
  هاي آمار رسمي ايران بررسيي  مجله                                                              
  29- 19 ، صص1393 بهار و تابستان، 1  ي ، شماره25سال  

  .۲۵/۳/۱۳۹۴، پذیرش: ۸/۱۰/۱۳۹۲دریافت: 

انداز خانوارهـا  توان پس براورددر  درامدگویی  تعدیل خطای کم
   ی تحلیل رگرسیونی وسیله به

  رضا زاهدیان علی
  ی آمار   پژوهشکده

ترین موضوعاتی که در بررسی اقتصاد خانوارها باید مورد توجـه گیـرد،  مهم یکی ازچکیـده: 
ــوان پس ــا ت ــدرت ی ــداز آن ق ــوان پس ان ــا اســت. ت ــا را می ه ــداز خانواره ــق  ان ــوان از طری ت

کم براوردها  های آن و هزینه درامدگیری تفاوت  اندازه  ،درامدگویی در اعالم  کرد ولی معموالً 
شـود. در ایـن مقالـه سـعی شـده اسـت از طریـق  ل قبـول میهـای قابـبراورد ی همانع از ارای

انـداز  خانوارها تعـدیل شـده و سـپس تـوان پس درامدگویی  برازش مدل رگرسیونی، خطا کم
شـود. نتـایج نشـان  بـراورد ۱۳۹۰تـا  ۱۳۸۸های  ی بـرای سـالدرامـدهـای  ها در دهک آن
درصـد افـزایش یافتـه  ۱۰درصـد بـه  ۴انداز خانوارهای کشـور از  دهد متوسط توان پس می

  است.
  .مورد انتظار درامد ؛انداز توان پس ؛گیری خطای اندازهواژگان کلیدی: 

  مقدمه -۱
مختلف، مخصوصاً کشـورهای در حـال توسـعه بـه افـزایش  های کشورهای بخشی از برنامه

ــا می ــاه خانواره ــه ســطح رف ــن برنام ــت ای ــزان موفقی ــد. می ــق  ها را می پردازن ــوان از طری ت
های اقتصاد خانوار اندازه گرفت. برای مثال مطالعات خـط فقـر نشـان  گیری شاخص اندازه
انــد یــا بررســی رونــد  فقرزدایــی موفــق بوده ی ها چقــدر در زمینــه دهــد ایــن گونــه برنامــه می

در یـک کشـور  درامـددهنـد توزیـع  مانند ضریب جینی، نشان می درامدهای توزیع  شاخص
هـای آمـارگیری از  ها معمـوالً داده ه اسـت. در ایـن بررسـیچقدر به سمت عدالت پـیش رفتـ

هـای حاصـل از طـرح  گیرد. در ایران نیز داده خانوارها مورد استفاده قرار می درامدهزینه و 
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دلیـل وجـود  وارهـا اسـت. بـهخانوارها منبع بررسـی اقتصـاد خان درامدآمارگیری از هزینه و 
 درامـدشـود، معمـوالً متغیـر  ری محسـوب میگی گویی که نوعی از خطاهـای انـدازه خطای کم

شــود.  شــود و متغیــر هزینــه جــایگزین آن می اظهارشــده توســط خانوارهــا کنــار گذاشــته می
دست  هخانوارها ب درامدها و  انداز خانوارها که از تفاوت هزینه این بررسی میزان پس بر بنا
  شود.  آید، با مشکل مواجه می می

ثیر آن أگیری و تـ سوابق تحقیق در خصوص خطای اندازه در این مقاله پس از مروری بر
ــایج آمــارگیری از  ــرازش یــک مــدل رگرســیونی خطــای  درامــددر نت خانوارهــا، از طریــق ب

اظهارشـده توسـط خانوارهـا  درامـدشده و بـر اسـاس آن  براوردخانوارها  درامدگیری  اندازه
ها  انداز آن انوارها توان پسخ ی و هزینه درامدتعدیل شده است. در ادامه بر اساس تفاوت 

شده و روند آن مـورد بررسـی  براورد ۱۳۹۰تا  ۱۳۸۸های  های مختلف برای سال در دهک
  قرار گرفته است.  

