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 انداز کشاورزان ثر بر ميسان پسبررسي عوامل مو

 استان خراسان رضوی( :با استفاده از الگوی الجيت چندگانه)مطالعه موردی
  1ٔحٕسضضب وٟٙؿبَ ،1*ؾبضا پبضؾبپٛض

 05/07/93 تبضيد پصيطـ:       10/04/93 تبضيد زضيبفت:
 چکيده
( MNL)ٖ زض چبضچٛة اٍِٛي الخيت چٙسٌب٘ٝا٘ساظ وكبٚضظا ثط ثط ٔيعاٖ پؽٔمبِٝ ػٛأُ ٔٛزض ايٗ 

٘فط اظ وكبٚضظاٖ ا٘تربة قسٜ ثٝ  153ٔطثٛط ثٝ  1389ٞبي ٔمغغ ظٔب٘ي ؾبَ  ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ زازٜ

ٔتغيط ٚاثؿتٝ  ثطضؾي لطاض ٌطفت. ٔٛضز ٌيطي تهبزفي ؾبزٜ زض اؾتبٖ ذطاؾبٖ ضضٛي ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ

تب  5ٔيّيٖٛ ضيبَ، ثيٗ  5تب  2ٔيّيٖٛ ضيبَ، ثيٗ  2ا٘ساظ وٕتط اظ ٔغبِؼٝ زاضاي چٟبض عجمٝ)پؽٔٛضز 

ٔمبيؿٝ زض  ئطخغ يب عجمٝ يعجمٝ ثبقس. ٔيّيٖٛ ضيبَ( زض ؾبَ ٔي 10ٔيّيٖٛ ضيبَ ٚ ثيف اظ  10

 ٘تبيح ٘كبٖ زاز ثبقس. ٔيّيٖٛ ضيبَ زض ؾبَ ٔي 10ثيف اظ ا٘ساظ يؼٙي  چٟبضْ پؽ يايٗ ٔغبِؼٝ عجمٝ

،  عٛض ٔؼىٛؼ ٚ ٔتغيطٞبي ؾٗٔبِىيت ّٔىي ٚ زضآٔس ؾبِيب٘ٝ ثٝ ، ٔتغيطٞبي تؼساز افطاز ذب٘ٛاض وٝ

زاضي ثط  عٛض ٔؿتميٓ ٚ ٔؼٙيي ضٚؾتب تب قٟط ثٝٞبي وكبٚضظي ٚ فبنّٝ ؾغح اَٚ ٚ زْٚ تٙٛع فؼبِيت

 ثبقٙس. ا٘ساظ(اثطٌصاض ٔيي چٟبضْ)افعايف ٔيعاٖ پؽي اَٚ ٘ؿجت ثٝ عجمٝا٘تربة وكبٚضظاٖ زض عجمٝ

عٛض ٔؼىٛؼ ٚ ٔتغيطٞبي ؾٗ، ؾغح افطاز ذب٘ٛاض، زضآٔس ؾبِيب٘ٝ، ثٝٔتغيطٞبي تدطثٝ وكبٚضظ، تؼساز 

زاضي ثط ا٘تربة  عٛض ٔؿتميٓ ٚ ٔؼٙيثٝ ٞبي وكبٚضظي ٚ فبنّٝ ضٚؾتب تب قٟط زْٚ تٙٛع فؼبِيت

ٌصاض  ا٘ساظ( اثطي ٔمبيؿٝ)افعايف ٔيعاٖ پؽا٘ساظي ٘ؿجت ثٝ عجمٝ زْٚ پؽ يعجمٝوكبٚضظاٖ زض 

عٛض ٔؼىٛؼ ٚ ٔتغيطٞبي ٔؿبحت ٔعضػٝ ٚ زضآٔس ؾبِيب٘ٝ، ثٝ  ٔتغيطٞبي تدطثٝ وكبٚضظ، ثبقٙس. ٔي

زاضي ثط ػضٛيت  عٛض ٔؿتميٓ ٚ ٔؼٙيي وكبٚضظي فبنّٝ ضٚؾتب تب قٟط ثٝٞب ؾغح زْٚ تٙٛع فؼبِيت

ثبقٙس. ثب تٛخٝ  ا٘ساظ( اثطٌصاض ٔي)افعايف ٔيعاٖ پؽ ي ٔمبيؿٝؾْٛ ٘ؿجت ثٝ عجمٝ يعجمٝ افطاز زض

 .ا٘ساظ وكبٚضظاٖ اضائٝ قسٜ اؾتضاؾتبي افعايف پؽ ثٝ ٘تبيح ٔغبِؼٝ پيكٟٙبزاتي زض
 

 JEL:C25, E21, Q16بىذيطبقٍ

 

                                                 
 التهبز وكبٚضظيٌطٜٚ  اؾتبزٚ  يخٟبز زا٘كٍبٞ يپػٚٞكىسٜ ٌطزقٍط يطٜٚ التهبز ٌطزقٍطپػٚٞكٍط ٌثٝ تطتيت  -1

 .فطزٚؾي ٔكٟسزا٘كٍبٜ 
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 .ضضٛيا٘ساظ، وكبٚضظاٖ، ذطاؾبٖ  اٍِٛي الخيت چٙسٌب٘ٝ، پؽكليذي َايٌياش

 پيشگفتار
وٝ  ثبقس )زِٚتي ٚ قرهي( ٔيف وكبٚضظي زض ايطاٖ وٕجٛز ؾطٔبيٝٞبي خسي ثر يىي اظ چبِف

ي پٙح ؾبِٝ ضا تحت فطايٙس تحَٛ زض ثرف وكبٚضظي ٚ زؾتيبثي ثٝ اٞساف تطؾيٓ قسٜ زض ثط٘بٔٝ

تِٛيس وٝ ثبػث افعايف . إٞيت ؾطٔبيٝ زض ثرف وكبٚضظي اظ آٖ خٟت اؾت زٞس ثيط لطاض ٔيتب

ِٝ ثٝ ٌطزز ٚ ايٗ ٔؿب ز٘جبَ آٖ ٔٙدط ثٝ افعايف نبزضات ٔحهٛالت وكبٚضظي ٔئحهَٛ ٚ ثٝ

وٙس ٚ ٕٞچٙيٗ  ٞبي ٘فتي وٕه قبيب٘ي ٔي ٘فتي ٚ ضٞبيي اظ ٚاثؿتٍي ثٝ زضآٔس افعايف نبزضات غيط

يٝ ٞبي زيٍط التهبز، افعايف ؾطٔب ذهٛل ثرف پؿيٗ وكبٚضظي ثب ثرفٝثب تٛخٝ ثٝ اضتجبط لٛي، ث

قٛز. ٔٙجغ تكىيُ ؾطٔبيٝ  ٞبي زيٍط ٔي زض ثرف وكبٚضظي ثبػث تؿطيغ ضقس التهبزي زض ثرف

تط  ٌصاضي ٕٞٛاض قطايظ ٚ أىب٘بت ثطاي ؾطٔبيٝ ،ا٘ساظ ثيكتط ثبقس چٝ ٔيعاٖ پؽ٘ساظ اؾت. ٞطا پؽ

 ٞبي التهبزي ٞبي ٟٔٓ التهبزي اؾت وٝ زض ثطذي اظ ٘ظطيٝ ا٘ساظ يىي اظ ٔتغيط ذٛاٞس ثٛز. پؽ

ا٘ساظ ثٝ تِٛيس ٘بذبِم زاذّي زض  . ٘ؿجت پؽ آيس قٕبض ٔيضقس التهبزي ٚ ا٘جبقت ؾطٔبيٝ ثٝ ػبُٔ

. فهّي ثٛزٖ تِٛيسات وكبٚضظي ٕٞٛاضٜ ايطاٖ ثيف اظ ٔٙبعك قٟطي آٖ اؾت ضٚؾتبيي يخبٔؼٝ

ذت ايٗ وكبٚضظاٖ ثطاي پطزا وٙس. ثٙبثط ٞبي وكبٚضظي ايدبز ٔي ٞب ٚ زضيبفتي قىبفي ثيٗ پطزاذتي

ٞبي ٌصقتٝ ٚ يب زضيبفت  ا٘ساظ زضآٔس ٌصاضي زض أط وكبٚضظي ٘يبظٔٙس پؽ ٞبي خبضي ٚ ؾطٔبيٝ ٞعيٙٝ

ا٘ساظ آٟ٘ب ثؿيبض وٓ  زِيُ زضآٔس پبييٗ وكبٚضظاٖ أىبٖ پؽ. زض ٕٞيٗ ضاؾتب ثبيس ٌفت ثٝ اػتجبض٘س

ٟبزي اؾت وٝ عك ضٚؾتبيي قطايظ ٘ػالٜٚ ثط ايٗ ٔكىُ ٔٙب (. 1383فطأطظپٛض، نبٔتي ٚ ) اؾت

ضاثغٝ ٔيبٖ  يزض ظٔيٙٝ (.1385 ٞب ضا ٘يع ٔحسٚز وطزٜ اؾت)ٔٛٔٙي، ا٘ساظ ٌصاضي ِٔٛس ايٗ پؽ ثيطتب

 يزض ٘ظطيٝ .ا٘ساظ ٚ تمسْ اػتجبضات ٚخٛز زاضز تمسْ پؽ يٞبي ضٚؾتبيي ٚ زضآٔس زٚ ٘ظطيٝ ا٘ساظ پؽ

ثرف فطأٛـ قسٜ ٔؿبئُ ا٘ساظ  ٌصقتٝ پؽ يا٘ساظ ٌُٚ ٔؼتمس اؾت وٝ زض چٙس زٞٝ تمسْ پؽ

ٔيٗ  تب ا٘ساظ ضا زاض٘س ٚ زض حبِي وٝ ثؿيبضي اظ ضٚؾتبييبٖ تٛا٘بيي پؽ يي ثٛزٜ اؾت. ٔبِي ضٚؾتب

ٞبي ذٛز ضٚؾتبييبٖ نٛضت  ا٘ساظ عٛض ػٕسٜ اظ ٕٞيٗ ضاٜ يؼٙي پؽٞبي اػتجبضي ٞٓ ثبيس ثٝ عطح

ايٗ زض حبِي اؾت وٝ اٌبيتؿٛ زض  ٌيطز، ٘ٝ ايٙىٝ اػتجبضاتي اظ ذبضج اظ ايٗ ٘ظبْ ثساٖ ٚاضز قٛز. 

