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رتبوبندی استانىای کشٌر بر اساس سطح درآمدی خانٌارىا
با استفاده از آزمٌن تقریب ًسع
ػهیشضا صاْذیاٌ
ٔصاست تؼأٌ ،کاس ٔ سفاِ اجتًاػی
چکیده .تشسعی تٕصیغ دسآيدذ اإَاسْدا دس اعدتآَا کؾدٕس اص دیدذااِ تشَايدّسیض اص
اًْیت تاالیی تشإسداس اعت .دس ایٍ يمانّ اتتذا تدا سٔػ آصيدٌٕ تمشیدة ٔعدغ ،عدغخ
دسآيذ دس ْشیدک اص اعدتآَا کؾدٕس تدشآٔسد ؽدذَ .تدای َؾداٌ داد دس عدال ،۹۹۱۸
اعددتاٌ عیغددتاٌ ٔ تهٕچغددتاٌ دس رددذس اعددتآَا داسا تیؾددتشیٍ َغددثت اإَاسْددا
کىدسآيذ تا سلى  75٫2دسردذ لدشاس داسد .دس يماتدم َغدثت يدزکٕس دس اعدتاٌ تٓدشاٌ ۹٫۸
دسرذ اعت .دس دانی کّ اعتاٌ عیغتاٌ ٔ تهٕچغتاٌ  ۹دسرذ اص اإَاسْدا کؾدٕس سا
دس إد جا دادِ اعت ٔندی  ۸٫6دسردذ اص اإَاسْدا کدى دسآيدذ يتؼهدك تدّ ایدٍ اعدتاٌ
ْغتُذ .دس يماتم  ۹5٫5دسرذ اص اإَاسْا کؾٕس دس اعتاٌ تٓشاٌ صَذای يیکُُذ ٔنی
عٓى ایٍ اعتاٌ اص اإَاسْا کى دسآيذ فمظ  ۹٫۰دسرذ تٕدِ اعت.
ًاژگااان کدیاادی :عددغخ دسآيددذ اإَاسْددا ،آصيددٌٕ تمشیددة ٔعددغَ ،غددثت اإَاسْددا
کىدسآيذ.

 -۱مقدمو
ؽُاعایی تٕصیغ دسآيذ ٔ ايکاَات اإَاسْا ٔ يٕنفّْا
تشَايّْا

سفاِ ٔ فمشصدایی کؾٕسْا

تاثیشازاس تش ایٍ تٕصیغ ،دس

يختهف اص اًْیت ٔیژِا

تشإسداس اعت.

دسيیآٔسَذ ٔ دس ایٍ ساتغّ اشِٔتُذ اإَاسْا اص َظش عغخ دسآيذ اص عشفی دس تؼییٍ
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کؾٕسْا يختهف تشَايّْا يتُٕػی سا تشا دًایت اص اإَاسْا کىدسآيذ تّ اجشا

دسیافت ،۹۹۱۱٫۹۹٫۸ :پزیشػ.۹۰۱۱٫۸٫۹ :
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دسآيذ اإَاسْا تشآٔسد ؽذ ٔ عپظ َغثت اإَاسْا دٔ دْک أل تش اعاط عدغخ

علیرضا زاهدیان

۳۷۱

اإَاسْا يؾًٕل تشَايّْا دًایتی اًْیت داسد ٔ اص عشف دیگش تشا سرذ تاثیش
تشَايّْا يزکٕس يٕسد َیاص اعت .تا تٕجّ تّ ایٍ کّ ؽُاعایی يغتمیى دسآيذ اإَاسْا
تشآٔسد عغخ

تّ دالیم يختهف ،کاس عخت ٔ دؽٕاس اعت ،سٔػْا يختهفی تشا

۹

دسآيذ آَٓا پیؾُٓاد ؽذِ اعت .یکی اص ایٍ سٔػْا آصيٌٕ تمشیة ٔعغ َاو داسد کّ
َخغتیٍ تاس تٕعظ کاسؽُاعاٌ تاَک جٓاَی پیؾُٓاد ؽذ .دس ایٍ سٔػ تا اعتفادِ اص
يذلْا ساشعیَٕی عؼی يیؽٕد دسآيذ اإَاسْا تش اعاط ٔیژایْا جًؼیت ؽُاعی
عشپشعت ٔ اػضا

اإَاس ياَُذ عٍ ،جُظ ٔ اَذاصِ اإَاسٔ ،یژایْا

اجتًاػی

اإَاس ياَُذ ٔضغ فؼانیت ،تؼذاد افشاد ؽاغم ٔ عغخ عٕادٔ ،یژایْا ايکاَات ٔ
تغٓیالت دس ااتیاس اإَاس ياَُذ إدسٔ ،سایاَّ ،ياؽیٍ ظشفؾٕیی ٔ عایش يتغیشْایی
کّ تا عغخ دسآيذ اإَاسْا داسا ًْثغتگی ْغتُذ ،عغخ دسآيذ اإَاسْا تشآٔسد

