
  هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله                                                          
  114- 91 صص ،1393 بهار و تابستان، 1  ي ، شماره25سال  

  دار مکاتبات ی عهده *  نویسنده
  .۲۵/۴/۱۳۹۴، پذیرش: ۲۱/۷/۱۳۹۳دریافت: 

اساس الگوی هزینه و درامـد خانوارهـای  ها بر بندی استان رتبه
         زمان همکشور توسط معادالت اثرات تصادفی 

  ‡فلکی و تابان باغ *,†زهرا رضایی قهرودی
  ی آمار   پژوهشکده† 
  دانشگاه تربیت مدرس ‡

های مختلف هزینه و درامد خانوارها از جمله  اساس شاخص ها بر بندی استان رتبه چکیده:
هـر  ی مسکن، بهداشت و درمان و ... کل، هزینه ی های درامد، هزینه لفهؤسهم هر یک از م

ای برخـوردار اسـت. در  های منطقه ریزی استان از کل کشور از اهمیت به سزایی برای برنامه
های طرح آمارگیری از هزینه و درامد خانوارهای شـهری و  ا با استفاده از دادهاین مقاله ابتد

ها بـه تفکیـک نقـاط شـهری و  بندی اسـتان صورت توصیفی به رتبه به ۱۳۹۰روستایی سال 
 ابتـدا بـر زمـان همشود. سپس با استفاده از معـادالت اثـرات تصـادفی  روستایی پرداخته می

اساس متغیر هزینـه و درامـد،  ارهای کل کشور و سپس براساس متغیر هزینه و درامد خانو
خانوارهای دو دهک اول، با در نظر گرفتن اثر متغیرهای کمکی و ساختار همبسـتگی بـین 

  شده است. ها پرداخته  بندی استان در مدل به رتبه ها استان
  ها.  بندی استان ؛ اثر تصادفی؛ هزینه و درامد خانوار؛ رتبهزمان هممعادالت واژگان کلیدی: 

  مقدمه -۱
ــادالت  ــان هممع ــدیمی زم ــدل از ق ــت. تحلیل های مطالعه ترین م ــاد اس ــده در اقتص ــای  ش ه

تعـداد معـادالت موجـود در یـا شده  های مدل اقتصادسنجی گاهی بر اساس تعداد همبستگی
ای یـا تـک متغیـره، یـک متغیـر وابسـته  معادلـه تکهای  شوند. در روش بندی می مدل دسته

های  زمینــه شــود. در بســیاری از عنــوان تــابعی از یــک یــا چنــد متغیــر تبیینــی مــدل می هبــ
هـایی بـا  ای ممکن است اثر مورد نظر را نپوشـاند یـا تخمین معادله اقتصادسنجی چنین تک
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برای از بـین  SEM(۱( زمان هممعادالت های  های آماری ضعیف تولید کند. روش خصیصه
اولـین بـار توسـط هـاولمو پیشـنهاد  زمان هماند. معادالت  بردن چنین کمبودهایی ایجاد شده

آن است که تمامی ضرایب ثابـت هسـتند در . در معادالت خطی کالسیک فرض بر ]۷[ شد
ی  ، در زمینـه]۱۱[ و کلجیـا ]۸[ هیلدر و هوک، ]۱۵[ که کارهای زیادی توسط روبین حالی

زا و متغیرهـای  ای نـاهمگن بـا معرفـی اثـرات تصـادفی بـر متغیرهـای بـرون اثرات حاشـیه
ی را در نیــز روش اثرهــای تصــادف ]۱۶[و ســوامی  ]۱۷[زا انجــام شــده اســت. زلنــر  درون

پذیری  در خصوص شناسایی ]۱۱[اند. همچنین کلجیا  معرفی کرده زمان همسیستم معادالت 
نیـز بـه تحلیـل حساسـیت ایـن  ]۱۲[ها بحث نمـوده اسـت و کلجیـا و رابینسـون  این مدل

توان بـه هـادرلین  های گسسته می با پاسخ زمان همی مطالعات  اند. در زمینه ها پرداخته مدل
های دودویـی  ی پاسـخ نیـز بـه مطالعـه ]۵[مراجعـه کـرد. گـوتیر و کیتـامور  ]۹[و همکاران 

مــورد مطالعــه قــرار ] ۱۰[در کیســی  زمــان همهــای ناپــارامتری معــادالت  پرداختنــد و بحث
  گرفته است. 

طـور  اساس متغیرهای درامد و هزینـه بـه ها بر ی استان منظور بررسی وضعیت و رتبه به
و در نظر گرفتن متغیرهای کمکی از جمله تعداد افراد با درامد خانوار، بعد خانوار،  زمان هم

ها، از  نظر گرفتن ساختار همبستگی بین استان جنسیت، وضع فعالیت و ... و همچنین در
اسـتفاده شـده  ۱۳۹۰هـای هزینـه و درامـد سـال  در داده زمـان هممعادالت اثرات تصـادفی 
ها  بنــدی اســتان ن بــا در نظــر گــرفتن عوامــل مختلــف بــه رتبهتــوا اســت. از ایــن طریــق می

های اثـرات  پرداخت. آنچه در این مقاله در نظر گرفته شده اسـت، اسـتفاده از روش معادلـه
های درامد و هزینه در ایران است. در این سـاختار بـه  بندی داده برای مدل زمان همتصادفی 

از هم مستقل هستند و لـذا سـاختار مـدل  شرط اثرهای تصادفی، متغیرهای درامد و هزینه
هــای پیشــین  شــده از رهیافــت بیــزی و توزیع های بحث پــذیرتر اســت. بــرای مــدل انعطاف

اسـتفاده شـده اسـت. همچنـین در ایـن مقالـه از  زمـان همهای  منظور حل معادله اطالع به بی
مشـخص در -ی گـروه نشده ناهمگنی مشاهدهاثرهای تصادفی (متغیرهای پنهان) برای بیان 