ا٘ساظ  تٛاٖ آٟ٘ب ضا ثٝ پؽ ، ٕ٘ي ٘ظطيٝ تمسْ اػتجبض ٔؼتمس اؾت زض قطايغي وٝ ضٚؾتبييبٖ فميط٘س

نٛضت ٚاْ ٘ساض٘س ٚ ثب تعضيك ٔٙبثغ ٔبِي ثٝا٘ساظ  . ضٚؾتبييبٖ تٛاٖ پؽ ثركي اظ زضآٔسقبٖ تكٛيك وطز

آٔس آٟ٘ب ضا افعايف زاز تب أىب٘بت ثطاي  سي ٚ ٔيعاٖ زضضٚؾتبيي ثبيس تٛاٖ تِٛي يٚ اػتجبض ثٝ خبٔؼٝ

ٔيٗ ٔٙبثغ زِٚتي تب ٞبي زض حبَ تٛؾؼٝ اػتجبضات ثيكتط اظ عطيك  ا٘ساظ آٟ٘ب ايدبز قٛز. زض وكٛض پؽ

ٞب اؾت. ضٚؾتبييبٖ زض ٔٛػس ٔمطض ٚاْٞب ثٝ افعايف زضآٔس زض ضٚؾتب ٔٙدط قسٜ  قٛز ٚ تٛظيغ ٚاْ ٔي

(. زض 1377)ٔؼظٕي، پطزاظ٘س ا٘ساظ ثركي اظ زضآٔس ذٛز ٘يع ٔيٚ ثٝ پؽ وٙٙس پطزاذت ٔيضا ثبظ
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، ٔحسٚزيت ٔٙبثغ ثطاي  ، افعايف خٕؼيت إِّّي زِيُ ٔحسٚزيت ٔٙبثغ ٔبِي ثيٗٞبي اذيط ثٝ زٞٝ

)پطزاذت يبضا٘ٝ ضؾب٘ي زض ٔٙبعك ضٚؾتبيي ٞبي ؾٙتي اػتجبض ٞبي ثط٘بٔٝ ، ػسْ ٔٛفميت ٌصاضي ؾطٔبيٝ

ٞبي ضٚؾتبيي تٛخٝ ثيكتطي  ا٘ساظ ا٘ساظ ضٚؾتبيي ثٝ پؽ ثٟطٜ( ٚ ٚخٛز ظطفيت پؽثطاي وبٞف ٘طخ 

أب ثب تٛخٝ ثٝ تؼساز  ،ا٘ساظٞبي ضٚؾتبيي ا٘سن اؾت چٝ ٔيعاٖ پؽ(. اٌط1386قسٜ اؾت)ضحيٕي،

خطيبٖ يبثٙس. زض قطايظ  ٌصاضي ٔهطف ثٝ ؾطٔبيٝتٛا٘ٙس اظ  ثطزاضاٖ ٔيعاٖ آٖ ثبالؾت ٚ ٔيٜثبالي ثٟط

بٖ ضضٛي ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ٚيػٜ زض اؾتبٖ ذطاؾوٕجٛز ؾطٔبيٝ زض ثرف وكبٚضظي ثٝ زِيُٝوٙٛ٘ي ث

ٛا٘س زض ت ا٘ساظ ضٚؾتبيي ٔيٚ ٘مف ٟٕٔي وٝ پؽ ا٘ساظ زض ٔيبٖ وكبٚضظاٖ ايٗ اؾتبٖ پتب٘ؿيُ پؽ

ٔغبِؼٝ تالـ ذٛاٞس قس تب التهبزي ايفب وٙس. زض ايٗ  يؾٛي تٛؾؼٝا٘جبقت ؾطٔبيٝ ٚ حطوت ثٝ

ٌب٘ٝ ثطضؾي قٛز. زض ايطاٖ ٖ ثب اؾتفبزٜ اظ اٍِٛي الخيت چٙسوكبٚضظا ا٘ساظ ثط ثط ٔيعاٖ پؽٔٛػٛأُ 

 ا٘ساظ ا٘دبْ قسٜ اؾت. ي ػٛأُ ٔٛثط ثط پؽٚ خٟبٖ ٔغبِؼبت ٔتؼسزي زض ظٔيٙٝ

ا٘ساظ  اي ثٝ ثطضؾي اثط افعايف ليٕت وبالٞب ٚ ذسٔبت ثط پؽ ( زض ٔغبِؼ1389ٝ)اثطاٞيٕي ٚ ٘دفي

احٕس پطزاذتٝ اؾت. ٘تبيح ٘كبٖ زازٜ اؾت وٝ وكف ٚؾتبيي زض اؾتبٖ وٍٟيّٛيٝ ٚ ثٛيطذب٘ٛاضٞبي ض

ا٘ساظ قسٜ  ثٛزٜ ٚ افعايف ليٕت وبالٞب ٚ ذسٔبت ٔٛخت وبٞف پؽ -2.43ا٘ساظ ثطاثط  ليٕتي پؽ

ٞبي آٖ،  ٞبي آٖ، ٌٛقت، قيط ٚ فطآٚضزٜٞبي آضز، ٘بٖ، غالت ٚ فطآٚضزٜاؾت. افعايف ليٕت ٌطٜٚ

ػٙهطي  ا٘س. ا٘ساظ ذب٘ٛاضٞب زاقتٝ ٞب ثيكتطيٗ تبثيط ضا ثط وبٞف پؽٞب ٚ چطثيبٖ، ضٚغٗترٓ پط٘سٌ

ا٘ساظ ي ضٚؾتبيي ايطاٖ ٚ تؼييٗ تبثغ پؽا٘ساظٞب ثطضؾي ػٛأُ ٔٛثط ثط پؽاي ثٝ  ( زض ٔغبِؼ1387ٝ)

ثبِغجغ ٞبي تحميك ثب افعايف زضآٔسٞبي ٘فتي ٚ  اؾبؼ يبفتٝ ثط پطزاذتٝ اؾت.ضٚؾتبيي زض ايطاٖ 

ٞب ا٘س. ٕٞچٙيٗ تبثيط ٔبِيبت يبٖ ٞٓ ثب وبٞف ٔٛاخٝ قسٜيا٘ساظٞبي ضٚؾتب افعايف ٚاضزات وكٛض، پؽ

ضٚي  افعايف ٘ؿجت خٕؼيت ضٚؾتبيي ثٝ خٕؼيت قٟطي ثط،  ضٚؾتبيي افعايف خٕؼيت  ،ٚ ٘مسيٍٙي

، ا٘ساظٞبي ضٚؾتبيي ٔٙفي ثطآٚضز ٌطزيسٜ اؾت. ثب افعايف نبزضات ٔحهٛالت وكبٚضظي پؽ

اي ثٝ ثطضؾي ػٛأُ  ( زض ٔغبِؼ1387ٝ)ٞٛقٕٙسي .ا٘س ا٘ساظٞبي ضٚؾتبيي ٘يع افعايف پيسا وطزٜ پؽ

( ٚ ARDL)ٔطثؼبت ٔؼِٕٛي ٚ اٍِٛيا٘ساظ ّٔي زض ايطاٖ ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ حسالُ  ٔٛثط ثط پؽ

ٔست ازٜ اؾت وٝ ضقس التهبزي زض وٛتبٜ( پطزاذتٝ اؾت. ٘تبيح ٘كبٖ زEMC)اٍِٛي تهحيح ذغب

ٔست ٚ ثّٙسٔست زاض٘س. ا٘ساظ ّٔي زض وٛتبٜ تطتيت تبثيط ٔثجت ٚ ٔٙفي ثط ٘طخ پؽٚ زضآٔسٞبي ٘فتي ثٝ

ا٘ساظ خبٔؼٝ ثب ؾبذتبض ؾٙي خٕؼيت ثط پؽ اي ثٝ ثطضؾي اثط ( زض ٔغبِؼ1386ٝ)٘ٛفطؾتي ٚ احٕسي

زازٜ اؾت وٝ ا٘س. ٘تبيح ٘كبٖ  ( پطزاذتARDLٝ)ٍٛي ذٛز ضٌطؾيٛ٘ي ثب ٚلفٝ ٌؿتطزٜاؾتفبزٜ اظ اِ

ا٘ساظ ّٔي اؾت. افعايف ٘ؿجت ٌيطي ٔيعاٖ پؽبض ؾٙي خٕؼيت، ػبُٔ ٔٛثطي زض قىُؾبذت

ا٘ساظ ّٔي ضا وبٞف ٚ زض ٔمبثُ افعايف خٕؼيت  ؾبَ زض خبٔؼٝ، پؽ 24تب  15خٕؼيت افطاز ثيٗ 

زض  افعايف خٕؼيت ٘ؿجي  زٞس. اظ ؾٛي زيٍط ا٘ساظ ضا افعايف ٔي ؾبَ پؽ 54تب  25٘ؿجي زض ؾٙيٗ 
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اي ( زض ٔغبِؼ1386ٝضحيٕي) زٞس. ا٘ساظ ّٔي ضا وبٞف ٔي ؾبَ ٚ ثيكتط، ٔدسزا پؽ 55ٌطٜٚ ؾٙي 

ا٘ساظ زض ٔٙبعك ضٚؾتبيي ٚ ٘مف ػٛأُ ٔٛثط ثط آٖ زض ؾٝ اؾتبٖ وطٔب٘كبٜ، ثٝ ثطضؾي ؾبذتبض پؽ

ٞبي زيٍطي  اضزثيُ ٚ فبضؼ پطزاذتٝ اؾت. ٘تبيح ٘كبٖ زازٜ اؾت وٝ ػالٜٚ ثط زضآٔس ذب٘ٛاضٞب ٔتغيط

ت ؾطپطؾت ٔب٘ٙس ثؼس ذب٘ٛاض، ٔبِىيت اضاضي آثي ٚ زيٕي ذب٘ٛاض، ٔب٘سٜ ثسٞي ذب٘ٛاض ٚ تحهيال

اي ثٝ  زض ٔغبِؼٝ (1385)ظازٜ ضحيٓ اثطيكٕي ٚا٘ساظ ضٚؾتبيي اؾت.  ثط ثط پؽذب٘ٛاض ٘يع اظ ػٛأُ ٔٛ

 -ٍي يٛٞب٘ؿٖٛا٘ساظ ذهٛني ثط اؾبؼ ضٚـ ٞٓ ا٘جبقت پؽ ٘ظبْ ٔبِي ثط يثطضؾي تبثيط تٛؾؼٝ

ِي ايطاٖ ٚ ثطضؾي ٔتغيطٞبي تبثيطٌصاض پطزاظز. زض ايٗ ٔغبِؼٝ پؽ اظ قٙبؾبيي ٘ظبْ ٔب يٛؾيّيٛؼ ٔي

ٔبِي  يٌيطي تٛؾؼٝ ٞبي انّي قبذم ا٘ساظٜ ا٘ساظ ذهٛني ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ آٔبضي ِٔٛفٝثط پؽ

اذيط ثب٘ه ٔحٛض ثٛزٜ اؾت ٚ  يؾبذتٝ قسٜ اؾت. ٘تبيح ٘كبٖ زاز وٝ ٘ظبْ ٔبِي ايطاٖ عي ؾٝ زٞٝ

نٛضت ي ٘ظبْ ٔبِي ثٕٝچٙيٗ تٛؾؼٝ. ٞؾٟٓ اٚضاق ثٟبزاض زض ايٗ ٘ظبْ ثؿيبض وٓ ضً٘ ٚ ٘بچيع اؾت

ا٘ساظ ذهٛني زض ايطاٖ  ٞبي ثب٘ىي، تبثيط ٔٙفي ثط پؽ وٕي قبذم ئحسٚز ٚ ٔٙحهط ثٝ تٛؾؼٝ

ا٘ساظ ذب٘ٛاضٞبي ضٚؾتبيي ٚ ٖ پؽاي ثٝ ثطضؾي تٛا ( زض ٔغبِؼ1384ٝظاٞسي ٔبظ٘سضا٘ي). زاقتٝ اؾت

ا٘ساظ پطزاذتٝ اؾت. ٘تبيح ٘كبٖ زاز وٝ تٛاٖ پؽآثبض آٖ ثط ٔكبضوت ضٚؾتبييبٖ زض فطآيٙس تٛؾؼٝ 

 ئحبؾجٝ( ٘كبٖ زاز٘س وٝ 1383)ٔٙفي اؾت. لطثب٘ي ٚ پطٔٝذب٘ٛاضٞبي ضٚؾتبيي  %59ثيف اظ 

آضز، غالت، ٘بٖ ٚ  يٌب٘ٝ ي قفٞب ا٘ساظ ٌٛيبي آٖ اؾت وٝ افعايف ليٕت ٌطٜٚ وكف ليٕتي پؽ

ٞب، پٛقبن ٚ  ٞب ٚ ؾجعي ٞب، ٔيٜٛ ٞبي آٖ، ضٚغٗ ٚ چطثي ٞبي آٖ، ٌٛقت، قيط ٚ فطآٚضزٜ فطآٚضزٜ

ا٘ساظ وكف ليٕتي پؽ يوٝ زأٙٝعٛضيثٝ .زاضزضا ا٘ساظ ذب٘ٛاضٞب  ثط وبٞف پؽ ثيطبوفف ثيكتطيٗ ت

ا٘ساظ ذب٘ٛاضٞب  افعٖٚ ثط ايٗ، وكف زضآٔسي پؽلطاض زاضز.  -3477/0تب  -2015/0 يآٟ٘ب زض زأٙٝ

ا٘ساظ  افعايف يبثس، ٔيعاٖ پؽ %10زضآٔس ذب٘ٛاضٞبي ضٚؾتبيي  ٚ ثسيٗ ٔؼٙي اؾت وٝ اٌط 45/2ثطاثط 

ثٝ ثطضؾي ػٛأُ تبثيطٌصاض ثط  اي( زض ٔغبِؼ2006ٝ٘بضايبٖ ٚ ٘بضايبٖ)افعايف ذٛاٞس يبفت.  5/24%

ا٘ساظ زاضي ثط پؽزٜ اؾت وٝ ٔتغيط خٕؼيتي اثط ٔؼٙي٘كبٖ زاا٘س. ٘تبيح  ا٘ساظ فيدي پطزاذتٝپؽ

 ا٘ساظ ذب٘ٛاض ٚپؽ ثيٗ ٔؼىٛؾي ي( ٘كبٖ زاز٘س وٝ ضاثغ2006ٝ)ٔحؿٗ حؿٙبٖ ٚ ٕٞىبضاٖ ٘ساضز.