ؽٕد .تشا
آياسایش

ایٍ يُظٕس ػًذتاً اص َتای

عشحْا

آياسایش

اص ْضیُّ ٔ دسآيذ اإَاسْا ،آياسایش

اص اعتاَذاسدْا

صَذای ٔ

يؾاتّ اعتفادِ يیؽٕد ٔ پظ اص آٌ تا اػًال ضشایة تشآٔسد ؽذِ تش

دادِْا دارم اص پشعؾُايّْا إد اظٓاس یا دادِْا دارم اص يُاتغ ثثتی ٔ یا
تشکیة آَٓا ،عغخ دسآيذ

اإَاسْا تشآٔسد ؽذِ ٔ يال ک اسصیاتی تشَايّْا

سفاْی

يختهف ياَُذ پشداات یاساَّْا َمذ ٔ غیش َمذ ْذفًُذ ،یا تخفیف دس ْضیُّْا
تیًّ ،آب ٔ تشق ٔ يٕاسد يؾاتّ لشاس يیایشد .دس ایٍ يمانّ پظ اص تشاصػ يذل ٔ تشآٔسد

ضشایة تش اعاط دادِْا عشح آياسایش اص ْضیُّ ٔ دسآيذ اإَاسْا عغخ دسآيذ ْش

اإَاس تشآٔسد ؽذِ ،عٓى اعتاٌْا اص  2دْک أل عغخ دسآيذ

يذاعثّ ؽذِ ٔ تش

اعاط آٌ ستثّ اعتاٌْا يؾخص ؽذِ اعت.
تشسعی يغانؼات ٔ تذمیمات اَجاو ؽذِ َؾاٌ يیدْذ ااش چّ ؽشٔع اعتفادِ اص آصيٌٕ

تمشیة ٔعغ تّ دّْ  ۱۱يیالد تشيیاشدد ٔنی ًْچُاٌ یکی اص سٔػْا پشکاستشد دس
کؾٕسْا يختهف تشا ؽُاعایی ٔ ستثّتُذ عغخ دسآيذ اإَاسْا اعت .دس ادايّ
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آياسایش ْا

اإَاس

يؼشٔف ياَُذ

تّ تشای اص ایٍ تذمیمات اؽاسِ يیؽٕد.
دالنیک ٔ ًْکاساٌ َؾاٌ دادَذ ْذفایش

اذيات اجتًاػی دس تٕعُی ٔ ْشصإیٍ

ػُٕاٌ یکی اص ساِدمْا يًکٍ تشا تٓثٕد ایٍ ْذفایش اعتفادِ کشد .دس يذل يٕسد
اعتفادِ آٌْا ،يتغیشْا ٔیژایْا ٔادذ يغکَٕی ياَُذ آؽپضااَّ ،پاسکیُگ ،تاغچّ،
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داسا اغا لاتم يالدظّا اعت ٔ يیتٕاٌ اص يذل آصيٌٕ تمشیة ٔعغ ( )PMTتّ

رتبهبندی استان های کشور بر اساس سطح درآمدی خانوارها با استفاده از آزمون تقریب وسع

يتغیشْا

۳۷۷

ايکاَات ٔ تغٓیالت اإَاس ياَُذ ياؽیٍ ظشفؾٕیی ،سایاَّ ،ایُتشَت،

إدسٔٔ ،یژایْا

عشپشعت اإَاس ياَُذ عٍٔ ،ضؼیت اؽتغال ،عغخ تذصیالت،

ٔضغ تأْم ٔ ٔیژایْا اجتًاػی اإَاس ياَُذ تؼذاد ؽاغالٌ ،تؼذاد اػضا اإَاس،

تؼذاد فشصَذاٌ دس اإَاس ،تّ ػُٕاٌ يتغیشْا يغتمم دس َظش اشفتّ ؽذِاَذ [ .]۹اضیٕد
َؾاٌ داد اغا

ُْگايی کّ ْذف ستثّتُذ

اَذاصِایش

اإَاسْا تش اعاط عغخ

دسآيذ اعت ،تأثیش لاتم يالدظّا داسد ٔنی ُْگايی کّ ْذف تؼییٍ عٓى اإَاسْا
کى دسآيذ تاؽذ تاثیش چُذاَی َذاسد [ .]6ااعتاَیذا دلت سٔػ  PMTدس کؾٕسْا

ؽیهی ،کهًثیا ،کاعتاسیکا ٔ يکضیک سا تا تٕجّ تّ ْضیُّْا ٔ کیفیت يُاتغ اعالػاتی،
لاتم لثٕل اسصیاتی کشد .دس يکضیک ٔ ؽیهی دذٔد  ۸۱دسرذ دًایتْا

يانی اص

2دْک أل اَجاو يیؽٕد [ .]۸ؽشیف يذل  PMTتش اعاط يتغیشْا

جًؼیتؽُااتی عشپشعت اإَاس ،يانکیت داساییْا

لاتم اسصیاتی ،کیفیت ٔادذ

يغکَٕی ٔ يٕلؼیت جغشافیایی سا تشاصػ داد ٔ تش اعاط آٌ يشص تؾخیص اإَاسْا
يانکی ضًٍ تشسعی آصيٌٕ ٔعغ ٔ آصيٌٕ تمشیة ٔعغ تّ تیاٌ َماط لٕت ٔ ضؼف