دهـد برخـی از  شـده نشـان می اظهارشده توسط خانوارهـا در مطالعـات انجـام درامدبررسی 
اظهـاری، نگرانـی از پرداخـت  درامـددالیل مختلفـی از قبیـل حـذف مالیـات از  خانوارها به

مالیات و تمایل به همسان نشان دادن خـود بـا سـایر اقشـار جامعـه یـا برخـوردار شـدن از 
خـود دارنـد.  درامـدگویی در اعالم  های مالی دولت یا مؤسسات خیریه، تمایل به کم حمایت

یری و این گونه دالیل و هر دلیل دیگری که موجب شود بین مقدار واقعی صفت مورد آمارگ
شـده تفـاوت وجـود داشـته باشـد، منبـع خطـای انـدازه گیـری هسـتند. بـه  گیری مقدار اندازه

گیری همان تفاوت بین مقدار واقعی صفت مورد بررسی و مقدار  عبارت دیگر خطای اندازه
 ۴گیری را بـه  منابع خطای اندازه ششده برای این صفت است. گروز و همکاران گیری اندازه

  :]۴[ دسته تقسیم نمود
  پردازش -۴               پاسخگو -۳               پرسشگر -۲               طراحی -۱

گیری  نمونـه  خطای اندازه گیـری را یـک نـوع از خطاهـای غیـر بیک و کالس همچنین لسلر
های  را روی شـاخص درامـدگیری  ثیر خطـای انـدازهأ. نـاینی و پنکـاول تـ]۶[ دنمعرفی نمو

 درامـدها،  و رفاه مورد بررسی قـرار دادنـد و نشـان دادنـد اگـر بـه جـای هزینـه درامدتوزیع 
داری  تغییـر معنـی درامـدهای توزیـع  شده مبنای محاسبات قـرار داده شـود، شـاخص تعدیل

  . ]۹[ خواهند داشت
اظهارشده هبستگی مثبت دارد  درامدبا مقدار  درامدگیری  گاتشاک نشان داد، خطای اندازه

 کـرد بـراورداظهـار شـده  درامدتوان مقدار آن را از طریق برازش مدل روی  این می بر و بنا
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خطــای  بــراوردجنـوبی و  ی و نیــروی کـار کــره درامــد. لـی بــا بررسـی نتــایج آمـارگیری ]۳[
ــدازه ــدان  ان ــدگیری، نشــان داد کارمن ــم درام ــر مخفــی می خــود را ک ــد ت ــوانی و ]۵[ کنن . منت

در اتحادیـه  درامـدهـای آمـارگیری از  های مالیـاتی و داده داده ی مقایسهنایندوسکا از طریق 
درصـد بـوده  ۱۲گـویی در خانوارهـای ایتالیـا  متوسـط کـم ۲۰۰۵اروپا نشان دادند در سال 

درصـد  ۱۰نزدیـک بـه  ۲۰۰۸. فلوتمو این نـرخ را بـرای مجارسـتان بـرای سـال ]۷[ است
فرماهـا در  اظهارشـده توسـط خـویش درامـدگـویی  . نری و زیزا خطـای کـم]۲[ دست آورد هب

  . ]۸[ کرد براورددرصد  ۳۶را  ۲۰۰۸ایتالیا در سال  درامدآمارگیری از 
  :]۱[ گیری مطرح نمود خطای اندازه براوردهای زیر را برای  روش ،ای زاهدیان در مطالعه

 ؛مقایسه با آمارهای ثبتی 
 ؛بررسی سازگاری درونی 
 ؛های قبلی مقایسه با آمارگیری 
 ؛مقایسه با منابع بیرونی 
  ؛گیری خطای اندازه براورداجرای آمارگیری خاص 
 ؛تکرار بخشی از آمارگیری 
 موران آمارگیریأاستفاده از نظرات م. 

