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چکیده:
ها بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران در این مقاله اثر اجراي گام دوم هدفمندي یارانه

دهنده وضعیت توزیع با استفاده از روش داده کاوي بررسی شده است. شاخص نشان
باشد، به پیش بینی که شامل چهار سناریو میدرآمد ضریب جینی است. این تحقیق

دهد که اعمال هاي آینده پرداخته است و نتایج حاصله نشان میتوزیع درآمد در سال
هاي ي گروهها و پرداخت نقدي یارانه به طور مساوي به همهدوم هدفمندي یارانهگام

، اعمال گام دوم هدفمندي کند. همچنینتر میدرآمدي توزیع درآمد را نامتعادل
یارانه با پرداخت نقدي یارانه به هفت دهک اول درآمدي، توزیع درآمد را نسبت به 

سازد، اما در مدي توزیع شود، متعادل تر میزمانی که بطور مساوي به همه دهک درآ
کند و سناریوي سوم مبنی بر اعمال گام دوم تر میمتعادلکل توزیع درآمد را نا

، توزیع درآمدرا هاي پایین درآمديهدفمندي یارانه و پرداخت نقدي تنها به گروه
سازد.تر میهاي قبل متعادلنسبت به حالت

JEL :C81،D33 ،Q48يبندطبقه

، پرداخت نقدي، داده هاتوزیع درآمد، ضریب جینی، گام دوم هدفمندي یارانههاي کلیدي:واژه
کاوي
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مقدمه-1
هاي اقتصادي در اکثر کشورهاي جهان به ویژه کشورهاي یکی از مهمترین سیاست

باشد. حفظ قدرت خرید همه مردم با در حال توسعه حمایت از اقشارکم درآمد می
ترین ها آن را از مهمها از جمله مسائلی است که دولتروند افزایش قیمتتوجه به 

. یکی از راهکارهاي رسیدن به این اهداف، نظام پرداخت یارانه انداهداف خود پذیرفته
گان، کنندباشد که به دو صورت نقدي و یا کاالیی و به صورت پرداخت به مصرفمی

ان به کنندگشود. پرداخت یارانه به مصرفتولیدکنندگان و صادرکنندگان انجام می
در جهت حمایت از اقشار منظور پایین نگه داشتن قیمت کاالهاي ضروري و اساسی

کم درآمد جامعه و یارانه پرداختی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان، به منظور خرید 
تر و خریدهاي تضمینی از آنها در جهت هاي تولیدي به قیمتی پایینمواداولیه و نهاده

باشد. حمایت از تولیدات داخلی می
ها سعی کردند با پرداخت یارانه در دوران پس از پیروزي انقالب اسالمی، دولت

هاي انرژي، اقشار آسیب پذیرجامعه را مورد حمایت داشتن قیمت حاملو پایین نگه
هبود توزیع درآمد، در راستاي برقراري عدالت اقتصادي حرکت نمایند.دهند و با بقرار

16حاوي به تصویب رسید و 1388در اواخر سال ها انون هدفمندي یارانهق
نه اي که با حذف تدریجی یاراماده بر تغییر فرآیند پرداخت یارانه داللت دارد؛ به گونه

قالم، بخشی از درآمد بدست آمده از مواد سوختنی، خوراکی، آب، برق، گاز و سایر ا
به صورت نقدي و غیر نقدي بین مردم توزیع شده و سایر درآمدهاي آن صرف تولید، 

.شودهاي عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و سالمت جامعه میطرح

بررسی اثر افزایش "اي تحت عنوان در مقاله)1390صمصامی و اسماعیلی (
به بررسی تاثیر افزایش "در اقتصاد ایرانقیمت حامل هاي انرژي بر توزیع درآمد

هاي انرژي بر توزیع درآمد پرداختند و راهکارهایی جهت هر چه مطلوبتر قیمت حامل
هاي فوق بر متغیر مورد بررسی ارائه دادند. در مطالعه مزبوراثر شدن تاثیر سیاست
الن اقتصاد کهاي انرژي بر توزیع درآمد، با استفاده از یک الگويافزایش قیمت حامل

کوچک مقیاس و روش برآورد همزمان معادالت، مورد بررسی قرار گرفت و پیش 
هدف این تحقیق بررسی اثرهاي اجراي فاز انجام شد.1393هایی نیز تا سال بینی

