پردرآمــد بــرای انصــراف از دریافــت یارانــه نقــدی ،بیشــتر خانوارهــا بــرای
دریافــت یارانــه ثبتنــام کردنــد .پــس از بحثهــا و بررســیهای بســیار ،مجلــس تصویــب
کــرد کــه بایــد  24میلی��ون یارانهبگیرــ از فهرستــ دول�تـ ح��ذف شـ�وند .بــرای اجــرای
صحیــح ایــن مصوبــه ابتــدا الزم بــود خانوارهــای پردرآمــد بــه درســتی شناســایی شــده
و از جامعــه یارانهگیــران حــذف شــوند .علیرغــم ایــن کــه متغیرهــای بســیاری بــه
عنــوان مالکــی بــرای شناســایی خانوارهــای پردرآمــد درنظــر گرفتــه شــدند کــه از میــان
آنهــا میتــوان بــه شــغل سرپرســتان خانــوار اشــاره کــرد ،در عمــل مشــخص کــردن
خانوارهــای پردرآمــد بــا اســتفاده از آنهــا میســر نشــد .کارشناســان اقتصــادی  ۴معیــار
«شــرایط اقلیمــی»« ،بعــد خانــوار»« ،محــل ســکونت» و «میــزان درآمــد» را بــرای شناســایی
ای��ن خانواره��ا مناسبــ و عملـ�ی معرف��ی کردنـ�د .مســألهای کــه بــه پاســخ بــه آن اهمیــت
دارد آن اســت کــه آیــا واقعــا متغیرهــای مذکــور بهصــورت معنــادار بــر نقــش دریافــت
یارانــه در رفــاه خانــوار اثــر دارد یاخیــر ،هــدف از ایــن مطالعــه بررســی ایــن ســوال و
پاســخ بــه آن اســت .اگــر ایــن متغیرهــا بــا اســتفاده از مدلهــای ریاضــی و آمــاری مناســب
نیــز معنــادار شــوند میتــوان بــه واســطه ایــن متغیرهــا خانوارهــای پردرآمــد را شناســایی
کــرد ،منظــور از ایــن خانوارهــا ،خانوارهایــی اســت کــه قطــع رایانــه آنهــا مشــکالت
اقتصــادی بــرای خانــوار ایجــاد نمیکنــد .بنابرایــن بــا بهکارگیــری مــدل آمــاری مناســب
بــر دادههــای حاصــل از طــرح آمارگیــری از هزینــه و درآمــد خانوارهــا در ســال ،۱۳۹۰
معنــادار بــودن متغیرهــای پیشــنهاد شــده مؤثــر بــرای شناســایی خانوارهــای پــر درآمــد
مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت .بــا افزایــش درآمــد خانــوار ،یارانــه نقــش کمتــری
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در کل درآمــد خانــوار ایفــا میکنــد بنابرایــن میتــوان بــرای شناســایی متغیرهــای مؤثــر
در تعییــن خانوارهــای پردرآمــد ،ســهم درآمــد خانــوار از یارانــه را بــه عنــوان متغیــر
پاســخ در نظــر گرفتــه و آن را مدلبنــدی کــرد .الزم بــه ذکــر اســت متغیرهــای دیگــری
ماننــد تعــداد افــراد شــاغل خانــوار ،تعــداد افــراد تحصیلکــرده خانــوار ،ســطح زیربنــای
محــل ســکونت و تملــک اتومبیــل شــخصی نیــز در مطالعــه مــورد بررســی قــرار خواهنــد
گرفــت .بررســی رابطــه متغیرهــای پاســخ و متغیرهــای تبیینــی معمــوالً بــا فــرض آن
کــه متغیــر پاســخ دارای توزیــع نرمــال اســت ،بــا اســتفاده از مدلهــای رگرســیونی انجــام
میشــود .بهکارگیــری یــک مــدل آمــاری مســتلزم آن اســت کــه فرضیــات اساســی بــرای
بــرازش آن مــدل برقــرار باشــد و در غیــر اینصــورت مــدل بــرازش شــده از اعتبــار الزم
برخــوردار نیســت.
آثــار هدفمندســازی یارانههــای انــرژی در بخــش کشــاورزی توســط بخــش
پژوهشــهای مجلــس شــورای اســامی مــورد بررســی قــرار گرفــت .بهمنظــور شــناخت
ســهم هزینههــای انــرژی در میــان خانوادههــای شــهری و روســتایی ،بــر حســب میــزان
درآمدهــای کســب شــده بــه دهکهــای اول تــا دهــم تقســیمبندی شــده اســت .نتایــج
نشــان داد کــه در خانوارهــای شــهری و روســتایی هــر چــه ســطح درآمــد پاینتــر
باشــد ،ســهم هزینــه انــرژی در مجمــوع هزینههــای خانــوار افزایــش مییابــد (مرکــز
پژوهشــهای مجلــس شــورای اســامی .)۱۳۸۷ ،بررســی آثــار پرداخــت رایانــه نقــدی
و حــذف یارانــه ســه دهــک خانــوار بــر تولیــد و توزیــع درآمــد توســط دفتــر مطالعــات
اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی انجــام شــده اســت .نتایــج نشــان داد بــا افزایــش
تــورم ناشــی از قطــع یارانــه غیرنقــدی ،بخشــی از رفــاه حاصــل از پرداخــت یارانــه
نقــدی کاهــش مییابــد کــه میــزان ایــن کاهــش در خانوارهــای کمدامــد بیشــتر اســت
