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 چکیده 

-1931یهای تلفیقی طی دوره زمانهدف از این پژوهش برآورد ظرفیت مالیاتی استان کردستان با استفاده از رویکرد داده

های مورد بررسی بیشتر از عملکردآن بووده و درطوی دوره دهدکه ظرفیت مالیات ستانی در طی سالنتایج نشان میاست.  1939

متغیرهوای ارز  افوزوده ب وش . در همین رابطه  نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مورد بررسی روند افزایشی داشته است

یر معنادار و مثبتی بر درآمد مالیاتی استان داشته است کوه بوا مبوانی ن وری و مطالعوات خدمات، ساختمان و صنعت و معدن تأث

باشد. همچنین متغیردرآمد سرانه و نرخ مشارکت نیز تأثیر مثبت و معناداری بر درآمد مالیواتی اسوتان داشوته پیشین سازگار می

ی این استان دریافت گردیوده اسوت بوه طوریکوه توال  است. عالوه بر این در طول زمان بتدریج ب ش بیشتری از ظرفیت مالیات

رسیده است. در عوین حوال در دوره موورد بررسوی شوکاف 1931درصد در سال 38به حدود 1939درصد در سال  76مالیاتی از 

ط درصد از عملکرد متوسو 3هزار میلیون ریال بوده است که این رقم بیش از  131مالیاتی استان کردستان به طور متوسط حدود 

 بودجه عمرانی استان طی این دوره بوده است.

 

 JEL:H2,H21,P52 طبقه بندی

 تال  مالیاتی، ارز  افزوده ب شی، داده های تلفیقی ،: ظرفیت مالیاتیواژه های کلیدی
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Abstract: 

In this paper the tax capacity of Kurdistan province has been estimated using a panel data 

model for the period 1994-2012.The results show that taxation capacity during the years 

studied has been greater than its performance and it has experienced an increasing trend. In 

addition, the results indicate that the value added shares of services, building, industry and 

mine sectors have had positive and significant effects on tax incomes. The per capita income 

and participation rate also have had positive and significant effects on tax incomes. 

Furthermore through the time the more amounts of taxes has been collected in Kurdistan 

province, as it has been increased from 67 percent in 1994 to 85 percent in 2012.     
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 مقدمه

، جلووگیری از بهبود عدالت اجتمواعی و اقتصوادی ،ای درتعدیل ثروت و درآمددرآمدهای مالیاتی نقش و عملکرد گسترده

های مهم و قوی در اجرای سیاست های دولت در مقابلوه بوا  تشدید نابرابری های درآمدی از طریق توزیع مجدد آن دارد و از ابزار

ها یکی از دالیول اساسوی تفواوت درآمود دهد که توان مالیاتی دولتمطالعات اخیر نشان می بحران های اقتصادی بشمار می رود.

(. به بیان دیگر توانایی دولت در 1931؛ پژویان و محمدی Dincecco and Prado 2012باشد)سرانه کشورها در بلندمدت می

 شورها دارد.  کسب درآمدهای مالیاتی در بلندمدت تأثیر بسزایی بر درجه توسعه یافتگی ک

هوای گوردد: کوه یکوی از آنهوا پوایین بوودن ظرفیوتبه طور کلی پایین بودن درآمدهای مالیاتی از دو مسوأله ناشوی موی

مالیاتی)حداکثر درآمد مالیاتی قابل وصول با توجه به ساختار اقتصادی( اسوت و دو  اینکوه مقاموات مالیواتی توال  کوافی بورای 

-به عمل نمی آورند. در کشور ما به دلیل دسترسی آسان دولت به درآمدهای نفتی به عنوان مهومهای مالیاتی استفاده از ظرفیت

ها کمتر توجه شده است. پایین بودن درآمدهای مالیاتی توانوایی دولوت ترین درآمد جایگزین مالیات در یک قرن اخیر، به مالیات

ه است و در عین حال وابستگی به درآمدهای نفتوی بوه یکوی از های عمرانی را با محدودیت مواجه کردبرای انجا  خدمات و طرح