سٔػ  PMTپشدااتُذ ٔ َؾاٌ دادَذ ااش دس آصيٌٕ ؽُاعایی اتتذا اإَاسْا سا تش
اعاط ٔیژایْایی ياَُذ جُظ عشپشعت اإَاسٔ ،ضغ تاْمٔ ،ضغ اؽتغالَ ،ذِٕ
تصشف يذم عکَٕت ،تشکیة عُی اػضا

اإَاس ،تؼذاد اػضا

اإَاس ٔ عغخ

تذصیالتی آٌْا عثمّتُذ کُیى ٔ عپظ دس ْش عثمّ يذل  PMTسا تشاصػ دْیى تّ
َتای دلیكتش دس ؽُاعایی اإَاسْا کى دسآيذ إاْیى سعیذ [ .]۹۹پُٕاال تا اعتفادِ
اص دادِْا عشح آياسایش اص اعتاَذاسدْا صَذای کهًثیا تش پایّ يتغیشْا ٔیژایْا
عشپشعت اإَاسٔ ،یژایْا

عُی ٔ عااتاس اإَاسٔ ،یژایْا

ٔادذ يغکَٕی ٔ

دسآيذ اإَاس ،تا اعتفادِ اص يذل ساشعیٌٕ نجغتیک ،اإَاسْایی کّ ٔاجذ ؽشایظ

دسیافت یاساَّ تٓذاؽت ٔ دسياٌ ْغتُذ سا تؼییٍ کشد [ .]۹۹فهٕسص ضًٍ تشسعی تشَايّ
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ٔاجذ ؽشایظ دًایتْا

دٔنتی دس تُگالدػ سا پیؾُٓاد کشد [ .]7اغشٔ َژاد ٔ

یاساَّْا َمذ دس آيشیکا التیٍ َؾاٌ داد  ۸۱دسرذ تشَايّْا يزکٕس تّ َٕػی اص
يذل  PMTاعتفادِ يیکُُذ [ .]5ادًذ ٔ تٕییظ َؾاٌ دادَذ تش اعاط آياسایش

دس يذل ،PMTتؼذاد  ۹۹يتغیش يؼُیداس ؽذَذ ٔ تش اعاط آٌ دلت اَتخاب اإَاسْا
تشا تٕصیغ کاست عثض یاساَّ سا يٕسد اسصیاتی لشاس دادَذ [ .]2سیثاط ٔ ًْکاساٌ تا
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تهفیمی ْضیُّ ٔ دسآيذ اإَاس ٔ تٕنیذات کؾأسص  ،اص تیٍ  75يتغیش دس َظش اشفتّ ؽذِ

علیرضا زاهدیان

۳۷1

اعتفادِ اص دادِْا

آياسایش

اص اإَاسْا

دائًی پاساإئّ سٔػ  PMTسا تا سٔػ

ؽااص اعتاَذاسدْا صَذای يٕسد يمایغّ لشاس دادَذ [ْٕ .]۹2عٕ ٔ ًْکاساٌ سٔػ

 PMTيٕسد اعتفادِ دس أااَذا تشا ْذفایش اإَاسْا فمیش سا يٕسد تشسعی لشاس
دادَذ .آنتایُذگ ٔ ًْکاساٌ َذِٕ اعتفادِ اص يذل PMTتشا

ْذفایش

پُاُْذااٌ

عٕس دس نثُاٌ تّ يُظٕس پشداات کًکْا َمذ ٔ آياسایش عشادی ٔ اجشا ؽذِ تّ
ایٍ يُظٕس سا تؾشیخ کشدَذ [ .]۱کایذ ٔ ًْکاساٌ يذل PMTدس تُگالدػ ،اَذَٔض ،

سٔاَذا ٔ عشیالَکا سا يٕسد يمایغّ ٔ اسصیاتی لشاسدادَذ [ .]۰تشأٌ ٔ ًْکاساٌ
ٔیژایْا يذل PMTيٕسد اعتفادِ دس  ۱کؾٕس آفشیمایی سا يٕسد يمایغّ لشاس دادَذ ٔ
تٕریّْایی تشا

افضایؼ دلت آٌ اص جًهّ تّکاسایش

ساشعیٌٕ چاسکی تشا

تشآٔسد

ضشایة يتغیشْا ٔ اشِٔتُذ اإَاسْا تش اعاط ٔیژایْا اجتًاػی اػضا اإَاس ٔ

عشپشعت آٌْا سا يغشح کشدَذ.

دس ایٍ يمانّ پظ اص يؼشفی يذل ٔ تشآٔسد ضشایةَ ،غثت اإَاسْا  2دْک أل دس
 ،۹۹۱۸ ٔ ۹۹۱5 ،۹۹۱6تشآٔسد ؽذِ اعت.