بر رشد اقتصادي، تورم و اشتغال توام با پرداخت نقدي هادوم هدفمند کردن یارانه
فاده از ها، با استله پایایی متغیرأالعه با توجه به مساین مطدربر ضریب جینی است.
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 به جاي روش همجمعی و شبیه سازي الگوي پویا، اثر گام دوم 2روش داده کاوي
ها توام با پرداخت نقدي بر هفت دهک اول درآمدي، بر شاخص هدفمندي یارانه

ي توزیع درآمد) مورد بررسی قرار (به عنوان متغیر توضیح دهندهضریب جینی
گیرد.می

دراین تحقیق، چهار سناریو بررسی شده است:
ا هها و حذف سه دهک پردرآمدي از یارانهثیر گام دوم هدفمندي یارانهأبررسی تالف)

.1399بر توزیع درامد و پیش بینی آن تا سال 
و مدآها بر توزیع درها و حذف کلی یارانهندي یارانهگام دوم هدفمتأثیر ب) بررسی 

.1399پیش بینی آن تا سال 
ها تنها به افراد تحت ها و پرداخت یارانهگام دوم هدفمندي یارانهتأثیر ج) بررسی 

.1399مد و پیش بینی آن تا سال آپوشش کمیته امداد بر توزیع در
اصال اجرا نشود و در گام اول باقی د) میزان برآورد ضریب جینی زمانی که گام دوم

بماند.
دوم کارهاي این مقاله در چهار بخش تنظیم شده است. پس از مقدمه، در بخش
ها بر متغیر انجام شده مرور شده است. در بخش سوم گام دوم هدفمندي یارانه

.توضیحی بررسی شده است و در بخش آخر نیز نتیجه گیري مقاله ارائه شده است

ر کارهاي انجام شده مروري ب-2
هاي انرژي بر متغیرهاي گرچه مطالعات بسیاري در زمینه اثرات افزایش قیمت حامل

مختلف کالن اقتصادي انجام شده است، اما در زمینه اثرات این نوع افزایش بر توزیع 
درآمد 
که در هاي کمتري انجام شده است که در ادامه به چند مورد از این مطالعاتبررسی

شود.داخل و خارج انجام شده است، اشاره می

حذف یارانه انرژي و آثار آن بر "ي تحت عنوان ا، مهدي در مطالعهبزرگزاده-
به یکی از ابعاد اصالح قیمت "هاي شهريهاي هزینه در بخش خانواردهک
هاي عمده انرژي (برق، گازوئیل، هاي انرژي، یعنی چگونگی مصرف حاملحامل

شود از خطاي کمتري نسبت به برآورد الزم به ذکر است که این روش جدیدکه با نرم افزار وکا انجام می2
مدل قبلی دارد.
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هاي هزینه، ازمایع) در بخش خانوارهاي شهري به تفکیک دهکنفت سفید و گ
درآمداست. دراین مطالعه که الگوي مصرف انرژي در خانوارهاي کمشده پرداخته 

ها کاهش شده و افزایش قیمت یا حذف یارانهبه عنوان کاالي ضروري شناخته
ازوئیل براي دارد. براي سال مورد مطالعه گاز طبیعی و گها را در پیرفاه آن

ها، کاالي ضروري و براي طبقات پایین کاالي لوکس محسوب باالترین دهک
شوند.می

افزایش قیمت تأثیر بررسی "تحت عنواناي در مطالعهاسماعیلی، فروغ -
با استفاده از یک الگوي اقتصاد "هاي انرژي بر توزیع درآمد در اقتصاد ایرانحامل

هاي کالن کوچک مقیاس و برآورد همزمان معادالت، به اثر افزایش قیمت حامل
ي توزیع درآمد) شاخص ضریب جینی (به عنوان متغیر توضیح دهندهانرژي بر

7پرداخت نقدي،هاي انرژي توام باافزایش قیمت حاملپرداخته شده است.
اینگونه به دنبال دارد به عبارت دیگرراافزایش ضریب جینی درصد

شدن توزیع نامتعادلترموجبباپرداخت نقدي،توامهاهدفمندسازي یارانه
.شدخواهددرآمدها

ها بر بررسی اثر حذف یارانه"تحت عنوان اي جلولی، مهدي  در مطالعه-
هاي عمده اقتصاد کالن در چارچوب یک الگوي اقتصاد سنجی کالن متغیر

هاي اساسی و سناریو به بررسی اثرات حذف یارانه کاال4بر اساس "ساختاري
هاي حامل انرژي بر نرخ تورم، نرخ رشد و نرخ بیکاري پرداخته افزایش قیمت

شود در سناریوي هاي اساسی حذف میاست. در سناریوي اول فقط یارانه کاال
ج فارس افزایش هاي خلیهاي انرژي به متوسط قیمتدوم تنها قیمت حامل

