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  چكيده
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  مقدمه. ١

 ینتـر مهم از یکـی. اسـت اجتمـاعی و اقتصادی توسعه به رسیدن کشورها از بسیاری اصلی هدف
 اقتصادی رشد به رسیدن برای کشور داخلی منابع بسیج بیشتر اقتصاددانان، قبول مورد های سیاست
 اسـت داخلی منابع بسیج ابزارهای ینتر مهم از یکیمؤثر  مالیاتی های سیاست اجرای. است بیشتر

 بخـش بـه خصوصـی بخش از منابع انتقال های روش از یکی  مالیات). ۵۵، ص٢٠١٣ 1،کاراگوز(
 و دولتی خدمات و کاالها عرضه پول، چاپ مانند متعددی های روش از ها دولت البته است؛ دولتی

 کننـد تـأمینرا  خـود نیـاز مـورد مالی منابع توانند می نیز خارجی یا داخلی منابع از گرفتن قرض یا
  ). ٢٨، ص٢٠١٣ 2،سینبو و ماوبی(

 وی آور جمع هک استی اسالمی درآمدها نتری مهم جزء اتکز و خمس ،یاسالمی شورهاک در
آن در  یاسـت و معنـا یـادهزکات از ز یشه. رداردیی فقرزدا دری مهم اریبس نقش آنها حیصح عیتوز

 یا وسیله که شود است. در اسالم از آن جهت به آن زکات گفته می یرو تطه یافتنو رشد  یادهلغت ز
 توسلی،اموال آنهاست ( یافتنرشد  یلهوس ینو همچن یازمندانپاک کردن اموال افراد از حقوق ن یبرا

  ). ٩٠ص، ١٣٩٣
: فرمودنـد اکـرم رسـول وجـود دارد. آن اهمیـت و زکـات مورد در اطهار ائمه از زیادی یاتروا

به  یمازآنجاکه قرآن کر». گردد، پس زکات آن را پرداخت کن فراوان و زیاد تو اموال خواستی هرگاه«
. آنچـه شـود اسـتفاده مـی یـاتآنها از روا یینتع یبراطورعمده  بهمنابع زکات نپرداخته است،  یینتب

 مسـلمانان بـین و شـود می واقع اسالمی یها مالیات ینتر از مهم یکیعنوان  متعلق وجوب زکات به
)، غـالت اربعـه (گنـدم، جـو، خرمـا و نقـره و طـال( نقدین:  از استعبارت  باشد، می متقین قدر

 گانه نه موارد زکات اگر فقیهان از بسیاری یدگاهاما از د ؛)گوسفند و گاو شتر،) و انعام ثالثه (کشمش
 مـواد توانـد مـی اسـالمی، پیشوای نایبۀ منزلجامعه را برطرف کند، حاکم به  یاجاتنتوانست احت

 امام طورکه همان. است ایشان نظر به منوط شرایط، و مواد تعیین و دهد قرار اتزک مشمول را دیگری
 بسـط بـه نیز اخیرهای  سال در. بود کرده واجب را اسب بر زکات خویش حکومت زمان در علی
 هست فقر تا و است فقرزدایی زکات وجوب دلیل. است شده توجه شیعه فقیهان توسط زکات منابع
 یکن شود و در زکـات، تفـاوت ریشه جامعه در فقر اینکه تا شود گرفته زکات نیز دیگر اجناس از باید
بـردن فقـر در جامعـه اسـت  ینآنچـه مهـم اسـت از بـ یسـت؛اجنـاس ن دیگـرگندم و جـو و  یانم
  ).١٢٠ص، ١٣٨٢  قرائتی،(
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2. Muibi & Sinbo 
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 اصفهان، مثل رانیا بزرگهای  استان در اتکز درآمد برمؤثر  عوامل شناسایی مقاله این از هدف
 ایـن در. اسـت ١٣٩٣−١٣٨٣ی زمـان دورهی طـی زکمر استان و خوزستان ،یرضو خراسان تهران،
ایـن  اتکـز درآمـد بری مؤثر اقتصاد وی اجتماع ،یاسیس عوامل شناسایی با تا شود می سعی مقاله
  . کرد کمک شورک اتکز درآمد شیافزا منظور به ،ها استان این در کارآمدی گذاراستیس بهها  استان

تـأثیر عوامـل  ات،کـزبـر درآمـد  یبر تأثیر عوامـل اقتصـاد افزون آن است که مقاله ینا نوآوری
 یـنا یقتمطالعه شده است. در حق نیزهای منتخب  استان اتکزمؤثر بر درآمد  یاسیو س یاجتماع

ی در اسـی و سیاجتمـاع ،یـک از عوامـل اقتصـادی دامکه ک است سؤال ینبه ا  مقاله به دنبال پاسخ
 د؟ نها دار استان نی شده در ایآور جمع اتی را بر زکاثرگذار نیشتریب شورهای منتخب ک استان

  
  ینظری مبان. ٢

 وی اجتمـاع ،یاقتصـاد دسـته سـه بـه عوامـل ،یاتیـمال درآمـد برمؤثر  عوامل به مربوط اتیادب در
ی هـا اتیـمال انـواع نتـری مهم ازعنوان یکـی  بـه زین اتکز بر عوامل نیا هک شوند یم میتقسی اسیس