های در دسترس، مزایا و معایت خاص خـود  ها از نظر هزینه و داده هریک از این روش
ها  ر بودن تکرار آمارگیریَب ثبتی و هزینهرا دارند ولی در ایران با توجه به نوپا بودن آمارهای 

رسد. در ایـن مقالـه نیـز  روش بررسی سازگاری درونی، روشی بهتر و قابل انجام به نظر می
با استفاده از برازش یک مدل رگرسیونی، سـازگاری درونـی متغیرهـای طـرح آمـارگیری از 

  گیرد. خانوار مورد بررسی قرار می درامدهزینه و 
انداز خانوارها تا کنون در مقاله  توان پس ی دهد محاسبه قیق نشان میبررسی سوابق تح

تواند  این بررسی این موضوع حایز اهمیت بوده و می بر یا گزارشی مشاهده نشده است. بنا
  موجود در این زمینه را برطرف کند. ءخال

  ها و برازش مدل داده -۲
خانوارهـای کشـور تشـکیل  درامـدبررسی را نتایج طرح آمارگیری از هزینـه و  این های داده
هـای  سـال دارد، هـر سـاله داده ۵۰دهند. در این آمارگیری که در ایـران قـدمتی بـیش از  می

وری ا شهری و روسـتایی کشـور جمـع ی خانوار نمونه ۳۵۰۰۰های بیش از درامدها و  هزینه
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 درامـدهای خـوراکی و غیـر خـوراکی، انـواع  اقالم هزینه شود. در این آمارگیری عالوه بر می
ها از قبیل سطح تحصیالت، سن، جـنس و دسترسـی بـه  های اعضای آن خانوارها و ویژگی

امکانــات و تســهیالتی از قبیــل خــودرو، رایانــه، واحــد مســکونی ملکــی و ... نیــز پرســش 
مـورد اسـتفاده  ۱۳۹۰و  ۱۳۸۹، ۱۳۸۸های  های آمارگیری سـال شود. در این مقاله داده می

  قرار گرفته است.
  های زیر را در نظر بگیرید: سازی و برازش مدل مناسب، فرض منظور مدل در ادامه به

   ها مانند مسـاحت زیربنـا و  خانوارها و امکانات و تسهیالت در اختیار آن درامدبین
داری وجـود  معنـی ی ملکی یا استیجاری بودن محل سکونت و داشتن خـودرو، رابطـه

 دارد. 
  کنند.  تر هزینه می تر، بیش بیش درامدخانوارهای دارای 
 درامـد، در سـطح بـاالتری از نظـر درامـدتری از افراد با  خانوارهای دارای تعداد بیش 

 گیرند.  قرار می
   ی در درامـدتـر باشـد از نظـر  هایش بیش یک خانوار نسبت به هزینه درامدهر اندازه

 قرار دارد.جایگاه باالتری 
 خانوارهای شهری در مقایسه با خانوارهای روستایی باالتر است. درامد 
  هـا مـرد بـوده و دارای مـدرک تحصـیلی  رود خانوارهـایی کـه سرپرسـت آن یانتظار مـ

 تری نیز باشد.  بیش درامدباالتری است، دارای 
 ند زیـرا بـاالتری هسـت درامدطور متوسط دارای  تر به خانوارهای دارای سرپرست مسن

 تری هستند.  اند و دارای تجربه کاری بیش تری کار کرده های بیش سال
هـا بـراورد کـرد.  توان درامد خانوارها را بـر اسـاس آن ها صحیح باشند، می اگر این فرض

ییـد فـروض أنـامیم. بـدین منظـور بـرای ت این درامد براوردشده را درامـد مـورد انتظـار می
ln(𝑌)  را در نظر گرفتیم:مطرح شده، مدل رگرسیونی زیر  = 𝑎۰ + 𝑎۱𝑥۱ + 𝑎۲𝑥۲ + ⋯ + 𝑎۱۱𝑥۱۱ 

  مورد انتظار ی سرانه درامد: 𝑌  که در آن
:𝑥۱ کل خانوار  ی هزینه  𝑥۲ درامد: سهم افراد دارای   
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𝑥۳زیربنا ی : سرانه  𝑥۴ خانوار ی به هزینه درامد: نسبت  𝑥۵ مالک بودن خانوار :  𝑥۶شهری بودن خانوار :  𝑥۷ تحصیلی سرپرست خانوار(: مدرک𝑥۷.۱ تر از لیسـانس،  کم𝑥۷.۲  لیسـانس و𝑥۷.۳  فـوق
  های غیر خوراکی خانوار : سهم هزینه𝑥۱۱  : سن سرپرست خانوار𝑥۱۰  : جنسیت سرپرست خانوار 𝑥۹   : دارا بودن خودروx۸  لیسانس و باالتر)