عوامل پرنوسان اقتصادی در چند دهه اخیر تبدیل شده است. بنابراین برنامه ریزی برای بهبوود عملکورد مالیواتی کشوور یکوی از 

شود و بتوانیم دربواره آن ن ور باشد. اما برای اینکه کارایی ن ا  مالیاتی دقیق بررسی های سیاست گذاری در این حوزه میاولویت

دهیم باید ظرفیت مالیاتی جامعه رابه دقت برآورد نماییم و سپس ظرفیت مالیاتی ت مین زده شده با مالیاتهوای وصوولی مقایسوه 

رسد که ناکوارایی سیسوتم نماید اما به ن ر میرغم اینکه ن ا  مالیاتی کشور از یک سیسستم متمرکز محور پیروی میکنیم. علی

های کشور حکایت دارد. از اینرو برای شناخت بهتر عملکورد الیاتی کشور تا حد زیادی ازعملکرد نامناسب دستگاه مالیاتی استانم

ن ا  مالیاتی کشور بهتر است که بر شناخت ظرفیت مالیاتی و تال  مالیاتی در استانهای کشور متمرکز گردد. بر ایون اسواس در 

هوای توسوعه یوافتگی و لیاتی استان کردستان پرداخته شده است. استان کردستان از ن ور شواخ این مقاله به برآورد ظرفیت ما

اقتصادی در وضعیت خاصی قرار دارد که شناخت ظرفیت مالیاتی و میزان تال  مالیاتی در این استان را به یک اولویت مطالعاتی 

 نماید. تبدیل می

 81معادل 1931آن در سال  درآمد سرانه است که کشورتوسعه یافته  کمتر و های مرزیاز استان یکی کردستان استان

های اقتصادی استان نیز در مقایسه باکشور از وضعیت این سال بوده است. زیرساختدر  1درصد متوسط درآمد سرانه کشور

-استان به وضوح مشاهده می های کالن اقتصادی به من ور توسعهباشد. بنابراین لزو  انجا  سرمایه گذاریمطلوبی برخوردار نمی

صحنه اقتصادی کشور به دلیل کاهش قیمت جهانی  عنوان بازیگراصلیتوان اقتصادی دولت بهگردد. این موضوع درحالی است که 

تواند همچون گذشته با تزریق منابع سرشار نفتی به شدت تحلیل رفته و ازاینرو نمینفت و در پی آن کاهش درآمدهای نفتی به

. بنابراین توسعه اقتصادی استان در وهله اول نیازمند ارتقای وضعیت عملکرد مالیاتی استان نی در اقتصاد ادامه دهدآفرینقش

های م تلف شناسایی و جمع آوری گردد. از اینرو الز  است که باشد تا از این طریق منابع مالی الز  جهت تزریق به ب شمی

قرار گرفته وضمن برآورد ظرفیت مالیاتی در قالب الگوی پیشنهادی، روشهای اجرائی وضعیت موجود مالیاتی استان مورد بررسی 

 های مالیاتی ارائه شود. مناسب به من ور جذب ظرفیت

این مقاله بررسی ظرفیت مالیاتی استان کردستان و شناسایی عوامل موثر بر ظرفیت  ،با عنایت به مطالب عنوان شده

تواند سیاست گذاران را در برنامه ریزی برای افزایش عین حال برآورد تال  مالیاتی استان می مالیاتی استان پرداخته است. در

 های تلفیقی استفاده شده است.درآمد های مالیاتی کمک نماید. برای این من ور از مدل داده

ده است. در ب ش سو  در ب ش دو  متدولوژی و مبانی ن ری تحقیق ارائه گردی باشد.ادامه این مقاله به شرح ذیل می

مروری کوتاه بر مطالعات تجربی داخلی و خارجی در حوزه ظرفیت مالیاتی انداخته شده است. در ب ش چهار  مدل مقاله تصریح 

 و نتایج آن ارائه گردیده است.در ب ش پایانی نیز به نتیجه گیری پرداخته شده است.