 .استی مؤثر اسالم

  
  اقتصادی های شاخص. ١−٢

 بـه تـوان می) شدهی آور جمع اتکز( اتکز درآمد بر گذارتأثیر اقتصادی های شاخص ترین عمده از
 سـرانه درآمد. کرد اشاره صنعت بخش افزوده ارزش و کشاورزی بخش افزوده ارزش سرانه، درآمد

 اتکـز درآمـد بـا رود مـی انتظار که رود به شمار میها  استان اقتصادی توسعه از ای نمایندهعنوان  به
 اکثـر روستایی که افراد از اتکز آوری جمع). ٣٢، ص٢٠٠٧ 1،گوپتا سن( باشد داشته مثبتی رابطه
 افـزوده ارزش کـه رود مـی انتظـاررو  ایـناز است؛ پذیر امکان دارند فعالیت کشاورزی زمینه در آنها

 ).٣۶، ص٢٠١٢ 2،دیودا( باشد داشته اتکز درآمد با مثبت ارتباط کشاورزی بخش

  

                                                           
1. Sen Gupta 

2. Dioda 
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  اجتماعی های شاخص. ٢−٢

. اسـت افـرادی ندارید و اعتقاد زانیم اتکز درآمد بر گذارتأثیر اجتماعی متغیرهای ینتر مهم از یکی
 در برخوردارنـد،ی بـاالتری نـدارید و دیـتق سـطح از آن افـراد کهی مناطق در که است این بر فرض

   1.هستند کوشاتر اتکز پرداخت
 اتکـز درآمدهای افزایش باعث ات،کز کننده پرداخت افراد تعداد افزایش دلیل به جمعیت رشد

 و دیـتق شیافـزا وی سـاز فرهنگ با راستا هم دیبا جمعیت سریع رشد که کرد توجه باید اما شود؛ می
، ٢٠١٢ دیـودا،( شـود منجـر دولـت توسط شدهی آور جمع اتکز شیافزا به هک باشد مردمی ندارید

 شـود؛ اتکـز درآمـد و مالیـاتی درآمد افزایش باعث زندگی به امید افزایش رود می انتظار). ٣۶ص
 اجتماعی امنیت و توسعه سطح افزایش با همراه زندگی به امید افزایش و میر و مرگ نرخ کاهش زیرا
 بهداشـتی، خـدمات به آسان دسترسی و اجتماعی امنیت باالی سطح از برخورداری با افراد. است
 نـرخ کـاهش و زندگی به امید افزایش البته دهند؛ افزایش می را اقتصادی وری بهره و تولیدات سطح
ی ساز فرهنگ صورت در هم آن که شود می زین کشور یک جمعیت افزایش باعث نوزادان میر و مرگ

 خواهـدمنجـر  دولـت توسط شدهی آور جمع اتکز زانیم شیافزا به مردمی ندارید شیافزا و درست
  ).۴٠، ص٢٠١۴ 2،کاماریلو و کاسترو( شد

 
  سیاسی های شاخص. ٣−٢

عنوان  ی بـهاسیسی آزاد شاخص از طورعمده به اتکز درآمد بر سیاسی متغیرهایتأثیر  بررسی برای
 بر مثبتیتأثیر  شاخص نیا که رود می انتظار. شود می استفاده دموکراسی سطح دهنده نشان شاخص
 را شـرایط اجتماعی باالی امنیت و سیاسی ثبات دیگر، طرف از. باشد داشته اتکز وی اتیمال درآمد
 افـراد سرانه درآمد جهینت در هک کند می فراهم کارآمد کار و کسب ایجاد و اقتصاد بهتر عملکرد برای
 بهبـود سـاز نـهیزم توانـد یمـ سـرانجام و ابدی یم بهبودی اقتصاد مختلفی ها بخش افزوده ارزش و

   ).۴٠، ص٢٠١۴ کاماریلو، و کاسترو( شود شورک در اتکز درآمد
 

                                                           
  .نشد افتی یریمتغ مؤلف، تالش باوجود مردم، یندارید  سنجش یبرا متأسفانه. ١

2. Castro & Camarillo 
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  تحقیق پیشینه. ٣

 اخیـر های دهـه در کـه اسـت موضـوعاتی جملـه از کشـورها مالیاتی درآمد برمؤثر  عوامل بررسی
 بسـیاری تجربـی و نظری مطالعات و بوده اقتصادی پژوهشگران و سیاستگذاران توجه مورد همواره

مـؤثر  و مهـمی اسیس وی اجتماع ،یاقتصاد عوامل مورد دری ول است؛ شده انجام خصوص این در
 نشـده انجـامی ا مطالعـهی اسـتان سـطح در ویژه بـه ،یاسالمی ها اتیمال ازعنوان یکی  به اتکز بر

  شود. ارائه میی خارج وی داخل مطالعات ازی برخ ادامه در. است
 

  یخارج مطالعات. ١−٣

 طـی اوگانـدا کشـور در اتکز درآمد عملکرد برمؤثر  عوامل بررسی به پژوهشی در) ٢٠١۵( 1گالیا
. شـد اسـتفاده دیتا پنل مدل از ها داده تحلیل و تجزیه منظور به. پرداخت ٢٠١٢ تا ١٩٩۴ یها سال
 صـنعت آثـار بخـش افزوده ارزش و اقتصاد بودن باز درجه ارز، های نرخ که بود آن کنندهبیان نتایج
 هـای کمک و کشـاورزی بخـش افـزوده ارزش که درحالی دارند؛ اتکز درآمد بر معناداری و مثبت
  .است داشته اوگاندا کشور اتکز درآمد بر منفی ولی معنادار آثار خارجی مالی