شـد  بـراورد ۱هـای دوم توانتـرین  ضرایب مدل رگرسیونی باال، با استفاده از روش کماست. 
تا  ۲داری هر یک در جداول  برای آزمون معنی ۲مقدار-ها و پی برای آن 𝑡ی  که مقدار آماره

 ۳دوربـین واتسـون ی آورده شده است. همچنین برای آزمون استقالل مشـاهدات از آمـاره ۴
 ی آورده شده است. اگر مقدار این آماره خارج از دامنه ۱استفاده شد که نتایج آن در جدول 

گونـه کـه در  شـود. همان باشد فرض استقالل مشاهدات متغیر وابسـته رد نمی )۱٫۵و  ۲٫۵(
  مذکور قرار دارد. ی شود برای تمام متغیرها این آماره در دامنه مشاهده می ۱جدول 

  
  
  

  ۱۳۹۰تا  ۱۳۸۸های  همبستگی مدل رگرسیونی براورد درامد مورد انتظار برای سالضرایب -۱جدول 
  واتسون- ی دوربین آماره  انحراف معیار براورد  شده تعدیل 𝑹 𝑹۲ 𝑹۲  سال
۱۳۸۸ ۰٫۷۸۵ ۰٫۶۱۷ ۰٫۶۱۶ ۱۱٫۳۱۷ ۱٫۵۵۹ 
۱۳۸۹ ۰٫۸۴۳ ۰٫۷۱۱ ۰٫۷۱۱ ۹٫۸۷۱ ۱٫۶۹۲ 
۱۳۹۰ ۰٫۸۵۱ ۰٫۷۲۴ ۰٫۷۲۴ ۸٫۴۶۷ ۱٫۸۷۸ 
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سرانه استفاده شـد تـا فـرض نرمـال  درامداز تابع نمایی  درامدبا توجه به چوله بودن توزیع 
عامـل تـورم واریـانس  ی خطـی از آمـاره بودن برقرار شود. همچنین برای بررسی میـزان هـم

)VIF(۴ باشـد، بـین ایـن  ۱۰تـر از  استفاده شد. اگر مقدار این آماره بـرای متغیـری بـزرگ
دهنـد بـرای  نشـان می ۴تا  ۲ های ولخطی وجود دارد. جد متغیر و سایر متغیرهای مدل هم

  است.  ۲تر از  تمام متغیرها این آماره کم
  
  
  