هاي اساسی و افزایش قیمت یابد و در سناریوي سوم حذف یکباره یارانه کاالمی
دهد و در سناریوي چهارم قیمت هاي انرژي را مورد بررسی قرار میحامل
هاي پایین درآمدي اتفاق هاي انرژي افزایش و همزمان پرداختی به دهکحامل

ود که در کوتاه مدت نرخ رشد تولید کاهش شها دیده میسناریوافتد در تمامیمی
یابد، اما در بلند مدت نرخ رشد تولید افزایش و به مقادیر روند مبناي نرخ می

شود.  رشد تولید نزدیک می
پرداخت یارانه تأثیر بررسی "اي تحت عنوان در مطالعهقادري و همکاران-

مند براي هدف"هاي کالن اقتصادي با نگرش سیستمیمستقیم انرژي بر شاخص
کردن یارانه انرژي، روش پرداخت مستقیم یارانه انرژي(پرداخت مبلغ یارانه به 
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 اند. آنها در این مطالعه آثار این روش بر نرخ تورم، درآمد) را مطرح کردهاقشار کم
فشار اقتصادي بر اقشار کم درآمد، نسبت نرخ تورم به نرخ افزایش درآمد اقشارکم 

اند. براي بررسی انرژي و قاچاق انرژي مورد بررسی قرار دادهدرآمد، مصرف سرانه
آثار فوق، پرداخت مستقیم یارانه انرژي با استفاده ازیک سیستم دینامیک مدل 

سناریو مطرح و آثار تغییر قیمت انرژي در هر یک از 4سازي شده و سپس 
گرفته هاي چهار گانه تعریف شده مورد بررسی قرار سناریوها از نظر شاخص

یارانه است. طبق نتایج حاصل از اجراي مدل با تبدیل تدریجی (طی ده سال)
درصد خواهد رسید ولی در 20غیرمستقیم به مستقیم، نرخ تورم حداکثر به 

درصد خواهد 50هاي اول اجراي طرح، تورم به حداکثرتبدیل یکباره در سال
د که به عنوان شاخص رسید. در رابطه با نسبت افزایش تورم به افزایش درآم

فشار اقتصادي تعریف شده است، در روش تبدیل تدریجی این نسبت حداکثر به 
برابر خواهد رسید. توصیه سیاستی 5/3و در روش تبدیل یکباره حداکثر به 5/2

آنها در این مطالعه استفاده از روش تبدیل تدریجی در مقابل روش یکباره براي 
است.  کاهش اثرات سیاسی و اجتماعی 

هاي افزایش قیمت انرژي را بر خانوارهاي منافع و زیان3فروند و والیج-
اند که در مجموع، خانوارهاي پردرآمد رفاه لهستان بررسی کرده و نشان داده

دهند. با فرض اینکه کشش تقاضا صفر باشد، رفاه بیشتري را از دست می
ثروتمندترین خانوارها یابد، درصورتی که درصد کاهش می9/5خانوارهاي فقیر 

درصد کاهش مواجه هستند. بر حسب نوع انرژي، میزان رفاه از دست 2/8با 
ها می باشد. به رفته خانوارها در اثر افزایش قیمت برق، بیشتر از سایر حامل

بر ثیر منفیأها بیشترین تعالوه افزایش قیمت برق در مقایسه با سایر انرژي
هاي انرژي بیشتر یان از دست رفته آن از سایر حاملو زخانوارهاي فقیر را دارد

است.
هاي در یک مطالعه تجربی، به منظور آزمون اثر سیاست4بلیجر و گایرریو-

-86هاي هاي سري زمانی فیلیپین در سالاقتصاد کالن بر توزیع درآمد، از داده
هاي نتایج برآورد معادالت همزمان نشان داد که هزینهاستفاده کردند.1970

3 Freund and Wallich.
4 Blejer and  Guerrero.
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ها این نتیجه را به ساختار و ماهیت کند، آندولتی، توزیع درآمد را نابرابرتر می
مربوط ساختند.1980هاي دولتی در دهه هزینه

هاي انرژي براي قشر کم درآمد به عنوان بنابراین براساس این مطالعات، حامل
متغیرهاي مهم ها بر شود، همچنین اعمال هدفمندي یارانهکاالي ضروري تلقی می

کالن اقتصادي مانند تورم و رشد اثر مثبتی نداشته است و اعمال گام اول هدفمندي 
.تر شدن توزیع درآمد شده است، موجب نامتعادلهاها باپرداخت نقدي یارانهیارانه