 کشـورهای در اتکـز درآمـد بـرمـؤثر  عوامل بررسی به تحقیقی در) ٢٠١۴( 2کاماریلو و کاسترو
OECD و مدل  یتاها از روش پنل د داده یلو تحل یهتجز یپرداختند. برا ٢٠١١−٢٠٠١ یدوره زمان طی
GMM ارزش افـزوده بخـش صـنعت و  ی،ناخـالص داخلـ یـدنشـان داد کـه تول یجاستفاده شـد. نتـا

و نسـبت  یارزش افزوده بخش کشـاورز که یدرحال ؛دارند اتکز درآمدبر  یمثبت آثار یمدن های یآزاد
  .  دارند اتکز درآمدبر  یثابت ناخالص اثرات منف یهسرما یلبه تشک یخارج یممستق گذاری یهسرما

در کشـور  اتکـز یآور عوامل مؤثر بر جمـع یبه بررس ی) در پژوهش٢٠١۴( 3همکاران و امین
 از تحقیـق ایـن در متغیرهـا ایسـتایی بررسی برای. پرداختند ٢٠١٠−١٩٨٠ یها سال یپاکستان ط

 یـقتحق ینا یجاستفاده شد. نتا  ARDLروشمدل از  ینتخم یو برا یافته یمفولر تعم−دیکی آزمون
و درجه باز بودن اقتصاد  اتکز درآمدباعث کاهش  یاسیس ثباتی بی و تورمنشان داد که وجود فساد، 
  .است شده پاکستان کشور اتکز درآمد یشو درآمد سرانه باعث افزا

در کشـور  یدرآمـد یتأثیر زکات بر فقـر و نـابرابر یبه بررس ی) در پژوهش٢٠١٣( 4عبدالباکی
                                                           
1. Gaalya, 2015 

2. Castro, & Camarillo, 2014 

3. Amin 

4. Abdelbaki 
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 تواند می زکات که بود آن از حاکی وی تحقیق یجپرداخت. نتا ٢٠١٠−١٩٩٠ یها سال یط ینبحر
 زکـات تخمـین از پـس همچنـین وی. دهد کاهش اسالمی کشورهای در را درآمدها نابرابری و فقر

 بـرای کـه کنـد می پیشـنهاد درآمـدها نابرابری و فقر رفع در آن نقش بیان و بحرین در شده پرداخت
 بایـد بحـرین در افـراد ینها، نهادها و همچنـ های مختلف، سازمان آوری بهتر زکات از بخش جمع
  .شود تصویب مناسب قوانین

 یها سـال یرا طـ یـهترک کشـور اتکـز درآمـدعوامـل مـؤثر بـر  یقـی) در تحق٢٠١٣( 1کاراگز
 توسـعه های شـاخص سـایت از تحقیـق این در استفاده مورد های داده. کرد مطالعه ٢٠١٢−١٩٧٠
مـدل  ین) بـه تخمـOLS( معمـولی مربعـات حـداقل روش از اسـتفاده با و شد آوری جمع جهانی

 میـزان صنعت، بخش افزوده ارزش کشاورزی، بخش افزوده ارزشنشان داد که  یجپرداخته شد. نتا
دارنـد.  یـهکشـور ترک اتکـز درآمـدبـر  یمعنادار آثار ینینششهر نرخ و پول عرضه خارجی، بدهی
  .ندارد ترکیه کشور اتکز درآمدبر  یتأثیر معنادار یچه یاقتصاد یدرجه آزاد ین،همچن

 پاکسـتان کشـور اتکـز درآمـد برمؤثر  عوامل بررسی به ای مقاله در) ٢٠١٠( 2مونیر و چادری
 الگوهای از تحقیق های داده تحلیل و تجزیه منظور به آنها. پرداختند ٢٠٠٩ تا ١٩٧٣ یها سال طی

 عرضـه اقتصاد، بودن باز درجه که داد نشان تحقیق این نتایج. کردند استفاده اقتصادسنجی متعارف
 کشـور اتکز درآمد بر معناداری آثار سیاسی ثبات و خارجی مالی های کمک خارجی، بدهی پول،

  .دارد پاکستان
3اینستین

 و پـذیرش یبـرا افـراد انگیـزش اصلی عوامل از یکی را خداپرستی عامل )٢٠٠۶( 
 عمـل کنـد می ادعـا همچنـین او .شمارد میبر اجتماعی یرفتارها دیگر و صدقه زکات، پرداخت

 پرستش عامل بر افزون باشد. وی استوار عقیده و ایمان یهانشانه از یکی تواند می زکات پرداخت

  .داند می مهم زکات پرداخت و قبول یبرا را اسالمی اصول از افراد فهم سطح خداوند، عبودیت و
 

  یداخل مطالعات. ٢−٣

عنوان  بـه ینـیج یبدرآمـد (از ضـر یـعتأثیر زکات بـر توز یبه بررس )١٣٩۵( ارانکهم وی ورهرام
 ینا یپرداختند. برا ١٣٩٠−١٣٨٠ یها سال یط یراندرآمد استفاده شده) در ا یعتوز یبرا یشاخص
 آزمـون بـرای واریانس یهو تجز ی)، از توابع واکنش آنVAR( برداری توضیح خود الگوی از منظور