  ۱۳۸۸ضرایب مدل رگرسیونی براورد درامد مورد انتظار برای سال -۲جدول
ضرایب 
مدل 

  رگرسیونی

ضرایب  ضرایب استانداردنشده
مقدار  𝑡ی  آماره  استاندارشده

  احتمال
عامل تورم 
انحراف  ضرایب  واریانس

-𝑎۰ ۱۴٫۱۴۷ ۰٫۰۱۸ - ۷۹۶٫۱۰۳ ۰٫۰۰۰  𝑎۱ ۳٫۹۶E  معیار
۹  ۰٫۰۰۰ ۰٫۳۸۷ ۱۰۶٫۸۵۳ ۰٫۰۰۰ ۱٫۶۴۵ 𝑎۲ ۰٫۶۸۱ ۰٫۰۱۱ ۰٫۲۱۳ ۶۳٫۰۸۷ ۰٫۰۰۰ ۱٫۴۳۳ 𝑎۳ ۰٫۰۱۰ ۰٫۰۰۰ ۰٫۲۶۱ ۷۸٫۴۵۲ ۰٫۰۰۰ ۱٫۳۹۲ 𝑎۴ ۰٫۵۶۲ ۰٫۰۰۴ ۰٫۳۸۹ ۱۲۸٫۳۱۹ ۰٫۰۰۰ ۱٫۱۵۰ 𝑎۵ ۰٫۰۳۰  ۰٫۰۰۵ ۰٫۰۰۲ ۴٫۹۳۶ ۰٫۰۰۰ ۱٫۲۷۴ 𝑎۷ ۰٫۲۶۱ ۰٫۰۰۶ ۰٫۱۴۶ ۴۴٫۶۴۶ ۰٫۰۰۰ ۱٫۳۴۶ 𝑎۷.۱ ۰٫۰۵۵ ۰٫۰۰۱ ۰٫۱۹۰ ۴۸٫۸۲۰ ۰٫۰۰۰ ۱٫۸۹۶ 𝑎۷.۲ ۰٫۰۶۱  ۰٫۰۰۱  ۰٫۱۹۷  ۴۸٫۸۷۹  ۰٫۰۰۰  ۱٫۸۵۴  𝑎۷.۳ ۰٫۶۹  ۰٫۰۰۱  ۰٫۲۲۵  ۴۹٫۳۰۱  ۰٫۰۰۰  ۱٫۸۱۲  𝑎۸ ۰٫۱۰۱ ۰٫۰۰۶ ۰٫۰۵۸ ۱۷٫۲۲۶ ۰٫۰۰۰ ۱٫۴۲۷ 𝑎۹ ۰٫۰۵۰ - ۰٫۰۰۸ ۰٫۰۲۰ - ۶٫۲۲۸ - ۰٫۰۰۰ ۱٫۳۲۱ 𝑎۱۰ ۰٫۰۰۲ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۳۴ ۹٫۲۰۷ ۰٫۰۰۰ ۱٫۷۵۷ 𝑎۱۱ ۰٫۷۵۶ ۰٫۰۱۹ ۰٫۱۳۷ ۳۸٫۹۸۴ ۰٫۰۰۰ ۱٫۵۵۶ 
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  ۱۳۸۹ضرایب مدل رگرسیونی براورد درامد مورد انتظار برای سال -۳جدول
ضرایب 
مدل 

  رگرسیونی

ضرایب  استانداردنشدهضرایب
مقدار  𝑡ی  آماره  استاندارشده

  احتمال
عامل تورم 
انحراف  ضرایب  واریانس

 𝑎۰ ۱۴٫۲۷۰ ۰٫۰۱۷ - ۸۳۰٫۲۵۶ ۰٫۰۰۰   𝑎۱ ۳٫۳۷E۹ -  ۰٫۰۰۰ ۰٫۳۸۴ ۱۱۱٫۵۳۵ ۰٫۰۰۰ ۱٫۵۶۸ 𝑎۲ ۰٫۶۶۸ ۰٫۰۱۱ ۰٫۲۰۳ ۵۹٫۲۲۷ ۰٫۰۰۰ ۱٫۵۵۵ 𝑎۳ ۰٫۰۰۹ ۰٫۰۰۰ ۰٫۲۵۳ ۷۵٫۷۷۷ ۰٫۰۰۰ ۱٫۴۶۶ 𝑎۴ ۰٫۵۸۳ ۰٫۰۰۴ ۰٫۳۹۶ ۱۳۵٫۰۲۶ ۰٫۰۰۰ ۱٫۱۳۴ 𝑎۵ ۰٫۰۲۶ ۰٫۰۰۵ ۰٫۰۱۵ ۴٫۷۱۵ ۰٫۰۰۰ ۱٫۲۷۱ 𝑎۷ ۰٫۲۴۵ ۰٫۰۰۶ ۰٫۱۳۵ ۴۲٫۳۰۱ ۰٫۰۰۰ ۱٫۳۵۱ 𝑎۷.۱ ۰٫۰۵۳ ۰٫۰۰۱ ۰٫۱۸۱ ۴۷٫۴۹۵ ۰٫۰۰۰ ۱٫۹۲۳ 𝑎۷.۲ ۰٫۰۵۷  ۰٫۰۰۱  ۰٫۱۹۳  ۴۸٫۰۲۱  ۰٫۰۰۰  ۱٫۸۹۳  𝑎۷.۳ ۰٫۶۵  ۰٫۰۰۱  ۰٫۲۰۵  ۴۹٫۰۰۱  ۰٫۰۰۰  ۱٫۸۴۶  𝑎۸ ۰٫۰۹۴ ۰٫۰۰۶ ۰٫۰۵۵ ۱۶٫۸۷۹ ۰٫۰۰۰ ۱٫۳۸۶ 𝑎۹ ۰٫۰۴۰- ۰٫۰۰۸ ۰٫۰۱۶- ۵٫۰۰۹- ۰٫۰۰۰ ۱٫۳۶۲ 𝑎۱۰ ۰٫۰۰۲ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۳۴ ۹٫۳۴۹ ۰٫۰۰۰ ۱٫۷۸۹ 𝑎۱۱ ۰٫۸۰۵ ۰٫۰۱۹ ۰٫۱۵۰ ۴۳٫۴۴۰ ۰٫۰۰۰ ۱٫۵۶۶  معیار
  
