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Introduction: The law on targeted subsi-
dies was presented as a bill by the ninth 
government of the Islamic Republic of 
Iran in 2008 and eventually with amend-
ments was passed by the Islamic Consul-
tative 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 subsi-
dies, from the government’s lis t was ap-
proved. For a proper implementation of 
this directive, high-income households 
shouldbeidentifiedcorrectly.Therefore,
the four criteria of “climatic conditions”, 
“household size”, “area of living” and 
“level of income” were proposed to iden-
tify these households. If these variables 
are significant inmathematicalandsta-
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ــال  ــا در س ــردن یارانه ه ــون هدفمندك ــه: قان مقدم
ــم  ــت نه ــوی دول ــه از س ــورت الیح ــه ص 1387 ب
ــرانجام  ــد و س ــه ش ــران ارائ ــامی ای ــوری اس جمه
بــا اعمــال تغییراتــی بــه تصویــب مجلــس شــورای 
ــل  ــود از مح ــرار ب ــه ق ــی ك ــید. قانون ــامی رس اس
درآمدهــای آن رونــق تولیــد و رشــد اقتصــادی 
ــه  ــًا ب ــت عم ــرای نادرس ــا اج ــرد ب ــورت بگی ص
معضــل جــدی دولــت تبدیــل شــد. در اجــرای فــاز 
ــد  ــران پردرآم ــذف یارانه بگی ــون، ح ــن قان دوم ای
ــه  ــاص داد ك ــود اختص ــه خ ــادی را ب ــث زی مباح
ســرانجام مجلــس در حیــن بررســی الیحــه بودجــه 
ســال 95 كل كشــور تصویــب كــرد كــه 24 میلیــون 
یارانه بگیــر از فهرســت دولــت حــذف شــوند. 
به منظــور اجــرای صحیــح ایــن مصوبــه می بایســت 
خانوارهــای پردرآمــد بــه درســتی شناســایی شــوند. 
ــر ایــن اســاس 4 معیــار »شــرایط اقلیمــی«، »بعــد  ب
خانــوار«، »محــل ســكونت« و »میــزان درآمــد« بــرای 
شناســایی ایــن خانوارهــا پیشــنهاد شــد. در صــورت 
معنــاداری ایــن متغیرهــا در مدلهــای ریاضــی و 
ــر  ــن متغیرهــا را ب ــر ای ــزان تأثی ــوان می ــاری می ت آم

ــرد. ــد مشــخص ك ــای پردرآم خانواره
بــرای  معمــواًل  كاربــردی  مطالعــات  در  روش: 
ــه ای از  ــا مجموع ــط ب ــه مرتب ــی ك ــل داده های تحلی
متغیرهــای تبینــی هســتند، مدلهــای رگرســیونی 
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tis tical models, the impact of these vari-
ables on high-income households can be 
determined. 
Method: In applied s tudies, regression 
models are usually used to analyze  data 
that are related to a set of explanatory 
variables.Thefittingofthesemodelsis
done by assuming the normality of the 
response variable or its transformation, 
along with the cons tant of the variance of 
the response variable and the incompat-
ibility of the error components. In some 
cases, the response variable may be lim-
ited in the interval (0,1) and, byfitting
the regression model, predictions are ob-
tainedoutside thedefined interval.
  In these cases the use of normal re-
gression models are  not appropriate 
and beta regression model is sugges ted. 
This model is based on the assumption 
that response variable has  Beta dis tribu-
tion, and the mean of the response vari-
able is linked by a linear predictor with 
unknowncoefficientsandalinkfunction
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 dis tribution with two 
degenerated dis tributions at 0 and 1 has 
been sugges ted. Since in this s tudy the 
variable of the response, that is the share 
of household income from the subsidy, 

ــرض  ــا ف ــا ب ــن مدله ــرازش ای ــود. ب ــتفاده می ش اس
نرمــال بــودن متغیــر پاســخ یــا تبدیلــی از آن 
ــر پاســخ و  ــس متغی ــودن واریان ــت ب ــا ثاب ــراه ب هم
ناهمبســته بــودن مؤلفه هــای خطــا انجــام می شــود. 
بــه  در مــواردی ممكــن اســت متغیــر پاســخ 
ــدل  ــرازش م ــا ب ــود و ب ــدود ش ــازه )1و0( مح ب
بــازه  از  خــارج  پیش گوییهایــی  رگرســیونی، 
تعریــف شــده به دســت آیــد. در ایــن حالــت 
بــه كار گیــری مدلهــای رگرســیونی معمــول مناســب 
نیســت و اســتفاده از مــدل رگرســیون بتــا پیشــنهاد 
ــرض  ــن ف ــر ای ــی ب ــدل مبتن ــن م ــت. ای ــده اس ش
ــا اســت  ــع بت ــخ دارای توزی ــر پاس ــه متغی اســت ك
ــر پاســخ از طریــق یــك پیشــگوی  و میانگیــن متغی
خطــی بــا ضرایــب نامعلــوم و یــك تابــع پیونــد بــه 
مجموعــه ای از متغیرهــای تبیینــی مرتبــط می شــود. 
ــر و یــك  ــر صف ــر پاســخ مقادی در صورتی كــه متغی
را نیــز اختیــار كنــد، اســتفاده از مــدل بتــای افــزوده 
ــازه )1و0( و دو  ــا روی ب ــع بت ــن توزی ــه از آمیخت ك
ــك ایجــاد می شــود،  ــر و ی ــده در صف ــع تباهی توزی
پیشــنهاد شــده اســت. از آنجایــی كــه در ایــن 
ــی ســهم  ــورد بررســی یعن ــر پاســخ م ــه متغی مطالع
ــری در  ــد مقادی ــه می توان ــوار از یاران ــد خان درآم
بــازة بســته  ]0.1[ اختیــار كنــد، بــرای بررســی 
ــای  ــیون بت ــدل رگرس ــر آن م ــر ب ــای مؤث متغیره

ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــزوده اس اف
داده هــای مــورد اســتفاده، اطاعــات اخــذ شــده از 
ــت  ــران اس ــوار ای ــد خان ــه و درآم ــری هزین آمارگی
ــران اجــرا شــده اســت.  كــه توســط مركــز آمــار ای
هــدف اصلــی آمارگیــری از هزینــه و درآمــد خانوار 
اندازه گیــری متوســط هزینــه خــوراك، غیرخــوراك 
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can take values in the closed interval 
[1.0], toexaminetheeffectivevariables
on that additional beta regression model 
has been used. The data used in this s tudy 
were collected from Iran’s household in-
come and household expenditure survey 
(HIES) which has been implemented by 
the S tatis tical 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. Infor-
mation provided by HIES has been ap-
plied to calculate poverty line,  s tudy the 
impurity in household income and facili-
ties. S tatis tical population in this survey 
is all of the households which are settled 
in urban and rural areas. The presented 
regressionmodeltounderstandtheeffec-
tive covariates on response rate is applied 
by the data set of Tehran city. Deviance 
Information Criterion (DIC) is used for 
model evaluation.
Finding: To dis tinguish high-income 
households, this paper presented model-
ing of the share   of household income 
from subsidies in Tehran city using the 
results of Household Income and Expen-
diture survey conducted by the S tatis tical 
Center of Iran in 1390. After checking 
different covariates, deciles of house-