                                                           
1. Karagöz, 2013. 
2. Chaudhry, & Munir, 2010 

3. Einstein 
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 جینی ضریب بر) اندک(هرچند  معناداری اثر زکات که داد نشان نتایج. است شده استفاده ها فرضیه
  .است شده بررسی مورد دوره در کشور در نابرابری کاهش باعث و دارد کشور در

را  یـرانکشـور ا یاتیمال یاقتصاد کالن بر درآمدها یرهایمتغ آثار) ٢٠١۴و همکاران ( بصیرت
هـا،  داده یـلو تحل یـهبه منظـور تجز یقتحق ین. مدل ابررسی کردند ٢٠١١تا  ١٩٧۴ یها سال یط

، ٧١٣٩٨/٠ ضـریب بـا ارز نرخ که داد نشان نتایج) بود. ARDL( گسترده های وقفه با توضیح خود
 و مثبـت اثـرات ٠٨۴١/١ ضـریب بـا صـنعت بخـش افزوده ارزش و ۵٣٧٨١/٠ ضریب با واردات

اثـر  ١٨٠١/١ یببا ضـر یاما ارزش افزوده بخش کشاورز داشتند؛ ایران مالیاتی درآمد بر معناداری
  . داشت یرانا یاتیبر سطح درآمد مال یداراو معن یمنف

 بـرای رانیـا در زکـات از حاصـل بـالقوههای  درآمـد محاسـبه ) به١٣٩۴( انیاشی و کرکعس

 و لیتحل سه،یمقا مذکور درآمدهای بالفعل مقدار با را جینتا و پرداختند ١٣٨٩تا  ١٣٨٠های  سال
 بـه زکات بالقوه درآمد به بالفعل درآمد نسبت ریاخهای  سال در هک داد نشان جینتا .کردند بررسی

یـک نزد به ١٣٨٣ سال در درصد٣/١ از اتکزی پرداخت زانیم هک طوری به است؛ افتهی شیافزا شدت
  .است دهیرس ١٣٨٩ل سا در درصد٣٠

 از قیـتحق نیـا در. را بررسـی کردنـدی عمـوم مصـرف بـر اتکز اثر) ١٣٩٣( بادپا وی رکعس
 اثـر اتکـز عیـتوز داد نشان برازش جینتا و شد استفاده ١٣٩٠ تا ١٣٨٣ سال از استانی سی ها داده
  . داردی بررس موردهای  استان دری عموم مصرف بری مثبت

بـا » ارائه روشی برای برآورد زکات (مطالعه مـوردی اسـتان قـم)«) در پژوهش ١٣٩٣(توسلی 
تحلیلی درصدد اثبات این فرضیه برآمد که اختالف آرای فقهـی در امـوال مشـمول −روش توصیفی

های بالقوه گندم آبی و گندم دیم و جو آبـی اسـتان  زکات وجود دارد. در این تحقیق هر یک از زکات
های کمیته امـداد در  استان قم و هزینه ١٣٨۵رآورد شد. در مقایسه زکات بالقوه سال قم به تفکیک ب

های این کمیته است و لـذا  ٪ هزینه٣/١این سال این نتیجه حاصل شد که زکات بالقوه تنها به اندازه 
های انجام شده با ارزش کل محصول بـه  رقم قابل توجهی نیست. نتیجه جالبی که از مقایسه هزینه

  رسد.  ٪ هم می۵/٨١٪ به باال و تا حدود ۶٣از  ها نوعاً  ت آمد، این بود که نسبتدس
ای عوامـل مـؤثر بـر درآمـدهای مالیـاتی در ایـران طـی  ) در مقالـه١٣٩١نژاد و چپردار ( گرایی

تـرین بخـش  عنوان مهم . انـدازه بخـش کشـاورزی بـهرا بررسـی کردنـد ١٣٨٧تا  ١٣۵٧های  سال
های مالیاتی به همراه عوامل مؤثر دیگر همچون میزان وابستگی بودجـه بـه  یتکننده ار معاف استفاده

کننـده مالیـات،  درآمدهای نفتی، عوامل فرهنگی، عوامل انگیزشی سازمانی بـرای سـازمان وصـول
حجم اقتصاد زیرزمینی و وضعیت توزیع درآمدها در این پژوهش مورد توجه قـرار گرفتنـد. کـاربرد 

) در ایـن OLS( فی و اقتصادسـنجی بـا روش حـداقل مربعـات معمـولیتوصی−های تحلیلی شیوه
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آن بود که گسترش درآمدهای نفتی و سهم بخـش کشـاورزی بـا میـزان وصـول  دهنده تحقیق نشان
  معکوس و عوامل انگیزشی سازمانی رابطه مستقیم دارند. ۀها به تولید ناخالص داخلی، رابط مالیات

را بررسی مؤثر بر میزان مشارکت افراد در پرداخت زکات  مهم) عوامل ١٣٩٠فرهادیان و وثوق (
هـای ایـن  عوامل مهم مؤثر بر پرداخت زکات و بارزترین مشخصه . در مرحله اول این تحقیق کردند

، »دوسـتی نوع«عوامل با استفاده از روش دلفی طی چهار مرحله شناسایی شد که این عوامل شامل 
» ســازمان«و » گرایانــه منفعــت«، »و رضــایت شخصــی خشــنودی«، »میــزان اعتقــاد و دینــداری«

های هر یـک از آنهـا در جامعـه آمـاری اسـتان همـدان میـان  باشند. سپس این عوامل و مشخه می
  . شدندمشمولین زکات آزمایش و بررسی 