بر توزیع درآمدهابررسی آثارگام دوم هدفمندي یارانه-3
هاتاریخچه هدفمندي یارانه-3-1
بر آنماده16به تصویب رسید و 1388در اواخر سال ها انون هدفمندي یارانهق

اي که با حذف تدریجی یارانه از مواد تغییر فرآیند پرداخت یارانه داللت دارد؛ به گونه
سوختنی، خوراکی، آب، برق، گاز و سایر اقالم، بخشی از درآمد بدست آمده به صورت 

اي هیع شده و سایر درآمدهاي آن صرف تولید، طرحنقدي و غیر نقدي بین مردم توز
.عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و سالمت جامعه می شود

اجرا شد. دولت در گام 1/2/93ها در تاریخ یارانهيگام دوم قانون همدفمند
دوم به علت بروز مشـکل کسـري بودجه گام اول، حـذف سـه دهـک پردرآمد بـه 

در فاز دوم اي انرژي را در دسـتور کار قرار داد. ههمـراه افزایش قیمـت حامل
اضافه شد و برخی 5ها بصورت پلکانیهاي انرژيحاملها برخی ازهدفمندي یارانه

دیگر با افزایش بیشتري همراه بود. وزارت نیرو در اصالح تعرفه برق خانگی در ابتدا 
، عمل کرده بود. 1جدول IBTبر اساس نظام تعرفه گذاري 

هادوم هدفمندي یارانههاي برق خانگی در گام اول وتعرفه:1جدول
پله هاي مصرف ماهانه 

به کیلو وات ساعت
نرخ قبلی 

)92(بهمن 
تعرفه پیشنهادي 

وزارت نیرو
درصد افزایش 

وزارت نیرو
تعرفه نهایی گام 

دوم
درصد افزایش 

گام دوم
%37,224%100302/4034تا 0

%43,324%200355557تا 100
%9324%3007511452تا 200
%167,424%40013522969تا 300
%192,224%50015527980تا 400
%241,824%60019537089تا 500

%266,624%60021541091مازاد بر 
وزارت نیروخذ:أم

5 IBT
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 هاي مصرف تومان به پله14وزارت نفت براساس یک الگوي ساده به صورت یکسان 
2گاز خانگی اضافه کرد. روند افزایش قیمت بنزین و گازوئیل هم بترتیب در جداول 

ارائه شده است.4تا 

دوم هدفمندي یارانه هاهاي گاز خانگی در گام اول وتعرفه:2جدول
درصد افزایشتعرفه گام دوم (تومان)تعرفه گام اول (تومان)پلکان مصرف ماهانه (متر مکعب)

0-250304447%
251-350506428%
351-450708420%
451-5509010416%
551-65011012413%
651–7501601749%
751-8501902047%
851-9502202346%
951–10502502646%

1051-11502802945%
1151-12503203344%

%12513503644مازاد بر 
وزارت نیرومأخذ:

هادوم هدفمندي یارانهقیمت بنزین در گام اول و:3جدول
درصد افزایشقیمت گام دوم (تومان )فیمت گام اول ( تومان )بنزین
%40070075سهمیه اي (لیتر)

%700100043آزاد(لیتر)
وزارت نیرومأخذ:

قیمت گازوئیل هم به قرار زیر است:

هادوم هدفمندي یارانهقیمت گازوئیل در گام اول و:4جدول
درصد افزایشقیمت گام دوم (تومان )فیمت گام اول ( تومان )بنزین
%15025067سهمیه اي (لیتر)

%35050043آزاد(لیتر)
وزارت نیرومأخذ:

مبانی نظري-3-2
متغیرهایی مانند تورم،هاي انرژي، براین روش، اثرات کامل افزایش قیمت حاملدر

شد و سپس اثرات متغیرهاي مذکور، بر ضریب جینی رشد و اشتغال در نظر گرفته
به عنوان شاخص توزیع درآمد، بررسی گردید.
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ثیرگذاري أچگونگی ت)1(اربر اساس مبانی نظري و مطالعات انجام شده، نمود
دهد.میهاي انرژي بر روي ضریب جینی را نشان افزایش قیمت حامل

ضریب جینیهاي انرژي بر روي طرق اثرگذاري افزایش قیمت حامل:1نمودار 

هاي انرژي از دو افزایش قیمت حاملشود،همانطور که در این نمودار مالحظه می
گذارد. ابتدا با افزایش شاخص قیمت انرژي طریق بر روي ضریب جینی تاثیر می