  انداز تعدیل درامد اظهار شده و براورد توان پس -۳

شـد. ایـن   بـراوردمورد انتظار برای هر یک از خانوارها  ی سرانه درامدبعد از برازش مدل، 
متغیـر مـورد  ۱۱مورد انتظار برای هر خانوار با توجه بـه  درامددهد حداقل  نشان می درامد

مد مورد انتظار ااظهارشده از در درامداین در مواردی که  بر تواند باشد. بنا بررسی چقدر می
اظهـار  درامـدمورد انتظار را جـایگزین  درامدار آشکار است و باید گویی خانو تر باشد کم کم

𝑌A  آید:  دست می هزیر ب ی شده از رابطه تعدیل درامداین  بر شده نماییم. بنا = max (𝑌, 𝑌) 
مورد انتظـار تعـدیل  درامداساس مدل  اظهارشده بر درامدین ترتیب خطای اندازه گیری ا هب

  شود. می
  توان استفاده کرد: میزیر  ی انداز خانوارها نیز از رابطه شاخص توان پس ی برای محاسبه
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  ۱۳۹۰ضرایب مدل رگرسیونی براورد درامد مورد انتظار برای سال -۴جدول
ضرایب 
مدل 

  رگرسیونی

ضرایب  ضرایب استانداردنشده
مقدار  𝑡ی  آماره  استاندارشده

  احتمال
عامل تورم 
انحراف  ضرایب  واریانس

 𝑎۰ ۱۴٫۶۸۷ ۰٫۰۱۵ - ۹۹۶٫۷۸۴ ۰٫۰۰۰  𝑎۱ ۳٫۱۹E۹ -  ۰٫۰۰۰ ۰٫۴۳۱ ۱۲۳٫۹۵۷ ۰٫۰۰۰ ۱٫۶۷۸ 𝑎۲ ۰٫۷۰۲ ۰٫۰۱۰ ۰٫۲۴۷ ۷۱٫۷۲۵ ۰٫۰۰۰ ۱٫۶۴۸ 𝑎۳ ۰٫۰۰۸ ۰٫۰۰۰ ۰٫۲۴۳ ۷۴٫۵۹۳ ۰٫۰۰۰ ۱٫۴۷۷ 𝑎۴ ۰٫۵۵۰ ۰٫۰۰۴ ۰٫۴۰۳ ۱۳۸٫۶۶۸ ۰٫۰۰۰ ۱٫۱۷۱ 𝑎۵ ۰٫۰۱۳ ۰٫۰۰۵ ۰٫۰۰۸ ۲٫۷۲۷ ۰٫۰۰۶ ۱٫۲۶۹ 𝑎۷ ۰٫۱۷۴ ۰٫۰۰۵ ۰٫۱۱۲ ۳۶٫۱۶۳ ۰٫۰۰۰ ۱٫۳۳۸ 𝑎۷.۱ ۰٫۰۳۸ ۰٫۰۰۱ ۰٫۱۵۵ ۴۱٫۴۱۴ ۰٫۰۰۰ ۱٫۹۳۳ 𝑎۷.۲ ۰٫۰۴۲  ۰٫۰۰۱  ۰٫۱۶۷  ۴۲٫۳۲۱  ۰٫۰۰۰  ۱٫۸۲۳  𝑎۷.۳ ۰٫۰۴۹  ۰٫۰۰۱  ۰٫۱۸۱  ۴۸٫۴۶۷  ۰٫۰۰۰  ۱٫۵۳۰  𝑎۸ ۰٫۰۶۰ ۰٫۰۰۵ ۰٫۰۴۱ ۱۲٫۹۹۰ ۰٫۰۰۰ ۱٫۴۰۶ 𝑎۹ ۰٫۰۳۸- ۰٫۰۰۷ ۰٫۰۱۹- ۵٫۸۳۴- ۰٫۰۰۰ ۱٫۴۰۰ 𝑎۱۰ ۰٫۰۰۱ ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۱۶ ۴٫۵۲۹ ۰٫۰۰۰ ۱٫۷۹۹ 𝑎۱۱ ۰٫۸۹۲ ۰٫۰۱۷ ۰٫۱۸۵ ۵۳٫۸۰۹ ۰٫۰۰۰ ۱٫۶۴۵  معیار
  𝑃𝑆 = 𝑌 − 𝐸𝑌 × ۱۰۰ 