ــتایی  ــهری و روس ــای ش ــای خانواره و كل هزینه ه
ــن  ــران اســت. اطاعــات به دســت آمــده از ای در ای
ــه  ــر و مطالع ــط فق ــبه خ ــرای محاس ــری ب آمارگی
ــه كار  ــوار ب ــد خان ــی در تســهیات و درآم ناهمگون
مــی رود. جامعــه آمــاری در ایــن آمارگیــری، تمــام 
ــهری و  ــاط ش ــاكن نق ــه س ــت ك ــی اس خانوارهای
ــده  ــه ش ــیون ارائ ــدل رگرس ــتند. م ــتایی هس روس
به منظــور شناســایی متغیرهــای مؤثــر بــر نــرخ 
پاســخ بــا اســتفاده از داده هــای ســال 1390 در شــهر 
تهــران بــه كار گرفتــه شــده اســت. معیــار انحــراف 
اطــاع بــرای ارزیابــی مــدل اســتفاده شــده اســت. 
شناســایی  منظــور  بــه  مقالــه  ایــن  یافته هــا: 
خانوارهــای پردرآمــد، مدل بنــدی ســهم درآمــد 
خانــوار از یارانــه در شــهر تهــران را بــا اســتفاده از 
نتایــج آمارگیــری از هزینــه و درآمــد خانــوار مركــز 
ــس  ــد. پ ــه می كن ــال 1390 ارائ ــران در س ــار ای آم
از بررســی متغیرهــای كمكــی مختلــف، متغیرهــای 
تبیینــی دهــك وزنــی درآمــد و بعــد خانــوار 
ــدل  ــه م ــت ب ــی و مثب ــب منف ــا ضرای ــب ب ــه ترتی ب
رگرســیونی بتــای افــزوده وارد شــدند. نقشــه فضایی 
ســهم درآمــد خانــوار از یارانــه ناهمگنی بیــن مناطق 
شــهرداری تهــران را نشــان مــی داد، كــه ایــن اثــر بــا 
ــای  ــیون بت ــاری رگرس ــدل آم ــت در م ــب مثب ضری
ــد.  ــادار ش ــی معن ــرات فضای ــاظ اث ــا لح ــزوده ب اف
ــی  ــك وزن ــز ده ــدی نی ــن مدل بن ــن در ای بنابرای
ــوار و محــل ســكونت خانوارهــا  درآمــد، بعــد خان
ــد  ــهم درآم ــر س ــادار ب ــای معن ــوان متغیره ــه عن ب

ــدند. ــایی ش ــه شناس ــوار از یاران خان
معیارهــای  پژوهــش  ایــن  یافته هــای  بحــث: 
اقتصــادی  كارشناســان  توســط  شــده  پیشــنهاد 



      76

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال هفدهم، بهار 96، شماره 64

      76

hold income and household size were  
entered into the augmented beta regres-
sion model with negative and positive 
coefficientsrespectively.Spatialmapof
Tehran city shows heterogeneity among 
different districts of Tehran municipal-
ity, which is significant in the spatial
augmented beta regression model with a 
positivecoefficient.Hence,decileofin-
come, household size, and area of  living 
wereidentifiedassignificantvariableson
the proportion of household income from 
subsidies.
Discussion:. The findings of this study
confirm the criteria proposed by eco-
nomic experts to identify high-income 
households. Since information about 
area of living is more accessible in com-
parison to other covariates, level of in-
come and household size, it is sugges ted 
to imply an area of living geographically 
for grouping households in order to make 
a decision about getting the direct subsi-
dies. 
To access the information about the area 
of household living, it is sugges ted to use  
Ins truments and Landed Property Reg-
is tration Organization data base. Since 
decileofincomeisasignificantvariable
on share  of household income from sub-
sidies, information about s tatus of own-
ership and area of housing unit which 

ــد  ــد را تأیی ــای پردرآم ــایی خانواره ــرای شناس ب
ــوار در  ــكونت خان ــل س ــات مح ــد. اطاع می كن
مقایســه بــا دو متغیــر دیگــر یعنــی میــزان درآمــد 
و بعــد خانــوار قابــل حصول تــر اســت، پیشــنهاد 
می شــود محــل ســكونت خانــوار بــه لحــاظ 
جغرافیایــی، در گروه بنــدی خانوارهــا بــه منظــور 
یارانــه  دریافــت  خصــوص  در  تصمیم گیــری 

ــرد.  ــرار بگی ــه ق ــورد توج م
ــه اطاعــات محــل ســكونت  ــرای دســت یابی ب ب
ــات  ــگاه اطاع ــود از پای ــنهاد می ش ــوار، پیش خان
ــك  ــور كم ــاك كش ــناد و ام ــازمان اس ــی س ثبت
ــه  ــه شــود. از آن جــا كــه دهــك درآمــدی ب گرفت
ــوار  ــد خان ــهم درآم ــر س ــر ب ــر مؤث ــوان متغی عن
اطاعــات  می تــوان  معنــادار شــد،  یارانــه  از 
ــكونی را  ــد مس ــراژ واح ــك و مت ــت تمل وضعی
ــگاه اطاعــات ثبتــی ســازمان اســناد و  ــز از پای نی
ــایی  ــرای شناس ــت آورد وب ــور به دس ــاك كش ام
كــرد.  اســتفاده  آن  از  پردرآمــد  خانوارهــای 
همچنیــن متغیرهــای دیگــری ماننــد تعــداد و 
ــواز  ــودن ج ــا داراب ــوار ی ــودروی خان ــت خ قیم
ــتفاده  ــل اس ــور قاب ــن منظ ــرای ای ــز ب ــب نی كس

ــت. اس
یكــی دیگــر از متغیرهــای مؤثــر بــر ســهم 
ــداد  ــوار )تع ــد خان ــه، بع ــوار از یاران ــد خان درآم
اعضــای خانــوار( اســت كــه از طریــق سرشــماری 
برنامه ریــزی  به منظــور  می شــود.  به هنــگام 
بــه  نقــدی  یارانــه  تخصیــص  درخصــوص 
خانوارهــا، ضــرورت دارد كــه ایــن متغیرهــا 
ــدی و محــل ســكونت  ــا دهــك درآم ــان ب همزم
ــرانه  ــا س ــرد ت ــرار بگی ــه ق ــورد توج ــوار م خان
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 مقدمه 
ــه می شــود كــه  ــه كمكــی گفت ــه ب یاران
دولتهــا بــرای كمــك بــه مــردم كشورشــان 
بــه آنهــا پرداخــت می كننــد و بــه دو 
ــد  ــدی می باش ــر نق ــدی و غی ــورت نق ص
ــات  ــه مطالع ــه البت ــیبی پور، 1369( ك )نس
بســیاری در ایــن حــوزه انجــام شــده اســت 

are available in Ins truments and Landed 
Property Regis tration Organization data 
base can be used as an indicator to iden-
tify wealthy people. Moreover,, Num-
bers 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 cen-
sus. 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 si-
multaneously, 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 in-
come and expenditure survey