(دفتــر مطالعــات اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی .)۱۳۹۳ ،کرمــی و همــکاران ()۲۰۱۲
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ارزیابــی اثــرات تغییــر نحــوه اختصــاص یارانــه مــواد غذایــی در ایــران را در دو حالــت
حــذف تدریجــی یارانــه طــی دوره ســه تــا پنــج ســاله و یــا حــذف یکبــاره یارانــه بررســی
کردنــد .در هــر دو حالــت رفــاه خانوارهــا کاهــش مییابــد بهویــژه در خانوارهــای
شــهری ،البتــه خانوارهــای واقــع در چارکهــای درآمــدی بــاال کمتــر تحــت تأثیــر قــرار
میگیرنــد .صبوحــی ( )۲۰۰۱ارزیابــی تأثیــر کاهــش یارانههــای انــرژی بــر هزینههــای
خانــوار را بررســی کــرده اســت .آذربایجانــی و همــکاران ( )۲۰۱۲اثــرات کاهــش یارانــه
انــرژی و پرداخــت یارانــه نقــدی بــر رفــاه خانوارهــا در ایــران را تحلیــل کردنــد .پیرایــی
و ســیف ( )1389تأثیــر هدفمندســازی یارانههــا بــر رفــاه اجتماعــی در ایــران را بررســی
نمودنــد .احمــدی و همــکاران ( )1393بررســی ترکیــب مخــارج مصرفــی خانوارهــای
شــهری در ایــران را تحــت ســناریوهای مختلــف قیمــت حاملهــای انــرژی اســت بررســی
کردنــد .عباســیان و اســدی بگــی ( )1392اثــر هدفمندســازی یارانههــای انــرژی بــا رفــاه
اجتماعــی را بــا مدلبنــدی ارزیابــی نمودنــد .خســروی نــژاد و همــکاران ( )1392از
نظریــه تقاضــا در بــراورد معــادالت تقاضــا اســتفاده کردنــد و معیــار تغییــر جبرانــی جهــت
ارزیابــی تغییــر رفــاه مصرفکننــدگان را ارائــه نمودنــد.
عمومــا مدلبندیهایــی کــه بــرای مطالعــه یارانــه انجــام شــده اســت و بخشــی از آنهــا
در مطالعــات مــروری ارائــه شــده اســت ،بهصــورت کالن داده بــوده اســت در صورتــی
کــه در ایــن مقالــه بــر اســاس ریــز دادههــا (در ســطح خانــوار) مدلبنــدی انجــام شــده
اســت.
هــدف ایــن مطالعــه ،مدلبنــدی ســهم درآمــد خانــور از یارانــه اســت .بــا توجــه
بــه ایــن کــه متغیــر پاســخ از جنــس نســبت اســت و مقادیــر آن در بــازه (1و )0تغییــر
میکنــد ،اســتفاده از مدلهــای رگرســیونی اســتاندار غیرواقعگرایانــه اســت چــون وقتــی
حــوزه مقادیــر متغیــر پاســخ بــازه (1و )0باشــد اســتفاده از ایــن مدلهــا ممکــن اســت منجــر
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بــه پیشــگویی مقادیــری خــارج از ایــن بــازه شــود .یــک رهیافــت بــرای حــل ایــن مســأله
اســتفاده از تبدیلهایــی مناســب بــر متغیــر پاســخ اســت ،بــه گون ـهای کــه مقادیــر آن در
مجموعــه اعــداد حقیقــی واقــع شــوند و ســپس مدلهــا بــر دادههــای تبدیــل یافتــه بــرازش
شــوند ،کــه در اینصــورت تفســیر پارامترهــای مــدل دشــوار اســت(فراری و کریبــاری،
.)۲۰۰۴
مــرور منابــع موجــود در حــوزه مدلهــای آمــاری نشــان داد کــه در مدلبنــدی
متغیرهــای پاســخ کــه روی بــازه (1و )0تعریــف شــدهاند ،بــرای اجتنــاب از اعمــال
تبدیــل بــه دادههــای اولیــه و بــا در نظــر گرفتــن خــواص انعطافپذیــری توزیــع بتــا،1
اســتفاده از مــدل رگرســیون بتــا 2مناســب اســت .در ایــن مــدل متغیــر پاســخ دارای توزیــع
بتــای بازپارامتریــده 3اســت کــه شــامل دو پارامتــر میانگیــن و دقــت 4اســت کــه میتواننــد
ثابــت یــا متغیــر باشــند (فــراری و کریبــاری.)2004 ،5
عــاوه بــر آن بایــد دقــت داشــت کــه برخــی از خانوارهــا یارانــه نقــدی دریافــت
نمیکننــد یــا ســهم بســیار باالیــی از درآمــد آنهــا از محــل یارانــه نقــدی اســت ،بنابرایــن
مقــدار متغیــر پاســخ بــرای آنهــا بهترتیــب برابــر بــا صفــر و یــک اســت .در ایــن شــرایط
تکیــهگاه توزیــع بتــا نمیتوانــد دادههــا را بهطــور کامــل پوشــش دهــد ،بنابرایــن الزم
اســت توزیعــی در نظــر گرفتــه شــود کــه عــاوه بــر ( )0٫۱بــرای مقادیــر {1و }0نیــز
قاب��ل تعری��ف باش��د .در مواجه��ه ب��ا قرارگرفت��ن نس��بتها در ب��ازه [1و ]0مــدل بتــای
افــزوده 6صفــر و یــک پیشــنهاد شــده اســت (گالویــس 7و همــکاران .)2014 ،ایــن پیشــنهاد
شــامل یــک توزیــع ســه قســمتی اســت بهگون ـهای کــه در نقــاط صفــر و یــک تباهیــده