کاهش مصرف انرژي، با فرض ثابت بودن باعث کاهش مصرف انرژي خواهد شد و 
و کاهش باعث افزایش سطح عمومی تولید ناخالص داخلی را کاهش دادهتکنولوژي،

در نتیجه آن کاهش دستمزدهاي واقعی که منجر به افزایش ضریب جینی ها وقیمت
ها هاي انرژي، سطح عمومی قیمتشود. از طرف دیگر، با افزایش قیمت حاملمی
خواهد شد.ته، باعث افزایش ضریب جینییش یافافزا
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 يثر بر ضریب جینی که به نوعی نمایش دهندهمؤدر تصریح مدل تمامی عوامل 
ثیر افزایش قیمت أباشد، ذکر شده است. براي محاسبه میزان تتوزیع درآمد می

بر متغیرهاي کالن مورد نظر، از یک الگوي کالن کوچک مقیاس به هاي انرژي حامل
شود.استفاده میشرح زیر 

log( ) log( ) log( ) log( ) log( )51 2 3 4
log( ) log( ) log( ) log( ( 1))76 8 9
log( ) log( ) log( ) log( )10 11 12 13
log( ) log( ) log( )14 15 16
log( ) log(17 18

gini c c wr c yd c p c g

wr c c apl c p c wr

gnp c c l c k c e

l c c gnp c wr

e c c p

    

    

   

  

 

(1)
(2)
(3)
(4)

/ ) log( ) log( ( 1))19 20
log( ) log( ) log( ) log( )21 22 23 24

e p c gnp c e

p c c pe c gnp c m

  

   

(5)
(6)

که در جدول زیر ذکر شده است.
نام متغیر هاي بکار رفته در مدل:5جدول 

شرحنام متغیرشرحنام متغیر
giniضریب جینیlنیروي کار
wrدستمرد واقعیkانباشت سرمایه

gnpتولید ناخالص داخلیeمصرف انرژي
pهاسطح عمومی قیمتaplبهره وري نیروي کار
gهزینه هاي دولتpeشاخص قیمت انرژي

ydدرآمد قابل تصرفmحجم پول

برآورد الگو-3-3
بر متغیرهاي کالن مورد هاي انرژي ثیر افزایش قیمت حاملأبراي محاسبه میزان ت

تا به امروز نرم افزارهاي تجاري و آموزشی استفاده شده است.6وکانظر، از نرم افزار 
ها به دنیاي علم و فناوري عرضه هاي مختلف دادهفراوانی براي داده کاوي در حوزه

دهند، هایی که مورد کاوش قرار میاند. هریک از آنها با توجه به نوع اصلی دادهشده
ابزارها باید ازاند. مقایسه دقیق و علمی اینهاي خاصی متمرکز شدهروي الگوریتم

هاي ورودي، حجم ممکن هاي متفاوت و متعددي مانند تنوع انواع و فرمت دادهجنبه
هاي ارزیابی نتایج، هاي پیاده سـازي شده، روشها، الگـوریتمبراي پردازش داده

هاي کاربر پسند، ها، واسطهاي پیش پردازش دادههاي مصـور سـازي، روشروش
قیمت و در دسترس بودن نرم افزار صورت گیرد. از راي اجرا،هاي سازگار بفرمپلت

6 Weka
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امکان مقایسه خروجی با داشتن امکانات بسیار گسترده،Wekaآن میان، نرم افزار
هاي مختلف با هم، راهنماي خوب، واسط گرافیگی کارا، سازگاري با سایر روش
و از همه مهمتر وجود کتابی بسیار جامع و مرتبط با آن، معرفی هاي ویندوزيبرنامه

هاي روز یادگیري ماشینی و ابزارهاي هاي از الگوریتم، مجموعWekaمیزکار.شودمی
توان اي طراحی شده است که میافزار به گونهاین نرم.باشدها میپیش پردازش داده

هاي جدید داده، یري روي مجموعههاي موجود را به صورت انعطافپذبه سرعت، روش
- هاي ارزشمندي را براي کل فرآیند داده کاويافزار، پشتیبانیآزمایش نمود. این نرم

هاي ورودي، ارزیابی ها، آماده سازي دادهکند. این پشتیبانیهاي تجربی فراهم می
هاي ورودي و نتایج یادگیري هاي یادگیري و نمایش گرافیکی دادهآماري چارچوب

هاي یادگیري، این گیرند. همچنین، هماهنگ با دامنه وسیع الگوریتمرا در بر می
هاست. این جعبه ابزار متنوع و افزار شامل ابزارهاي متنوع پیش پردازش دادهنرم