ــری  ــاك تصمیم گی ــه م ــوار از یاران ــد خان درآم
ــور و  ــای مذك ــال پایگاهه ــا اتص ــرد. ب ــرار بگی ق
ــه،  ــن مطالع ــنهادی در ای ــدل پیش ــری م به كارگی
امكان پذیــر  پردرآمــد  خانوارهــای  شناســایی 

ــت. اس
ــه،  ــزوده، یاران ــای اف ــیون بت ــا: رگرس کلیدواژه ه
ــد خانوارهــای شــهری ــه و درآم ــری هزین آمارگی

تاریخ دریافت: 95/6/20
تاریخ پذیرش:96/4/28

)كانتــری، 1375(. قانــون هدفمندكــردن یارانه هــا در ســال 1387 بــه صــورت الیحــه از 
ســوی دولــت نهــم جمهــوری اســامی ایــران ارائــه شــد كــه در آن فراینــد دادن یارانه هــا 
ــه صــورت  ــر نقــدی حــذف شــده ب ــر كــرد به طــوری كــه بخشــی از یارانه هــای غی تغیی
ــی و  ــن كار صــرف كارهــای عمران ــد ای ــردم پرداخــت شــود و ســایر درآم ــه م ــدی ب نق
ــه  ــك ب ــر و كم ــش فق ــده كاه ــور عم ــه به ط ــت یاران ــدف از پرداخ ــود. ه ــی ش فرهنگ
ــرا  ــت اج ــا موفقی ــرح ب ــن ط ــاز اول ای ــت. ف ــه اس ــا در جامع ــب درآمده ــع متناس توزی
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نشــد و بــه گفتــه برخــی كارشناســان موجــب شــد خانوارهــای بیشــتری زیــر خــط فقــر 
ــام از  ــت ن ــا ثب ــدی یارانه هــا از ســال 1393 و ب ــه دوم طــرح هدفمن ــد. مرحل ــرار بگیرن ق
ــت از  ــم درخواســت دول ــی رغ ــه عل ــن مرحل ــد. در ای ــاز ش ــه آغ ــن مرحل ــان ای متقاضی

خانوارهــای پردرآمــد بــرای انصــراف از دریافــت یارانــه نقــدی، بیشــتر خانوارهــا بــرای 
ــد. پــس از بحثهــا و بررســیهای بســیار، مجلــس تصویــب  ــام كردن ــه ثبت ن دریافــت یاران
ــرای اجــرای  كــرد كــه بایــد 24 میلیــون یارانه بگیــر از فهرســت دولــت حــذف شــوند. ب
صحیــح ایــن مصوبــه ابتــدا الزم بــود خانوارهــای پردرآمــد بــه درســتی شناســایی شــده 
ــه  ــیاری ب ــای بس ــه متغیره ــن ك ــم ای ــوند. علی رغ ــذف ش ــران ح ــه یارانه گی و از جامع
عنــوان ماكــی بــرای شناســایی خانوارهــای پردرآمــد درنظــر گرفتــه شــدند كــه از میــان 
ــردن  ــخص ك ــل مش ــرد، در عم ــاره ك ــوار اش ــتان خان ــغل سرپرس ــه ش ــوان ب ــا می ت آنه
ــار  ــان اقتصــادی 4 معی ــا میســر نشــد. كارشناس ــتفاده از آنه ــا اس ــد ب ــای پردرآم خانواره
»شــرایط اقلیمــی«، »بعــد خانــوار«، »محــل ســكونت« و »میــزان درآمــد« را بــرای شناســایی 
ایــن خانوارهــا مناســب و عملــی معرفــی كردنــد. مســأله ای كــه پاســخ بــه آن اهمیــت دارد 
آن اســت كــه آیــا واقعــا متغیرهــای مذكــور به صــورت معنــادار بــر نقــش دریافــت یارانــه 
در رفــاه خانــوار اثــر دارد یــا خیــر، هــدف از ایــن مطالعــه بررســی ایــن ســوال و پاســخ 
بــه آن اســت. اگــر ایــن متغیرهــا بــا اســتفاده از مدلهــای ریاضــی و آمــاری مناســب نیــز 
ــایی  ــد را شناس ــای پردرآم ــا خانواره ــن متغیره ــطه ای ــه واس ــوان ب ــوند می ت ــادار ش معن
ــكات  ــا مش ــه آنه ــع رایان ــه قط ــت ك ــی اس ــا، خانوارهای ــن خانواره ــور از ای ــرد، منظ ك
اقتصــادی بــرای خانــوار ایجــاد نمی كنــد. بنابرایــن بــا به كارگیــری مــدل آمــاری مناســب 
بــر داده هــای حاصــل از طــرح آمارگیــری از هزینــه و درآمــد خانوارهــا در ســال 1390، 
ــر درآمــد  ــرای شناســایی خانوارهــای پ ــر ب ــودن متغیرهــای پیشــنهاد شــده مؤث ــادار ب معن
مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت. بــا افزایــش درآمــد خانــوار، یارانــه نقــش كمتــری 
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ــر  ــرای شناســایی متغیرهــای مؤث ــوار ایفــا می كنــد بنابرایــن می تــوان ب در كل درآمــد خان
ــر  ــوان متغی ــه عن ــه را ب ــوار از یاران ــد خان ــهم درآم ــد، س ــای پردرآم ــن خانواره در تعیی
پاســخ در نظــر گرفتــه و آن را مدل بنــدی كــرد. الزم بــه ذكــر اســت متغیرهــای دیگــری 
ماننــد تعــداد افــراد شــاغل خانــوار، تعــداد افــراد تحصیل كــرده خانــوار، ســطح زیربنــای 
محــل ســكونت و تملــك اتومبیــل شــخصی نیــز در مطالعــه مــورد بررســی قــرار خواهنــد 
ــرض آن  ــا ف ــوالًً ب ــی معم ــای تبیین ــخ و متغیره ــای پاس ــه متغیره ــی رابط ــت. بررس گرف
كــه متغیــر پاســخ دارای توزیــع نرمــال اســت، بــا اســتفاده از مدلهــای رگرســیونی انجــام 
می شــود. به كارگیــری یــك مــدل آمــاری مســتلزم آن اســت كــه فرضیــات اساســی بــرای 
بــرازش آن مــدل برقــرار باشــد و در غیــر اینصــورت مــدل بــرازش شــده از اعتبــار الزم 