8

			1. beta distribution
2. beta regression
3. reparametrized beta distribution
4. precision parameter
		5. Ferrari and Cribari
6. augmented beta model
7. Galvis				8. degenerate
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و در بــازه ( )0٫۱دارای چگالــی بتــا اســت .ایــن مــدل را مــدل رگرســیون بتــای افــزوده
گوینــد کــه بــرای مدلبنــدی مشــاهداتی بــه کار م ـیرود کــه از واحدهــای مســتقل بــه
دســت آمدهانــد.
بــا تغییــر ســاختار دادههــا ،ممکــن اســت وابســتگی بخشــی از ماهیــت دادههــا باشــد
و الزم اســت تمهیــدات الزم بــرای مدلبنــدی آنهــا اتخــاذ شــود(فیگورا 1و همــکاران،
 .)2013یکــی از اهــداف ایــن مطالعــه بررســی اثــر محــل ســکونت بــر ســهم درآمــد
خانــوار از یارانــه اســت ،ایــن وابســتگی در صــورت وجــود ،ناشــی از موقعیــت جغرافیایی
قــرار گرفتــن واحدهــای نمونــه اســت .بنابرایــن اثــر فضایــی 2نیــز بایــد در مــدل وارد
شــود کــه بــرای ایــن منظــور از مــدل (کپــدا 3و همــکاران )2012 ،اســتفاده شــده اســت.
هــدف از ای��ن مطالع��ه بررســی معنــادار ب��ودن متغیرهاــی «شــرایط اقلیمــی»« ،بعــد
خانــوار»« ،محــل ســکونت» و «میــزان درآمــد» بــر ســهم درآمــد خانوارهــا بــا اســتفاده
از یــک مــدل آمــاری مناســب اســت .ســهم درآمــد خانوارهــا از یارانــه بــا اســتفاده از
اطالعــات طــرح آمارگیــری از هزینــه و درآمــد خانــوار محاســبه شــد .الزم بــه ذکــر اســت
کــه در ایــن مطالعــه خانوارهــای شــهر تهــران بهعنــوان جامعــه هــدف در نظــر گرفتــه
ش��دند .ب��ا توج��ه بـ�ه ن��وع دادهه��ا مــدل رگرســیون بتــای افــزوده بــا اثــرات فضایــی بــرای
تحلیــل ســهم درآمــد خانــوار از یارانــه پیشــنهاد شــده اســت کــه یــک رویکــرد جدیــد
بــرای بررســی ایــن موضــوع اســت .همچنیــن بــرازش مــدل بــا رهیافــت بیــزی انجــام
شــده و یافتههــای حاصــل از آن ارائــه ارائــه شــده اســت .نتایــج حاصــل از بــرازش مــدل،
بیانگــر آن اســت کــه متغیرهــای دهــک درآمــدی ،بعــد خانــوار و محــل ســکونت خانــوار
بــر ســهم درآمــد خانــوار از یارانــه نقــدی بــه صــورت معنــادار اثــر دارد .در بخــش پایانــی
1. Figueroa
2. spatial effect
3. Cepeda
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بحــث و نتیجهگیــری ارائــه شــده اســت.
روش
در مســائل کاربــردی معمــوالً بــرای شــناخت ارتبــاط میان متغیرهــای مســتقل و متغیــر
پاســخ و شــکل ایــن روابــط از مدلهــای رگرســیونی اســتفاده میشــود .بــرازش ایــن مدلهــا
بــا فــرض نرمــال بــودن متغیــر پاســخ یــا تبدیلــی از آن ،ثابــت بــودن واریانــس متغیــر
پاســخ و ناهمبســته بــودن مولفههــای خطــا انجــام میشــود .حــال اگــر متغیــر پاســخ
بــه بــازه (1و )0محــدود شــود ،اســتفاده از مــدل رگرســیونی ،منجــر بــه پیشگوییهایــی
خــارج از بــازه تعریــف شــده خواهــد شــد .در ایــن اســتفاده از نوعــی مــدل گرســیونی
کــه در آن متغیــر پاســخ دارای توزیــع بتــا باشــد پیشــنهاد شــده اســت (پائولینــو.)2001 ،1
بــرای مدلبنــدی متغیرهــای پاســخ از جنــس نســبت ،فــرض میشــود کــه متغیــر پاســخ
از توزیــع بتــا بــا تابــع چگالــی