 اظ وٕتط ػٕٛٔي ا٘ساظپؽ ذبضخي اثط ػالٜٚٝث. زاضز ؾٙي زض وكٛض پبوؿتبٖ ٚخٛز ٔتغيط ٚاثؿتٍي

 زضآٔس ؾطا٘ٝ، ٔتغيطٞبي ثيٗ زاضي ٔؼٙي ٚ ٔثجت يضاثغٝ يه. اؾت ايٗ وكٛض زض ذهٛني ا٘ساظپؽ

 زض ٘طخ ثٟطٜ ٔتغيط ثطاي ٕٞچٙيٗ. زاضز ٚخٛز ذب٘ٛاضٞب ا٘ساظ پؽ ٚ ؾطا٘ٝ زضآٔس ضقس ٚ ثٟطٜ ٘طخ

ا٘ساظ  ٚ پؽ تٛضْ ٘طخ ثيٗ ٔؼىٛؾي يضاثغٝ. وٙس ٔي غّجٝ زضآٔسي اثط ثط خب٘كيٙي  اثط پبوؿتبٖ وكٛض

اي ثٝ تؼييٗ ػٛأُ ٔٛثط ثط  ( زض ٔغبِؼ2005ٝ)ؾيبثي ٚ ٘بضايبٖ .ٚخٛز زاضز وكٛض ايٗ زض ذب٘ٛاضٞب

، حؿبة ازٜ اؾت وٝ ٔتغيطٞبي زضآٔس ؾطا٘ٝا٘س. ٘تبيح ٘كبٖ ز ا٘ساظ زض وكٛض ػٕبٖ پطزاذتٝ پؽ
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خبضي ٚ اػتجبضات لبثُ تهطف زاضاي اثط ٔؿتميٓ ٚ ٔتغيطٞبي حدٓ پَٛ ٚ ٘طخ خٕؼيت قٟط٘كيٙي 

 زاض٘س. ا٘ساظپؽٔؼىٛؼ ضٚي  اثط

روشوموادها
ٌيطي  اي ٔغّٛة، ٔتٙبؾت ثب اٞساف ٔغبِؼٝ اظ ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ زض ايٗ ٔغبِؼٝ ثطاي زؾتيبثي ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ

 وٛوطاٖ ثٟطٜ ٌطفتٝ قسٜ اؾت. يٞب اظ ضاثغٝ تهبزفي ؾبزٜ ٚ ثطاي تؼييٗ تؼساز ٕ٘ٛ٘ٝ

ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙظٛض تؼييٗ حدٓ ثٝ ،عٛض زليك ٔكرم ٘يؿتٝآٔبضي ث  يخبٔؼٝ ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ حدٓ 

 نٛضت ظيط ذٛاٞس ثٛز:ي وٛوطاٖ ثٝضاثغٝ

2

22 .

d

st
n   

وُ ٚ  يحدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ n ،  زلت احتٕبِي ٔغّٛة d  ٚاضيب٘ؽ نفت ٔٛضز ٔغبِؼٝ،  2s وٝ زض ايٗ ضاثغٝ

96/1t= يه پيف ٔغبِؼٝ ا٘دبْ ٌطزيسٜاز ٕ٘ٛ٘ٝ، قٛز. زض ايٗ ٔغبِؼٝ ثطاي تؼييٗ تؼس اؾتفبزٜ ٔي 

پطؾكٙبٔٝ تىٕيُ قس. نفت ٔٛضز ٔغبِؼٝ ٔؿبحت ٔعضػٝ زض ٘ظط ٌطفتٝ قسٜ اؾت.  30وٝ زض آٖ 

وُ زض  يآٔبضي(، حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ي)ثسٖٚ زاقتٗ حدٓ خبٔؼٝٗ اؾبؼ ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ وٛوطاٖثط اي

قٟطؾتبٖ اؾتبٖ ذطاؾبٖ  چٟبض ٘فط اظ ثيٗ وكبٚضظاٖ 153تؼييٗ قس. ثٙبثطايٗ  153ايٗ ٔغبِؼٝ 

ٞب اظ  پطؾكٙبٔٝ عٛض تهبزفي ا٘تربة قسٜ ٚ تٕبٔيٟس، ٘يكبثٛض، ؾجعٚاض ٚ فطيٕبٖ ثٝٔك ضضٛي يؼٙي

 تىٕيُ قس. 1389حضٛضي زض ؾبَ  يعطيك ٔهبحجٝ

MNLالگً الجيت چىذگاوٍ)-ريش تحقيق
1 ) 

ٌيط٘سٜ زض ٔٛاخٟٝ ثب  تهٕيٓٞبيي وٝ فطز  اي تٍٙبتًٙ ثب ٔدٕٛػٝ تهٕيٓ اظ ضاثغٝ ٞبي ضفتبضي اٍِٛ

ٞبي ٔٛضز اقبضٜ زض  ٌيطز، ثطذٛضزاض اؾت. زض حبِت وّي، ٔجٙبي تهٕيٓ ٞبي ٔرتّف ٔي ٌعيٙٝ

ٌيط٘سٜ  ؾبظي ٔغّٛثيت حبنُ اظ ا٘تربة يه ٌعيٙٝ تٛؾظ تهٕيٓ ٞبي ضفتبضي، ثطاؾبؼ ثيكيٙٝ اٍِٛ

ٞبي ا٘تربة ٌؿؿتٝ ضا ٛ (. ا1984ٍِ)ٞبؾٕٗ ٚ ٔه فبزٖ، ثبقس ٞب ٔي زض ٔمبيؿٝ ثب ؾبيط ٌعيٙٝ

)الخيت اي ٞبي غيط ضتجٝ ٚ اٍِٛ 2اي اي ٔب٘ٙس الخيت ٔطتجٝ ٞبي ضتجٝ تٛاٖ ثٝ زٚ زؾتٝ وّي اٍِٛ ٔي

ٚ اٍِٛي  5اي ، الخيت پيچيسٜ، پطٚثيت چٙس خ4ّٕٝ، الخيت ٔتساذُ اي ، الخيت چٙس خ3ّٕٝقطعي

ي حبضط   (. زض ٔغبِؼ1985ٝ آويٛا ٚ ِطٔبٖ،-)ثٗ( تمؿيٓ وطز6الخيت ثب اضظـ ٘بٔحسٚز ٚ٘بٍٕٞٗ

                                                 
1- Multinomial Logit Model 

2-Ordered Logit Model 

3-Conditional Logit Model(CL) 

4- Nested Logit Model(NL) 

5- Multinomial Probit (MNP) 

6-Heteroscedastic Extreme Value (HEV) 
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اي اؾتفبزٜ  ٔٙظٛض اضظيبثي ثطذي اظ فطضيبت ٔغبِؼٝ ٕٞؿٛ ثب اٞساف ٔغبِؼٝ، اظ اٍِٛٞبي غيط ضتجٝثٝ

وٝ ثب  j يٞب ٔغّٛثيت ٌعيٙٝ قسٜ اؾت. ِصا زض ازأٝ ضٚاثظ ايٗ اٍِٛٞب ثطضؾي قسٜ اؾت. زض ايٗ اٍِٛ

Uj ز:قٛ نٛضت ظيط تؼطيف ٔي، ثٝقٛز ٘كبٖ زازٜ ٔي 

(1) 
 

، iثطاي فطز j ي ٔغّٛثيت ٔؼيٗ ٌعيٙٝ  i ،Vijثطاي فطز  j ئغّٛثيت تهبزفي ٌعيٙٝ Uijوٝ زض آٖ 

ijε ٝٙيثرف ٘بٔؼيٗ ٚ تهبزفي ٔغّٛثيت ٌعي j   ثطاي فطزi  اؾت. ثب فطو تٛظيغ ٌبٔجُ ثطايijε 

 (.1985ِطٔبٖ،  آويٛا ٚ-)ثٗنٛضت اٍِٛ الخيت ذٛاٞس ثٛزتبثغ احتٕبَ ا٘تربة ثٝ

ٖ احتٕبَ ٔيعا يٞبي الخيت زٌٚب٘ٝ وٝ ثطاي ٔحبؾجٝ اٍِٛي الخيت زض اثتسا تحت ػٙٛاٖ اٍِٛ

نٛضت ػٕٛٔي زضآٔسٜ ٚ ٞب ثٝ قس٘س، ٔؼطفي قس. ؾپؽ ايٗ اٍِٛ وبض ثطزٜ ٔيا٘تربة ثيٗ زٚ ٌعيٙٝ ثٝ

طاض ٌطفتٙس وٝ ثٝ ٔيعاٖ احتٕبَ ا٘تربة اظ ٔيبٖ زٚ ٌعيٙٝ ٚ يب ثيكتط ٔٛضز اؾتفبزٜ ل يثطاي ٔحبؾجٝ

(. زض التهبز، آٔبض ٚ   1996)الً٘،ثبقٙس اي ٔؼطٚف ٔي خّٕٝ ٞبي الخيت چٙسٌب٘ٝ يب چٙس اٍِٛ

اظ عطيك ضٌطؾيٖٛ ِٛخؿتيه ثب فطو ٚخٛز ثيف اظ زٚ  اي قٙبؾي، اٍِٛي الخيت چٙسخّٕٝظيؿت

ٌيط٘س وٝ ٔتغيط ٚاثؿتٝ  ٔيطاض ٞب ظٔب٘ي ٔٛضز اؾتفبزٜ لقٛز. ايٗ اٍِٛ عجمٝ زض ٔتغيط ٚاثؿتٝ ا٘دبْ ٔي

ثٙسي  زاض ضتجٝ عٛض ٔؼٙيضا ثٝ تٛاٖ آٟ٘ب اي اظ عجمبت وٝ ٕ٘ي دٕٛػٝ)ٔنٛضت اؾٕي)نٛضي( ثبقسثٝ

ٌطٜٚ زض  Jتطويجبت ثيٗ  ئٙظٛض آظٖٔٛ وّيٝاي ثٝ خّٕٝ ػجبضت زيٍط، اٍِٛي الخيت چٙسوطز(. ثٝ

 ثبقس. اٍِٛي الخيت زٌٚب٘ٝ ٔي J-1ظي ؾب قٛز. ايٗ ثٝ ٔفْٟٛ قجيٝ وبض ثطزٜ ٔئتغيط ٚاثؿتٝ ثٝ

 (:204)ٞيچ ٚ ٕٞىبضاٖ، نٛضت ظيط اؾتاي ثٝ خّٕٝؾبذتبض وّي اٍِٛي الخيت چٙس

(2)   (    )  
   (    )

  ∑    (    )
 
   

            j=1……………J 

 

(3)   (    )  
 

  ∑    (    )
 
   

 

Yi ٝٔكبٞسٜ قسٜ ثطاي ػضٛ  ئتغيط ٚاثؿتi  ،ْا Xi ٛثطزاض ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ ثطاي ػض i ٚ ْا βj 

 1اي ثٝ الخيت زٌٚب٘ٝ خّٕٝ، الخيت چٙسثبقس J=2 وٝنٛضتيزض پبضأتطٞبي ٔدَٟٛ ٔؼبزِٝ اؾت.