 -2منابع دادهىای مٌرد استفاده
دادِْا ایٍ تذمیك دارم اص آياسایش ْضیُّ ٔ دسآيذ اإَاسْا ؽٓش ٔ سٔعتایی
يشکض آياس ایشاٌ اعت کّ تّ عٕس عاالَّ اص عال  ۹۹۰2دس يُاعك سٔعتایی ٔ اص عال
 ۹۹۰5دس يُاعك ؽٓش
ْضیُّْا

تّ اجشا دس آيذِ اعت .اص عال  ۹۹7۹ػالِٔ تش اجضا

اإَاسْا ،اعالػات دسآيذ َیض اشدآٔس

ؽذِ اعت .دس ایٍ تذمیك تشا

کاْؼ دجى يذاعثات تکشاس  ،عال  ۹۹۱۱تّ ػُٕاٌ يثذأ يمایغات ،عال  ۹۹۱6تّ

ػُٕاٌ آاشیٍ عال لثم اص ؽشٔع تذشیىْا ،عال  ۹۹۱5تّ ػُٕاٌ أنیٍ عال ؽشٔع
تذشیىْا ٔ عال  ۹۹۱۸تّ ػُٕاٌ آاش عانی کّ َتای آياسایش
اعت ،دس َظش اشفتّ ؽذَذ .دس ایٍ آياسایش
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ْش اعتاٌ ٔ ًْچُیٍ عٓى ْش اعتاٌ اص اإَاسْا  2دْک أل تشا عالْا ،۹۹۱۱

يزکٕس يُتؾش ؽذِ

دس ْش یک اص عالْا

يشاجؼّ ؽذِ

اعت.
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دذٔد  ۹۱۱۱۱اإَاس ًََّٕ سٔعتایی ٔ  ۹۱۱۱۱اإَاس ًََّٕ ؽٓش

يٕسد اؽاسِ تّ

رتبهبندی استان های کشور بر اساس سطح درآمدی خانوارها با استفاده از آزمون تقریب وسع

۳۷۱

 -۳مدل ً برآًرد ضرایب
دس يذل يٕسد اعتفادِ ،يتغیش دسآيذ تّ ػُٕاٌ يتغیش ٔاتغتّ دس َظش اشفتّ ؽذ ٔ تا تٕجّ
تّ ایٍ کّ تٕصیغ دسآيذ يؼًٕالً چٕنّ اعت ٔ اص عشف دیگش اَذاصِ اإَاس دس عغخ سفاِ
اإَاس تأثیش داسد ،دس َٓایت نگاسیتى عثیؼی دسآيذ عشاَّ اإَاسْا (دسآيذ تمغیى تش جزس
اَذاصِ اإَاس) تّ ػُٕاٌ يتغیش ٔاتغتّ تؼییٍ ؽذ .يتغیشْا

جُظ ،عٍ ٔ يذسک

تذصیهی عشپشعت اإَاس ،ايکاَات دس ااتیاس اإَاس ؽايم إدسٔ ،ياؽیٍ
ظشفؾٕیی ،ياؽیٍ نثاعؾٕیی ،یخچال فشیضس ،سایاَّ ٔ عغخ صیشتُا ٔادذ يغکَٕی ٔ
يتغیشْا يتُاظش تا سفاِ اإَاس ؽايم ْضیُّ عاالََّ ،غثت ْضیُّْا غیش إساک تّ

کم ْضیُّْا ٔ تٕاٌ پظاَذاص (َغثت دسآيذ تّ ْضیُّْا) تّ ػُٕاٌ يتغیشْا يغتمم دس
َظش اشفتّ ؽذَذ .تشا

تشآٔسد ضشایة اص سٔػ دذالم يشتؼات ٔصَی اعتفادِ ؽذ.

َتای يذاعثات دس جذأل ( 7 ٔ 2پیٕعت) آيذِ اعت.

عال

ضشیة
تؼییٍ
()R

ضشیة ًْثغتگی
(

)

ضشیة ًْثغتگی
تؼذیم ؽذِ

اَذشاف اعتاَذاسد

آياسِ دٔستیٍ
ٔاتغٌٕ

۹۹۱۱

۱٫۸5۱

۱٫575

۱٫575

۹۱٫625

۹٫۸۱7

۹۹۱5

۱٫۸66

۱٫57۹

۱٫57۹

۹۹٫۸۱۸

۹٫۱۹۹

۹۹۱6

۹۹۱۸

۱٫۸۸۹
۱٫۸5۰

۱٫557
۱٫56۹

۱٫557
۱٫56۹

۹2٫676
۹۹٫۹۱۱

۹٫62۱
۹٫۸۱۹

منبع :يذاعثات تذمیك

ًْاَگَّٕ کّ دس جذٔل  ۹يؾاْذِ يیؽٕد ضشیة ًْثغتگی تؼذیم ؽذِ تشا يذلْا
ْش  ۰عال تاالتش اص  ۱٫5۱اعت کّ َؾاٌ يیدْذ عٓى تاالیی اص تغییش يتغیش ٔاتغتّ
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جدًل  -۱ضشایة ًْثغتگی يذل تشاط عالْا يٕسد تشسعی

تٕعظ يذل تٕضیخ دادِ يیؽٕدًْ .چُیٍ يمذاس آياسِ دٔستیٍ ٔاتغٌٕ دس ْش  ۰يذل

داام دايُّ ( )۹٫7 ٔ 2٫7لشاس داسد ،تُاتشایٍ فشض ٔجٕد إد ًْثغتگی دس
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تالیًاَذِْا يذلْا سد يیؽٕد.