از  کیـهـر  یرگـذاریعـدم تأث ایـ یرگذاریتأث T-TESTمرحله ابتدا با استفاده از آزمون  نیدر ا
 جهـت از یقبـول قابـل نیانگیـم ،یدوستنوع و یمانیا ،ی. عوامل سازمانشد یگانه بررسعوامل پنج

دهنـدگان جـزء پاسخ نظر از یشخص تیطلبانه و رضامنفعت عوامل و آوردند دست به یرگذاریتأث
 یهمبسـتگ بیدهندگان نبودند. سپس با اسـتفاده از ضـرزکات انیم زشیانگ جادیعوامل مؤثر در ا

 سـرانجامشـد و  یریگ پنج عامل به صورت دوبه دو محاسبه و اندازه نیشدت و نوع رابطه ب رسونیپ
گانـه عوامـل پـنج یها هـر کـدام از مشخصـه تیـو اهم ریتـأث زانیـم دمنیـبا استفاده از آزمون فر

  .شدند یبررس
های تهران، سمنان، اصفهان، مرکـزی،  ) توانایی زکات بالقوه در رفع فقر استان١٣٨٢فر ( زمانی

های  درآمـد ۀو به این نتیجه رسید کـه مقایسـ را بررسی کردچهارمحال و بختیاری، بوشهر، و ایالم 
مورد نظـر  های حاصل از زکات بالقوه داللت بر آن دارد که این درآمد به تنهایی برای رفع فقر استان

  های دیگری از جمله مالیات ضروری است. رو، استفاده از درآمد کند. ازاین کفایت نمی
 بررسـی بـهمطالعه  ینا درمنظر است که  یناز ا گفته پیشمقاله نسبت به مطالعات  ینا نوآوری

 اقتصـادی عوامـل کنـار در رانهای منتخب ای استان اتکزمؤثر بر درآمد  سیاسی و اجتماعی عوامل
   .است شده پرداخته

  
  تحقیق الگوی .۴

های منتخـب  اسـتان اتکـزنشان دادن عوامل مؤثر بر درآمد  یمطالعه برا ینمورد استفاده در ا مدل
بــرای دوره زمــانی  1،ی و خراســان رضــویزکــمر خوزســتان، تهــران، اصــفهان، مثــل رانبــزرگ ایــ

                                                           
 و بـوده داتیـتول ارزش لحـاظ بـه کشـور یها اسـتان نیتـر  بزرگ جـزء کـه است منظر نیا از ها استان نیا انتخاب علت. ١

  .دارند را درآمد سطح نیباالتر 
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)، کاسـترو و ٢٠١۵( یـاهمانند مطالعـه گال یو نظر یموضوع یاتدر چارچوب ادب ١٣٩٣−١٣٨٣
 یـزن یرهـاشـده اسـت و متغ یم) تنظ٢٠١٠( یرو مون ی) و چادر٢٠١٣)، کاراگوز (٢٠١۴( یلوکامار
  :شود می معرفی زیر رابطه صورت به که اند شدهمطالعات، وارد مدل  ینبر ا یمبتن

)١(  Z=f (G, AG, PUB, LE, PR)  
های  یک از استان ی شده در هرآور جمع اتکز زان(می اتکزدرآمد  دهنده نشان Z)، ١( رابطه در

هستند  اتکزبر درآمد  گذارتأثیر یاقتصاد یها شاخص ءجز ،G، AG یرهای. متغباشد یمنتخب) م
 باشـند؛ یهر استان منتخـب م یدهنده درآمد سرانه و ارزش افزوده بخش کشاورز نشان ترتیب به و

 یـبهسـتند کـه بـه ترت اتکزبر درآمد  گذارتأثیر یاجتماع یها شاخص ءجز LEو  PUB یرهایمتغ
 یزن PR یر. متغباشند یم یادشدههای  استان یبه زندگ یدو شاخص ام یتنرخ رشد جمع دهنده نشان
 ریمتغ نیا آمار( باشد یم یاسیس  آزادی دهندهنشانکه  است اتکزبر درآمد  گذارتأثیر یاسیس ریمتغ
  .)است شده استخراجی جهانک بان تیسا از

 امداد یتهکم یهای آمار سالنامه ،ی استانیها سالنامه ران،یا آمار زمرک سایت از متغیرها های داده
 بـرایشـده اسـت.  یآور ک جهانی جمـعبان تی از سایاسی سیآزادو آمار  خمینی امام حضرت

  .است شده استفادهEviews 7 افزار  نرم و یتااز روش پنل د یزها ن داده یلو تحل یهتجز
 

  ها یافته یلو تحل یهو تجز برازش .۵

  تحقیق متغیرهای پایایی بررسی .١−۵

 ینـانی اطمبـرآورد رگرسیون نبودن کاذب از که است هایی روش بررسی بحث مهم اقتصادسنجی،
 یـاییپا . عمـدتاً شود یم یبررس یهای متفاوت برآوردی به روش یونبودن رگرسنحاصل شود. کاذب 

بـرآوردی منجـر  یونبه کـاذب شـدن رگرسـ یرهامتغ یبودن سری زمان یتصادف یبه عبارت یا یرهامتغ
 هـا تخمین در اسـتفاده مـورد متغیرهای تمام پایایی است الزم مدل برآورد از پیش رو شود؛ ازاین یم