 قٛز. تجسيُ ٔي

ػٙٛاٖ ة يه عجمٝ اظ ٔتغيطٞبي ٚاثؿتٝ ثٝاي، ا٘ترب خّٕٝ ٔجٙبي انّي وبضثطز اٍِٛي الخيت چٙس

ػجبضت زيٍط، احتٕبَ ا٘تربة يه عجمٝ اظ ٔتغيط ٚاثؿتٝ زض ٔمبثُ ثبقس. ثٝ ٔمبيؿٝ ٔي يعجمٝ

ٌٛ٘ٝ ٔؼيبضي  ٔمبيؿٝ، ٞيچ يٌيطز. زض ا٘تربة عجمٝ ٔمبيؿٝ ٔٛضز اضظيبثي لطاض ٔي يا٘تربة عجمٝ

                                                 
1-Binary Logit Model 

ijijij VU 
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قٛز وٝ ذٛز ثٝ ٔفْٟٛ ػسْ إٞيت ا٘تربة ٞط يه اظ عجمبت ٔتغيط ٚاثؿتٝ زض  وبض ٌطفتٝ ٕ٘يثٝ

ٞبي ا٘تربة ٌؿؿتٝ ثب ؾبذتبض  اضظيبثي ٟ٘بيي اٍِٛ اؾت. اظ ؾٛي زيٍط، ضٚـ اضظيبثي ٚ ثطآٚضز اٍِٛ

ٔجتٙي ثط حساوثطؾبظي  1ٕ٘بيياي، ضٚـ حساوثط زضؾت خّٕٝ الخيت، اظ خّٕٝ اٍِٛ الخيت چٙس

 ثبقس. بٖ ٔكبٞسات ٔياحتٕبَ ٚلٛع ٕٞعٔ

ضٚز. ثٝ اػتمبز  وبض ٔي، ثطاي پيكبٔسٞبي ٔؿتمُ اظ ٞٓ ثٝاي خّٕٝ اٍِٛي الخيت چٙس ٕٞچٙيٗ

اي ٚ الخيت قطعي ثبيؿتي فمظ زض حبِتي ٔٛضز اؾتفبزٜ  خّٕٝ ( اٍِٛي الخيت چٙس1984زٖ)فب ٔه

ػجبضت دعا اظ ٞٓ فطو وطز. ثٝعٛض ٔٝٞب( ضا ث )ا٘تربةعٛض ٔحتُٕ، آِتط٘بتيٛٞبٝلطاض ٌيط٘س وٝ ثتٛاٖ ث

2)فٛق، اؾتمالَ آِتط٘بتيٛٞبي ٔدعا ٞبي زيٍط، فطو انّي اٍِٛ
IIAثبقس. ( زض يه ٔتغيط ٚاثؿتٝ ٔي 

ٔمبيؿٝ، ٔؿتمُ اظ ا٘تربة ؾبيط  ييؼٙي احتٕبَ ا٘تربة يه عجمٝ اظ ٔتغيط ٚاثؿتٝ زض ٔمبثُ عجمٝ

 .(2002عجمبت ٔتغيط ٚاثؿتٝ ثبقس)ٌطيٗ،

ظيطا ظٔب٘ي وٝ يه ٔتغيط ٔؿتمُ  .قٛز نٛضت ٔؿتميٓ ا٘دبْ ٕ٘يتفؿيط ضطايت ثٝزض ايٗ اٍِٛ 

ثٝ ؾبيط  ؛تغييط زض احتٕبَ ػالٜٚ ثط ايٙىٝ ٚاثؿتٝ ثٝ اضظـ ايٗ ٔتغيط ٔؿتمُ اؾت  ،يبثس افعايف ٔي

نٛضت حتٕبَ ثبثت ٘يؿت، تفؿيط ضطايت ثٝاظ آ٘دب وٝ ايٗ تغييط زض ا. ٞب ٘يع ثؿتٍي زاضز ٔتغيط

زٞس، تفؿيط  قٛز ٚ تٟٙب ػالٔت ضطيت وٝ خٟت تغييط احتٕبَ ضا ٘كبٖ ٔي ا٘دبْ ٕ٘ي ٔؿتميٓ

افعايف يبثس  Xk ثيبٍ٘ط ايٗ ٚالؼيت اؾت وٝ چٙب٘چٝ اضظـ ٔتغيط ٔؿتمُ kβ قٛز. ػالٔت ٔثجت ٔي

يبثس. اٌط ٔتغيط ٔؿتمُ ثٝ  اْ ٘ؿجت ثٝ آِتط٘بتيٛ ٔطخغ افعايف ٔي jاحتٕبَ لطاض ٌطفتٗ زض آِتط٘بتيٛ 

اْ  Kقٛز ٚ عجمٝ  ضطيت ثطآٚضز ٔي K-1عجمٝ ٚاضز اٍِٛ قٛز ثطاي ايٗ ٔتغيط  Kنٛضت ٌؿؿتٝ زض 

ز ٚ ؾبيط قٛ ٔطخغ ثطاي ايٗ ٔتغيط ٔؿتمُ زض ٘ظط ٌطفتٝ ٔي يػٙٛاٖ عجمٝزاضاي ضطيت نفط ٚ ثٝ

ضطايت، ٘ؿجت احتٕبالت ثطاي قٛ٘س. ثٝ خبي تفؿيط  عجمٝ ٔمبيؿٝ ٔي عجمبت ٔتغيط ٔؿتمُ ثب ايٗ

اْ ٘ؿجت ثٝ   jقٛز وٝ احتٕبَ لطاض ٌطفتٗ زض آِتط٘بتيٛ تفؿيط ٔي Exp(β)ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ

زض نٛضت ثبثت ثٛزٖ  x احتٕبَ لطاض ٌطفتٗ زض آِتط٘بتيٛ ٔطخغ ضا ثب تغييط يه ٚاحسي زض ٔتغيط

ثب افعايف ٔتغيط  ،اظ يه ثبقستط زٞس. اٌط ايٗ ٘ؿجت ثعضي ضا ٘كبٖ ٔي ٞب زض ايٗ عجمٝ ؾبيط ٔتغيط

اْ ثيكتط اظ آِتط٘بتيٛ ٔطخغ اؾت ٚ اٌط ايٗ ٘ؿجت  jاحتٕبَ لطاض ٌطفتٗ زض آِتط٘بتيٛ  xٔؿتمُ 

اْ ٘ؿجت ثٝ آِتط٘بتيٛ ٔطخغ ثب افعايف  jاحتٕبَ لطاض ٌطفتٗ زض آِتط٘بتيٛ  ،تط اظ يه ثبقسوٛچه

 اْ ٚ j ايٗ ٘ؿجت تٟٙب ثٝ زٚ آِتط٘بتيٛ (IIA)فطويبثس. ٕٞچٙيٗ ثب تٛخٝ ثٝ  ٔتغيط ٔؿتمُ وبٞف ٔي

 ٔطخغ ثؿتٍي زاضز ٚ اظ ؾبيط عجمبت ٔتغيط ٚاثؿتٝ ٔدعا اؾت.

                                                 
1-Maximum Likelihood Stimation 

2- Independence of Irrelavant Alternatives 
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ٔٙظٛض ثطضؾي اثطٌصاضي ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ ثط ٔتغيط ٚاثؿتٝ، زٚ آظٖٔٛ زض اٍِٛي الخيت چٙسٌب٘ٝ ثٝ

عٛض خساٌب٘ٝ ثطاي ٞط يه اظ ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ اٍِٛ ٔٛضز اؾتفبزٜ ثٝ 2ٚ ٚاِس 1ٕ٘بييحساوثط زضؾت

عٛض ٔثبَ ثطاي ٔتغيط ٕ٘بيي ثٝ(. زض ضاؾتبي اضظيبثي آظٖٔٛ حساوثط زضؾت1983ٌيطز)ٔبزال،  لطاض ٔي

Xi ٝي)اٍِٛي ٔتغيطٞبي ٔؿتمُفطو اؾبؾي آظٖٔٛ، ثطضؾي ٞط خفت اٍِٛ وٝ يىي قبُٔ وّي 

ي تمّيُ يبفتٝ يب )اٍِٛثبقس ثٛزٜ، ٔي Xiٔتغيطٞب ثٝ اؾتثٙبي ٔتغيط  ي( ٚ زيٍطي قبُٔ وّي3ٟٝ٘بيي

 قٛز: ظيط ٔحبؾجٝ ٔي ياظ ضاثغٝ (2)(. آٔبضٜ ايٗ آظ4ٖٛٔاٍِٛي ثب نطفب ػطو اظ ٔجسا

(4) )]()0([22  LLLL   

اٍِٛي تمّيُ  ٍِبضيتٓ زضؾتٕٙبيي  ( )   ٍِبضيتٓ زضؾتٕٙبيي اٍِٛي ٟ٘بيي ٚ ( )  وٝ زض آٖ

 قٛ٘س: يبفتٝ اؾت وٝ اظ ضٚاثظ ظيط ٔحبؾجٝ ٔي

(5)   ( )  ∑∑   

 

   

 

   

      (    ) 

(6)   ( )  ∑  

 

   

   (
  

 
) 

 jاْ زض عجمٝ  iاٌط ٔكبٞسٜ  1ijdاْ ٚ jا٘ساظٜ ٕ٘ٛ٘ٝ زض عجمٝ  jnا٘ساظٜ ٕ٘ٛ٘ٝ،  nزض ايٗ ضٚاثظ

 اؾت. 0ijdاْ لطاض ٌيطز زض غيط ايٙهٛضت

زاض ثيٗ  زاض ثبقس ثٝ ٔفْٟٛ ٚخٛز تفبٚت ٔؼٙي زض ؾغٛح اعٕيٙبٖ ٔٛضز ٘ظط ٔؼٙي2چٙب٘چٝ آٔبضٜ

ثبقس. ثٝ  زض اٍِٛ ٔي Xiاٍِٛ ٟ٘بيي ٚ اٍِٛ تمّيُ يبفتٝ اؾت وٝ ذٛز حبوي اظ إٞيت حضٛض ٔتغيط 

زاضي ثط ٔتغيط ٚاثؿتٝ اؾت. اظ ؾٛي زيٍط آٔبضٜ ٚاِس ػّٕي  ػجبضت زيٍط ايٗ ٔتغيط زاضاي اثط ٔؼٙي

ْٚ ٘ؿجت ضطيت ٔتغيط زٞس. ايٗ آٔبضٜ اظ تٛاٖ ز ٞبي فٛق ا٘دبْ ٔي ٔكبثٝ ايٗ آٔبضٜ ضا زض ثطضؾي

 قٛز: ٔؿتمُ ثٝ ا٘حطاف ٔؼيبض آٖ ٔحبؾجٝ ٔي

(7)    (
  

    
)  

عٛض ثٝ ٕ٘بيي، ثٝ ثطضؾي ايٗ فطو وٝ آيب ٔتغيط ٔؿتمُآٔبضٜ ٚاِس ٘يع ٕٞب٘ٙس آظٖٔٛ حساوثط زضؾت

ٞبي  ٚاِس تٟٙب زض ٕ٘ٛ٘ٝ يپطزاظز. آٔبضٜ ثبقس يب ذيط، ٔي زاض زض عجمبت ٔتغيط ٚاثؿتٝ ٔتفبٚت ٔي ٔؼٙي