۳11

علیرضا زاهدیان

ًْاٌإَّ کّ دس ؽکمْا  ۹تا  ۰يؾاْذِ يیؽٕد ،ؽکم تٕصیغ نگاسیتى دسآيذ عشاَّ
تشا ْش چٓاس يذل تّ تٕصیغ َشيال تغیاس َضدیک اعت .انثتّ تا تغییش يتغیش نگاسیتًی

ًْیٍ اَتظاس ْى ٔجٕد داؽتًْ .چُیٍ تایذ تٕجّ داؽت تؼذاد صیاد يؾاْذات اص
دغاعیت ؽشط َشيال تٕدٌ کى يیکُذ.
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شکل ْ -۱یغتٕاشاو دسآيذ عشاَّ – عال ۹۹۱۱

رتبهبندی استان های کشور بر اساس سطح درآمدی خانوارها با استفاده از آزمون تقریب وسع

۳1۳

شکل ْ -2یغتٕاشاو دسآيذ عشاَّ – عال ۹۹۱6

شکل ْ -۴یغتٕاشاو دسآيذ عشاَّ – عال ۹۹۱۸

تشا

تشسعی ًْخغی تیٍ يتغیشْا
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شکل ْ -۳یغتٕاشاو دسآيذ عشاَّ – عال ۹۹۱5

يغتمم اص يؼیاس ػايم تٕسو ٔاسیاَظ)(VIF

کًتش اص  ۹۱اعت تُاتشایٍ ادتًال ٔجٕد ًْخغی تیٍ يتغیشْا تغیاس َاچیض اعت.
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اعتفادِ ؽذًْ .اٌإَّ کّ دس جذأل  2تا  7يؾاْذِ يیؽٕد تشا تًاو يتغیشْا VIF

علیرضا زاهدیان

۳11

تشا تشآٔسد ضشایة اص سٔػ دذالم يشتؼات ٔصَی اعتفادِ ؽذ کّ ضشایة تشآٔسدِ ؽذِ
ٔ يمادیش  -Pيمذاس يشتٕط تّ ْشیک دس جذأل  2تا  7آيذِ اعتًْ .اٌإَّ کّ دس

جذأل  2تا  7يؾاْذِ يیؽٕد يمذاس  -Pيمذاس تشا تًاو ضشایة کًتش اص ۱٫۱7اعت
تُاتشایٍ تشا يذلْا يشتٕط تّ ْش  ۰عال فشض رفش تٕدٌ ضشایة سد يیؽٕد.

 -۴نتایج محاسبات
 -۱-۴نسبت ً سيم خانٌارىای کمدرآمد
اإَاسْایی کّ اص َظش عغخ دسآيذ دس  2دْک أل لشاس يیایشَذ سا اإَاسْا کم
درآمد َايیذیى .تذیٓی اعت َغثت تؼذاد ایٍ اإَاسْا تّ کم اإَاسْا

کؾٕس تایذ

 2۱دسرذ تاؽذ ٔ اعتاٌْایی کّ ایٍ َغثت دس آَٓا کًتش اص  2۱دسرذ اعت دس يمایغّ

تا اعتاٌْایی کّ َغثت يزکٕس دس آَٓا تیؾتش اص  2۱دسرذ اعت ،اص سفاِ تیؾتش یا
تؼذاد کم اإَاسْا اعتاٌ سا نسبت خانٌارىای کمدرآمد ٔ َغثت تؼذاد اإَاسْا

کى دسآيذ دس ْش اعتاٌ تّ تؼذاد کم اإَاسْا کؾٕس سا َیض سيم خانٌارىای کم درآمد

َايیذیى .يمایغّ ایٍ عٓى تا عٓى ْش اعتاٌ اص تؼذاد اإَاسْا

کؾٕس يؼیاس

دیگش

تشا يمایغّ اعتآَا اص َظش فمش ٔ سفاِ اعتَ .غثت اإَاسْا کى دسآيذ دس ْش اعتاٌ
ٔ عٓى ایٍ اإَاسْا دس ْش اعتاٌ دس جذأل  6تا  ۱آيذِ اعت .ایٍ جذأل َؾاٌ

يیدُْذ:


اعتاٌْا

عیغتاٌ ٔ تهٕچغتاٌ تا  75٫2دسرذ ،اشاعاٌ ؽًانی تا ۰۱

دسرذ ٔ اشاعاٌ جُٕتی تا  ۹۸٫۹دسرذ تاالتشیٍ َغثت اإَاسْا کى دسآيذ
دس عال  ۹۹۱۸سا داؽتّاَذ.


اعتاٌْا

تٓشاٌ تا  ۹٫۸دسرذ ،انثشص تا  5٫5دسرذ ٔ لى تا  ۱٫5دسرذ َیض
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تشػکظ اص فمش کًتش تشإسداسَذَ .غثت تؼذاد اإَاسْا

کى دسآيذ دس ْش اعتاٌ تّ

کًتشیٍ َغثت اإَاسْا کى دسآيذ سا داؽتّاَذ .