پیروی میکند ،که میانگین و واریانس آن به ترتیب عبارتند از؛

1. Paolino
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بــا توجــه بــه ایــن کــه در مدلهــای رگرســیونی ،الگــوی رفتــار میانگیــن متغیــر پاســخ
مشــروط بــر متغیرهــای تبیینــی مــورد بررســی قــرار میگیــرد ،توزیــع بتــای بازپارامتریــده
بــرای مطالعــه نســبتها پیشــنهاد شــد(فراری و کریبــاری .)۲۰۰۴ ،آنهــا پارامترهــای توزیــع
بتــا را بهگونـهای بازنویســی کردنــد کــه مــدل رگرســیونی براســاس میانگیــن متغیــر پاســخ
معیــن شــود .بــرای ایــن منظــور بــا قــرار دادن

توزیع بتا به صورت:

بازپارامتریــده میشــود ،کــه در آنــآن  μمیانگیــن و ϕپارامتــر دقــت اســت .آنهــا بــا در
نظــر گرفتــن الگویــی خطــی بــرای متغیرهــای تبیینــی بــه بــرازش مــدل پرداختنــد .در ایــن
مدلهــا پارامتــر میانگیــن از طریــق تابــع پیونــد 1مناســب بــه صــورت
g(μi )=∑ki=1xi βi=ηi
به متغیرهای تبیینی مربوط میشوند.
بــرای دادههــای مشــاهده شــده در بــازه بســته [1و ]0یــک توزیــع آمیختــه ســه قســمتی
شــامل دو توزیــع تباهیــده در صفــر و یــک ،و یــک توزیــع بتــا در بــازة ( )1,0بــه صــورت :
1. Link Function
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پیشــنهاد شــده اســت ،که در آن ( h(y|μ,ϕتابــع چگالی بتــا و  p0,p1≥0و 0≤p0+p1≤1

هســتند(گالویس و همکاران.)2014 ،

میانگین این توزیع E(Y)=(1-p0-p1 )μ+p1و واریانس آن:

میباشد.
ر بســیاری از زمینههــای کاربــردی بــا دادههایــی مواجــه میشــویم کــه برحســب
موقعیــت قــرار گرفتنشــان بــه یکدیگــر وابســتهاند ،ایــن نــوع وابســتگی را وابســتگی
فضای�یـ گوین��د .ب��رای مطالع��ه اث��رات فضای��ی در مـ�دل رگرســیون بتــا ،مدلبنــدی
همزمــان پارامترهــای میانگیــن و دقــت بــا در نظــر گرفتــن یــک الگــوی همبســتگی بــرای
لوجیــت میانگیــن و لگاریتــم پارامتــر دقــت پیشــنهاد شــده اســت(کپدا 1و همــکاران،
 .)2012کــه در آن اثــر فضایــی بــا اســتفاده از حاصــل ضــرب ماتریــس وزن در متغیــر
پاســخ بــه عنــوان یــک متغیــر تبیینــی در مــدل اعمــال شــد .ایــن مــدل بــه صــورت زیــر
ارایــه شــد:

کــه در آن ρو  λضرایــب رگرســیونی و  Wماتریــس وزن فضایــی و  Yبــردار متغیــر
پاســخ اســت .بــرآورد پارامترهــای مجهــول بــا اســتفاده از رهیافــت بیــزی بــه دســت
میآین��د .درصورتــی کــه پارامتــر دقــت ثابــت باشــد ،تنهــا پارامتــر میانگیــن بــا اســتفاده
از الگــوی فضایــی فــوق مدلبنــدی میشــود.
1. Cepeda
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بــرای ارزیابــی و انتخــاب مــدل مناســب از میــان چنــد مــدل رقیــب ،مــاک اطــاع
انحــراف )DIC( 1اســتفاده میشــود (اشــپیگل هالتــر 2و همــکاران DIC .)۲۰۰۲ ،انــدازهای
از پیچیدگــی و بــرازش مــدل اســت .اگــر مــاک انحــراف بیــزی بــر اســاس لگاریتــم
درســتنمایی بهصــورت:
در آن  cمقــداری ثابــت اســت ،در نظــر گرفتــه شــود ،مــاک  DICبــه صــورت زیــر
تعریــف میشــود:

که در آن
میانگیــن پســین انحرافهــا و  pDتفاضــل میانگیــن انحرافهــا و انحــراف میانگینهــا اســت.
مقــدار کمتــر آن بــرازش بهتــر مــدل را نشــان میدهــد.

 -3برازش مدل و یافتههای تحقیق
حــدود پنجــاه ســال اســت کــه آمـــــارگیری از هزینــه و درآمــد خانــوار توســط مرکــز
آمــار ایــران اجــرا میشــود .ایــن آمارگیــری عــاوه بــر هزینــه ،درآمــد خانوارهــا را نیــز
شــامل مــی شــود و همــه ســاله انجــام و نتایــج آن اســتخراج و منتشــر شــده اســت .هــدف
اصلــی آمارگیــری از هزینــه و درآمــد خانــوار اندازهگیــری متوســط هزینــه خــوراک ،غیــر
خــوراک و کل هزینههــای خانوارهــای شــهری و روســتایی در ایــران اســت .اطالعــات
بهدســت آمــده از ایــن آمارگیــری بــرای محاســبه خــط فقــر و مطالعــه عــدم همگونــی
1. Deviance Information Criteria
2. Spiegelhalter
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در تســهیالت و درآمــد خانــوار بـهکار مـیرود .جامعـهٔ آمــاری در ایــن آمارگیــری ،تمــام
خانوارهایــی اســت کــه ســاکن نقــاط شــهری و روســتایی هســتند.
اگــر درآمــد خانــوار از یارانــه کمتــر از کل درآمــد خانــوار باشــد ،ایــن نســبت عــددی
بیــن صفــر و یــک اســت .اگــر کل درآمــد خانــوار از یارانــه باشــد ،ایــن نســبت یــک و در
صورتــی کــه درآمــد خانــوار از یارانــه صفــر باشــد یعنــی خانــوار یارانــه دریافــت نکنــد
ایــن ســهم مقــدار صفــر را اختیــار میکنــد .بنابرایــن متغیــر پاســخ یعنــی ســهم درآمــد
خانــوار از یارانــه ،متغیــری پیوســته بــا تحققهایــی در بــازة بســته[ ]1,0اســت .از آن جایــی
کــه در نمونــه مــورد مطالعــه خانــواری وجــود نداشــت کــه یارانــه تنهــا منبــع درآمــدش
باشــد ،دادههــا شــامل مقــدار یــک بــرای ســهم درآمــد خانــوار از یارانــه نبــود .بنابرایــن
بــرای مدلبنــدی دادههــا رگرســیون بتــای افــزوده در بــازه( ]1,0در نظــر گرفتــه شــد.
بــا فــرض ثابــت بــودن پارامترهــای  p0و ϕو انتخــاب تابــع پیونــد لوجیــت بــرای
میانگیــن ســهم درآمــد خانــوار از یارانــه از مــدل رگرســیون بتــای آمیختــه افــزوده بــرای
مدلبنــدی دادههــا اســتفاده میشــود .اگــر ) x(1دهــک وزنــی درآمــد x(2) ،بعــد خانــوار،
)x(3تعــداد افــراد شــاغل خانــوار x(4) ،تعــداد افــراد تحصیلکــرده خانــوار x(5) ،ســطح
زیربنــای محــل ســکونت و )x(6تملــک اتومبیــل شــخصی بــه عنــوان متغیرهــای تبینــی در
ایــن مــدل قــرار گیرنــد ،لوجیــت میانگیــن ســهم درآمــد خانــوار از یارانــه بــه صــورت
مــدل :1