ٞبي ثعضي ثؿيبض حؿبؼ اؾت. ايٗ زض حبِي اؾت  ٕ٘بيس ٚ ٚضاي ٕ٘ٛ٘ٝ ثعضي، ٘تبيح ٔٙبؾجي اضائٝ ٔي

                                                 
1- Likelihood Ratio Tests  

2- Wald test 

3-Final Model 

4-Intercept only Model 



 129 (919-941)صص9313پایيس/3 / ضمار6ٌتحقيقات اقتصاد كطايرزي/جلذ

ثٙب  ثبقس. ٞبي ثؿيبض وٛچه ٘يع لبثُ اعٕيٙبٖ ٚ ٔؼتجط ٔي ٕ٘بيي زض ٕ٘ٛ٘ٝوٝ آظٖٔٛ حساوثط زضؾت

ّف ثط آظٖٔٛ ٚاِس تطخيح زازٜ ٕ٘بيي زض ٔغبِؼبت ٔرتثٝ زاليُ شوط قسٜ آظٖٔٛ حساوثط زضؾت

 قٛز. ٔي

ٞب ٚ ٔؼيبضٞبي ٔتؼسزي ٔٛضز اؾتفبزٜ  ثطضؾي ذٛثي ثطاظـ اٍِٛي الخيت چٙسٌب٘ٝ آظٖٔٛ ٔٙظٛضثٝ

 قٛ٘س: نٛضت ظيط ٔحبؾجٝ ٔيثبقس وٝ ثٝ وبشة ٔي 2Rٞبي اظ خّٕٝ ايٗ ٔؼيبضٞب، آٔبضٜ .ٌيطز لطاض ٔي
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2R2زؾت آٔسٜ اظ ضٚاثظ فٛق تفؿيطي ٔؼبزَٝٞبي ثR  ٔؼِٕٛي ٘ساض٘س ٚ زض تفؿيط آٟ٘ب تٟٙب

(. زضنس 2003ٗ، يبثس)ٌطي تٛاٖ ٌفت وٝ ثب افعايف لسضت ثطاظـ اٍِٛ ٔمساض آٖ افعايف ٔي ٔي

ٞبي ثطآٚضز قسٜ زض اٍِٛ اؾت وٝ زضنس  R2ػٙٛاٖ خبيٍعيٙي ثطاي ٔمبزيط ثٝ ثيٙي  نحت پيف

(. اظ زيٍط 2008 ،)پبي ٚ نبِحوٙس ٔتغيط ٚاثؿتٝ ضا ثيبٖ ٔي 1ثٙسي( )زلت عجمٝثيٙي نحت پيف

 2ٞبي پيطؾٖٛ ٚ زٚيب٘ؽ تٛاٖ ثٝ آظٖٔٛ ٞبي ٔٛضز اؾتفبزٜ خٟت ثطضؾي ذٛثي ثطاظـ اٍِٛ ٔي آظٖٔٛ

لبثُ  ،زض اٍِٛ ٚخٛز زاضز 3نٛضت ٌؿؿتٝٞب زض ٔٛاضزي وٝ ٔتغيط ٔؿتمُ ثٝ اقبضٜ وطز. ايٗ آظٖٔٛ

  ٘س:قٛ ب اظ ضٚاثظ ظيط ٔحبؾجٝ ٔياػتٕبز ٘يؿتٙس. ايٗ ٔؼيبضٞ

 پيطؾٖٛ ٔؼيبض (11)
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1-Classification accuracy rate  

2-Pearson and Deviance 

3-Facto 
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تؼساز ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛضز ا٘تظبض زض  ijEاْ ٚ  jتؼساز ٕ٘ٛ٘ٝ ٔكبٞسٜ قسٜ زض آِتط٘بتيٛ  ijOزض ايٗ ضٚاثظ

 اْ اؾت. jآِتط٘بتيٛ 

وكبٚضظاٖ زض ذطاؾبٖ ضضٛي ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ  ا٘ساظ ثط ثط ٔيعاٖ پؽزض ضاؾتبي ثطضؾي ػٛأُ ٔٛ

 5تب  2ٔيّيٖٛ ضيبَ، ثيٗ  2ا٘ساظ وٕتط اظ ٔٛضز ٔغبِؼٝ زاضاي چٟبض عجمٝ )پؽايٙىٝ ٔتغيط ٚاثؿتٝ 

ثب اؾتفبزٜ اظ اعالػبت  ثبقس. ٔيّيٖٛ ضيبَ( ٔي 10ٔيّيٖٛ ضيبَ ٚ ثيف اظ  10تب  5ٔيّيٖٛ ضيبَ، ثيٗ 

 اٍِٛي ِٛخيت چٙسٌب٘ٝ ثطآٚضز قسٜ اؾت. ، SPSS 16افعاض  ٞب ٚ وبضثطز ٘طْ ٔٝ حبنُ اظ پطؾكٙب

نتايجوبحث
 10ا٘ساظي يؼٙي ثيف اظ  چٟبضْ پؽ يعجمٝ ،ٔمبيؿٝ ئطخغ يب عجمٝ يحبضط عجمٝ يزض ٔغبِؼٝ

اي( ٚ ٔتغيط اي ٚ اخبضٌٜطٜٚ)ّٔىي، ّٔىي اخبضٜيط ٔبِىيت زض ؾٝ ثبقس. ٔتغ ٔيّيٖٛ ضيبَ زض ؾبَ ٔي

وكبٚضظي ٚ ؾٝ فؼبِيت )يه فؼبِيت وكبٚضظي، زٚ فؼبِيت ٞبي وكبٚضظي زض ؾٝ ٌطٜٚ تٙٛع فؼبِيت

)ٔؿبحت ٔعضػٝ، ٞب نٛضت ٔتغيطٞبي ٌؿؿتٝ( ٚ ؾبيط ٔتغيطثٙسي قسٜ)ثٝ نٛضت عجمٝوكبٚضظي( ثٝ

يبفتي ؾبِيب٘ٝ ذب٘ٛاض(  زض تب قٟط، زضآٔس ؾبِيب٘ٝ ٚ يبضا٘ٝؾٗ، تدطثٝ، تؼساز افطاز ذب٘ٛاض، فبنّٝ ضٚؾتب 

 ا٘س. ٞبي پيٛؾتٝ زض اٍِٛي فٛق ٚاضز قسٜ نٛضت ٔتغيطثٝ

زاضي آٖ،  ٕ٘بيي ٚ ؾغٛح ٔؼٙئمبزيط آظٖٔٛ حساوثط زضؾت  اؾبؼ ٚ ثط 2ثط اؾبؼ ٘تبيح خسَٚ 

ٞبي ؾٗ، تدطثٝ ٚ تٙٛع  ٔتغيط، %99س ؾبِيب٘ٝ زض ؾغح اعٕيٙبٖ ٔتغيطٞبي تؼساز افطاز ذب٘ٛاض ٚ زضآٔ

%    90بحت ٔعضػٝ زض ؾغح اعٕيٙبٖ ٚ ٔتغيط ٔؿ %95ي وكبٚضظي زض ؾغح اعٕيٙبٖ ٞب فؼبِيت

ٕ٘بيي ثبقٙس. آظٖٔٛ حساوثط زضؾت ٔي ا٘ساظ وكبٚضظاٖ( اثطٌصاض )پؽزاض ثط ٔتغيط ٚاثؿتٝ عٛض ٔؼٙيثٝ

قٛز. ٘تبيح حبنُ اظ آظٖٔٛ  بزٜ ٔيٌصاضي ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ ثط ٔتغيط ٚاثؿتٝ اؾتف ثطاي ثطضؾي اثط

حبوي اظ ٚخٛز تفبٚت زاضي آٖ  ( ٚ ؾغح ٔؼٙي206/ 694)آظٖٔٛ ٟ٘بيي;ٕ٘بيي وّيحساوثط زضؾت

ثبقس. ثٝ ػجبضت زيٍط  ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ ٚ اٍِٛي ثسٖٚ حضٛض ايٗ ٔتغيطٞب ٔي ئيبٖ اٍِٛي ثب وّيٝ

قٛز. زض  غيط ٚاثؿتٝ پصيطفتٝ ٔيزض اٍِٛي حبضط فطو ٚخٛز ضاثغٝ ٔيبٖ ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ ٚ ٔت

ضاؾتبي ثطضؾي ذٛثي ثطاظـ اٍِٛي الخيت چٙسٌب٘ٝ ٚ ٘يع ٔيعاٖ ضاثغٝ ٔيبٖ ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ اٍِٛ 

ٞبي پيطؾٖٛ ٚ ٚآظٖٔٛ Pseudo R2 ٞب ٚ ٔؼيبضٞبي ٔتؼسزي ٔب٘ٙس ٚ ٔتغيط ٚاثؿتٝ، اظ آظٖٔٛ

 يٞبي ثطآٚضز قسٜ R2اؾبؼ ٘تبيح حبنُ اظ اٍِٛي حبضط ٚ ٔمبزيط  قٛز. ثط اؾتفبزٜ ٔي زٚيب٘ؽ

عٛض اؾتٙجبط وطز وٝ اٍِٛي الخيت فٛق اظ ٘ىٛيي ذٛثي ثطذٛضزاض اؾت ٚ تٛاٖ ايٗ فٛق، ٔي ياٍِٛ

 ئتغيطٞبي ٔؿتمُ ٔٛضز اؾتفبزٜ زض اٍِٛ، ٔيعاٖ ثباليي اظ تغييطات احتؿبة افطاز ٕ٘ٛ٘ٝ زض عجمٝ

  ٞبي ٔؿتمُ ٌؿؿتٝ زِيُ ٚخٛز ٔتغيطزٞٙس. زض ايٗ ٔغبِؼٝ ثٝ تٛضيح ٔي ا٘ساظي ا٘تربثي ضا پؽ

ثٙسي( اظ  )زلت عجمٝثيٙي نحيح ٔؼيبضٞبي پيطؾٖٛ ٚ زٚيب٘ؽ لبثُ اػتٕبز ٘يؿتٙس. زضنس پيف

ػٙٛاٖ ؾٛزٔٙسي اٍِٛي ٔٛضز ٔغبِؼٝ ٚ ثٝ زيٍط ٔؼيبضٞبي ٔٙبؾت خٟت اضظيبثي وبضثطزپصيطي ٚ



 131 (919-941)صص9313پایيس/3 / ضمار6ٌتحقيقات اقتصاد كطايرزي/جلذ

ثيبٖ قسٜ  3 ثبقس وٝ ٘تبيح آٖ زض خسَٚ بي ثطآٚضز قسٜ زض اٍِٛ ٔيٞ R2خبيٍعيٙي ثطاي ٔمبزيط 

زلت  يزٞٙسٜثبقس وٝ ٘كبٖ ٔي %9/67سي زض اٍِٛي حبضط ثطاثط ثٙ اؾت. ثط ايٗ اؾبؼ زلت عجمٝ

تغييط زض  %68ٍِٛي الخيت حبضط ٘عزيه ثٝ ايٗ اؾبؼ ا ثٙسي اٍِٛي اضائٝ قسٜ اؾت. ثط ثبالي عجمٝ

 ٕ٘بيس. ثيٙي ٔي زضؾتي پيفا٘ساظي ا٘تربثي ضا ثٝ پؽ يعجمٝاحتؿبة افطاز ٕ٘ٛ٘ٝ زض 

 اوذاز ي طبقٍ مقایسٍ پسالگًي الجيت ميان طبقٍ ايل 

ؾبظي ٚ ثطآٚضز ؾٝ اٍِٛي  ثب تٛخٝ ثٝ ٚخٛز چٟبض عجمٝ زض ٔتغيط ٚاثؿتٝ، ٘تبيح ٔطثٛط ثٝ قجيٝ