 مد استفاده شده است. مدل اثرهای تصـادفی بـه وفـور بـرای دراهای هزینه و در تحلیل داده
]، ۴[]، ۳[نشده در دیگر متون اقتصادی استفاده شـده اسـت ( نظر گرفتن ناهمگنی مشاهده

مد به ندرت بحث اهای هزینه و در اما استفاده از این ساختار در تحلیل داده )]۱۴] و [۱۳[
 ت. شده اس
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های طـرح آمـارگیری از هزینـه و درامـد خـانوار  ها از داده بندی استان جا که برای رتبه از آن
ی ایـن  توضیحاتی دربـاره ۲طور مختصر در بخش  ه شده است، ابتدا برای آشنایی بهاستفاد

ها  شود. همچنین در این بخش نتایج تحلیل توصیفی اولیه از وضعیت اسـتان طرح داده می
ها و بررسـی  بنـدی اسـتان ی خانوارها بیان شده است. بـرای رتبه های عمده هزینه بر اساس

، جزییـات معـادالت اثـرات تصـادفی ۳ها، بخش  ی استان گذار بر رتبهثیرأعوامل مختلف ت
ه یـهـای هزینـه و درامـد ارا بـرای دادهکند و نتایج اسـتفاده از ایـن مـدل  را بیان می زمان هم
  ه خواهد شد.یگیری ارا نتیجهو شود و در نهایت بحث  می

  مارگیری از هزینه و درامد خانوارها طرح آ -۲
ــدیمی ــای شــهری و روســتایی یکــی از ق ــد خانواره ــه و درام ــارگیری از هزین ترین  طــرح آم

صـورت  سـاله بـه ۵۰های آمارگیری اجراشده توسط مرکز آمار ایران است که با قدمتی  طرح
ی  های سـاالنه رح بـا هـدف بـراورد میـانگین هزینـهشـود. ایـن طـ گسترده در کشور اجرا می

ی یک خانوار در سطح منـاطق  خوراکی، غیر خوراکی و کل و براورد میانگین درامد ساالنه
برای نقاط روستایی و از  ۱۳۴۲ها و کل کشور از سال  شهری و روستایی هر یک از استان

سـت. ایـن آمـارگیری از برای نقاط شهری توسط مرکز آمار ایـران اجـرا شـده ا ۱۳۴۷سال 
عـالوه بـر هزینـه، درامـد خانوارهـای روسـتایی و شـهری را نیـز شـامل بـوده و  ۱۳۵۳سال 

، ۱۳۵۵هـای  در نقـاط روسـتایی و غیـر از سـال ۱۳۶۰و  ۱۳۵۹های  تاکنون غیـر از سـال
 در نقاط شهری همه ساله اجرا شده است. ۱۳۶۰و  ۱۳۵۷

آمـارگیری در بررسـی الگـوی مصـرف  کاربردهای اساسی و متنـوع از نتـایج ایـن طـرح
های اقتصـادی در  ی روند مصرف کاالها و خدمات، ارزیابی آثار سیاست خانوارها، مطالعه

ی تأمین عدالت اجتماعی و بررسی خانوارهای زیر خط فقر و سرانجام نقش مهـم آن  زمینه
ه خصـوص ای اهمیت این طرح را ب های ملی و منطقه در تأمین اطالعات مورد نیاز حساب

دهــد. در راســتای  اجتمــاعی کشــور نشــان می -های اقتصــادی ریزی ها و برنامــه در بررســی
ی  برای اولین بار پرسشـنامه ۱۳۸۳المللی، در سال  های بین تطبیق با استانداردها و توصیه

بـه بعـد،  ۱۳۸۳سـال  ی تهیـه شـد و در نشـریه COICOP۱بنـدی طبقه بر اساساین طرح 
ه شـده اسـت. همچنـین بـرای حفـظ سـری یبندی ارا این طبقه اسبر اسجدیدی  های ولجد

بندی سابق نیز تطبیق یافتـه تـا امکـان مقایسـه بـا  بندی با طبقه زمانی اطالعات، این طبقه
تـر در خصـوص  های گذشته برای کاربران فراهم آید. برای کسب اطالعات بـیش نتایج سال
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و درامـد خانوارهـای شـهری یـا مشخصات کلی طـرح بـه نتـایج آمـارگیری از طـرح هزینـه 
  شود، مراجعه شود. روستایی که هر ساله توسط مرکز آمار ایران منتشر می

 ها توصیف داده -۱-۲
به منظـور بررسـی الگـوی سـهم هزینـه و درامـد هـر اسـتان از هزینـه و درامـد کـل کشـور و 

دهـد سـهم  مینشـان  ۱ها، نتـایج شـکل  ها از لحاظ باال بودن سـهم هزینـه بندی استان طبقه
های  های فارس و مازندران و سهم درامـد نقـاط شـهری اسـتان درامد نقاط روستایی استان
ه و یلویـگهای خراسـان جنـوبی، که هم و استان، باالترین س۱۳۹۰  تهران و اصفهان در سال

ترین سهم از درامـد کـل کشـور  احمد درنقاط شهری و قم و سمنان در نقاط روستایی کمبویر
  تند. را دارا هس
 ۲۸٫۷اسـتان تهـران بـا سـهم  در نقـاط شـهری، ۱۳۹۰، در سـال ۲نتـایج شـکل  بر اسـاس

خوراکی و خوراکی کل کشور را به خود اختصاص داده  های غیر درصد، باالترین سهم هزینه
 ۸٫۵تـا  ۶های اصفهان، فارس و خراسان رضوی هر یک با سـهم بـین  است. سپس استان

های فـارس و مازنـدران بـا  ارند. در نقاط روسـتایی، اسـتانهای بعدی قرار د درصد در رتبه
خـوراکی و خـوراکی را بـه خـود  های غیـر بـاالترین سـهم هزینـه ۱۳۹۰درصد در سـال  ۸٫۸