  کل خانوار است.  ی هزینه 𝐸شده و  تعدیل درامد  𝑌انداز،  توان پس PSکه در آن 
 ی مقایسـهشود، قابلیـت  صورت نسبت بیان می انداز به توجه به این که شاخص توان پسبا 

 ی آید و نیازی به تبـدیل بـه هزینـه های مختلف به وجود می انداز خانوارها در سال توان پس
انــداز  تــوان پــس ،شــود مشــاهده می ۱و نمــودار  ۵گونــه کــه در جــدول  ثابــت نیســت. همــان

 ۱۳۹۰کـاهش یافتـه اسـت ولـی در سـال  ۱۳۸۸نسبت به سـال  ۱۳۸۹خانوارها در سال 
ت. البته باید توجه داشت همچنان توان پس انداز در دو دهک اول داشته اس یافزایش روند

منفی است، یعنی این گونه خانوارها بدون کمک نهادهای خیریه، دریافت وام و یا فـروش 
مین أمقطعـی ماننـد کـار در منـزل، قـادر بـه تـ درامدهای دارای  لوازم دست دوم یا فعالیت
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  گیری  نتیجه بحث و -۴
 ۱۳۸۸نسبت بـه سـال  ۱۳۸۹انداز خانوارها در سال  نتایج این تحقیق نشان داد توان پس
افـزایش یافتـه اسـت. شـروع پرداخـت  ۱۳۹۰در سـال  کاهش پیدا کرده است ولی مجددًا

این شرایط تورمی و  بر ش دانست. بناین افزایل ایاز دال یکیتوان  یبه خانوارها را م ینقد
انـداز  های رفاهی دولت مانند دو رقیب که قدرت نزدیک به هـم دارنـد، بـر تـوان پس برنامه

 ارد زیر را نیز بیان نمود:توان مو گذارند. عالوه بر این می ثیر میأخانوارها ت
 دهک اول خانوارها باید ادامـه یابـد زیـرا ایـن خانوارهـا  ۲زدایی برای های فقر برنامه

 های خود با مشکل مواجه هستند. مین هزینهأهمچنان در ت
 انداز هر چند ناچیز خود را  شرایط تورمی، دهک سوم نیز توان پس ی در صورت ادامه

 از دست خواهد داد.
 کـاهش یافتـه اسـت.  ۱۳۸۸نسبت بـه سـال  ۱۳۸۹انداز خانوارها در سال  توان پس

ها باشد ولی در سـال درامدها نسبت به رشد  تواند باالتر بودن رشد قیمت دلیل آن می
انداز خانوارها افـزایش داشـته  ها توان پس با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ۱۳۹۰

انـداز خانوارهـا  دانسـت و کـاهش تـوان پس ید مقطعـیـش را باین افزایاست. البته ا
 شرایط تورمی، دور از انتظار نیست.  ی ثیر ادامهأتحت ت

 انـداز خانوارهـا را افـزایش داده  ها توان پس با وجود این که طرح هدفمند کردن یارانه
 های حمایتی هستند.  است ولی همچنان دو دهک اول خانوارها نیازمند برنامه

  های درامـدبایـد  ۱۰و  ۹انداز خانوارهای دهـک  به رشد قابل توجه توان پس توجهبا
های  تراز با این رشـد افـزایش یابنـد. در غیـر ایـن صـورت بایـد برنامـه مالیاتی نیز هم

 جدیدی در دستور کار نظام مالیاتی کشور قرار گیرد.
 

  توضیحات
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