برخــوردار نیســت. 
آثــار هدفمندســازی یارانه هــای انــرژی در بخــش كشــاورزی توســط  بخــش 
ــرار گرفــت. به منظــور شــناخت  پژوهشــهای مجلــس شــورای اســامی مــورد بررســی ق
ســهم هزینه هــای انــرژی در میــان خانواده هــای شــهری و روســتایی، بــر حســب میــزان 
ــج  ــت. نتای ــده اس ــیم بندی ش ــم تقس ــا ده ــای اول ت ــه دهكه ــده ب ــب ش ــای كس درآمده
ــر  ــد پاین ت ــطح درآم ــه س ــر چ ــتایی ه ــهری و روس ــای ش ــه در خانواره ــان داد ك نش
ــز  ــد )مرك ــش می یاب ــوار افزای ــای خان ــوع هزینه ه ــرژی در مجم ــه ان ــهم هزین ــد، س باش
ــدی  ــه نق ــار پرداخــت رایان ــی آث ــورای اســامی، 1387(.  بررس ــس ش پژوهشــهای مجل
و حــذف یارانــه ســه دهــك خانــوار بــر تولیــد و توزیــع درآمــد توســط دفتــر مطالعــات 
ــش  ــا افزای ــج نشــان داد ب ــس شــورای اســامی انجــام شــده اســت. نتای اقتصــادی مجل
ــه  ــت یاران ــل از پرداخ ــاه حاص ــی از رف ــدی، بخش ــه غیرنق ــع یاران ــی از قط ــورم ناش ت
نقــدی كاهــش می یابــد كــه میــزان ایــن كاهــش در خانوارهــای كم درآمــد بیشــتر اســت 
)دفتــر مطالعــات اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی، 1393(. كرمــی و همــكاران )2012( 
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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 یكبــاره یارانــه بررســی 
ــای  ــژه در خانواره ــد به وی ــش می یاب ــا كاه ــاه خانواره ــت رف ــر دو حال ــد. در ه كردن

ــرار  ــر ق ــر تحــت تأثی ــاال كمت ــع در چاركهــای درآمــدی ب ــه خانوارهــای واق شــهری، البت
ــای  ــر هزینه ه ــرژی ب ــای ان ــش یارانه ه ــر كاه ــی تأثی ــی )2001( ارزیاب ــد. صبوح می گیرن
خانــوار را بررســی كــرده اســت. آذربایجانــی و همــكاران )2012( اثــرات كاهــش یارانــه 
انــرژی و پرداخــت یارانــه نقــدی بــر رفــاه خانوارهــا در ایــران را تحلیــل كردنــد. پیرایــی 
و ســیف )1389( تأثیــر هدفمندســازی یارانه هــا بــر رفــاه اجتماعــی در ایــران را بررســی 
ــای  ــی خانواره ــارج مصرف ــب مخ ــی تركی ــكاران )1393( بررس ــدی و هم ــد. احم نمودن
شــهری در ایــران را تحــت ســناریوهای مختلــف قیمــت حاملهــای انــرژی اســت بررســی 
كردنــد. عباســیان و اســدی بگــی )1392( اثــر هدفمندســازی یارانه هــای انــرژی بــا رفــاه 
ــكاران )1392( از  ــژاد و هم ــروی ن ــد. خس ــی نمودن ــدی ارزیاب ــا مدل بن ــی را ب اجتماع
نظریــه تقاضــا در بــرآورد معــادالت تقاضــا اســتفاده كردنــد و معیــار تغییــر جبرانــی جهــت 

ــد.  ــه نمودن ــدگان را ارائ ــاه مصرف كنن ــر رف ــی تغیی ارزیاب
 عمومــا مدل بندیهایــی كــه بــرای مطالعــه یارانــه انجــام شــده اســت و بخشــی از آنهــا 
ــوده اســت در صورتــی  ــه شــده اســت، به صــورت كان داده ب در مطالعــات مــروری ارائ
ــوار( مدل بنــدی انجــام شــده  ــر اســاس ریــز داده هــا )در ســطح خان ــه ب كــه در ایــن مقال

اســت. 
ــه  ــا توج ــت. ب ــه اس ــور از یاران ــد خان ــهم درآم ــدی س ــه، مدل بن ــن مطالع ــدف ای ه
ــر  ــازه )1و0( تغیی ــر آن در ب ــس نســبت اســت و مقادی ــر پاســخ از جن ــه متغی ــن ك ــه ای ب
ــی  ــه اســت چــون وقت ــتاندار غیرواقع گرایان ــیونی اس ــای رگرس ــتفاده از مدله ــد، اس می كن
حــوزه مقادیــر متغیــر پاســخ بــازه )1و0( باشــد اســتفاده از ایــن مدلهــا ممكــن اســت منجــر 
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بــه پیشــگویی مقادیــری خــارج از ایــن بــازه شــود. یــك رهیافــت بــرای حــل ایــن مســأله 
ــر آن در  ــه ای كــه مقادی ــه گون ــر پاســخ اســت، ب ــر متغی ــی مناســب ب اســتفاده از تبدیلهای
مجموعــه اعــداد حقیقــی واقــع شــوند و ســپس مدلهــا بــر داده هــای تبدیــل یافتــه بــرازش 
ــاری،  شــوند، كــه در این صــورت تفســیر پارامترهــای مــدل دشــوار اســت)فراری و كریب

 .)2004
مــرور منابــع موجــود در حــوزه مدلهــای آمــاری نشــان داد كــه در مدل بنــدی 
ــال  ــاب از اعم ــرای اجتن ــده اند، ب ــف ش ــازه )1و0( تعری ــه روی ب ــخ ك ــای پاس متغیره
ــا1،  ــع بت ــری توزی ــن خــواص انعطاف پذی ــا در نظــر گرفت ــه و ب ــه داده هــای اولی ــل ب تبدی
اســتفاده از مــدل رگرســیون بتــا2 مناســب اســت. در ایــن مــدل متغیــر پاســخ دارای توزیــع 
بتــای بازپارامتریــده3 اســت كــه شــامل دو پارامتــر میانگیــن و دقــت4 اســت كــه می تواننــد 

ــاری5، 2004(. ــراری و كریب ــر باشــند )ف ــا متغی ــت ی ثاب
ــت  ــدی دریاف ــه نق ــا یاران ــه برخــی از خانواره ــت داشــت ك ــد دق ــر آن بای ــاوه ب ع
نمی كننــد یــا ســهم بســیار باالیــی از درآمــد آنهــا از محــل یارانــه نقــدی اســت، بنابرایــن 
مقــدار متغیــر پاســخ بــرای آنهــا به ترتیــب برابــر بــا صفــر و یــك اســت. در ایــن شــرایط 
ــن الزم  ــد، بنابرای ــش ده ــل پوش ــور كام ــا را به ط ــد داده ه ــا نمی توان ــع بت ــه گاه توزی تكی
ــز  ــر }1و0{ نی ــرای مقادی ــر )1و0( ب ــه شــود كــه عــاوه ب اســت توزیعــی در نظــر گرفت
ــای  ــدل بت ــازه ]1و0[ م ــبتها در ب ــن نس ــا قرارگرفت ــه ب ــد. در مواجه ــف باش ــل تعری قاب
افــزوده6 صفــر و یــك پیشــنهاد شــده اســت )گالویــس7 و همــكاران، 2014(. ایــن پیشــنهاد 
شــامل یــك توزیــع ســه قســمتی اســت به گونــه ای كــه در نقــاط صفــر و یــك تباهیــده8 