و چـو  ینلـ ین،پـژوهش از آزمـون لـو یـن). در ا١۴۵ص ،١٣٩١ ی،(نوفرست گیرد قرار آزمون مورد
 تحقیـق متغیرهـای پایـایی بررسـی بـرایی مقطعـی وابسـتگ آزمون براساس هک است دهشاستفاده 

  .است شده آورده) ١( جدول در آن نتایج که ه استانتخاب شد
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  تحقیق متغیرهای یایی: پا١ جدول

  نتیجه  احتمال چوولینلوین،آزمون متغیر
  پایا - I(0)  ٠۴٧/٠ -٢٣٢۵۴/٣ اتکز  درآمد
 یاپا - I(0)  ٠٠٠٠/٠ -٢٨٧۵١/۶ سرانه درآمد

  یاپا - I(0)  ٠٠٠۵/٠ -٨۵۵٣١/۴کشاورزیافزوده بخش ارزش
 یاپا - I(0)  ٠٠٠٠/٠ -۴٨٧٩٨/۵ جمعیت رشد نرخ
  پایا –I(0)  ٠٠٠٠/٠ -٠٧۵٩٨/٢ زندگیبه امید شاخص

 یاپا - I(0)  ٠٠٠٠/٠ -٣٢٨١۵/۵ سیاسی آزادی
  تحقیق های یافته: مأخذ

 

 یرهامتغ یاییپا یاز بررس بعد. هستند پایا متغیرها همه که شد تعیین واحد ریشه آزمون نتایج براساس
اعتبـار اسـتفاده از  یمـر،ل Fمنتخب پرداخته شد. در ابتدا با انجام آزمـون  یها استان یبه برآورد الگو برا

ها (مدل أبودن عرض از مبد یکسانآزمون،  ین. فرض صفر در اگیرد یمورد آزمون قرار م یبیترک یها داده
 F. اگـر باشـد یها (روش پنـل) ممبدأ از عرض از یکی حداقل ناهمسانی مقابل، فرض رابرب در) یبیترک

 مقـدار اگر ،F. بعد از انجام آزمون شود یتر باشد، آنگاه فرض صفر رد م جدول بزرگ Fمحاسبه شده از 
 .شود می پذیرفته باال به درصد٩۵ سطح در پنل روش باشد، ٠۵/٠ از تر کوچک احتمال

  
  یمرل Fآزمون  یج: نتا٢ جدول

Prob StatisticEffects Test
٧٩ ٠٠٠٠/٠۵١/١۶ Cross-section F  

  تحقیق های یافته: مأخذ
 

جدول و مقدار احتمـال صـفر، فـرض  Fمحاسبه شده از   Fمقدارآماره بودن تر بزرگ به با توجه
 جـهینت در و شـود یم رددرصـد ٩۵ نانیاطم سطح با مربعات حداقل روش ازبر استفاده  یصفر مبن
 اثـرات ایـ ثابـت اثـرات(مـدل  پنـل مدل از استفاده نیبنابرا باشد؛ ینم اعتباری دارا دیمق ونیرگرس
  . شود یم دتأیی ی)تصادف
 چنانچـه. شـود یم استفاده هاسمن آزمون ازی تصادف اثرات ای ثابت اثرات مدل نییتع منظور به
 تخمـین روش از استفاده بر مبنی صفر فرض باشد، ٠۵/٠ از تر کوچک شده محاسبه احتمال مقدار

 .شود می پذیرفته ثابت اثرات مدل و شده رد ٠۵/٠ بودن معنادار سطح در تصادفی
  

  هاسمن آزمون یج: نتا٣ جدول

ProbChi-sq statistic Test summary 
٨٧٧ ٠٠٠٠/٠۵٠۶/۴۵ Cross-section random  

  تحقیق های یافته: مأخذ
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بر استفاده از مـدل اثـرات  یمبن صفر) فرض ٠٠٠٠/٠توجه به مقدار احتمال محاسبه شده ( با
 بـر مبنـی مقابـل فـرض و شـده رددرصد ٩۵ ینانپژوهش با سطح اطم یندر برآورد مدل ا تصادفی
پنل  مدل از استفاده با مدل برآورد یج. نتاشود می پذیرفته مدل برآورد در ثابت اثرات مدل از استفاده

 .باشد ی) م۴( جدولبا اثرات ثابت به صورت 

  
  ثابت اثرات مدل از استفاده با یقتحق ی: برآورد الگو۴ جدول

  احتمال t آماره  ضریب  متغیر
  ٠٠٠٠/٠  -٩٣/٢ -٠۴/١٢ مبدأاز  عرض
  ٠٢٣٩/٠  ۵١/٢ ۴٨/۵ سرانه درآمد

  ٠٢۵/٠  ٠٧/٢ ۶٧/۴ کشاورزیبخش افزوده ارزش
  ۵١/٠  ٨۶/٠ ٠١٨/٠ سیاسی آزادی
  ٠٠٠٠/٠  ٣٩/۴ ۶٧١/٠ زندگیبه امید شاخص
  ٠٢۵٩/٠  ۵٧/٢  ٩٣/٠  جمعیت رشد نرخ

   F = 382.129  R2 =0/87  
  تحقیق های یافته: مأخذ

 
 تابع در که اجزای اخالل که است این خطی رگرسیون کالسیک مدل فروض ینتر مهم از یکی

 استفاده ناهمسانی واریانس آزمون از لذا باشند؛ همسان واریانس دارای شوند، می ظاهر رگرسیون