اٍِٛي الخيت اَٚ، آظٖٔٛ ٚاِس زٌٚب٘ٝ زض ؾٝ خسَٚ اضائٝ قسٜ اؾت. ٔمبزيط پبضأتطٞبي ثطآٚضز قسٜ 

اضائٝ قسٜ اؾت. اٍِٛي الخيت اَٚ اذتالفبت ٔيبٖ ٌطٜٚ اَٚ  4ٞبي احتٕبالت آٖ زض خسَٚ ٚ ٘ؿجت

ٔيّيٖٛ ضيبَ( ضا ٔٛضز  10ا٘ساظ ثيف اظ  ٔيّيٖٛ ضيبَ( ٚ ٌطٜٚ ٔمبيؿٝ)پؽ 2ا٘ساظ وٕتط اظ  )پؽ

زاضي آٖ ٔكرم اؾت وٝ  ٔؼٙيزٞس. ثب تٛخٝ ثٝ ٔمبزيط آظٖٔٛ ٚاِس ٚ ؾغح  ثطضؾي لطاض ٔي

عٛض ٔؼىٛؼ ٚ ٔتغيطٞبي ؾٗ، ؾغح ٔبِىيت ّٔىي ٚ زضآٔس ؾبِيب٘ٝ ثٝ ٔتغيطٞبي تؼساز افطاز ذب٘ٛاض،

زاضي ثط  عٛض ٔؿتميٓ ٚ ٔؼٙيي ضٚؾتب تب قٟط ثٝٞبي وكبٚضظي ٚ فبنّٝ اَٚ ٚ زْٚ تٙٛع فؼبِيت

ثبقٙس. ثب افعايف يه ٘فط ثٝ  اض ٔيچٟبضْ اثطٌص ياَٚ ٘ؿجت ثٝ عجمٝ يا٘تربة وكبٚضظاٖ زض عجمٝ

 %316/0ٔيّيٖٛ ضيبَ  2وٕتط اظ ا٘ساظ  ٞب احتٕبَ پؽ تؼساز افطاز ذب٘ٛاض ٚ ثب فطو ثجبت ؾبيط ٔتغيط

ٞب افطاز ذب٘ٛاض اظ عطيك وبض زض ثبقس. ظيطا زض ضٚؾتب ٔيّيٖٛ ضيبَ ٔي 10ا٘ساظ ثيف اظ  وٕتط اظ پؽ

ٔعز ثٝ التهبز ذب٘ٛازٜ وٕه نٛضت وبضٌط ضٚظٝقرهي ٚ يب وبض زض ذبضج اظ ٔعضػٝ ث ئعضػٝ

قٛ٘س ٚ ثبِغجغ ٔٙدط ثٝ افعايف زضآٔس ٚ زض  ػٙٛاٖ ٔٙبثغ زضآٔسي ذب٘ٛازٜ ٔحؿٛة ٔيوٙٙس ٚ ثٝ ٔي

ٔمبيؿٝ  ياَٚ ٘ؿجت ثٝ عجمٝ يا٘ساظ زض عجمٝ ٌطز٘س. احتٕبَ پؽ ا٘ساظ ذب٘ٛاض ٔي ٘تيدٝ افعايف پؽ

وٕتط اظ وكبٚضظا٘ي اؾت وٝ  (1-462/0;538/0%)54حسٚز  ض ٔيبٖ وكبٚضظاٖ ثب ٔبِىيت ّٔىيز

 .وٙٙس اي ثطاي ظٔيٗ پطزاذت ٕ٘ي ٞعيٙٝ ،اي زاض٘س. وكبٚضظا٘ي وٝ ٔبِه ظٔيٗ ٞؿتٙس ٔبِىيت اخبضٜ

، ض٘ساي زا يبثس ٚ زضآٔس آٟ٘ب اظ وكبٚضظا٘ي وٝ ظٔيٗ اخبضٜ تِٛيس آٟ٘ب وبٞف ٔي يايٗ ٞعيٙٝ ثٙبثط

ا٘ساظي ثبالتطي لطاض  پؽ يي زاض٘س ٚ زض عجمٝ ا٘ساظ ثيكتط زض ٘تيدٝ تٛا٘بيي پؽثيكتط اؾت. 

ا٘ساظ زض  ذٛز ثٝ ايٗ ٘تيدٝ ضؾيسٜ اؾت. ٘ؿجت احتٕبَ پؽ ي( زض ٔغبِؼ1386ٝ)ضحيٕي ٌيط٘س. ٔي

يبفتٝ  وبٞف (253/0-1;75/0%)75ي ٔمبيؿٝ ثب افعايف زضآٔس حسٚز اَٚ ٘ؿجت ثٝ عجمٝ يعجمٝ

 يٚ احتٕبَ ايٙىٝ وكبٚضظ زض عجمٝ ا٘ساظ وكبٚضظ افعايف يبفتٝ اؾت. ظيطا ثب افعايف زضآٔس ٔيعاٖ پؽ

يبثس. ثب فطو ثبثت ثٛزٖ ؾبيط ٔتغيطٞب، ثب افعايف يه ؾبَ  افعايف ٔي ،ا٘ساظي لطاض ٌيطز چٟبضْ پؽ

 10ا٘ساظ ثيف اظ  پؽ ثيكتط اظ %141/1ٔيّيٖٛ ضيبَ  2وٕتط اظ ا٘ساظ  ثٝ ؾٗ وكبٚضظ احتٕبَ پؽ

ٞبي  ثبقس. ظيطا ثب افعايف ؾٗ اظ يه ؾٛ تٛا٘بيي وكبٚضظ ثطاي ا٘دبْ فؼبِيت ٔيّيٖٛ ضيبَ ٔي

ٞبي ذٛز ضا ثيٗ فطظا٘ساٖ تمؿيٓ اظ ؾٛي زيٍط ظٔيٗ ٚ ؾبيط زاضايي يبثس ٚ وكبٚضظي وبٞف ٔي
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دٝ زض عجمبت پبييٗ زض ٘تي .ٙسٙو ا٘ساظ ٔي س ٚ وٕتط پؽ٘وٙٙس ٚ ثيكتط تٕبيُ ثٝ ٔهطف زاض ٔي

اؾبؼ ٘تبيح  ثط ا٘غجبق زاضز. (2006حؿٙبٖ) يس. ايٗ ٔٛضٛع ثب ٘تبيح ٔغبِؼٌٝ٘يط ا٘ساظي لطاض ٔي پؽ

زض ٔيبٖ وكبٚضظا٘ي وٝ ثٝ زٚ  چٟبضْ  ياَٚ زض ٔمبيؿٝ ثب عجمٝ يا٘ساظ زض عجمٝ احتٕبَ پؽ ،حبنُ

ثيكتط اظ وكبٚضظا٘ي اؾت وٝ ثٝ ؾٝ  (101/1-1;1/0%)10، حسٚز ا٘س فؼبِيت وكبٚضظي پطزاذتٝ

ي ٔٙدط ثٝ افعايف زضآٔس وكبٚضظ ٞبي وكبٚضظ ا٘س. افعايف تٙٛع فؼبِيت فؼبِيت وكبٚضظي پطزاذتٝ

ا٘ساظ وٙس ٚ احتٕبَ لطاض ٌطفتٗ  تٛا٘س ٔمساض ثيكتطي اظ ٔبظاز زضآٔس ذٛز ضا پؽ زض ٘تيدٝ ٔيٚ  ٜسق

 ي( ٘يع زض ٔغبِؼ1384ٝ)ظاٞسي ٔبظ٘سضا٘ي س ثٛز.اَٚ ذٛاٞ ئمبيؿٝ ثيكتط اظ عجمٝ يٚي زض عجمٝ

ي ضٚؾتب تب قٟط احتٕبَ   ذٛز ثٝ ايٗ ٘تيدٝ زؾت يبفتٝ اؾت. ثب افعايف يه ويّٛٔتط ثٝ فبنّٝ

اؾت. ظيطا ثب  ٔيّيٖٛ ضيبَ 10ا٘ساظ ثيف اظ  وٕتط اظ پؽ %219/1ٔيّيٖٛ ضيبَ  2وٕتط اظ ا٘ساظ پؽ

فطنت وبفي خٟت  يبثس ٚ ثب٘يب وكبٚضظ ثٝ ثب٘ه افعايف ٔي آٔس ضفت ٚ يٞعيٙٝ افعايف فبنّٝ اٚال

ساظ زض ثب٘ه ذٛاٞس ا٘ ضٚ وكبٚضظ تٕبيُ وٕتطي ثطاي پؽاظ ايٗ .٘ساضزضا ٔطاخؼت ٔتٛاِي ثٝ ثب٘ه 

چٙس  ا٘ساظ ٚخٝ ٘مسي ذٛز ٞط وٝ ثب وبٞف فبنّٝ وكبٚضظ تٕبيُ ثيكتطي ثطاي پؽزاقت. زضحبِي

 .ذٛز ثٝ ايٗ ٘تيدٝ زؾت يبفتٝ اؾت يؼٝ( زض ٔغب1386ِ)وٛچه زاضز. ضحيٕي

 اوذاز ي طبقٍ مقایسٍ الگًي الجيت ميان طبقٍ ديم پس

 ي(، ثٝ ثطضؾي ػٛأُ اثطٌصاض ثط ا٘تربة وكبٚضظاٖ زض عجم5ٝزض اٍِٛي الخيت زْٚ )خسَٚ 

ٔيّيٖٛ ضيبَ  10ا٘ساظي ثيف اظ  پؽ ئيّيٖٛ ضيبَ زض ٔمبيؿٝ ثب عجمٝ 5تب  2ا٘ساظي ثيٗ  پؽ

زاضي آٖ ٔكرم اؾت وٝ  پطزاذتٝ قسٜ اؾت. ثب تٛخٝ ثٝ ٔمبزيط آظٖٔٛ ٚاِس ٚ ؾغح ٔؼٙي

عٛض ٔؼىٛؼ ٚ ٔتغيطٞبي ؾٗ، ؾغح افطاز ذب٘ٛاض، زضآٔس ؾبِيب٘ٝ، ثٝٔتغيطٞبي تدطثٝ وكبٚضظ، تؼساز 

زاضي ثط ا٘تربة  عٛض ٔؿتميٓ ٚ ٔؼٙيثٝ ضٚؾتب تب قٟط يٞبي وكبٚضظي ٚ فبنّٝ زْٚ تٙٛع فؼبِيت

ثبقٙس. ثب فطو ثبثت  ٌصاض ٔي ٔمبيؿٝ اثط يا٘ساظي ٘ؿجت ثٝ عجمٝ زْٚ پؽ يبٚضظاٖ زض عجمٝوك

ٔيّيٖٛ ضيبَ حسٚز  5تب  2ا٘ساظ ثيٗ  احتٕبَ پؽ يثٛزٖ ؾبيط ٔتغيطٞب، ثب افعايف يه ٚاحسي تدطثٝ

وكبٚضظ ثيكتط  ي. ظيطا ٞطچٝ تدطثٝ ٌطزز ٔيّيٖٛ ضيبَ ٔي 10ا٘ساظ ثيف اظ  وٕتط اظ پؽ 776/0%

زض  ٌيطز. نٛضت ٔٙبؾت ٚ ثٝ ٔٛلغ ا٘دبْ ٔيٞبي تِٛيس اظ ؾٛي وكبٚضظ ثٝ وبضٌيطي ٟ٘بزٜ، ثٝثبقس

ا٘ساظ ضا جغ آٖ زضآٔس ٚ زض ٟ٘بيت ٔيعاٖ پؽ٘تيدٝ تِٛيس ٚ ػّٕىطز ٔحهَٛ ٚي ثٟجٛز يبفتٝ ٚ ثٝ ت

 %206/5زْٚ  يا٘ساظ زض عجمٝ احتٕبَ پؽ ،زٞس. ثب افعايف يه ٚاحسي تؼساز افطاز ذب٘ٛاض افعايف ٔي