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



      82

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال هفدهم، بهار 96، شماره 64

      82      82

و در بــازه )1و0( دارای چگالــی بتــا اســت. ایــن مــدل را مــدل رگرســیون بتــای افــزوده 
ــه  ــه از واحدهــای مســتقل ب ــی رود ك ــه كار م ــدی مشــاهداتی ب ــرای مدل بن ــه ب ــد ك گوین

ــد. ــت آمده ان دس

بــا تغییــر ســاختار داده هــا، ممكــن اســت وابســتگی بخشــی از ماهیــت داده هــا باشــد 
ــكاران،  ــود)فیگورا1 و هم ــاذ ش ــا اتخ ــدی آنه ــرای مدل بن ــدات الزم ب ــت تمهی و الزم اس
ــد  ــهم درآم ــر س ــكونت ب ــل س ــر مح ــی اث ــه بررس ــن مطالع ــداف ای ــی از اه 2013(. یك
خانــوار از یارانــه اســت، ایــن وابســتگی در صــورت وجــود، ناشــی از موقعیــت جغرافیایی 
ــدل وارد  ــد در م ــز بای ــی2 نی ــر فضای ــن اث ــه اســت. بنابرای ــای نمون ــن واحده ــرار گرفت ق
شــود كــه بــرای ایــن منظــور از مــدل )كپــدا3 و همــكاران، 2012( اســتفاده شــده اســت.
ــد  ــای »شــرایط اقلیمــی«، »بع ــودن متغیره ــادار ب ــه بررســی معن ــن مطالع هــدف از ای
ــا اســتفاده  ــا ب ــد خانواره ــر ســهم درآم ــد« ب ــزان درآم ــوار«، »محــل ســكونت« و »می خان
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــا از یاران ــد خانواره ــهم درآم ــاری مناســب اســت. س ــدل آم ــك م از ی
اطاعــات طــرح آمارگیــری از هزینــه و درآمــد خانــوار محاســبه شــد. الزم بــه ذكــر اســت 
ــه  ــه هــدف در نظــر گرفت ــوان جامع ــران به عن ــای شــهر ته ــه خانواره ــن مطالع ــه در ای ك
شــدند. بــا توجــه بــه نــوع داده هــا مــدل رگرســیون بتــای افــزوده بــا اثــرات فضایــی بــرای 
ــه پیشــنهاد شــده اســت كــه یــك رویكــرد جدیــد  ــوار از یاران تحلیــل ســهم درآمــد خان
ــا رهیافــت بیــزی انجــام  ــرازش مــدل ب ــرای بررســی ایــن موضــوع اســت. همچنیــن ب ب
ــدل،  ــرازش م ــل از ب ــج حاص ــت. نتای ــده اس ــه ش ــل از آن ارائ ــای حاص ــده و یافته ه ش
بیان گــر آن اســت كــه متغیرهــای دهــك درآمــدی، بعــد خانــوار و محــل ســكونت 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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ــده اســت. ــه ش ــری ارائ بحــث و نتیجه گی

روش 
در مســائل كاربــردی معمــوالًً بــرای شــناخت ارتبــاط میان متغیرهــای مســتقل و متغیــر 
پاســخ و شــكل ایــن روابــط از مدلهــای رگرســیونی اســتفاده می شــود. بــرازش ایــن مدلهــا 
ــر  ــس متغی ــودن واریان ــت ب ــی از آن، ثاب ــا تبدیل ــر پاســخ ی ــودن متغی ــال ب ــرض نرم ــا ف ب
ــخ  ــر پاس ــر متغی ــال اگ ــود. ح ــام می ش ــا انج ــای خط ــودن مؤلفه ه ــته ب ــخ و ناهمبس پاس
ــی  ــه پیش گوییهای ــازه )1و0( محــدود شــود، اســتفاده از مــدل رگرســیونی، منجــر ب ــه ب ب
خــارج از بــازه تعریــف شــده خواهــد شــد. در ایــن اســتفاده از نوعــی مــدل گرســیونی 
كــه در آن متغیــر پاســخ دارای توزیــع بتــا باشــد پیشــنهاد شــده اســت )پائولینــو1، 2001(. 
بــرای مدل بنــدی متغیرهــای پاســخ از جنــس نســبت، فــرض می شــود كــه متغیــر پاســخ 

از توزیــع بتــا بــا تابــع چگالــی 

 پیروی می كند، كه میانگین و واریانس آن به ترتیب عبارتند از؛

بــا توجــه بــه ایــن كــه در مدلهــای رگرســیونی، الگــوی رفتــار میانگیــن متغیــر پاســخ 

1. Paolino

و
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مشــروط بــر متغیرهــای تبیینــی مــورد بررســی قــرار می گیــرد، توزیــع بتــای بازپارامتریــده 
بــرای مطالعــه نســبتها پیشــنهاد شــد)فراری و كریبــاری، 2004(. آنهــا پارامترهــای توزیــع 
بتــا را به گونــه ای بازنویســی كردنــد كــه مــدل رگرســیونی براســاس میانگیــن متغیــر پاســخ 

یــع معیــن شــود. بــرای ایــن منظــور بــا قــرار دادن  ز تو
بتا به صورت: 

بازپارامتریــده می شــود، كــه در آنــانμ میانگیــن وϕ پارامتــر دقــت اســت. آنهــا بــا در 
نظــر گرفتــن الگویــی خطــی بــرای متغیرهــای تبیینــی بــه بــرازش مــدل پرداختنــد. در ایــن 

مدلهــا پارامتــر میانگیــن از طریــق تابــع پیونــد1 مناســب بــه صــورت
g(μi)=∑

k
i=1xiβi=ηi 

به متغیرهای تبیینی مربوط می شوند.
بــرای داده هــای مشــاهده شــده در بــازه بســته ]1و0[ یــك توزیــع آمیختــه ســه قســمتی 
شــامل دو توزیــع تباهیــده در صفــر و یــك، و یــك توزیــع بتــا در بــازة )1و0( بــه صــورت:

 

1. Link Function
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 0≤p0+p1≤1 و p0,p1≥0 تابــع چگالی بتــا و h(y|μ,ϕ( پیشــنهاد شــده اســت، كه در آن
هســتند)گالویس و همكاران، 2014(.

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

می باشد.