 در نظـر مـورد مفروضـات از دیگـر یکـی. کنـد می تأیید را واریانس همسانی وجود ج،ینتا و شده
 شده استفاده ولدریج آزمون از فرض این بررسی برای است، یکدیگر از خطاها استقالل رگرسیون،

 تأییـد خودهمبسـتگی نبـود وجـود خودهمبسـتگی، عـدم بـر مبنـی صفر فرض رشیبا پذ است،

 است: شده درج زیر جدول در مذکور های آزمون نتایج. شود می

 
  یناهمسان یانسو وار یستگبآزمون خودهم یجنتا :۵ جدول

  نتیجه  احتمال مقدار  آزمون آماره  آزمون
LR واریانس همسانی  ۶٢٧/٠ ٧٨١/۴دو)ی(کا  
  خودهمبستگیعدم  ٠/١٨۴ ٢٨٢/١ )F(آماره ولدریج

  یقتحق یها یافتهمنبع: 
 

 دارای معناسی سیآزاد ریمتغبه جز  یبضرا یتمام شود، ی) مشاهده م۴که در جدول (طور همان
های  در اسـتان اتکـزحاصل از برآورد مدل عوامل مؤثر بر درآمـد  یجبا توجه به نتا ینبنابرا ؛هستند

 کرد: ریفست یلرا به شرح ذ یجنتا توان یم دیتا، پنل روش بهمنتخب 
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کـل  داریااست، معنـ یشترآن ب یمحاسبه شده از مقدار جدول Fمقدار آماره  ینکهتوجه به ا با .١
از  یشبـ کـه دهـد یم نشـان R2مقدار  ین،. همچنشود یم یرفتهپذ ٠۵/٠در سطح معنادار  یونرگرس
 یـاتشده است و براساس ادب یینمدل تب یحیتوض یرهایتوسط متغ اتکز درآمد ییراتدرصد تغ٨٧

  ؛برازش مدل دارد یباال نشان از خوب R2 ی،اقتصادسنج
 که ای گونه به دارد؛های منتخب  در استان اتکز درآمدبر  یدار او معن مثبتدرآمد سرانه تأثیر  .٢

در  یگـربـه عبـارت د یابـد؛ یم افزایش یادشدههای  در استان اتکز ،در درآمد سرانه افزایش ازای به
ی توسـط پرداختـ اتکـز زانیم افته،ها بهبود ی استان نیا مردم سرانه درآمد هرچهدوره مورد مطالعه، 

 ری بـر متغیـشتری بیاثرگذار از رهایمتغ دیگر با سهیمقا در ریمتغ نیا بیضر هک افتهی شیافزا زآنها نی
  ؛برخوردار است ،ی در مطالعه حاضربررس مورد مدل در وابسته
 یـنا یشکـه بـا افـزا دهـد ینشان م کشاورزی بخش افزوده ارزش یربرآورد شده متغ یبضر. ٣
در دوره مـورد مطالعـه،  یگـر. به عبارت دابدی یم افزایشهای منتخب  در استان اتکز درآمد یر،متغ
 وجـود مثبـت رابطـههای منتخب  در استان اتکز درآمدو  کشاورزی بخش افزوده ارزش یرمتغ ینب

 زانیـم و افتهبهبود ی شاورزاندرآمد ک ،یشاورزارزش افزوده بخش ک شها با افزای استان ن. در ایدارد
ی ها اسـتتواند با انجـام سی توان گفت دولت می یم جهینت در. است شده شتریب زی نیپرداخت اتکز

ی) در شـاورزبه بخـش ک التها (مثل ارائه تسهی استان نی در ایشاورزاز بخش ک مناسبی تیحما
  ؛گام مؤثری را بردارد اتکز درآمد شیافزا تینها در و بخش نراستای بهبود ارزش افزوده ای

 یرهـا،متغ یرکه با فرض ثابت بـودن سـا دهد ینشان م زندگی به امید شاخص رمتغی ضریب .۴
 بـارت. بـه عابـدی یمـ یشافزا زینهای منتخب  در استان اتکزدرآمد  یابد، یشافزا شاخص ایناگر 
ی و ا هیـتغذ طها بـا بهبـود شـرای اسـتان نی در ایـزنـدگ بـه دیـام هرچه مطالعه، مورد دوره در دیگر

  افت؛خواهد ی شها افزای استان نی شده از ایآور جمع اتکز زانیم تینها در ابد،بهداشتی بهبود ی
 نرخاگر  یرها،متغ یرکه با فرض ثابت بودن سا دهد ینشان م جمعیت رشد نرخ یرمتغ یبضر .۵

خواهـد  یشافـزا زیـنها  اسـتان نیـا اتکزدرآمد  یابد، افزایشهای منتخب  در استان یترشد جمع
در  اتکـز درآمـد و یـترشـد جمع نـرخ یـرمتغ یندر دوره مورد مطالعـه، بـ یگربه عبارت د یافت؛
 .دارد وجود مثبت رابطههای منتخب  استان

  
  پیشنهادهاو  یریگ یجهنت. ۶

ی هـا اتیمال نتـری درآمـدهای حاصـل از مهم ویژه بـهو  مالیـاتی درآمدهای باالی اهمیت دلیل به
 بـر مـؤثر عوامل بررسی ران،یا نو همچنی اسالمی کشورهای بودجهتأمین  در ات،ی زکعناسالمی ی