  اختصاص داده است. 
های مازندران، تهران و فـارس  در نقاط روستایی، استان، ۳بر اساس نتایج شکل همچنین 

های  عنـوان اسـتان درصد به ۴۱ان در نقاط شهری با درصد و استان تهر ۹تا  ۸با سهم بین 
های مسکن  های ناخالص مسکن، آب و سوخت و روشنایی از هزینه با باالترین سهم هزینه

های تهران، اصفهان و فارس  ی قابل توجه این که استان کل کشور شناخته شده است. نکته
های  یی از جملــه اســتانهای فــارس و مازنــدران در نقــاط روســتا در نقــاط شــهری و اســتان
  . هستندهای دیگر  ها و درامد کل کشور نسبت به استان دارای باالترین سهم هزینه

خانوارهـای شـهری و روسـتایی هـر یـک از  ی ی متوسـط درامـد و هزینـه به منظور مقایسـه
خانوارهـای شـهری و روسـتایی کـل کشـور، نسـبت  ی ها بـا متوسـط درامـد و هزینـه استان

ی کـل ناخـالص هـر  ی کل ناخالص هر خانوار در هر استان به متوسط هزینـه متوسط هزینه
خانوار در کل کشور و همچنین نسبت متوسط درامد هـر خـانوار در هـر اسـتان بـه متوسـط 

محاسبه و  ۱۳۹۰درامد هر خانوار در کل کشور به تفکیک نقاط شهری و روستایی در سال 
  شده است.  یهارا ۵و  ۴های  نتایج آن در شکل
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ی کـل ناخـالص هـر خـانوار  ، متوسـط هزینـه۱۳۹۰در خصوص خانوارهای شهری در سال 
 مرکـزی، فارس، لرستان، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، ایالم، های تهران، شهری استان
ی  هزینـهکرمانشـاه و آذربایجـان غربـی از متوسـط  یلویه و بویراحمد، اردبیل،گاصفهان، که

خانوارهای کل کشور باالتر، برای استان خوزستان مانند میانگین کشور و برای خانوارهای 
ترین مقدار است. از لحاظ درامد، متوسط درامد  های سیستان و بلوچستان و یزد کم استان

بوشـهر،  یلویـه و بویراحمـد، هرمزگـان،گهـای تهـران، فـارس، که خانوارهای شـهری اسـتان
از متوســط درامــد خانوارهــای شــهری کــل کشــور بــاالتر و  و قــزوین زســتانمازنــدران، خو

ترین متوسط درامـد  های آذربایجان شرقی و خراسان جنوبی از کم خانوارهای شهری استان
  برخوردار هستند.

  زمان هممعادالت  بر اساسها از لحاظ وضع رفاه  بندی استان رتبه -۳
ها بـر اسـاس متغیـر  ها پـس از هدفمنـدی یارانـه ی اسـتان منظور بررسی وضعیت و رتبـه به

و در نظــر گــرفتن متغیرهــای کمکــی از جملــه تعــداد افــراد  زمــان همطور  درامــد و هزینــه بــه
عـد خـانوار، جنسـیت، وضـع فعالیـت و ... و همچنـین در نظـر گـرفتن درامـد خـانوار، ُب  با

های هزینـه  برای داده زمان هم ها، از معادالت اثرات تصادفی ساختار همبستگی بین استان
تـوان بـا در نظـر گـرفتن عوامـل  استفاده شده است. از ایـن طریـق می ۱۳۹۰و درامد سال 
  ها پرداخت. بندی استان مختلف به رتبه

هـای  های آمارگیری از هزینه و درامـد خانوارهـای شـهری و روسـتایی، داده جا که داده از آن
ه یـبنـدی اسـتفاده شـده اسـت. مـدل ارا لدرامد برای مد متقارنی نیستند از لگاریتم هزینه و

log  زیر است: شده به صورت 𝑌 = 𝛼 + ∑ 𝛽 𝑋 + 𝑏 + 𝜀      𝑖 = ۱, … , 𝑛,   𝑗 = ۱, … , ۳۱,۱  
 

𝛼کــه در آن  = (𝛼۱, 𝛼۲)′  ،عــرض از مبــدأ𝑌 = (𝑌 ۱, 𝑌 ــردار هزینــه ′(۲ 𝑌، ب و  ۱
𝑌درآمد   𝑌ام اسـت، 𝑗ام از اسـتان 𝑖خـانوار  ۲ ~𝑁۲(۰, Σ) ،𝜀 ~𝑁۲(۰, Σ) ،𝑏  اثـر

𝑏و ام 𝑗نشده در اسـتان  تصادفی یا متغیر پنهان متناظر با ناهمگنی مشاهده ~𝑁(۰, 𝜎۲) 

)۱( 
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امـین اسـتان اسـت. فـرم 𝑗امین خـانوار در 𝑖ام برای 𝑘، متغیر کمکی 𝑋است. همچنین 
log  صورت زیر است: ) به۱( ی مدل شده ساده 𝑌 ۱ = 𝛼۱ + 𝛽۱ 𝑋 + 𝑏 + 𝜀 ۱

۱
 

log 𝑌 ۲ = 𝛼۲ + 𝛽۲ 𝑋 + 𝑏 + 𝜀 ۲
۱

    𝑖 = ۱, … , 𝑛,   𝑗 = ۱, … , ۳۱, 
 

اطــالع بــرای  هــای پیشــین کم ) بــا رهیافــت بیــزی توزیع۲بــرای بــراورد پارامترهــای مــدل (
ـــــــــــــا به ـــــــــــــورت  پارامتره ,𝛼۱ص 𝛼۲~𝑁(۰, ۱۰۰۰) ،𝛽۱ , 𝛽۱ ~𝑁(۰, ۱۰۰۰) ،

Σ~IWishart۲(۱۰۰I۲, در نظر گرفته شده است، که در آن به توزیع ویسان معکوس  (۲
,IWishart۲(۰و  ۲به یک ماتریس واحد  (۰ ×   کند. اشاره می ۲