ــب  ــه برحس ــویم ك ــه می ش ــی مواج ــا داده های ــردی ب ــای كارب ــیاری از زمینه ه در بس
ــتگی  ــتگی را وابس ــوع وابس ــن ن ــته اند، ای ــر وابس ــه یكدیگ ــان ب ــرار گرفتنش ــت ق موقعی
ــدی  ــا، مدل بن ــیون بت ــدل رگرس ــی در م ــرات فضای ــه اث ــرای مطالع ــد. ب ــی گوین فضای
همزمــان پارامترهــای میانگیــن و دقــت بــا در نظــر گرفتــن یــك الگــوی همبســتگی بــرای 
ــكاران،  ــت)كپدا1 و هم ــده اس ــنهاد ش ــت پیش ــر دق ــم پارامت ــن و لگاریت ــت میانگی لوجی
ــر  ــس وزن در متغی ــتفاده از حاصــل ضــرب ماتری ــا اس ــی ب ــر فضای ــه در آن اث 2012(. ك
پاســخ بــه عنــوان یــك متغیــر تبیینــی در مــدل اعمــال شــد. ایــن مــدل بــه صــورت زیــر 

ارایــه شــده اســت:

ــر  ــردار متغی ــی و Y ب كــه در آنρ و λ ضرایــب رگرســیونی و W ماتریــس وزن فضای
ــت  ــه دس ــزی ب ــت بی ــتفاده از رهیاف ــا اس ــول ب ــای مجه ــرآورد پارامتره ــت. ب ــخ اس پاس
می آینــد. درصورتــی كــه پارامتــر دقــت ثابــت باشــد، تنهــا پارامتــر میانگیــن بــا اســتفاده 

ــود. ــدی می ش ــوق مدل بن ــی ف ــوی فضای از الگ

1. Cepeda
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بــرای ارزیابــی و انتخــاب مــدل مناســب از میــان چنــد مــدل رقیــب، مــاك اطــاع 
انحــرافDIC( 1( اســتفاده می شــود )اشــپیگل هالتــر2 و همــكاران، DIC .)2002 انــدازه ای 
ــم  ــاس لگاریت ــر اس ــزی ب ــاك انحــراف بی ــر م ــدل اســت. اگ ــرازش م ــی و ب از پیچیدگ

به صــورت: درســت نمایی 

در نظــر گرفتــه شــود در آن c مقــداری ثابــت اســت،، مــاك DIC بــه صــورت زیــر 
ــود: ــف می ش تعری

ــراف  ــا و انح ــن انحرافه ــل میانگی ــا و pD  تفاض ــین انحرافه ــن پس ــه در آن میانگی ك
ــد. ــان می ده ــدل را نش ــر م ــرازش بهت ــر آن ب ــدار كمت ــت. مق ــا اس میانگینه

3- برازش مدل و یافته های تحقیق
حــدود پنجــاه ســال اســت كــه آمـــــارگیری از هزینــه و درآمــد خانــوار توســط مركــز 

آمــار ایــران اجــرا می شــود. ایــن آمارگیــری عــاوه بــر هزینــه، درآمــد خانوارهــا را نیــز 
شــامل می شــود و همــه ســاله انجــام و نتایــج آن اســتخراج و منتشــر شــده اســت. هــدف 
اصلــی آمارگیــری از هزینــه و درآمــد خانــوار اندازه گیــری متوســط هزینــه خــوراك، غیــر 
ــات  ــران اســت. اطاع ــتایی در ای ــای شــهری و روس ــای خانواره خــوراك و كل هزینه ه
ــی  ــه عــدم همگون ــر و مطالع ــرای محاســبه خــط فق ــری ب ــن آمارگی ــده از ای به دســت آم
1. Deviance Information Criteria
2. Spiegelhalter
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در تســهیات و درآمــد خانــوار بــه كار مــی رود. جامعــٔه آمــاری در ایــن آمارگیــری، تمــام 
خانوارهایــی اســت كــه ســاكن نقــاط شــهری و روســتایی هســتند. 

اگــر درآمــد خانــوار از یارانــه كمتــر از كل درآمــد خانــوار باشــد، ایــن نســبت عــددی 
بیــن صفــر و یــك اســت. اگــر كل درآمــد خانــوار از یارانــه باشــد، ایــن نســبت یــك و در 
صورتــی كــه درآمــد خانــوار از یارانــه صفــر باشــد یعنــی خانــوار یارانــه دریافــت نكنــد 
ــر پاســخ یعنــی ســهم درآمــد  ــد. بنابرایــن متغی ــار می كن ایــن ســهم مقــدار صفــر را اختی
خانــوار از یارانــه، متغیــری پیوســته بــا تحققهایــی در بــازة بســته  ]1و0[ اســت. از آن جایــی 
كــه در نمونــه مــورد مطالعــه خانــواری وجــود نداشــت كــه یارانــه تنهــا منبــع درآمــدش 
باشــد، داده هــا شــامل مقــدار یــك بــرای ســهم درآمــد خانــوار از یارانــه نبــود. بنابرایــن 

ــازه  )1و0[ در نظــر گرفتــه شــد. بــرای مدل بنــدی داده هــا رگرســیون بتــای افــزوده در ب
ــرای  ــت ب ــد لوجی ــع پیون ــای  p0 وϕ و انتخــاب تاب ــودن پارامتره ــت ب ــرض ثاب ــا ف ب
میانگیــن ســهم درآمــد خانــوار از یارانــه از مــدل رگرســیون بتــای آمیختــه افــزوده بــرای 
ــوار،  ــد خان ــد، x(2) بع ــی درآم ــر x(1) دهــك وزن ــتفاده می شــود. اگ ــا اس ــدی داده ه مدل بن
ــطح  ــوار،x(5) س ــرده خان ــراد تحصیل ك ــداد اف ــوار ، x(4) تع ــاغل خان ــراد ش ــداد اف  x(3) تع

ــوان متغیرهــای تبینــی  ــه عن زیربنــای محــل ســكونت و  x(6) تملــك اتومبیــل شــخصی ب
در ایــن مــدل قــرار گیرنــد، لوجیــت میانگیــن ســهم درآمــد خانــوار از یارانــه بــه صــورت 

مــدل 1:

در نظــر گرفتــه می شــود، كــه در آن β0 عــرض از مبــدا و β6 وβ1,β2,β3,β4, β5 ضرایــب 
رگرســیونی مــدل هســتند. بــرآورد پارامترهــا بــا اســتفاده از روش بیــزی انجــام می شــوند. 
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بــرای ضرایــب رگرســیونی، توزیــع پیشــین نرمــال بــا میانگیــن صفــر و واریانــس، )100و 
0(N در نظــر گرفتــه می شــود )گالویــس و همــكاران، 2014(. بــه دلیــل ایــن كــه اطاعــات 
قبلــی در مــورد توزیــع پیشــین در اختیــار نیســت، بــا بــزرگ فــرض كــردن واریانــس در 