                                                             

1درآمد سرانه استان کردستان در این سال معادل 11 میلیون ریال بوده درحالیکه درآمد سرانه کشور در سال مذکور بیش از 39 میلیون ریال بوده است 

(.1931؛ خالصه تحوالت اقتصادی کشور بانک مرکزی در سال 1931)سالنامه آماری استان کردستان در سال   



  

 متدولوژی و مبانی نظری تحقیق

اند. ف متعددی از ظرفیت مالیاتی وجود دارد که از زوایای م تلفی به توضیح این موضوع پرداختهدر متون اقتصادی تعاری

(ظرفیت مالیاتی را توانایی بالقوه اقتصاد در اخذ مالیات با توجه به قووانین، حجوم کول درآمود و 1961کمیجانی و فهیم یحیایی )

(ظرفیت مالیاتی حداکثر مالیاتی است که بوا 1931 ر مهرگان و پژمان )نمایند. به همین ترتیب از نالگوی توزیع درآمد تعریف می

 توجه به سطح توزیع درآمد، ترکیب آن و قوانین موجود هر کشور در یک دوره بلندمدت قابل وصول است. 

حجوم  کنند و از ن ر آنها ظرفیت مالیواتی در واقوعتری از این مفهو  ارائه می(تعریف گسترده1931منجذب و سلیمانی )

ها اسوت و از مالیاتی است که جامعه توان پرداخت آن را دارد و این توان از یک طرف متکی بر درآمدها، مصارف و سرمایه گذاری

 های کوتاه مدت و میان مدت متکی است. ریزیطرف دیگر؛ بر اهداف بلندمدت و برنامه

تواند در خصوص ی است که این ابزار اقتصادی میاما آنچه که بیشتر از تعریف ظرفیت مالیاتی اهمیت دارد اطالعات

کنند ( اشاره می1931وضعیت مالیاتی کشور و یا استان در اختیار سیاست گذاران قرار دهد. همانطور که منجذب و سلیمانی )

ه مشکالت مالی ظرفیت مالیاتی در واقع اطالعات الز  در مورد ظرفیت کشور یا منطقه در تجهیز منابع مالیاتی برای پاس گویی ب

آورد. اگردریک دوره، اخذ مالیات بیش ازظرفیت مالیاتی باشد، باعث کاهش درآمد های اقتصادی را فرآهم میو اجرای سیاست

مالیاتی درسالهای آتی خواهدشد و اگرکمتر از ظرفیت بالقوه باشد، دولت برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود با مشکالت مالی 

(. ظرفیت مالیاتی از ن ر عملیاتی معموالً به صورت نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید 1931ان و پژمان،مواجه خواهدشد)مهرگ

 گردد. ناخال  داخلی کشور یا استان محاسبه می

(. 1931هدف اساسی از برآورد ظرفیت مالیاتی محاسبه مفهومی تحت عنوان کوشش مالیاتی است )عباسی و همکاران، 

ای های بالقوهدهد که دستگاه مالیاتی یک کشور یا استان تا چه حد نسبت به جمع آوری مالیاتقع نشان میکوشش مالیاتی در وا

نماید. به عبارتی دیگر این مفهو  شکاف میان مالیات دریافتی و ظرفیت مالیاتی را که جامعه توان پرداخت آنرا دارد اقدا  می

-های صورت گرفته جهت دریافت مالیات موجود را به تصویر میرو میزان تال ( و از این1931کند )مهرگان و پژمان،بازگو می

کشاند. بنابراین پایین بودن میزان تال  مالیاتی از ضعف سیستم مالیاتی، ناتوانی سیستم مالیاتی در اخذ مالیات، پایین بودن 

ین زمینه حکایت دارد. تال  مالیاتی به های موجود در ا( و ناکارایی1931ظرفیت مالی سیستم مالیاتی )پژویان و محمدی،

 گردد. صورت میزان درآمد مالیاتی )عملکرد مالیاتی( به ظرفیت مالیاتی تعریف می

دهد مطالعات با توجه به اهمیت مفهو  ظرفیت مالیاتی و اطالعاتی که این شاخ  در اختیار سیاست گذاران قرار می