اجـرا  MCMCی  تکرار برای یـک زنجیـره ۳۰۰۰۰با  WinBUGSافزار  این تحلیل در نرم
تکرار اول آن کنار گذاشته شده است. دقت براورد پارامترها بـا اسـتفاده  ۵۰۰۰شده است که 

گیــری  شــود، کــه تغییرپــذیری هــر بــراورد را انــدازه ) بررســی میMCاز خطــای مونــت کــارلو (
منظور بررسی باال بودن دقـت بـراورد پارامترهـای مـورد بررسـی الزم اسـت خطـای  کند. به می

MC دست آمـده وجـود دارد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه  هد که این موضوع در نتایج بکوچک باش
قابل کنترل رابطه دارد به این معنا کـه بـرای یـک نمونـه  ی نمونه ی این معیار با عکس اندازه

کافی بزرگ، کمیت مورد بررسی با دقت باالیی براورد خواهد شـد کـه بـا توجـه بـه  ی به اندازه
  دقت باالیی برخوردار هستند. تایی، براوردها از ۳۰۰۰۰تکرار 

اسـتفاده  ]۶[روبـین - به منظور بررسی همگرایی براورد پارامترهـا از آزمـون تشخیصـی گلمـن
𝑀شده است. در این روش، حداقل  = شـوند.  متفـاوت تولیـد می ی اولیـهزنجیر با مقادیر  ۲

زنجیـر مـوازی اسـت.  𝑀نمونه، در  𝑁تشخیص همگرایی بر مبنای آخرین  ی آماره ی محاسبه
  زیر است:صورت  شود و به نامیده می PSRF(۳این معیار عامل کاهش مقیاس بالقوه (

PSRF = 𝑁 − ۱𝑁 + 𝑀 + ۱𝑁𝑀 ∙ 𝐵𝑊 

)۲( 
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𝐵𝑁  که در آن   = ۱𝑀 − ۱ (𝜃 − �̅�)۲
۱

 

  واریانس بین زنجیر و 

𝑊 = ۱𝑀(𝑁 − ۱) (𝜃 − �̅� )۲
۱۱

 

بایـد  PSRFواریانس درون زنجیر است. چنانچه یک زنجیر به همگرایی رسیده باشد، مقدار 
عــدم  ی دهنده نشــان PSRF ی آمــاره تــر از یــِک نزدیـک یــک باشــد. بــرعکس، مقــادیر بـزرگ

نزدیـک بـه یـک  PSRFهمگرایی زنجیر است. در تحلیل صورت گرفته در این بخـش مقـدار 
  براورد شد که نشان از همگرایی پارامترها دارد.

برای کل خانوارهای نمونـه و همچنـین خانوارهـای دو دهـک  باالالزم به ذکر است که مدل 
 ۵تا  ۲ های ولترتیب در جد نده شد و نتایج بهاول به تفکیک نقاط شهری و روستایی برازا

بندی توأم هزینه و درامد خانوارهـای  اند. با توجه به این که در این قسمت به مدل ه شدهیارا
شـده  ی اسـتفاده ی کمکـی پیوسـته و گسسـتهشهری و روستایی پرداخته شده است، متغیرهـا

و آمـار  هـا های خانوار است کـه کـدهای مربـوط بـه آن مربوط به سرپرست خانوار و ویژگی
توصیفی مربوط به هـر یـک در قالـب میـانگین (بـرای متغیرهـای پیوسـته) و سـهم (بـرای 

بیان شده است. الزم بـه ذکـر اسـت تعـداد خانوارهـای ۱شده) در جدول  بندی متغیرهای رده
  خانوار شهری بوده است. ۱۸۷۱۸خانوار روستایی و  ۱۹۷۸۷مورد بررسی در این مطالعه، 

سـطح داشـته  ۲برای هزینه و درامـد، متغیرهـای کمکـی کـه بـیش از در مدل مورد استفاده 
عنـوان  ی تصرف محل سکونت، وضـع فعالیـت و ... بـه باشند، مانند وضع زناشویی، نحوه

  شوند. شوند و به متغیرهای دودویی تبدیل می فاکتور در نظر گرفته می
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  ها متغیرهای کمکی و کدهای مربوط به آن-۱جدول

  شهری  روستایی    کدهای مربوطه  کمکیمتغیرهای 
  کل کشور  کل کشور  

 متغیر پیوسته  سن

  میانگین

۵۰٫۸۴ ۴۹٫۹۴  
  ۱٫۴۶ ۱٫۴۳ متغیر پیوسته تعداد افراد با درامد خانوار

  ۳٫۶۱ ۴٫۰۲ متغیر پیوسته  بعد خانوار
  ۹۶٫۹ ۸۴٫۱۳ متغیر پیوسته مساحت زیربنا

 : مرد۱  جنسیت
  درصد

۸۶٫۹۲ ۸۶٫۸۹  
  ۱۳٫۱۱ ۱۳٫۰۸ : زن۲

 سواد: بی۱ سطح تحصیالت
  درصد

۴۱٫۳۸ ۱۹٫۳  
  ۷۱٫۱ ۵۶٫۶۸ تر: کاردانی و پایین۲
  ۹٫۶ ۱٫۹۴ : کارشناسی و باالتر۳

 : دارای همسر۱ وضع زناشویی

  درصد

۸۵٫۷۵ ۸۴٫۸۶  
  ۱۲٫۰۸ ۱۲٫۴۷ همسر بر اثر فوت: بی۲
  ۱٫۳۳ ۰٫۶۶ همسر بر اثر طالق: بی۳
  ۱٫۷۳ ۱٫۱ نکرده: هرگز ازدواج۴