در نظــر گرفتــه میشــود ،کــه در آن  β0عــرض از مبــدا و

 β6وβ1, β2 ,β3, β4, β5

ضرایــب رگرســیونی مــدل هســتند .بــراورد پارامترهــا بــا اســتفاده از روش بیــزی انجــام
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میشــوند .بــرای ضرایــب رگرســیونی ،توزیــع پیشــین نرمــال بــا میانگیــن صفــر و
واریانــس۱۰۰( ،و  N)۰در نظــر گرفتــه میشــود (گالویــس و همــکاران .)۲۰۱۴ ،بــه دلیــل
ایــن کــه اطالعــات قبلــی در مــورد توزیــع پیشــین در اختیــار نیســت ،بــا بــزرگ فــرض
کــردن واریانــس در واقــع یــک پیشــین ناآگاهــی بخــش در نظــر گرفتــه شــده اســت.
بــرای پارامتــر  ϕتوزیــع پیشــین گامــا(0/01و G)0/01و بــرای پارامتــر  p0توزیــع پیشــین
یکنواخــت ( U(0,1در نظــر گرفتــه شــده اســت .از آن جــا کــه بــه دســت آوردن توزیــع
هــای پســینی حاشــیه ای بســیار پیچیــده اســت از الگوریتــم زنجیــر مارکــوف مونــت
کارلــو ( )MCMCو نمونــه گیــر گیبــز اســتفاده مــی شــود .نمونههــای پســینی از توزیــع
هــای شــرطی کامــل پارامترهــا بــه دســت میایــد .محاســبات الگوریتــم  MCMCشــامل
نمونــه گیــری گیبــز و الگوریتــم متروپولیــس هســتینگ در نــرم افــزار  WINBUGSانجــام
مــی شــود ،ایــن نــرم افــزار آمــاری بــه صــورت رایــگان از اینترنــت قابــل نصــب و اجــرا
اســت.
براوردهــای پارامترهــا بــا  80000تکــرار مونــت کارلــو در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه
بعــد از صــرف نظــر کــردن از  50000نمونــه اول ،خالصههــای پســین بهدســت میایــد.
شــکل ۱نمــودار اثــر 1و شــکل  ۲نمــودار خودهمبســتگی بــراورد پارامترهــای مــدل در
تکرارهای مختلف را نشان میدهد.

1. Trace
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شکل1ـ نمودار اثر نمونههای تولید شده پارامترهای مدل
beta0
-2.15
-2.2
-2.25
-2.3
-2.35
2500

2250

2500

2250

2500

2250

2000

1750

1668

iteration

beta1
-0.45
-0.5
-0.55
-0.6
2000

1750

1668

iteration

beta2
0.5
0.45
0.4
0.35
2000

1750

1668

iteration
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p0
0.125
0.1
0.075
0.05
0.025
0.0
2500

2250

2500

2250

1750

2000

1668

iteration

phi
160.0
140.0
120.0
100.0
80.0
1750

2000

1668

iteration

شکل 2ـ نمودار خودهمبستگی نمونههای تولید شده پارامترهای مدل

p0

beta0
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0

20

40
lag
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beta1

phi

1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0

1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
20

40

40

0

0

20
lag

lag

beta2
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
20

40

0

lag

نمودارهــای اثــر و خودهمبســتگی نشــان میدهــد کــه زنجیــر هــر پارامتــر مانــا و
ناهمبســته اســت کــه ایــن بررســی بــرای رســیدن بــه بــراورد مناســب پارامترهــای مــدل
ضــروری اســت .دهــک وزنــی درآمــد و بعــد خانــوار متغیرهایــی هســتند کــه در مــدل
وارد میشوــند .بنابرایــن مدلــی کــه ضرایــب رگرســیونی آن بــا اطمینــان  ٪۹۵معنــادار
هســتند بهصــورت زیــر اســت .بــراورد پارامترهــا بــه همــراه انحــراف اســتاندارد و فاصلــه
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اطمینــان  ٪۹۵در جــدول  ۱آمــده اســت.