دس عال َ ۹۹۱۸غثت اإَاسْا کى دسآيذ دس  5اعتاٌ تیؼ اص  ۹۱دسرذ



ًْاٌإَّ کّ دس جذٔل  ۱يؾاْذِ يیؽٕد ،اعتاٌ عیغتاٌ ٔ تهٕچغتاٌ ۹

دسرذ اص اإَاسْا

کؾٕس سا دس إد جا دادِ اعت ٔنی  ۸٫6دسرذ اص
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ٔ دس  ۹اعتاٌ کًتش اص  ۹۱دسرذ تٕدِ اعت.

رتبهبندی استان های کشور بر اساس سطح درآمدی خانوارها با استفاده از آزمون تقریب وسع

اإَاسْا

۳1۱

کى دسآيذ يتؼهك تّ ایٍ اعتاٌ ْغتُذ .دس يماتم اعتاٌ تٓشاٌ

 5٫۹5دسرذ اإَاسْا کؾٕس سا داسد ٔنی فمظ  ۹٫۰دسرذ اص اإَاسْا کى
دسآيذ دس ایٍ اعتاٌ صَذای يیکُُذ.
دس عال  ۹۹۱۸اعتاٌْا



اشاعاٌ سضٕ

تا  ۱٫۸دسرذ ،عیغتاٌ ٔ

تهٕچغتاٌ تا  ۸٫6دسرذ ٔ کشياٌ تا  6٫۸دسرذ ،تیؾتشیٍ عٓى اص اإَاسْا
کى دسآيذ سا داؽتّاَذ.

 -2-۴مقایسو نسبت خانٌارىای کمدر آمد ً مياجر فرستی
تشا

اَجاو ایٍ يمایغّ اانص يٓاجشت اعتاٌْا تش اعاط َتای عشؽًاس ػًٕيی

َفٕط ٔ يغکٍ عال  ۹۹۱7دس کُاس َغثت اإَاسْا

کىدسآيذ دس عال  ۹۹۱۸دس

جذٔل  ۹۱پیٕعت آٔسدِ ؽذِ اعت .تشا يمایغّ سادتتش ،اعتاٌْا يٓاجشپزیش تا


تًاو اعتاٌْایی کّ َغثت اإَاسْا کىدسآيذ دس آَٓا کًتش اص  ۹6٫6دسرذ

اعت يٓاجش پزیش ْغتُذ.


تًاو اعتاٌْایی کّ َغثت اإَاسْا

کىدسآيذ دس آَٓا تیؾتش اص 2۸٫5

دسرذ اعت يٓاجش فشعت ْغتُذ.


اعتاٌ ْشيضااٌ کّ يٓاجشپزیش اعت ايا َغثت اإَاسْا کىدسآيذ دس آٌ

 2۸٫6دسرذ اعت ،دس ازؽتّ يٓاجشفشعت تٕدِ اعت.

 -۳-۴مقایسو نسبت خانٌارىای کمدرآمد با درآمد سرانو
تشا

يمایغّ َغثت اإَاسْا

کىدسآيذ تا دسآيذ عشاَّ اعتاٌْا اص آاشیٍ آياسْا

دغابْا يُغمّا يشکض آياس ایشاٌ کّ يشتٕط تّ عال  ۹۹۱۸اعت اعتفادِ کشدیى.

] [ Downloaded from ijoss.srtc.ac.ir on 2023-01-10

سَگ ااکغتش يؾخص ؽذِاَذ .تشسعی ایٍ جذٔل َؾاٌ يیدْذ:

تشا يذاعثّ درآمد سرانو اإَاسْا اص َغثت يذصٕل َااانص دااهی دس ْش اعتاٌ
تّ جًؼیت اعتاٌ اعتفادِ کشدیىَ .تای يذاعثات دس جذٔل  ۹۹پیٕعت آٔسدِ ؽذِ


دس اعتاٌْا عیغتاٌ ٔ تهٕچغتاٌ ،اشاعاٌ جُٕتی ،کشدعتاٌ ٔ اهغتاٌ کّ
دسآيذ عشاَّ اص عایش اعتاٌْا کًتش اعتَ ،غثت اإَاسْا کىدسآيذ تیؼ اص
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اعتًْ .اَگَّٕ کّ دس ایٍ جذٔل يؾاْذِ يیؽٕد ،داسیى:

علیرضا زاهدیان

۳14

 ۹۱دسرذ اعت .تُاتشایٍ تا تٕجّ تّ ایٍ کّ سؽذ تٕنیذ َااانص دااهی تذٌٔ
عشيایّازاس

لاتم تصٕس َیغت ،یکی اص دالیم ارهی فمش دس ایٍ إَّ

اعتاٌْا ػذو تٕاصٌ دس عشيایّازاس اعت.