اَٚ ٘ؿجت ثٝ  يا٘ساظ زض عجمٝ ثبقس. ٘ؿجت احتٕبَ پؽ چٟبضْ ٔي يا٘ساظ زض عجمٝ وٕتط اظ پؽ

يبفتٝ اؾت. ثب افعايف يه  وبٞف ( 127/1-1;127/0%)13ي ٔمبيؿٝ ثب افعايف زضآٔس حسٚز عجمٝ

ا٘ساظ ثيف اظ  ثيكتط اظ پؽ %099/1ٔيّيٖٛ ضيبَ  3تب  2يٗ ا٘ساظ ث احتٕبَ پؽ ،ؾبَ ثٝ ؾٗ وكبٚضظ

چٟبضْ زض ٔيبٖ  يزْٚ زض ٔمبيؿٝ ثب عجمٝ يا٘ساظ زض عجمٝ ثبقس. احتٕبَ پؽ ٔيّيٖٛ ضيبَ ٔي 10
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وٕتط اظ  (089/1-1;089/0%)9/8، حسٚز ا٘س وكبٚضظا٘ي وٝ زٚ ٘ٛع فؼبِيت وكبٚضظي ا٘دبْ زازٜ

ثب افعايف وٝ ا٘س. ٕٞچٙيٗ ٘تبيح ٘كبٖ زازٜ  وكبٚضظا٘ي اؾت وٝ ؾٝ ٘ٛع فؼبِيت وكبٚضظي ا٘دبْ زازٜ

وٕتط اظ  %127/1ٔيّيٖٛ ضيبَ  3تب  2 ا٘ساظ ثيٗ احتٕبَ پؽ ،ضٚؾتب تب قٟط ييه ويّٛٔتط ثٝ فبنّٝ

 ٔيّيٖٛ ضيبَ اؾت. 10ا٘ساظ ثيف اظ  پؽ

 اوذاز ي طبقٍ مقایسٍ الگًي الجيت ميان طبقٍ سًم پس

ا٘ساظي ؾْٛ زض  پؽ ياثطٌصاض ثط ا٘تربة وكبٚضظاٖ زض عجمٝزض اٍِٛي الخيت ؾْٛ، ثٝ ثطضؾي ػٛأُ 

(. ثب تٛخٝ ثٝ ٔمبزيط آظٖٔٛ ٚاِس ٚ 6ا٘ساظي چٟبضْ پطزاذتٝ قسٜ اؾت)خسَٚ  پؽ ئمبيؿٝ ثب عجمٝ

عٛض ٔؼىٛؼ ٚ ٔؿبحت ٔعضػٝ ٚ زضآٔس ؾبِيب٘ٝ، ثٝ  زاضي آٖ ٔتغيطٞبي تدطثٝ وكبٚضظ، ؾغح ٔؼٙي

زاضي  عٛض ٔؿتميٓ ٚ ٔؼٙيوكبٚضظي ٚ فبنّٝ ضٚؾتب تب قٟط ثٝٞبي  ٔتغيطٞبي ؾغح زْٚ تٙٛع فؼبِيت

ثبقٙس. ثب فطو ثبثت ثٛزٖ  ٔمبيؿٝ اثطٌصاض ٔي يؾْٛ ٘ؿجت ثٝ عجمٝ يثط ػضٛيت افطاز زض عجمٝ

ؾْٛ  يا٘ساظ وكبٚضظاٖ زض عجمٝ ؾبيط ٔتغيطٞب، ثب افعايف يه ٚاحسي ٔؿبحت ٔعضػٝ احتٕبَ پؽ

وكت اؾتفبزٜ اظ  ظيطا افعايف ؾغح ظيط ٌطزز. ٔمبيؿٝ ٔي يعجمٝ ا٘ساظ زض وٕتط اظ پؽ 903/0%

ثٝ ٘حٛي وٝ ضا٘سٔبٖ  .ٕ٘بيس پصيط ٔي وبض تٛخيٝ ٞبي وكبٚضظي ضا زض ثطاثط ٘يطٚي فٙبٚضي ٔبقيٗ

ضحيٕي  قٛز. ٔحهَٛ زض ٚاحس ؾغح افعايف ٚ زض ٘تيدٝ ٔبظاز زضآٔسي ثطاي وكبٚضظاٖ ايدبز ٔي

 ي)ويّٛٔتط( فبنّٝت يبفتٝ اؾت. ثب افعايف يه ٚاحسي٘تيدٝ زؾ ( زض ٔغبِؼٝ ذٛز ثٝ اي1386ٗ)

ا٘ساظ زض  ثيكتط اظ پؽ %211/2سٚز ؾْٛ ح يا٘ساظ وكبٚضظاٖ زض عجمٝ ضٚؾتب تب قٟط احتٕبَ پؽ

ؾْٛ  يا٘ساظ زض عجمٝ قٛز. ٕٞچٙيٗ ٘تبيح ٘كبٖ زازٜ اؾت وٝ احتٕبَ پؽ ٔمبيؿٝ ٔي يعجمٝ

% 38، حسٚز پطزاظ٘س ٔمبيؿٝ زض ٔيبٖ وكبٚضظا٘ي وٝ ثٝ زٚ فؼبِيت وكبٚضظي ٔي ي٘ؿجت ثٝ عجمٝ

ػجبضت زيٍط پطزاظ٘س. ثٝ  ثيكتط اظ افطازي اؾت وٝ ثٝ ؾٝ فؼبِيت وكبٚضظي ٔي (1-381/1;381/0)

 ئمبيؿٝ ثيكتط اظ عجمٝ يا٘ساظ زض عجمٝ احتٕبَ پؽ ،ٞبي وكبٚضظي ثيكتط قٛز چٝ تٙٛع فؼبِيتٞط

 ثبقس. ساظي ٔيا٘ ؾْٛ پؽ

گيريوپيشنهادهانتيجه
 خٟت زض ٟٔٓ السأي ،زٞٙس قىُ ضا ضٚؾتبييبٖ پؽ ا٘ساظ ضفتبض تٛا٘ٙس ٔي ػٛأّي چٝ وٝ ايٗ ثطضؾي

 پؽ زيٍط ػجبضت ثبقس. ثٝٔي ٌصاضي ؾطٔبيٝ ؾٕت ثٝ آ٘دب ٚ اظ ا٘ساظپؽ ؾٕت ثٝ ٔبِي ٔٙبثغ ٞسايت

 قٛز، قٙبذتٝ وٙٙسٜتكٛيك ػٛأُ چٝ ٚ ٔحسٚزوٙٙسٜ ػٛأُ چٝ ا٘ساظثط پؽ ٔٛثط ػٛأُ وٝ آٖ اظ

    افعايف ثطاي الظْ ثؿتط ٔحسٚزوٙٙسٜ ػٛأُ تضؼيف ٚ وٙٙسٜتكٛيك ػٛأُ ثب تمٛيت تٛاٖ ٔي

 قطايظ ثٟجٛز زض خٟت ٚ ٕ٘ٛز فطاٞٓ ضا ٞب ٌصاضي ؾطٔبيٝ خٟت الظْ ٔٙبثغ عطيك آٖ اظ ٚ ا٘ساظپؽ

ٚيػٜ وٕجٛز ؾطٔبيٝ زض ثرف وكبٚضظي ثٝ زِيُي حبضط ثٌٝبْ ثطزاقت. زض ٔغبِؼٝ ظ٘سٌي ضٚؾتبيبٖ

ثط ٔٛ ، ػٛأُ٘ساظ زض ٔيبٖ وكبٚضظاٖ ايٗ اؾتبٖا زض اؾتبٖ ذطاؾبٖ ضضٛي ٚ ثب تٛخٝ ثٝ پتب٘ؿيُ پؽ
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٘تبيح ٘كبٖ زاز ٌب٘ٝ ثطضؾي قسٜ اؾت. اؾتفبزٜ اظ اٍِٛي الخيت چٙسوكبٚضظاٖ ثب  ا٘ساظ ثط ٔيعاٖ پؽ

ٞبي ؾٗ، تدطثٝ ٚ  ، ٔتغيط%99س ؾبِيب٘ٝ زض ؾغح اعٕيٙبٖ ذب٘ٛاض ٚ زضآٔٔتغيطٞبي تؼساز افطاز وٝ 

 %90ٚ ٔتغيط ٔؿبحت ٔعضػٝ زض ؾغح اعٕيٙبٖ  %95ي وكبٚضظي زض ؾغح اعٕيٙبٖ ٞب تٙٛع فؼبِيت

 ثبقٙس.  ا٘ساظ وكبٚضظاٖ( اثطٌصاض ٔي )پؽزاض ثط ٔتغيط ٚاثؿتٝ عٛض ٔؼٙيثٝ

ثط ا٘ساظ وكبٚضظاٖ ٔٛتٛا٘س زض افعايف پؽ پيكٟٙبزات شيُ ٔيوٝ ضؾس  ٞب ثٝ ٘ظط ٔي ثب تٛخٝ ثٝ يبفتٝ

 ٚالغ قٛز:

ا٘ساظ وكبٚضظاٖ، ايدبز ثؿتط ٞبي وكبٚضظي ثط ٔيعاٖ پؽتٛخٝ ثٝ تبثيط ٔثجت تٙٛع فؼبِيت ثب -

ٞبي وكبٚضظي تٛؾظ ضٚؾتبييبٖ ثبػث  آٔٛظقي ٚ التهبزي ٔٙبؾت خٟت افعايف تٙٛع فؼبِيت

 قٛز. ا٘ساظ وكبٚضظاٖ ٔي ٚ زض ٘تيدٝ افعايف پؽوبٞف ضيؿه ٚ افعايف زضآٔس 

تٛاٖ زضآٔس وكبٚضظاٖ ضا اظ  وكبٚضظاٖ، ٔي يا٘ساظ اظ زضآٔس ؾبِيب٘ٝ ثيط ٔثجت ؾٟٓ پؽثب تٛخٝ ثٝ تب -

ٞبي  تطٚيدي ٔٙبؾت خٟت وؿت ٟٔبضت -ٞبي آٔٛظقي وبضٌيطي ضٚـٝٞبي ٔىُٕ، ث عطيك فؼبِيت

ثٝ  زاز تب ٔٙدط  اضتمبء ٞبي تِٛيسبٚضظي خٟت وبٞف ٞعيٙٝٞبي ٘ٛيٗ وك ٔٛضز ٘يبظ ٚ آقٙبيي ثب ضٚـ

 ا٘ساظ وكبٚضظاٖ قٛز. افعايف پؽ

زؾتطؾي وٝ قٛز  ضٚؾتب تب ثب٘ه ثط افعايف پؽ ا٘ساظ پيكٟٙبز ٔي يثيط ٔٙفي فبنّٝثب تٛخٝ ثٝ تب -

ٞبي  ٚ نٙسٚق ٞبي وٛچه ثب٘ىياظ عطيك ايدبز ثب٘ه ؾيبض يب ثبخٝ وكبٚضظاٖ ثٝ ٔٙبثغ اػتجبضي

 ا٘ساظ زض ضٚؾتبٞب افعايف يبثس.پؽ

ٞبي الظْ خٟت وٝ فؼبِيتقٛز ا٘ساظ، پيكٟٙبز ٔيي ٔثجت ؾغح ظيط وكت ٚ پؽثب تٛخٝ ثٝ ضاثغٝ -

 ؾبظي اضاضي وكبٚضظي اػٕبَ قٛز.اخطاي عطح يىپبضچٝ

 وٝ قٛزاٖ پؽ ا٘ساظ وكبٚضظاٖ پيكٟٙبز ٔئثجت ثيٗ ٔبِىيت ظٔيٗ ٚ ٔيع يثب تٛخٝ ثٝ ضاثغٝ -

 تؿٟيالتي خٟت ذطيس ظٔيٗ ثطاي وكبٚضظاٖ وٓ زضآٔس فطاٞٓ ٌطزز.
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ٞبي ضٚؾتبيي )ٔغبِؼٝ ٔٛضزي اؾتبٖ  ذب٘ٛاضا٘ساظ  . تٛضْ ٚ پؽ1383لطثب٘ي ْ. پطٔٝ ظ.  .7

 .187-169(: 19)6. ٞبي التهبزي ايطاٖ فبضؼ(. فهّٙبٔٝ پػٚٞف

. ضطٚضت غضف وبٚي زض ٚخٜٛ ٘ظطي ٚ اخطايي ػساِت . فهّٙبٔٝ 1385ٔؤٔٙي ف.  .8

 .30-15: 14ٚ 13تىبپٛ. 