 : مالک۱ ی تصرف محل سکونت نحوه
  درصد

۸۵٫۹ ۶۷٫۴  
  ۲۳ ۵٫۲ : مستأجر۲
  ۹٫۶ ۸٫۹ : سایر۳

 : شاغل۱  وضع فعالیت
  درصد

۷۳٫۶ ۶۳٫۷  
  ۳۴ ۲۴٫۲ : غیر فعال۲
  ۲٫۳ ۲٫۲ کار: بی۳

  
الگـوی متفـاوتی را بـرای خانوارهـای شـهری و روسـتایی یـا کـل  ۵تـا  ۲ های ولنتایج جد

هـر چـه  ها ولدهـد. در تمـامی جـد اول نشـان نمیخانوارهای نمونه و خانوارهای دو دهک 
یابـد.  ی خـانوار کـاهش می شـود، درامـد و هزینـه تـر می متغیر سن سرپرسـت خـانوار بـیش

با مساحت باالی زیربنـای خانـه، تعـداد  ی خانوار برای خانوارهای همچنین درامد و هزینه
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تـر و بـاالتر اسـت.  تر بـا درامـد در خـانوار، بـیشٔ تر در خانوار و تعداد افراد بیش افراد بیش
همسـر بـر  ی خانوارهای دارای سرپرستان با همسر و همچنین سرپرستان بی درامد و هزینه

باالتر اسـت هـر چنـد کـه  نکرده اثر فوت نسبت به خانوارهای دارای سرپرست هرگز ازدواج
ی خانوارهــای دارای سرپرســت بــا همســر از خانوارهــای دارای سرپرســت  درامــد و هزینــه

ی خانوارهـای دارای سرپرسـت شـاغل و  همسر بر اثر فوت باالتر است. درامـد و هزینـه بی
کـار بـاالتر اسـت هـر چنـد کـه درامـد و  غیر فعال نسبت به خانوارهای دارای سرپرست بـی

خانوارهای دارای سرپرست شاغل از خانوارهای دارای سرپرست غیر فعال بـاالتر ی  هزینه
ی خانوارهای مالـک نسـبت بـه خانوارهـای بـا وضـع محـل سـکونت  است. درامد و هزینه

ی خانوارهـای مسـتأجر  تر است در حالی که درامـد و هزینـه رایگان یا در برابر خدمت بیش
تر است. درامـد و  ایگان یا در برابر خدمت کمنسبت به خانوارهای با وضع محل سکونت ر

تر از خانوارهـای  ی خانوارهای با سطح تحصیالت باالتر برای سرپرست خانوار بیش هزینه
ی  دهنــده بنــدی نشــان خــانوار اســت. نتــایج مدلتر سرپرســت  بــا ســطح تحصــیالت پــایین

در درامــد و خانوارهــا و همچنــین وجــود نــاهمگنی  ی دار درامــد و هزینــه همبســتگی معنــی
  های مختلف است. ی خانوارهای شهری و روستایی استان هزینه
ــا ۶های  شــکل ــاهمگنی مشــاهده ۹ت ــرای کــل  نشــده اســتان ن ــه ترتیــب ب های مختلــف را ب

خانوارهای شهری و روستایی نمونه و همچنین خانوارهای دو دهک اول شهری و روستایی 
های مختلف  پسین متغیر پنهان برای استاننمودار میانگین ها  شکلدهد. در این  نشان می

منظور براورد اثرهای تصـادفی بـرای هـر آزمـودنی از توزیـع آن نمونـه  اند. به بندی شده دسته
عنوان براورد اثر تصادفی (میـانگین  ه بهشد ی آخر تولید نمونه 𝑁تولید شده است و میانگین 

  گرفته شده است. پسین متغیر پنهان) مربوطه در نظر 
ها،  انگین پســین متغیــر پنهــان (اثــر تصــادفی) بــه ایــن معنــا اســت کــه در ایــن شــکلمیــ

باشند. همچنـین هـر چـه عامـل  می  نشده های با رنگ مشابه دارای ناهمگنی مشاهده استان
تـر و درامـد و  ها تیره شده در شـکل تر باشد رنگ در نظر گرفته بزرگنشده  ناهمگنی مشاهده

  ها باالتر است. رهای آن استانو یا سطح رفاه خانوا  هزینه
  
  
  
  



 105                     …ها بر اساس الگوي هزينه و درامد خانوارهاي كشور توسط معادالت  بندي استان رتبه

   .......................  114 - 91، صص 1393بهار و تابستان ، 1  ي ، شماره25ل اس، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله    .......................  

  نتایج برازش مدل رگرسیونی خطی برای متغیر لگاریتم هزینه و درامد کل خانوارهای شهری -۲جدول 

  هزینه   درامد  پارامترها
  انحراف معیار  براورد    انحراف معیار براورد

  ۰٫۰۶۵ ۱۷٫۸۶۰    ۰٫۰۶۳ ۱۷٫۶۴۰ عرض از مبدا
  ۰٫۰۰۰  ۰٫۰۰۱    ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۲  سن

  ۰٫۰۰۰  ۰٫۰۰۴    ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۴ مساحت زیربنا
  ۰٫۰۰۳  ۰٫۰۶۶    ۰٫۰۰۳ ۰٫۰۵۰  بعد خانوار

  ۰٫۰۰۶  ۰٫۱۰۸    ۰٫۰۰۵ ۰٫۲۰۵ تعداد افراد با درامد خانوار

یت
جنس

  

  ــــ  ــــ   ــــ ــــ مرد (مبنا)
  ۰٫۰۱۶ - ۰٫۰۴۶    ۰٫۰۱۴ -۰٫۰۷۸ زن

هل
ت تأ

ضعی
و

  

  ــــ  ــــ   ــــ ــــ هرگز ازدواج نکرده (مبنا)
  ۰٫۰۴۱  ۰٫۱۷۲    ۰٫۰۳۰ ۰٫۲۴ دارای همسر

  ۰٫۰۲۷  ۰٫۰۹۱    ۰٫۰۳۱ ۰٫۱۷ همسر بر اثر فوتبی
  ۰٫۰۲۳  ۰٫۰۴   ۰٫۰۵ ۰٫۰۵ همسر بر اثر طالقبی