اعتاٌ تٕؽٓش تاالتشیٍ دسآيذ عشاَّ سا دستیٍ اعتاٌْا داسد ٔنی َغثت
اإَاسْا

کىدسآيذدس آٌ  2۱٫5دسرذ اعت .ایٍ يٕضٕع َؾاٌ يیدْذ

عشيایّازاس ْا

اَجاو ؽذِ دس ایٍ اعتاٌ ُْٕص تأثیش يٕسد اَتظاس تشا

کاْؼ فمش دس إد ایٍ اعتاٌ سا َذاؽتّ اعت .ایٍ پذیذِ دس اعتاٌْا
کٓگیهٕیّ ٔ تٕیش ادًذ ،إصعتاٌ ٔ ْشيضااٌ َیض يؾٕٓد اعت.

 -۵جمعبندی ً پیشنيادات
-

کىدسآيذ لشاس داسد.
ػذو تٕاصٌ تیٍ اعتاٌْا اص َظش َغثت ٔ عٓى اإَاسْا
يؾٕٓد اعت .ػٕايهی اص جًهّ يٓاجشت اإَاسْا

َايتٕاصٌ تٕدٌ عشيایّازاس

يُغمّا  ،اؾکغانیْا

داسا

کى دسآيذ ،کايالً
دسآيذ تاالتش،

پیدسپی ٔ َايٕفك

تٕدٌ تشَايّْا يُغمّا سا يیتٕاٌ اص جًهّ ػٕايم يؤثش تش ایٍ ػذو تٕاصٌ

داَغت.
-

دس عال  ۹۹۱۸اعتاٌْا

اشاعاٌ سضٕ

تا  ۱٫۸دسرذ ،عیغتاٌ ٔ

تهٕچغتاٌ تا  ۸٫6دسرذ ٔ کشياٌ تا  6٫۸دسرذ ،تیؾتشیٍ عٓى اص اإَاسْا
کى دسآيذ سا داؽتّاَذ.

-

تفأت عٓى اإَاسْا کىدسآيذ دس يمایغّ تا عٓى اإَاسْا ْش اعتاٌ ،اص

 7٫6دسرذ دس اعتاٌ عیغتاٌ ٔ تهٕچغتاٌ تا  -۹۰٫۹دسرذ دس اعتاٌ تٓشاٌ
تغییش يیکُذ .تُاتشایٍ ػذو تٕاصٌ يُغمّا

ُْٕص یکی اص چانؼْا
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-

اعتاٌ عیغتاٌ ٔ تهٕچغتاٌ دس رذس اعتآَا

داسا

تیؾتشیٍ اإَاسْا

ارهی

کؾٕس اعت ٔ ااش چاسِاَذیؾی َؾٕد ًْچُاٌ سَٔذ يٓاجشت تّ کالَؾٓشْا سا

-

َغثت اإَاسْا کىدسآيذ دس اعتآَا تٓشاٌ ،انثشص ٔ لى کًتش اص  ۹۱دسرذ
یؼُی کًتش اص َصف يمذاس يٕسد اَتظاس اعت .تُاتشایٍ ااش عیاعتْا
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تؾذیذ إاْذ کشد.
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يذذٔدکُُذِ عشيایّازاس

۳1۱

دس ایٍ اعتاٌْا اػًال َؾٕد ،يٓاجشت تّ ایٍ

اعتاٌْا ادايّ إاْذ یافت دس دانی کّ ایٍ اعتاٌْا ظشفیت يٓاجشت تیؼ
اص پیؼ سا َذاسَذ.

-

دس اعتاٌ ياصَذساٌ َیض َغثت اإَاسْا

کىدسآيذ  ۹7٫۹دسرذ اعت.

تُاتشایٍ ایٍ فشضیّ کّ ایٍ اعتاٌ تّ يمصذ تشا عشيایّازاس ْا تٓشاَی
تثذیم ؽذِ اعت سا تمٕیت يیکُذ.

-

دس َذِٕ تٕصیغ يُاتؼی ياَُذ دسآيذْا دارم اص يانیات تش اسصػ افضٔدِ کّ

يٕجة يیؽٕد اص عٓى يُاعك يٓاجشفشعت (کّ عٓى تاالیی اص اإَاسْا کى
دسآيذ داسَذ) کاعتّ ؽذِ ٔ تّ عٓى يُاعك يٓاجشپزیش (کّ ػًذتاً عٓى کًتش
اص اإَاسْا کى دسآيذ داسَذ) افضٔدِ ؽٕد ،تایذ تاصَگش ؽٕد.

-

دس تأعیظ کاسااَجات ،ؽؼة تاَکْا ٔ تیًّْا ،يشاکض تجاس ػًذِ ،يشاکض
اشدؽگش  ،يشاکض تیًاسعتاَی ،يشاکض آيٕصػ ػانی ٔ دتی عشا

عانًُذاٌ

-

تًشکض تٕدجّْا

فمشصدایی دس ٔصاست تؼأٌ کاس ٔ سفاِ اجتًاػی ٔ تؾکیم

عتاد يذشٔيیتصدایی صیش َظش ایٍ ٔصاستااَّ تّ يُظٕس ایجاد ًْاُْگی ٔ
سفغ يٕاص

کاس ْا تیٍ َٓادْا

يتؼذد

کّ دس ایٍ صيیُّ يؾغٕل

اذيتسعاَی ْغتُذ ،ضشٔس تّ َظش يیسعذ.
-

تشسعی دلیك يشاکض ؽٓش ٔ سٔعتایی جارب جًؼیت (تّ غیش اص کالَؾٓشْا)

دس  7عال اایش تّ يُظٕس ؽُاعایی ،يؼشفی ٔ دًایت اص تجشتیات يٕفك ،تّ
ػُٕاٌ پیؾُٓاد دیگش اسائّ يیؽٕد.