تواند جامع، از طریق یک واسط متداول در دسترس است، به نحوي که کاربر می
هایی را که براي مسایل سه کند و روشهاي متفاوت را در آن با یکدیگر مقایروش

7.مدنظر مناسبتر هستند، تشخیص دهد

هاي یادگیري این نرم افزار، یک واسط همگون براي بسیاري از الگوریتم
هاي پیش پردازش، پس از پردازش متفاوت، فراهم کرده است که از طریق آن روش

داده موجود، قابل اعمال هاي هاي یادگیري روي همه مجموعهو ارزیابی نتایج طرح
.است

کند هاي مختلف یادگیري را فراهم می، پیاده سازي الگوریتمWekaنرم افزار
.هاي داده خود اعمال کردتوان آنها را به مجموعهو به آسانی می

هاي ابزارهاي تبدیل مجموعههمچنین، این نرم افزار شامل مجموعه متنوعی از
توان یک باشد. در این محیط میهاي گسسته سازي میها، همانند الگوریتمداده

مجموعه داده را پیش پردازش کرد، آن را به یک طرح یادگیري وارد نمود، و 
همه این کارها، بدون نیاز (را مورد تحلیل قرار داداشبندي حاصله و کارآییدسته

).اي میسر استبه نوشتن هیچ قطعه برنامه

Waikato"واقع در نیوزلند توسعه یافته است و اسم آن از عبارتWaikatoدر دانشگاهWekaافزار رمن7

Environment forknowledge Analysis"همچنین.استخراج گشته استWekaی با یهاه، نام پرند
.شودکند و در نیوزلند، یافت میطبیعت جستجوگر است که پرواز نمی
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 ، اعمال یک روش یادگیري به یک مجموعه Wekaهاي به کارگیريیکی از راه
داده و تحلیل خروجی آن براي شناخت چیزهاي بیشتري راجع به آن اطالعات 

در مورد هاییبینیباشد. راه دیگر استفاده از مدل یادگیري شده براي تولید پیشمی
کارآیی هاي مختلف و مقایسه هاي جدید است. سومین راه، اعمال یادگیرندهنمونه

باشد. روشهاي یادگیريآنها به منظور انتخاب یکی از آنها براي تخمین می
Classifierشوند و در واسط تعاملینامیده میWekaتوان هر یک از آنها را از ، می

توان ها پارامترهاي قابل تنظیم دارند که میClassifierمنو انتخاب نمود. بسیاري از
یک واحد ارزیابی .به آنها دسترسی داشتobject editorیاها از طریق صفحه ویژگی

.رودبه کار میClassifierگیري کارآیی همهمشترك، براي اندازه

هاي یادگیري واقعی، منابع بسیار ارزشمندي هستند هاي چارچوبسازيپیاده
شوندها استفاده میفراهم می کند. ابزارهایی که براي پیش پردازش دادهWekaکه

Filterشوند. همانندنامیده میClassifierتوانها، میfilter ها را از منوي مربوطه
هاي خود، سازگار نمود. در ادامه، به روش به انتخاب کرده و آنها را با نیازمندي

.شودکارگیري فیلترها اشاره می
یادگیري هایی براي شامل پیاده سازي الگوریتمWekaعالوه بر موارد فوق، 

و هاي تعریف نشده استی که هیچ دستها در جایبندي دادهقواعد انجمنی، خوشه
یک نرم افزار (Weka)کا در کل و.باشدها میهاي مرتبط در دادهانتخاب ویژگی
ی هاي یادگیري ماشین را پشتیبانباشد که بسیاري از الگوریتمباز میداده کاوي متن

افزار به زبان جاوا نوشته شده است و در نتیجه ن نرمهاي ایکند. تمام قسمتمی
.تواند بر روي هر پلتفرمی اجرا گرددمی

براي برآورد الگو، افزایش قیمت حامل هاي انرژي در گام دوم هدفمندي 
ها به هفت همچنین پرداخت نقدي یارانه.لحاظ شده است، در شاخص انرژيهایارانه

، درشاخص درامد قابل تصرف که هاهدفمندي یارانهدهک اول درآمدي در گام دوم 
باشد، لحاظ شده است.و با استفاده از متغیر بسیار اثرگذاري بر ضریب جینی می

پرداخته 1399و نرم افزار وکا به پیش بینی ضریب جینی تا سال هاي مصنوعیشبکه
8شده است.