ت 
عالی

ع ف
وض

ادی
قتص

ا
  

  ــــ  ــــ   ــــ ــــ بیکار (مبنا)
  ۰٫۰۲۷  ۰٫۲۱۴    ۰٫۰۲۴ ۰٫۴۵۳ شاغل

  ۰٫۰۲۸  ۰٫۱۶۳    ۰٫۰۲۶ ۰٫۳۶۳ غیر فعال
حوه

ن
 

رف
 تص

ی
  

  ــــ  ــــ   ــــ ــــ سایر (مبنا)
  ۰٫۰۱۴  ۰٫۱۲۵    ۰٫۰۱۳ ۰٫۰۹۹ مالک

  ۰٫۰۱۵  ۰٫۰۲۸    ۰٫۰۱۴ -۰٫۱۱۶ مستأجر

الت
حصی

ح ت
سط

  

لیسانس، فوق لیسانس و
  دکتری (مبنا)

  ــــ  ــــ   ــــ ــــ

  ۰٫۰۱۶ - ۰٫۷۶۰    ۰٫۰۱۵ -۰٫۷۶۱ سوادبی
  ۰٫۰۱۳ - ۰٫۳۹۰    ۰٫۰۱۲ -۰٫۳۷۷ ترکاردانی و پایین

  ۰٫۰۰۲  ۰٫۲۲۰    ۰٫۰۰۲ ۰٫۲۲۰ واریانس درامد
  ۰٫۰۰۳  ۰٫۲۵۸    ۰٫۰۰۳ ۰٫۲۵۸ واریانس هزینه

  ۰٫۰۰۲  ۰٫۱۳۴    ۰٫۰۰۲ ۰٫۱۳۴ کواریانس درامد و هزینه
  ۰٫۰۲۳  ۰٫۰۸۵    ۰٫۰۲۳ ۰٫۰۸۵ هاواریانس ناهمگنی استان

  



  فلكي زهرا رضايي قهرودي و تابان باغ  106

   .......................  114 - 91، صص 1393بهار و تابستان ، 1  ي ، شماره25سال ، هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله    .......................  

  روستایینتایج برازش مدل رگرسیونی خطی برای متغیر لگاریتم هزینه و درامد کل خانوارهای  -۳جدول 

  هزینه   درامد  پارامترها
  انحراف معیار  براورد    انحراف معیار براورد

  ۰٫۰۷۸ ۱۷٫۲۹۰    ۰٫۰۷۶ ۱۷٫۱۷۰ عرض از مبدا
  ۰٫۰۰۰ - ۰٫۰۰۱    ۰٫۰۰۰ -۰٫۰۰۲  سن

  ۰٫۰۰۰  ۰٫۰۰۵    ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۴ مساحت زیربنا
  ۰٫۰۰۳  ۰٫۰۹۹    ۰٫۰۰۲ ۰٫۰۹۱  بعد خانوار

  ۰٫۰۰۶  ۰٫۰۹۸    ۰٫۰۰۵ ۰٫۱۹۰ تعداد افراد با درامد خانوار

یت
جنس

  

  ــــ  ــــ   ــــ ــــ مرد (مبنا)
  ۰٫۰۱۹ - ۰٫۰۰۷    ۰٫۰۱۹ -۰٫۱۱۴ زن

هل
ت تأ

ضعی
و

  

  ــــ  ــــ   ــــ ــــ هرگز ازدواج نکرده (مبنا)
  ۰٫۰۳۷  ۰٫۱۷۵    ۰٫۰۳۵ ۰٫۲۴۶ دارای همسر

  ۰٫۰۴۰ - ۰٫۰۱۵    ۰٫۰۳۸ ۰٫۰۸۸ همسر بر اثر فوتبی
  ۰٫۰۵۹ - ۰٫۰۱۸    ۰٫۰۵۶ ۰٫۰۵۴ همسر بر اثر طالقبی

ت 
عالی

ع ف
وض

ادی
قتص

ا
  

  ــــ  ــــ   ــــ ــــ بیکار (مبنا)
  ۰٫۰۲۶  ۰٫۱۸۲    ۰٫۰۲۵ ۰٫۳۹۵ شاغل

  ۰٫۰۲۸ - ۰٫۰۲۰    ۰٫۰۲۷ ۰٫۱۷۵ غیر فعال
حوه

ن
 

رف
 تص

ی
  

  ــــ  ــــ   ــــ ــــ سایر (مبنا)
  ۰٫۰۱۴  ۰٫۱۰۷    ۰٫۰۱۳ ۰٫۰۵۸ مالک

  ۰٫۰۲۱ - ۰٫۰۴۹    ۰٫۰۲۰ -۰٫۰۹۰ مستأجر

الت
حصی

ح ت
سط

  

لیسانس، فوق لیسانس و
  دکتری (مبنا)

  ــــ  ــــ   ــــ ــــ

  ۰٫۰۲۸ - ۰٫۶۰۵    ۰٫۰۲۷ -۰٫۰۶۲۲ سوادبی
  ۰٫۰۲۷ - ۰٫۴۵۳    ۰٫۰۲۶ -۰٫۴۵۰ ترکاردانی و پایین

  ۰٫۰۰۳  ۰٫۲۴۹    ۰٫۰۰۳ ۰٫۲۴۹ درامدواریانس 
  ۰٫۰۰۳  ۰٫۲۷۵    ۰٫۰۰۳ ۰٫۲۷۵ واریانس هزینه

  ۰٫۰۰۲  ۰٫۱۱۶    ۰٫۰۰۲ ۰٫۱۱۶ کواریانس درامد و هزینه
  ۰٫۰۲۴  ۰٫۰۹۲    ۰٫۰۲۴ ۰٫۰۹۲ هاواریانس ناهمگنی استان
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  دهک اول شهریدو نتایج برازش مدل رگرسیونی خطی برای متغیر لگاریتم هزینه و درامد خانوارهای  -۴جدول 