 بررسـی بـرای تحقیق این در. باشد می شورهاک نیا اقتصاد در مهم موضوعات از یکی درآمدها این
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 یسـرانه و ارزش افـزوده بخـش کشـاورز درآمد متغیرهای شامل که شد ارائه الگو یک موضوع این
 یرهـایعنوان متغ بـه یـتو نـرخ رشـد جمع یبـه زنـدگ یـدشاخص ام ی،اقتصاد یرهایعنوان متغ به

 پنل روش کمک به که بود اتکزتأثیرگذار بر درآمد  یاسیس یرعنوان متغ به یاسیی سآزادو  یاجتماع
ی و بـرای دوره زمـانی رضـو خراسـان و خوزسـتان ،یزهای تهران، اصفهان، مرکـ برای استان دیتا،

  .گرفت قرار بررسیو  برازش مورد ١٣٩٣−١٣٨٣
 یـنا یجو چو استفاده شد که نتـا ینل ین،از آزمون لو یقتحق یرهایمتغ یاییپا یبررس یبرا ابتدا

از  یـق،تحق یرهـایمتغ یـاییپا یاز بررسـ بعـد. هسـتند پایـا سطح در رهایمتغ همهآزمون نشان داد 
هـا  آزمون ینا یجشد که نتا استفاده مناسب مدل تشخیص برای هاسمن آزمون و یمرل F یها آزمون

زده شد و  ینبا استفاده از اثرات ثابت تخم یقتحق یرو الگو مدل اثرات ثابت بودند. ازاین أییدکنندهت
 یرهـایعنوان متغ بـه یبخـش کشـاورز دهدرآمد سرانه، ارزش افـزو یرهایآن نشان داد که متغ یجنتا

ی درآمد سرانه اثرگذار بیترت به ههای منتخب دارند ک در استان اتکزبر درآمد  یتأثیر مثبت یاقتصاد
 هها در دوره مـورد بررسـی از بقیـ اسـتان نیـا در اتی بر درآمـد زکـشاورزو ارزش افزوده بخش ک

  .باشد یم مثبت ریمتغ سه هر بیضر عالمت هاست ک شتریب رهایمتغ
به علت  یادشدههای  گفت که در استان توان یم یمورد عالمت ارزش افزوده بخش کشاورز در

و به تبـع  یارزش افزوده بخش کشاورز افزایش لذادارند،  یتفعال یبخش کشاورز دری ا عده ینکها
ر رو د ازاین ؛را داشته باشند اتکزپرداخت  ییتا افراد توانا شود یدرآمد کشاورزان باعث م یشآن افزا

  . یابد یم یشافزا اتکز درآمد سرانه، درآمد یشها با افزا استان ینا
 یرهـاینشـان داد کـه متغ اتکـزبر درآمد  گذارتأثیر یاجتماع متغیرهای بیضرامربوط به  نتایج
طـی  یادشـدههای  اسـتان اتکـزبر درآمد  یاثرات مثبت یتو نرخ رشد جمع یبه زندگ یدشاخص ام

 بهبود تینها در و ،ها استان نی در ایا هی و تغذیبهداشت طلذا با بهبود شرای ؛دوره مورد بررسی دارند
مربوط  یج. نتاافتها بهبود خواهد ی استان نیا اتکز درآمد ت،ی و رشد جمعیزندگ به دیام شاخص

نشان داد کـه  اتکزتأثیرگذار بر درآمد  یاسیس یرعنوان متغ به یاسیس یآزاد متغیر مورد در برازشبه 
ی اثـر حاضـر مطالعـه دری بررسـ مـورد دورهی طـ منتخبهای  استان در اتکز درآمد بر ریتغم نیا

  :شود پیشنهادهای زیر ارائه می تحقیق این نتایج به توجه با .بود معنا یب آن بیضر و نداشته
در  اتکـز درآمـد بـر کشـاورزی بخـش افـزوده ارزش و سـرانه درآمد مثبتتأثیر  به توجه با .١
 هایی سیاسـت از ات،کـز درآمد برای افزایش ها استاناین  در که شود پیشنهاد میهای منتخب  استان
 ایـن در ها بخش نیا رونق باعث که شود استفاده کشاورزی بخش به الزم تسهیالت پرداخت مانند
  شد؛ خواهد اتکز از حاصل درآمد شیافزا سرانجام وها  استان
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 بـر منتخبهای  استان در تیجمع رشد نرخ وی زندگ به دیام شاخص مثبتتأثیر  به توجه . با٢
های  استان دری ا هیتغذ وی بهداشت طیشرا بهبودی برا مخارج صرف با تواند یم دولت ات،کز درآمد
 در و یادشـدههای  اسـتان دری زنـدگ بـه دیام و تیجمع رشد بهبود به مطالعه، نیا دری بررس مورد
  شود؛ منجرها  استان نیا اتکز درآمد شیافزا تینها

 بـری مـؤثر رهـایمتغ ازیکـی  هکـ مـردم دیـتق وی نـداریدی اجتماع ریمتغ حاضر تحقیق در .٣
 نیـا دری بررسـ مـوردهای  ی اسـتانبـرا ریمتغ نیا آمار چون( نشد؛ مدل وارد است اتکز پرداخت
ی ها شـاخص سـاختن بـا تواننـد یمی آتـ مطالعات در رو پژوهشگران ازاین) نداشت وجود مطالعه

 نـارک در مختلـفهای  استان اتکز درآمد برمؤثر  عاملعنوان یک  به زین را ریمتغ نیا ریتأث مختلف،
  .کنند لیتحل وی بررس رهایمتغ دیگر
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