جدول  -1براورد پارامترها و انحراف استاندارد آنها به همراه فاصله اطمینان ٪۹۵
پارامتر

براورد

انحراف استاندارد

β0
β1
β2
p0
ϕ

فاصله اطمینان ٪۹۵

-۲/25

0/02

-2/21

-2/24

-0/53

0/02

-0/49

-0/56

0/44

0/02

0/48

0/40

0/05

0/01

0/08

/03

118/4

10/36

137/7

97/34

متغیــر تبینــی دهــک وزنــی درآمــد بــا اثــر منفــی و متغیــر تبینــی بعــد خانــوار بــا اثــر مثبت
وارد مــدل رگرســیونی میانگیــن میشــوند و عــرض از مبــدا بــا اثــر منفــی وارد مــدل
میشــود .نتایــج نشــان میدهــد ســهم درآمــد خانوارهــا از یارانــه بــرای خانوارهایــی کــه
در دهکهــای باالیــی درآمــد قــرار دارنــد ،کاهــش مــی یابــد .همچنیــن بــا افزایــش بعــد
خانــوار ،ســهم بیشــتری از درآمــد خانــوار از محــل یارانــه اســت .ســهم خانوارهایــی کــه
رایانــه دریافــت نمیکننــد  ٪5بــراورد شــده اســت .همچنیــن پارامتــر دقــت مــدل برابــر
بــا  ۱۱۸/۴بــراورد شــده اســت از آنجــا کــه پارامتــر دقــت و واریانــس رابطــه عکــس
دارنــد ،بــاال بــودن بــراورد پارامتــر دقــت نشــانگر کــم بــودن واریانــس مــدل اســت.
محــل ســکونت خانــوار ،متغیــر دیگــری اســت کــه بررســی اثــر آن بــر متغیــر پاســخ
در ایــن مطالعــه مــورد نظــر اســت .شــکل  ،۳نقشــه فضایــی ســهم درآمــد از یارانــه بــه کل
درآمــد خانــوار در مناطــق تهــران را نشــان میدهــد.
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شکل  -۳نقشه فضایی سهم درآمد از یارانه به کل درآمد خانوار در مناطق تهران

شــکل  ۳بیانگــر آن اســت کــه ســهم درآمــد خانــوار از یارانــه در شــهر تهــران
بهصــورت یکنواخــت نیســت و بــه منطقــه زندگــی خانــوار بســتگی دارد .بــرای بررســی
معنــاداری ایــن مشــاهدات ،از آمــاره مــوران 1کــه معیــاری بــرای آزمــون خودهمبســتگی
فضایــی اســت ،اســتفاده شــده اســت-P .مقــدار بهدســت آمــده از ایــن آزمــون مقــداری
نزدیــک بــه صفــر را اختیــار میکنــد کــه نشــانگر وجــود همبســتگی قــوی فضایــی متغیــر
پاســخ اســت .بنابرایــن میتــوان گفــت معمــوال خانوارهایــی کــه در جــوار یکدیگــر زندگــی
میکننــد از لحــاظ شــرایط اقتصــادی همگنتــر هســتند .در نتیجــه مــدل رگرســیون بتــای
افــزوده بــا اثــر فضایــی بــرای تحلیــل دادههــا مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .در ایــن مــدل
عــاوه بــر متغیرهــای تبینــی اثــر فضایــی نیــز در نظــر گرفتــه میشــود.
1. Moran
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بــا لحــاظ تمــام فــروض و پیشــینهای قبلــی ،خالصههــای پســین کــه بیانگــر ضرایــب
مــدل رگرســیون بتــای افــزوده بــا لحــاظ اثــرات فضایــی اســت ،در جــدول  2ارائــه شــده
ا ست :
جدول  -2براورد پارامترها و انحراف استاندارد آنها به همراه فاصله اطمینان  ٪۹۵در مدل با اثر فضایی
پارامتر