  هزینه   درامد  پارامترها
  انحراف معیار  براورد    انحراف معیار براورد

  ۰٫۰۸۴ ۱۷٫۱۶۰    ۰٫۱۰۵ ۱۶٫۹۶۰ عرض از مبدا
  ۰٫۰۰۰ - ۰٫۰۰۱    ۰٫۰۰۱ ۰٫۰۰۰  سن

  ۰٫۰۰۰  ۰٫۰۰۲    ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۳ مساحت زیربنا
  ۰٫۰۰۵  ۰٫۰۵۳    ۰٫۰۰۶ ۰٫۰۶۱  بعد خانوار

  ۰٫۰۱۱  ۰٫۰۵۵    ۰٫۰۱۵ ۰٫۱۷۱ تعداد افراد با درامد خانوار

یت
جنس

  

  ــــ  ــــ   ــــ ــــ مرد (مبنا)
  ۰٫۰۲۲ - ۰٫۰۰۹    ۰٫۰۲۹ -۰٫۰۷۰ زن

هل
ت تأ

ضعی
و

  

  ــــ  ــــ   ــــ ــــ هرگز ازدواج نکرده (مبنا)
  ۰٫۰۳۹  ۰٫۱۰۵    ۰٫۰۵۳ ۰٫۲۰۸ دارای همسر

  ۰٫۰۴۲  ۰٫۰۱۶    ۰٫۰۵۷ ۰٫۱۴۰ همسر بر اثر فوتبی
  ۰٫۰۵۳ - ۰٫۰۴۵    ۰٫۰۷۳ ۰٫۰۱۰ طالقهمسر بر اثربی

ت 
عالی

ع ف
وض

ادی
قتص

ا
  

  ــــ  ــــ   ــــ ــــ بیکار (مبنا)
  ۰٫۰۳۴  ۰٫۹۷    ۰٫۰۴۶ ۰٫۳۳۱ شاغل

  ۰٫۰۳۶  ۰٫۰۳۷    ۰٫۰۴۹ ۰٫۱۵۲ غیر فعال
حوه

ن
 

رف
 تص

ی
  

  ــــ  ــــ   ــــ ــــ سایر (مبنا)
  ۰٫۰۱۸  ۰٫۰۷۵    ۰٫۰۲۴ ۰٫۰۹۰ مالک

  ۰٫۰۱۹  ۰٫۰۶۲    ۰٫۰۲۶ -۰٫۱۱۶ مستأجر

الت
حصی

ح ت
سط

  

لیسانس، فوق لیسانس و
  دکتری (مبنا)

  ــــ  ــــ   ــــ ــــ

  ۰٫۰۴۴ - ۰٫۱۷۱    ۰٫۰۶۰ -۰٫۲۴۷ سوادبی
  ۰٫۰۴۲ - ۰٫۰۴۸    ۰٫۰۵۷ -۰٫۰۲۵ ترکاردانی و پایین

  ۰٫۰۰۵  ۰٫۲۴۲    ۰٫۰۰۵ ۰٫۲۴۲ واریانس درامد
  ۰٫۰۰۳  ۰٫۱۳۲    ۰٫۰۰۳ ۰٫۱۳۲ واریانس هزینه

  ۰٫۰۰۳  ۰٫۰۷۲    ۰٫۰۰۳ ۰٫۰۷۲ درامد و هزینهکواریانس 
  ۰٫۰۲۰  ۰٫۰۷۶    ۰٫۰۲۰ ۰٫۰۷۶ هاواریانس ناهمگنی استان
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  دو دهک اول روستایینتایج برازش مدل رگرسیونی خطی برای متغیر لگاریتم هزینه و درامد خانوارهای  -۵جدول 

  هزینه   درامد  پارامترها
  معیارانحراف   براورد    انحراف معیار براورد

  ۰٫۱۳۰ ۱۶٫۷۳۰    ۰٫۱۵۲ ۱۶٫۵۰۰ عرض از مبدا
  ۰٫۰۰۱ - ۰٫۰۰۳    ۰٫۰۰۰ -۰٫۰۰۳  سن

  ۰٫۰۰۰  ۰٫۰۰۳    ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۴ مساحت زیربنا
  ۰٫۰۰۶  ۰٫۰۵۳    ۰٫۰۰۷ ۰٫۱۱۲  بعد خانوار

  ۰٫۰۱۵  ۰٫۰۸۵    ۰٫۰۱۸ ۰٫۲۲۹ تعداد افراد با درامد خانوار

یت
جنس

  

  ــــ  ــــ   ــــ ــــ مرد (مبنا)
  ۰٫۰۲۳  ۰٫۰۳۵    ۰٫۰۲۷ -۰٫۰۸۶ زن

هل
ت تأ

ضعی
و

  

  ــــ  ــــ   ــــ ــــ هرگز ازدواج نکرده (مبنا)
  ۰٫۰۴۵  ۰٫۱۱۰    ۰٫۰۵۴ ۰٫۲۴۵ دارای همسر

  ۰٫۰۴۶ - ۰٫۰۶۰    ۰٫۰۵۵ ۰٫۱۲۸ همسر بر اثر فوتبی
  ۰٫۰۶۳ - ۰٫۰۰۸    ۰٫۰۷۷ ۰٫۰۹۵ همسر بر اثر طالقبی

ت 
عالی

ع ف
وض

ادی
قتص

ا
  

  ــــ  ــــ   ــــ ــــ بیکار (مبنا)
  ۰٫۰۴۲  ۰٫۱۰۶    ۰٫۰۵۰ ۰٫۱۴۶ شاغل

  ۰٫۰۴۴  ۰٫۰۰۶    ۰٫۰۵۲ -۰٫۱۲۱ غیر فعال
حوه

ن
 

رف
 تص

ی
  

  ــــ  ــــ   ــــ ــــ سایر (مبنا)
  ۰٫۰۱۹  ۰٫۰۸۰    ۰٫۰۲۳ ۰٫۰۱۶ مالک

  ۰٫۰۳۶  ۰٫۰۰۲    ۰٫۰۴۳ -۰٫۱۰۱ مستأجر

الت
حصی

ح ت
سط

  