واقــع یــك پیشــین ناآگاهــی بخــش در نظــر گرفتــه شــده اســت. بــرای پارامتــر ϕ توزیــع 
ــت )U)0.1 در  ــین یكنواخ ــع پیش ــر p0 توزی ــرای پارامت ــا)0/01وG)0/01 و ب ــین گام پیش
نظــر گرفتــه شــده اســت. از آن جــا كــه بــه دســت آوردن توزیعهــای پســینی حاشــیه ای 
بســیار پیچیــده اســت از الگوریتــم زنجیــر ماركــوف مونــت كارلــو )MCMC( و نمونه گیــر 
ــه  ــا ب ــل پارامتره ــرطی كام ــای ش ــینی از توزیعه ــای پس ــود. نمونه ه ــتفاده می ش ــز اس گیب
ــم  ــز و الگوریت ــری گیب ــامل نمونه گی ــم MCMC ش ــبات الگوریت ــد. محاس ــت می آی دس
ــاری  ــزار آم ــن نرم اف ــزار WINBUGS انجــام می شــود، ای ــس هســتینگ در نرم اف متروپولی

بــه صــورت رایــگان از اینترنــت قابــل نصــب و اجــرا اســت.
ــو در نظــر گرفتــه شــده اســت  ــا 80000 تكــرار مونــت كارل برآوردهــای پارامترهــا ب
ــت  ــین به دس ــای پس ــه اول، خاصه ه ــردن از 50000 نمون ــر ك ــرف نظ ــد از ص ــه بع ك
ــای  ــرآورد پارامتره ــودار خودهمبســتگی ب ــر1 و شــكل 2 نم ــودار اث ــد. شــكل1 نم می آی

ــد. ــان می ده ــف را نش ــای مختل ــدل در تكراره م

1. Trace
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شکل1ـ نمودار اثر نمونه های تولید شده پارامترهای مدل 
beta0

iteration
1668 1750 2000 2250 2500

  -2.35

   -2.3

  -2.25

   -2.2

  -2.15

beta1

iteration
1668 1750 2000 2250 2500

   -0.6

  -0.55

   -0.5

  -0.45

beta2

iteration
1668 1750 2000 2250 2500

   0.35

    0.4

   0.45

    0.5

p0

iteration
1668 1750 2000 2250 2500

    0.0
  0.025
   0.05
  0.075
    0.1

  0.125

phi

iteration
1668 1750 2000 2250 2500

   80.0

  100.0

  120.0

  140.0

  160.0
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 شكل 2ـ نمودار خودهمبستگی نمونه های تولید شده پارامترهای مدل

beta0

lag
0 20 40

   -1.0
   -0.5
    0.0
    0.5
    1.0

p0

lag
0 20 40

   -1.0
   -0.5
    0.0
    0.5
    1.0

beta1

lag
0 20 40

   -1.0
   -0.5
    0.0
    0.5
    1.0

phi

lag
0 20 40

   -1.0
   -0.5
    0.0
    0.5
    1.0

beta2

lag
0 20 40

   -1.0
   -0.5
    0.0
    0.5
    1.0

 

ــا و  ــر مان ــر پارامت ــر ه ــه زنجی ــد ك ــان می ده ــتگی نش ــر و خودهمبس ــای اث نموداره
ناهمبســته اســت كــه ایــن بررســی بــرای رســیدن بــه بــرآورد مناســب پارامترهــای مــدل 
ــوار متغیرهایــی هســتند كــه در مــدل  ــی درآمــد و بعــد خان ضــروری اســت. دهــك وزن
ــادار  ــان 95٪ معن ــا اطمین ــیونی آن ب ــب رگرس ــه ضرای ــی ك ــن مدل ــوند. بنابرای وارد می ش
هســتند به صــورت زیــر اســت. بــرآورد پارامترهــا بــه همــراه انحــراف اســتاندارد و فاصلــه 

اطمینــان 95٪ در جــدول 1 آمــده اســت.
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جدول 1- برآورد پارامترها و انحراف استاندارد آنها به همراه فاصله اطمینان %95

فاصله اطمینان 95%انحراف استانداردبرآوردپارامتر

β0-2/250/02-2/21-2/24
β1-0/530/02-0/49-0/56
β20/440/020/480/40
p00/050/010/08/03
ϕ118/410/36137/797/34

 متغیــر تبینــی دهــك وزنــی درآمــد بــا اثــر منفــی و متغیــر تبینــی بعــد خانــوار بــا اثــر مثبت 
ــدل  ــی وارد م ــر منف ــا اث ــدا ب ــرض از مب ــوند و ع ــن می ش ــیونی میانگی ــدل رگرس وارد م
می شــود. نتایــج نشــان می دهــد ســهم درآمــد خانوارهــا از یارانــه بــرای خانوارهایــی كــه 
ــد  ــش بع ــا افزای ــن ب ــد. همچنی ــد، كاهــش می یاب ــرار دارن ــد ق ــی درآم ــای باالی در دهكه
خانــوار، ســهم بیشــتری از درآمــد خانــوار از محــل یارانــه اســت. ســهم خانوارهایــی كــه 
رایانــه دریافــت نمی كننــد 5% بــرآورد شــده اســت. همچنیــن پارامتــر دقــت مــدل برابــر 
ــس رابطــه عكــس  ــر دقــت و واریان ــه پارامت ــرآورد شــده اســت از آن جــا ك ــا 118/4 ب ب

دارنــد، بــاال بــودن بــرآورد پارامتــر دقــت نشــان گر كــم بــودن واریانــس مــدل اســت.
محــل ســكونت خانــوار، متغیــر دیگــری اســت كــه بررســی اثــر آن بــر متغیــر پاســخ 
در ایــن مطالعــه مــورد نظــر اســت. شــكل 3، نقشــه فضایــی ســهم درآمــد از یارانــه بــه كل 

درآمــد خانــوار در مناطــق تهــران را نشــان می دهــد.
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شکل 3- نقشه فضایی سهم درآمد از یارانه به کل درآمد خانوار در مناطق تهران

ــران  ــهر ته ــه در ش ــوار از یاران ــد خان ــهم درآم ــه س ــت ك ــر آن اس ــكل 3 بیان گ ش
ــرای بررســی  ــوار بســتگی دارد. ب ــه منطقــه زندگــی خان به صــورت یكنواخــت نیســت و ب
ــون خودهمبســتگی  ــرای آزم ــاری ب ــه معی ــوران1 ك ــاره م ــن مشــاهدات، از آم ــاداری ای معن
ــداری  ــون مق ــن آزم ــده از ای ــدار به دســت آم ــی اســت، اســتفاده شــده اســت. P-مق فضای
نزدیــك بــه صفــر را اختیــار می كنــد كــه نشــان گر وجــود همبســتگی قــوی فضایــی متغیــر 
پاســخ اســت. بنابرایــن می تــوان گفــت معمــوالً خانوارهایــی كــه در جــوار یكدیگــر زندگــی 
می كننــد از لحــاظ شــرایط اقتصــادی همگن تــر هســتند. در نتیجــه مــدل رگرســیون بتــای 
افــزوده بــا اثــر فضایــی بــرای تحلیــل داده هــا مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. در ایــن مــدل 

عــاوه بــر متغیرهــای تبینــی اثــر فضایــی نیــز در نظــر گرفتــه می شــود.