ن ي الگو طبق آزموهاصل ار برآورد الگو، پایایی متغیرقبل از بررسی نتایج حا
مون قرار گرفته است. فولر تعمیم یافته براي آزمون ریشه واحد مورد آز–دیکی 

الزم به ذکراست که در این تحقیق از عوامل خارجی مانند نرخ ارز، صادرات و واردات لحاظ نشده است.8
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دهد هاي بحرانی نشان میها با کمیتهاي آماره آزمون مربوط به متغیرمقایسه کمیت
فاضل مرتبه اول هاي موجود در الگو جمعی از مرتبه اول هستند و تتغیرکه اکثر م

باشند. در ادامه به بررسی نحوه برآورد الگو و نتایج هاي فوق پایا میهر کدام از متغیر
پردازیم.حاصل از برآورد توابع الگو می

براي میزان اثر MultilayerPerceptronمدلی که برآورد شده است از کالس 
، استفاده شده است که میزان خطاي آن ي متغیرهاي یاد شده بر ضریب جینیگذار

ي احتمال باالیی از مدل برآورد شده با دهندهرسیده است که نشان0068/0تنها به 
باشد. سپس به پیش بینی ضریب جینی بر اساس چهار سناریو کالس مورد نظر می

پرداخته شده است. که نتایج در زیر آمده است:1399تا سال 
ي سال نمایش دهنده28ورد بررسی است که هاي مستون اول مربوط به سال

ستون دوم ضریب جینی باشد.می1399ي سال که نمایش دهنده40تا1387
ها و ستون سوم مربوط به محاسبه مربوط به اعمال فقط گام اول هدفمندي یارانه

1399نها تا سال بینی آضریب جینی با اعمال فاز دوم هدفمندي یارانه و پیش 
ده شده است که جدول باشد. همین کار را با سناریوهاي دوم و سوم نیز انجام دامی

.باشدگویاي همین مطلب می6

(سناریو ها و با اعمال آنمحاسبه توزیع درآمد بدون اعمال گام دوم هدفمندي یارانه:6جدول
اول و چهارم)

توزیع درآمد با اعمال فقط فاز اول سال
ها (سناریو چهارم)هدفمندي یارانه

توزیع درآمد با اعمال فاز 
ها یارانهدوم هدفمندي 

(سناریو اول)

درصد تغییرات

1387386/0398./031088083/0-
1388394./393./002538071/0
1389381./374./018372703/0
1390375./374./002666667/0
1391383/038./007832898/0
1392376./38./010638298/0-
1393373./377./010723861/0-
139437./388./048648649/0-
1395366./371./013661202/0-
1396363./368./013774105 /0-
1397359./365./016713092/0-
1398356./362./016853933/0-
1399353./36./019830025 /0-

هاي تحقیقیافتهخذ:أم
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 ها ضریب جینی بیشتري را نمایش شود در اکثر سالطور که مشاهده میهمان
اي این است که اعمال گام دوم هدفمندي یارانه و حذف سه دهد که نشان دهندهمی

ها، نه تنها توزیع درآمد را بهبود نبخشد بلکه بدتر کرده دهک پردرآمدي از یارانه
است. پیشنهاد این تحقیق بر این است که بجاي حذف سه دهک پردرآمدي، فقط به 

.ي پایین درآمدي یارانه نقدي پرداخت شودهادهک

ها و با اعمال آن بدون پرداخت محاسبه توزیع درآمد اعمال گام دوم هدفمندي یارانه:7جدول
(سناریو اول و دوم )هانقدي یارانه

توزیع درآمد با اعمال فاز دوم هدفمندي سال
ها بدون پرداخت نفدي (سناریو دوم)یارانه

اعمال فاز دوم توزیع درآمد با 
ها (سناریو هدفمندي یارانه
اول)

درصد تغییرات

1387374/0398/0064171123/0-
1388366/0393/0073770492/0-
1389377/0374/000795756/0
1390363/0374/003030303/0-
1391376/038/00106388298/0-
1392374/038/0016042781/0-
1393366/0377/0030054645/0-
139441/0388/0053658537/0
1395378/0371/0018518519/0
1396373/0368/0013404826/0
1397372/0365/0018817204/0
1398372/0362/002688172/0
13994/036/01/0

هاي تحقیقمأخذ: یافته

ها به کلیه افراد در کل توزیع شود، نپرداختن کامل یارانههمانطور که مشاهده می
هايرود منفی شدن بعضی ضرایب در سالکند. احتمال میتر میدرآمد را نامتعادل