. ثطضؾي ٔجب٘ي ٘ظطي ٚ تدطثي اػتجبضات ضٚؾتبيي. تٟطاٖ، ٚظاضت 1377ٔؼظٕي ْ.  .9

 خٟبز وكبٚضظي، ٔطوع تحميمبت ٚ ثطضؾي ٔؿبئُ ضٚؾتبيي.

. ثطضؾي اثط ؾبذتبض ؾٙي خٕؼيت ثط پؽ ا٘ساظ خبٔؼٝ. 1387٘ٛفطؾتي ْ. احٕسي ْ.  .10

 .56-43( : 1)8ٞبي التهبزي .فهّٙبٔٝ پػٚٞف
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 هاپيوست
 اوذاز كطايرزان گاوٍ عًامل مؤثر بر ميسان پس متغيرَاي مستقل الگًي لًجيت چىذ -9جذيل 

 

 كطايرزاناوذازي اوتخابي از سًي  عًامل مؤثر بر طبقٍ پس -1جذيل 

 ٔتغيط χ2 -2 Log Likelihood آٔبضٜ

178/7 ns  ٔمساض ثبثت 337/208 

213/8  ؾٗ 907/214 **

894/9  تدطثٝ 588/216 **

484/12  تؼساز افطاز ذب٘ٛاض 178/219 *

492/14  تٙٛع فؼبِيت ٞبي وكبٚضظي 186/221 **

545/6  ٔؿبحت ٔعضػٝ 239/213 ***

435/3 ns
 ٔبِىيت 129/210 

769/11  زضآٔسؾبِيب٘ٝ 463/218 *

279/5 ns
 فبنّٝ ضٚؾتب تب قٟط 973/211 

 ٚاحس ؾٙدف تٛنيف ٔتغيطٞب

   :جمعيتي -َاي اجتماعي يیصگي

 ؾبَ ؾٗ ؾطپطؾت ذب٘ٛاض (X1) ؾٗ وكبٚضظ

 ؾبَ تدطثٝ  ظضاػت، ثبغساضي ٚ زأپطٚضي وكبٚضظ (X2) ٔتٛؾظ تدطثٝ وكبٚضظ

 ٘فط وبض ذب٘ٛازٌي قبغُ وكبٚضظي  ٘يطٚي (X4) ذب٘ٛاضتؼساز افطاز 

   :َاي مسرعٍ يیصگي

 ػسز ٞبي ظضاػت، ثبغساضي ٚ زأپطٚضي فؼبِيت (X5) ٞبي وكبٚضظي تٙٛع فؼبِيت

 ٞىتبض ٔؿبحت ٔعضػٝ ٚ ثبؽ (X6) وكت ؾغح ظيط

 3ٞطزٚ;     2اي; اخبضٜ    1قرهي; ٔبِىيت ٔعاضع ظيطوكت (X7) ٔبِىيت ٔعضػٝ

 ويّٛٔتط  (X8) فبنّٝ ضٚؾتب تب قٟط

   :َاي اقتصادي يیصگي

 (9X) ؾبِيب٘ٝ وكبٚضظ  زضآٔس
 وُ زضآٔس ؾبِيب٘ٝ وكبٚضظ 

 اظ فؼبِيت ظضاػت، ثبغساضي ٚ زأپطٚضي
 ٔيّيٖٛ ضيبَ

 ٔيّيٖٛ ضيبَ  يبضا٘ٝ زض يبفتي ؾبِيب٘ٝ ذب٘ٛاض
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 اطالعات برازش كلي مذل

 -2 Log Likelihood 
2 

162/129 694/206 وُایي * 

 کًیي برازشيآزمًوُاي و

Pseudo R-Square 

Cox and Snell                                  63/0 

Nagelkerke                                      68/0 

McFadden                                        38/0 

 زاض زض ؾغح پٙح زضنس  ٔؼٙي **زاض زض ؾغح يه زضنس   ٔؼٙي *

 ٔؼٙي ثي  nsزاض زض ؾغح پٙح زضنس   ٔؼٙي***
 

 بىذي افراد ومًوٍ در الگً طبقٍ -3جذيل 

 پيف ثيٙي

  1ٌطٜٚ  2ٌطٜٚ  3ٌطٜٚ  4ٌطٜٚ  زضنس پيف ثيٙي نحيح

 1ٌطٜٚ  10 2 2 0 4/71%

 2ٌطٜٚ  1 12 12 0 48%

 3ٌطٜٚ  1 7 39 6 6/73%

 4ٌطٜٚ  0 1 10 28 80/71%

 زضنسوّي %2/9 %8/16 %1/48 %26 9/67%
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اوذاز  پس) چُارم( يميليًن ریال 1اوذاز كمتر از  پس) ايلميان طبقٍ  ايلجيت الگًي ال -4جذيل

 ( متغير يابستٍميليًن ریال91بيص از 

 ٔتغيط  ضطايت ا٘حطاف ٔؼيبض آٔبضٜ ٚاِس Exp(B) Exp(B)% ثطاي90فبنّٝ اػتٕبز 

      حس پبييٗ حس ثبال

   239/5  ٔمساض ثبثت 738/6 944/2 **

297/1 005/1 141/1 118/4  ؾٗ 132/0 065/0 **

029/1 782/0 897/0 420/2 ns  تدطثٝ -109/0 070/0 

717/0 139/0 316/0 596/7  تؼساز افطاز ذب٘ٛاض -152/1 418/0 *

599/5 921/0 271/2 172/3 *** 46/0 820/0 [ 1;ٞبي وكبٚضظي تٙٛع فؼبِيت ] 

224/1 99/0 101/1 176/3 *** 054/0 096/0 [ 2; ٞبي وكبٚضظي تٙٛع فؼبِيت ] 

     0(b) [ 3; ٞبي وكبٚضظي تٙٛع فؼبِيت ] 

326/1 681/0 950/0 091/0 ns  ٔؿبحت ٔعضػٝ -051/0 170/0 

920/0 232/0 462/0 827/4 ** 351/0 772/0- [ 1;ٔبِىيت ] 

910/22 191/0 091/2 365/0 ns  221/1 738/0 [ 2;ٔبِىيت ] 

     0(b) [ 3;ٔبِىيت ] 

068/1 059/0 253/0 498/3  زضآٔسؾبِيب٘ٝ -376/1 736/0 ***

486/1 999/0 219/1 799/3  فبنّٝ ضٚؾتب تب قٟط 198/0 101/0 **

 ٔؼٙي ثيnsزاض زض ؾغح پٙح زضنس  ٔؼٙي ***زاض زض ؾغح پٙح زضنس   ٔؼٙي **زاض زض ؾغح يه زضنس  ٔؼٙي *
 

 

 

 

 

 

 



 140 چىذگاوٍبا استفادٌ از الگًي الجيت  اوذاز كطايرزان ثر بر ميسان پسًبررسي عًامل م

 چُارم( يميليًن ریال 5تا  1اوذاز بيه پس) ديمميان طبقٍ  ديمجيت الگًي ال - 5جذيل

 ( متغير يابستٍميليًن ریال91اوذاز بيص از  پس)
 ٔتغيط ضطايت ا٘حطاف ٔؼيبض آٔبضٜ ٚاِس Exp(B) Exp(B)% ثطاي90فبنّٝ اػتٕبز 

      حس پبييٗ حس ثبال

   094/5  ٔمساض ثبثت 119/6 711/2 *

224/1 987/0 099/1 990/2  ؾٗ 095/0 055/0 ***

030/1 585/0 776/0 090/3  تدطثٝ -254/0 144/0 ***

805/34 779/0 206/5 934/2  تؼساز افطاز ذب٘ٛاض -237/1 722/0 ***

622/7 286/0 477/1 217/0 ns
 837/0 390/0 [ 1;ٞبي وكبٚضظي تٙٛع فؼبِيت ] 

197/1 991/0 089/1 145/3 *** 048/0 085/0 [ 2; ٞبي وكبٚضظي تٙٛع فؼبِيت ] 

. . . . . 0(b) [ 3; ٞبي وكبٚضظي تٙٛع فؼبِيت ] 

265/1 707/0 964/0 140/0 ns
 ٔؿبحت ٔعضػٝ -055/0 148/0 

132/4 014/0 238/0 973/0 ns
 457/1 437/1- [ 1;ٔبِىيت ] 

223/59 269/0 988/3 010/1 ns
 377/1 383/1 [ 2;ٔبِىيت ] 

. . . . . 0(b) [ 3;ٔبِىيت ] 

274/1 997/0 127/1 798/2  زضآٔسؾبِيب٘ٝ -031/0 019/0 ***

274/1 997/0 127/1 668/3  فبنّٝ ضٚؾتب تب قٟط 120/0 062/0 ***

 ٔؼٙي ثيnsزاض زض ؾغح پٙح زضنس  ٔؼٙي ***زاض زض ؾغح پٙح زضنس         ٔؼٙي **زاض زض ؾغح يه زضنس  ٔؼٙي *
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 چُارم( يميليًن ریال 91تا  5پس اوذاز بيه) سًمميان طبقٍ  سًمجيت الگًي ال -6جذيل 

 ( متغير يابستٍميليًن ریال91پس اوذاز بيص از )
 ٔتغيط ضطايت ا٘حطاف ٔؼيبض آٔبضٜ ٚاِس Exp(B) Exp(B)% ثطاي90فبنّٝ اػتٕبز 

      حس پبييٗ حس ثبال

   345/6  ٔمساض ثبثت 020/9 581/3 *

117/1 935/0 022/1 230/0 ns
 ؾٗ 021/0 045/0 

944/0 678/0 800/0 993/6  تدطثٝ -223/0 084/0 *

017/1 950/0 983/0 885/4 ns
 تؼساز افطاز ذب٘ٛاض -766/0 347/0 

448/21 641/0 709/3 143/2 ns
 895/0 311/1 [ 1;ٞبي وكبٚضظي تٙٛع فؼبِيت ] 

982/1 963/0 381/1 078/3 *** 104/0 323/0 [ 2; ٞبي وكبٚضظي تٙٛع فؼبِيت ] 

     0(b) [ 3; ٞبي وكبٚضظي تٙٛع فؼبِيت ] 

985/0 827/0 903/0 276/5  ٔؿبحت ٔعضػٝ -102/0 045/0 **

016/0 017/0 171/0 328/2 ns
 157/1 765/1- [ 1;ٔبِىيت ] 

538/22 306/0 624/2 773/0 ns
 097/1 965/0 [ 2;ٔبِىيت ] 

     0(b) [ 3;ٔبِىيت ] 

690/1 004/0 077/0 643/2  زضآٔسؾبِيب٘ٝ -092/2 571/1 ***

716/21 225/0 211/2 897/2  فبنّٝ ضٚؾتب تب قٟط 650/1 969/0 ***

  ٔؼٙي ثيnsزاض زض ؾغح پٙح زضنس  ٔؼٙي ***زاض زض ؾغح پٙح زضنس         ٔؼٙي **زاض زض ؾغح يه زضنس  ٔؼٙي *   
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