1. Moran
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ــر  ــه بیانگ ــین ك ــای پس ــین، خاصه ه ــای پیش ــروض و توزیعه ــام ف ــاظ تم ــا لح ب
ــرات فضایــی اســت، در جــدول 2  ــا لحــاظ اث ضرایــب مــدل رگرســیون بتــای افــزوده ب

ــه شــده اســت: ارائ
جدول 2- برآورد پارامترها و انحراف استاندارد آنها به همراه فاصله اطمینان 95% در مدل با اثر فضایی

فاصله اطمینان 95%انحراف استانداردبرآوردپارامتر

β0-2/350/06-2/23-2/46
β1-0/530/02-0/49-0/57
β20/440/020/480/40
ρ0/040/020/090/01
p00/050/010/080/03

ϕ119/910/39141/8100/4

ــد و بعــد  ــی درآم ــی دهــك وزن ــر متغیرهــای تبین ــج جــدول 2 عــاوه ب ــر اســاس نتای ب
خانــوار، متغیــر تبینــی اثــر فضایــی نیــز معنــادار شــده اســت. بــرآورد انحــراف اســتاندار 

پارامترهــا در جــداول 1 و 2 تفــاوت محسوســی ندارنــد بــرای انتخــاب مــدل مناســب از 
مــاك اطــاع انحــراف اســتفاده می شــود. مقادیــر DIC بــرای مــدل1 و مــدل2 بــه ترتیــب 
53527/4 و 53525/2 اســت كــه نشــان می دهــد مــدل2 از مــدل1 بهتــر اســت، یعنــی وارد 

ــر فضایــی مــدل را بهبــود می بخشــد. كــردن اث
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بحث
ــهای  ــی از چالش ــه یك ــرای آن ب ــی اج ــا و چگونگ ــردن یارانه ه ــد ك ــون هدفمن قان
اقتصــاد ایــران تبدیــل شــده اســت. دریافــت یارانــه در خانوارهــای كــم درآمــد می توانــد 

ــای  ــایی خانواره ــن رو شناس ــد. از ای ــك كن ــا كم ــادی آنه ــت اقتص ــود وضعی ــه بهب ب
ــی  ــكاف طبقات ــش ش ــدف كاه ــا ه ــران ب ــت یارانه بگی ــا از فهرس ــذف آنه ــد و ح پردرآم
ــق آنهــا  ــه درآمــد اهمیــت دارد. تعییــن متغیرهایــی كــه از طری ــع عادالن ــراری توزی و برق
بتــوان خانوارهــای پردرآمــد را مشــخص كــرد دشــوار اســت، كارشناســان اقتصــادی چهــار 
معیــار »شــرایط اقلیمــی«، »بعــد خانــوار«، »محــل ســكونت« و »میــزان درآمــد« را معیارهــای 
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــن مقال ــد. در ای ــی كردن ــا معرف ــن خانواره ــایی ای ــرای شناس ــی ب عمل
اطاعــات طــرح آمارگیــری هزینــه و درآمــد ســال 1390 در شــهر تهــران، ســهم درآمــد 
ــی  ــرات فضای ــا اث ــزوده ب ــای اف ــیون بت ــدل رگرس ــری م ــه كارگی ــا ب ــه ب ــوار از یاران خان
بررســی شــد. نتایــج نشــان دهنده آن اســت كــه دهــك درآمــدی خانــوار، بعــد خانــوار و 
محــل ســكونت خانــوار بــر ســهم درآمــد خانــوار از یارانــه به صــورت معنــادار اثــر دارد 
كــه بــا ماكهــای ارائــه شــده توســط كارشناســان اقتصــادی مطابقــت دارد. دسترســی بــه 
اطاعــات محــل ســكونت خانــوار در مقایســه بــا دو معیــار دیگــر یعنــی میــزان درآمــد و 
ــا  بعــد خانــوار ســاده تر اســت. همچنیــن انتظــار مــی رود میــزان خطــای آن در مقایســه ب
اطاعــات مربــوط بــه درآمــد كمتــر باشــد. از ایــن رو پیشــنهاد می شــود محــل ســكونت 
ــری در  ــور تصمیم گی ــه منظ ــا ب ــدی خانواره ــی، در گروه بن ــاظ جغرافیای ــه لح ــوار ب خان
خصــوص دریافــت یارانــه نیــز مــورد توجــه قــرار بگیــرد. انتظــار مــی رود ایــن اطاعــات 
ــا  ــد، ب ــول باش ــل حص ــور قاب ــاك كش ــناد و ام ــازمان اس ــی س ــات ثبت ــگاه اطاع از پای
اســتفاده از ایــن اطاعــات عــاوه بــر منطقــه محــل ســكونت، وضعیــت تملــك و متــراژ 
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شناسایی متغیرهای مؤثر بر سهم درآمد خانوارها از یارانه در شهر تهران

ــر  ــادار ب ــه صــورت معن ــه ب ــر دیگــری ك ــز مشــخص می شــود. متغی واحــد مســكونی نی
ــت  ــه می بایس ــت ك ــدی اس ــك درآم ــد، ده ــادار ش ــه معن ــوار از یاران ــد خان ــهم درآم س
ــود از  ــنهاد می ش ــود. پیش ــتفاده ش ــی اس ــات كمك ــر از اطاع ــن متغی ــایی ای ــرای شناس ب
تعــداد و قیمــت خــودوری خانــوار و همچنیــن دارا بــودن جــواز كســب یــا متــراژ واحــد 
مســكونی بــه عنــوان مــاك شناســایی خانوارهــای پــر درآمــد اســتفاده شــود، زیــرا ایــن 

اطــاع در ســازمان ثبــت اســناد و امــاك موجــود اســت. 
ــر  ــز ب ــوار( نی ــای خان ــداد اعض ــوار )تع ــد خان ــر بع ــای فوق الذك ــر متغیره ــاوه ب ع
ســهم درآمــد خانــوار از یارانــه اثــر دارد زیــرا بــا افزایــش تعــداد اعضــای خانــوار ســهم 
درآمــد خانــوار از یارانــه كاهــش می یابــد، ایــن اطــاع بــا اســتفاده از سرشــماری نفــوس 
و مســكن به هنــگام می شــود. بنابرایــن بــرای برنامه ریــزی درخصــوص تخصیــص یارانــه 
نقــدی بــه خانوارهــا، ضــرورت دارد كــه ایــن متغیــر همــراه بــا ســایر متغیرهــای شناســایی 
شــده در مــدل یعنــی دهــك درآمــدی و محــل ســكونت خانــوار مــورد توجــه قــرار بگیــرد 
ــی  ــا هماهنگ ــرد. ب ــرار بگی ــری ق ــاك تصمیم گی ــه م ــوار از یاران ــد خان ــرانه درآم ــا س ت
ــری  ــا به كارگی ــن اطاعــات و ب ــه منظــور اتصــال ای ــا ب ــن پایگاهه ــی ای ســازمانهای متول

ــر اســت. مــدل پیشــنهادی در ایــن مطالعــه، شناســایی خانوارهــای پردرآمــد امكان پذی
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