نقدي کنونی بصورت نامتعادل است که با هاي، بدلیل پرداختن یارانهاول پیش بینی
حذف آن باعث تعادل بیشتر شده است.
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ها و با اعمال آن و پرداخت نقدي دوم هدفمندي یارانهمحاسبه توزیع درآمد اعمال گام :8جدول
(سناریو اول و سوم )هاي اول درآمديها تنها به دهکیارانه

توزیع درآمد با اعمال فاز دوم هدفمندي سال
یارانه هاو پرداخت نقدي فقط به دهک هاي 

کم درآمدي(سناریو سوم)

توزیع درآمد با اعمال فاز 
ها دوم هدفمندي یارانه

(سناریو اول)

درصد تغییرات

1387401/0398/0007481297/0
1388395/0393/0005063291/0
1389377/0374/000795756/0
1390363/0374/003030303/0-
1391376/038/0010638298/0-
1392373/038/0018766756/0-
1393366/0377/0030054645/0-
139439/0388/0005128205/0
1395372/0371/0002688172/0
139637/0368/0005405405/0
1397358/0365/0019553073/0-
1398354/0362/002259887/0-
1399352/036/0022727273/0-

هاي تحقیقمأخذ: یافته

ه بشود در سناریو سوم نسبت به سناریو اول توزیع درآمد همانطور که مشاهده می
شد.باتري رسیده است و درصد تغییرات منفی گواه همین موضوع میتعادل مناسب

ها درصد تغییرات مثبت بوده است که ارقام تغییرات کوچکی را در بعضی از سال
، توزیع درآمد را بهبود سناریو سوم نسبت به بقیه سناریوهادهد. در کلنمایش می

بخشد.می

یجه گیرينت-4
هاي و بدنبال آن افزایش قیمت حامل1388ها از سال هدفمندي یارانهبا اعمال 

، توزیع درآمد و انرژي، اثرات مهمی بر متغیرهاي کالن اقتصادي از جمله تورم، رشد
رها داشته است. براساس نتایج به دست آمده در این مطالعه، با اعمال این سایر متغی

ي ها بصورت مساوبا پرداخت نقدي یارانهتر گردید، و سیاست، توزیع درآمد نامتعادل
دولت ها،درگام دوم هدفمندي یارانهدر هر دهک به بهبود توزیع درآمد کمک کرد.

به هفت دهک اول درآمدي را افزایش داد و یارانه نقدي را هاي انرژي قیمت حامل
ت اساین تحقیق در مورد اثر گام دوم هدفمندي یارانه بر توزیع درآمد پرداخت کرد.

ثیر گام دوم هدفمندي أدر سناریو اول تکه در چهار سناریو طراحی شده است.
ها بر توزیع درآمد را مورد بررسی قرار ها و حذف سه دهک پردرآمدي از یارانهیارانه
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 آن را پیش بینی کرده است. همچنین سناریوهاي دوم تا چهارم 1399داده و تا سال 
غییرات ضریب جینی محاسبه شده است. سناریو با سناریوي اول مقایسه و درصد ت

ها بر توزیع درآمدها و حذف کلی یارانهثیر گام دوم هدفمندي یارانهأدوم به بررسی ت
گام دومتأثیر بررسی پرداخته است. سناریو سوم به 1399و پیش بینی آن تا سال 

ع ته امداد بر توزیها تنها به افراد تحت پوشش کمیها و پرداخت یارانههدفمندي یارانه
ضریب آخرپرداخته شده است. در سناریوي1399درآمد و پیش بینی آن تا سال 

را مورد ماندشد و در گام اول باقی میدر شرایطی که گام دوم اصال اجرا نمیجینی
بررسی قرار داده است.

دهد که، نتایج حاکی از آن است که مقایسه سناریو اول و چهارم نشان می
شدن توزیع درآمد خواهد شد ترها، موجب نامتعادلگام دوم هدفمندي یارانهاعمال
بع رفاه افراد کمتر خواهد شد.و بالط

نپرداختن کامل پرداخت دهدکهسناریو اول و دوم نشان میهمچنین مقایسه
ر ت، موجب نامتعادلهاها نیز در مقایسه با اعمال گام دوم هدفمندي یارانهنقدي یارانه

توزیع درآمد خواهد شد.شدن
که پرداختن یارانه نقدي دهداما نتایج سناریو سوم در مقایسه با اول نشان می

بخشد.هاي پایین درآمدي، بطور متوسط توزیع درآمد را بهبود میتنها به دهک
ي هاي پایین درآمدشود یارانه نقدي تنها به افراد در دهکبنابراین پیشنهاد می

.داده شود
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