لیسانس، فوق لیسانس و
  دکتری (مبنا)

  ــــ  ــــ   ــــ ــــ

  ۰٫۰۹۹ - ۰٫۱۱۰    ۰٫۱۲۰ ۰٫۰۰۹ سوادبی
  ۰٫۰۹۹ - ۰٫۱۱۷    ۰٫۱۲۰ ۰٫۰۹۹ ترکاردانی و پایین

  ۰٫۰۰۵  ۰٫۲۲۱    ۰٫۰۰۵ ۰٫۲۲۱ واریانس درامد
  ۰٫۰۰۴  ۰٫۱۵۵    ۰٫۰۰۴ ۰٫۱۵۵ واریانس هزینه

  ۰٫۰۰۳  ۰٫۰۵۳    ۰٫۰۰۳ ۰٫۰۵۳ کواریانس درامد و هزینه
  ۰٫۰۲۲  ۰٫۰۸۲    ۰٫۰۲۲ ۰٫۰۸۲ هاواریانس ناهمگنی استان
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های  دهــد کــه خانوارهــای اســتان مربــوط بــه کــل خانوارهــای روســتایی نشــان می ۷شــکل 
سیســتان و   (اثــر تصــادفی) و اســتان 𝑏مازنــدران، تهــران، البــرز و قــزوین بــاالترین مقــدار 

را دارنــد. بــه عبــارت دیگــر وضــع بــاالی درامــد و هزینــه در  𝑏تــرین مقــدار  بلوچســتان کــم
های مازنـدران، تهـران، البـرز و قـزوین و  مربوط به خانوارهای اسـتان خانوارهای روستایی

سیسـتان و بلوچسـتان   ترین درامـد و هزینـه در خانوارهـا مربـوط بـه خانوارهـای اسـتان کم
  است.
دهد که وضع باالی درامد و  مربوط به خانوارهای دو دهک اول روستایی نشان می ۹شکل 

های تهران و البرز  ای روستایی دو دهک اول مربوط به خانوارهای استانهزینه در خانواره
ترین درامد و هزینه در خانوارهای دو دهک اول مربوط به خانوارهـای سیسـتان  است و کم

و یزد است. نتایج مربوط به کـل خانوارهـای شـهری و خانوارهـای دو دهـک   و بلوچستان
مربـوط بـه کـل  ۶ن داده شـده اسـت. شـکل نشا ۸و  ۶های  اول شهری به ترتیب در شکل
های تهـران، قـزوین و بنـدرعباس  دهـد کـه خانوارهـای اسـتان خانوارهای شهری نشـان می

یزد و خراسان جنـوبی   های سیستان و بلوچستان، (اثر تصادفی) و استان 𝑏باالترین مقدار 
ر خانوارهـای شـهری را دارند. به عبارت دیگر وضع باالی درامد و هزینه د 𝑏ترین مقدار  کم

تـرین درامـد و هزینـه در  های تهران، قزوین و بنـدرعباس و کـم مربوط به خانوارهای استان
یـزد و خراسـان جنـوبی   های سیسـتان و بلوچسـتان، خانوارها مربوط به خانوارهای اسـتان

دهـد کـه وضـع بـاالی  مربوط به خانوارهای دو دهک اول شـهری نشـان می ۸است. شکل 
های  نـه در خانوارهـای روسـتایی دو دهـک اول مربـوط بـه خانوارهـای اسـتاندرامد و هزی

ترین درامد و هزینـه در خانوارهـای دو دهـک اول مربـوط  تهران، البرز و قزوین است و کم
  به خانوارهای سیستان و بلوچستان است.

  گیری بحث و نتیجه
هـای آمـارگیری از هزینـه و درامـد  داده بر اسـاسها  بندی استان منظور رتبه در این مقاله، به

معرفـی ، عـالوه بـر ۱۳۹۰خانوارهای کل کشور و خانوارهای فقیر یـا دو دهـک اول سـال 
بـه بـراورد  WinBugs، بـا اسـتفاده از نـرم افـزار زمـان هممعـادالت اثـرات تصـادفی مدل 

ارهـای کـل زینـه و درامـد خانوتغیر هپارامترهای مدل پرداخته شده است. در این مطالعه م
   عنـوان متغیرهـای و هزینه و درامد خانوارهای فقیر یـا خانوارهـای دو دهـک اول بـهکشور 
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پاسخ در نظر گرفته شده است. سـپس بـا در نظـر گـرفتن اثـر متغیرهـای کمکـی و سـاختار 
 منظـور بررسـی بـهشده است.  ها پرداخته  بندی استان هادر مدل به رتبه همبستگی بین استان

روبین و برای بررسی دقت براورد پارامترهـا از - همگرایی پارامترها از آزمون تشخیصی گلمن
خانوارهـای روسـتایی استفاده شده است. نتایج نشان داد  MCخطای مونت کارلو یا خطای 

ــزد و خانوارهــای روســتایی اســتان  اســتاندو دهــک اول    های سیســتان و بلوچســتان و ی
های کشـور هسـتند و در  ترین خانوارهـای اسـتان درامد و کم هزینه سیستان و بلوچستان کم

 یــزد و خراســان جنــوبی و در  های سیســتان و بلوچســتان، کــل خانوارهــای شــهری، اســتان
ترین  درامـد و کـم هزینـه بلوچسـتان کمسیسـتان و   دو دهـک اول اسـتانخانوارهای شهری 

  های کشور هستند. خانوارهای شهری استان

  توضیحات
1. Simultaneous Equation Methods 
2. Classification of Individual Consumption According to Purpose 
3. Potential Scale Reduction Factor 
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