براورد

انحراف استاندارد

β0

فاصله اطمینان ٪۹۵

-۲/35

0/06

-2/23

-2/46

-0/53

0/02

-0/49

-0/57

0/44

0/02

0/48

0/40

p0

0/04

0/02

0/09

0/01

0/05

0/01

0/08

0/03

ϕ

119/9

10/39

141/8

100/4

β1
β2
ρ

بــر اســاس نتایــج جــدول  ۲عــاوه بــر متغیرهــای تبینــی دهــک وزنــی درآمــد و بعــد
خانــوار ،متغیــر تبینــی اثــر فضایــی نیــز معنــادار شــده اســت .بــراورد انحــراف اســتاندار
پارامترهــا در جــداول  ۱و  ۲تفــاوت محسوســی ندارنــد بــرای انتخــاب مــدل مناســب
از مــاک اطــاع انحــراف اســتفاده مــی شــود .مقادیــر  DICبــرای مــدل ۱و مــدل ۲بــه
ترتیــب  53527/4و  53525/2اســت کــه نشــان میدهــد مــدل ۲از مــدل ۱بهتــر اســت،
یعنــی وارد کــردن اثــر فضایــی مــدل را بهبــود میبخشــد.
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بحث
قانــون هدفمنــد کــردن یارانههــا و چگونگــی اجــرای آن بــه یکــی از چالشــهای
اقتصــاد ایــران تبدیــل شــده اســت .دریافــت یارانــه در خانوارهــای کــم درآمــد میتوانــد
بــه بهبــود وضعیــت اقتصــادی آنهــا کمــک کنــد .از ایــن رو شناســایی خانوارهــای
پردرآمــد و حــذف آنهــا از فهرســت یارانهبگیــران بــا هــدف کاهــش شــکاف طبقاتــی
و برقــراری توزیــع عادالنــه درآمــد اهمیــت دارد .تعییــن متغیرهایــی کــه از طریــق آنهــا
بتــوان خانوارهــای پردرآمــد را مشــخص کــرد دشــوار اســت ،کارشناســان اقتصــادی چهــار
معیــار «شــرایط اقلیمــی»« ،بعــد خانــوار»« ،محــل ســکونت» و «میــزان درآمــد» را معیارهای
عملــی بــرای شناســایی ایــن خانوارهــا معرفــی کردنــد .در ایــن مقالــه بــا اســتفاده از
اطالعــات طــرح آمارگیــری هزینــه و درآمــد ســال  ۱۳۹۰در شــهر تهــران ،ســهم درآمــد
خانــوار از یارانــه بــا بــه کارگیــری مــدل رگرســیون بتــای افــزوده بــا اثــرات فضایــی
بررســی شــد .نتایــج نشــان دهنــده آن اســت کــه دهــک درآمــدی خانــوار ،بعــد خانــوار و
محــل ســکونت خانــوار بــر ســهم درآمــد خانــوار از یارانــه بهصــورت معنــادار اثــر دارد
کــه بــا مالکهــای ارائــه شــده توســط کارشناســان اقتصــادی مطابقــت دارد .دسترســی بــه
اطالعــات محــل ســکونت خانــوار در مقایســه بــا دو معیــار دیگــر یعنــی میــزان درآمــد و
بعــد خانــوار ســادهتر اســت .همچنیــن انتظــار مــی رود میــزان خطــای آن در مقایســه بــا
اطالعــات مربــوط بــه درآمــد کمتــر باشــد .از ایــن رو پیشــنهاد میشــود محــل ســکونت
خانــوار بــه لحــاظ جغرافیایــی ،در گروهبنــدی خانوارهــا بــه منظــور تصمیمگیــری در
خصــوص دریافــت یارانــه نیــز مــورد توجــه قــرار بگیــرد .انتظــار مـیرود ایــن اطالعــات
از پایــگاه اطالعــات ثبتــی ســازمان اســناد و امــاک کشــور قابــل حصــول باشــد ،بــا
اســتفاده از ایــن اطالعــات عــاوه بــر منطقــه محــل ســکونت ،وضعیــت تملــک و متــراژ
واحــد مســکونی نیــز مشــخص میشــود .متغیــر دیگــری کــه بــر ســهم درآمــد خانــوار از
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یارانــه معنــادار شــد ،دهــک درآمــدی اســت کــه میبایســت بــرای شناســایی ایــن متغیــر
از اطالعــات کمکــی اســتفاده شــود .پیشــنهاد میشــود از تعــداد و قیمــت خــودوری
خانــوار و همچنیــن دارا بــودن جــواز کســب یــا متــراژ واحــد مســکونی بــه عنــوان مــاک
شناســایی خانوارهــای پــر درآمــد اســتفاده شــود ،زیــرا ایــن اطــاع در ســازمان ثبــت
اســناد و امــاک موجــود اســت.
عــاوه بــر متغیرهــای فــوق الذکــر بعــد خانــوار (تعــداد اعضــای خانــوار) نیــز بــر
ســهم درآمــد خانــوار از یارانــه اثــر دارد زیــرا بــا افزایــش تعــداد اعضــای خانــوار ســهم
درآمــد خانــوار از یارانــه کاهــش مییابــد ،ایــن اطــاع بــا اســتفاده از سرشــماری نفــوس
و مســکن بههنــگام میشــود .بنابرایــن بــرای برنامهریــزی درخصــوص تخصیــص یارانــه
نقــدی بــه خانوارهــا ،ضــرورت دارد کــه ایــن متغیــر همــراه بــا ســایر متغیرهــای شناســایی
شــده در مــدل یعنــی دهــک درآمــدی و محــل ســکونت خانــوار مــورد توجــه قــرار بگیــرد
تــا ســرانه درآمــد خانــوار از یارانــه مــاک تصمیمگیــری قــرار بگیــرد .بــا هماهنگــی
ســازمانهای متولــی ایــن پایگاههــا بمنظــور اتصــال ایــن اطالعــات و بــا بهکارگیــری مــدل
پیشــنهادی در ایــن مطالعــه ،شناســایی خانوارهــای پردرآمــد امکانپذیــر اســت.
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