-

ػذو عشيایّازاس دس يُاعك کى دسآيذ کّ ػًذتاً يثذأ يٓاجشت ْغتُذ تاػث

يیؽٕد دس يمصذ يٓاجشت ْضیُّْا چُذ تشاتش تشا عاياَذْی جًؼیت ٔ
تثؼات يٓاجشتْا

تیسٔیّ رشف ؽٕد .تًشکض جًؼیت دس کالَؾٓشْا
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تایذ تٕجّ ٔیژِا تّ يُاعك کى دسآيذتش يؼغٕف ؽٕد.

اصٕراً ؽٓش تٓشاٌ تاػث ؽذِ اعت تغیاس اص يؾاغم اذياتی ياَُذ ،پیک
يٕتٕس  ،يغافشکؾی ،اذيات َظافت ٔ پشعتاس  ،سعتٕساٌ ،... ٔ ،تٕعؼّ
ًَایُذ .اص عشف دیگش ؽٓشداس کالَؾٓشْا َیض تشا اداسِ ؽٓش يجثٕس تّ ْضیُّ

 ......................مجلهی بررسیهای آمار رسمی ایران ،سال  ،۱۳شمارهی  ،۳بهار و تابستان  ،۳۱۱۱صص ...................... ۳۱۱ -۳۷۱
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علیرضا زاهدیان

۳1۱

تٕدجّْا عُگیٍ ْغتُذ کّ إد يفش دیگش تشا اؽتغال يٓاجشیٍ ایجاد
.يیکُذ

تقدیر ً تشکر
َٕیغُذااٌ اص دأساٌ يذتشو يجهّ کّ َظشات اسصَذِ آٌْا يٕجة تٓثٕد يمانّ إاْذ
. تؾکش ٔ لذسداَی يیًَایُذ،ؽذ

تٌضیحات
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۹۹۱۱  ضشایة تشآٔسد ؽذِ يذل تشا عال-2 جدًل
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۹۹۱5  ضشایة تشآٔسد ؽذِ يذل تشا عال-۰ جذٔل
آماره
VIF
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۹۹۱۱ - ٌ – َغثت ٔ عٓى اإَاسْا کىدسآيذ تّ تفکیک اعتا۶ جدًل
تفأت عٓى اص اإَاسْا کى
دسآيذ تا عٓى اس تؼذاد کم
اإَاسْا
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۹۹۱6 - ٌ– َغثت ٔ عٓى اإَاسْا کىدسآيذ تّ تفکیک اعتا۷ جدًل
تفأت عٓى اص اإَاسْا کى
دسآيذ تا عٓى اس تؼذاد کم
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۳۱1

۹۹۱5 - ٌ – َغثت ٔ عٓى اإَاسْا کىدسآيذ تّ تفکیک اعتا۸ جدًل
تفاوت سهم از خانوارهای
کم درآمد با سهم ار تعداد
کل خانوارها
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۹۹۱۸ - ٌ – َغثت ٔ عٓى اإَاسْا کىدسآيذ تّ تفکیک اعتا۹ جدًل
تفاوت سهم از
خانوارهای کم درآمد با
سهم ار تعداد کل
خانوارها
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 دس يمایغّ تا يٓاجشفشعتی اعتاٌْا۹۹۱۸  َغثت اإَاسْا کىدسآيذ دس عال-۱جدًل ۺ
نسبت خانٌارىای کم
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ایالو









یضد
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)کىدسآيذ (دسرذ

)جًؼیت (ْضاس َفش

ٌاعتا









ٌتٓشا









يشكض









ٍلضٔی









ٌعًُا









ٌْشيضاا









ٌارفٓا









انثشص









ٌياصَذسا









ٌكشيا









فاسط









ٌصَجا









آرستایجاٌ ؽشلی









ٌایال









ِكشياَؾا









ًٌْذا









ٕاشاعاٌ سض









اسدتیم









لى









اشاعاٌ ؽًانی









چٓاسيذال ٔ تختیاس









ٌنشعتا









آرستایجاٌ غشتی
ٌاهغتا

















ٌكشدعتا









اشاعاٌ جُٕتی









ٌعیغتاٌ ٔتهٕچغتا

...................... ۳۱۱ -۳۷۱  صص،۳۱۱۱  بهار و تابستان،۳  شمارهی،۱۳  سال، مجلهی بررسیهای آمار رسمی ایران......................

۳۱۱

علیرضا زاهدیان

عدیرضا زاىدیان
داَؾجٕ دکتشا آياس
تٓشاٌ ،ایاتاٌ فاعًی ،سٔتشٔ ْتم النّ،عااتًاٌ ؽًاسِ ٔ ۹صاست تؼأٌ ،کاس ٔ سفاِ اجتًاػی.

سایاَؾاَیarzahedian51@gmail.com :
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