تواند دسته رفته است. عوامل موثر بر ظرفیت مالیاتی را به طرق م تلفی میزیادی جهت شناسایی عوامل مؤثر بر آن صورت گ

(و مطالعه نادران 1971هایی که در این زمینه انجا  گرفته است مطالعه کردبچه )بندیترین طبقهبندی نمود. یکی از جامع

عوامل موثر در توان افراد در  -1ه است: (این عوامل را به دو دسته طبقه بندی کرد1971(به تبعیت از آن است. کردبچه )1976)

عواملی که بر توان دولت در جمع آوری مالیات  -1پرداخت مالیات که خود به دو دسته ارادی و غیر ارادی تقسیم می شود و 

های ت( از عوامل غیرارادی به مواردی ن یر درآمد سرآنه، بافت اقتصادی، ترکیب ب شی اقتصاد و سیاس1976موثر است. نادران )

ای از کالن اقتصادی اشاره کرده است. به طور مثال نتایج غیر به اتفاق مطالعاتی که در این زمینه انجا  شده است و در باال به پاره

دهد که درآمد سرانه تأثیر مثبتی بر ظرفیت مالیاتی دارد و در عوض ب ش کشاورزی به دلیل معافیت آنها اشاره گردید نشان می

هایی ن یر ب ش صنعت و معدن، ساختمان، ب ش خدمات و یات و معیشتی بودن این ب ش  تأثیر منفی و ب شاز پرداخت مال

تجارت خارجی تأثیر مثبتی بر ظرفیت مالیاتی دارند. عوامل ارادی پرداخت مالیات نیز در واقع همان فرهنگ مالیاتی عمو  جامعه 

دهد. از جمله عوامل مؤثر بر توان دولت در جمع آوری مالیات را نشان مینسبت به مالیات و آمادگی آنها برای پرداخت مالیات 

های اجرای های مالیاتی و هزینهها، نرخهای مالیاتی، تعداد مالیاتتوان به قوانین مالیاتی منسجم، سهولت دستیابی به پایهنیز می

(زوایای دیگری از توان مالیاتی دولت که از آن   1113(. اما مطالعات بسلی و پرسون )1931باشند )مهرگان و پژمان، مالیات می

سازد. از ن ر این نویسندگان ظرفیت مالی دولت در طول زمان شکل گرفته نمایند روشن میتحت عنوان ظرفیت مالی عنوان می

ر آن تأثیر ها و منابع طبیعی بو عوامل متعددی ن یر ترکیب سطح تولید ناخال  داخلی، ترکیب سیاسی جامعه، وقوع جنگ

 گذارند. 



  

 با توجه به مطالب عنوان شده در این ب ش جهت شناسایی و برآورد مدل مقاله استفاده گردیده است.

 

 مروری بر مطالعات انجام شده

 مطالعات داخلی

 های کشور انجا  شده است. در اینجوا بوه نتوایجمطالعات متعددی در داخل کشور در زمینه برآورد ظرفیت مالیاتی استان

گردد. نتایج مطالعوات اند به طور خالصه ارائه میهای ترکیبی یا تلفیقی استفاده کردهترین مطالعات که از رو  دادهبرخی از مهم

(در تحقیقوی بوه بورآورد 1931های مالیاتی بال استفاده در کشوور حکایوت دارد. عباسوی و همکواران )انجا  شده از وجود ظرفیت

اسوتان کشوور((  13( و مقطعوی)1963-1937های ترکیبی )سوری زموانی)ن با استفاده از مدل دادهظرفیت مالیاتی استان گلستا

خدمات و مسوکن از تولیود ناخوال   ،بین نسبت مالیاتی و سهم ارز  افزوده ب ش های صنعت ،اند. نتایج نشان می دهدپرداخته

شاورزی از تولید ناخال  تاثیری منفی بر نسبت مالیاتی اما سهم ارز  افزوده ب ش ک ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد،داخلی

بوده  33/1دارد. همچنین نتایج حاکی از این است که تال  مالیاتی در استان گلستان در طول دوره مورد بررسی به طور متوسط 

اسوتفاده مالیواتی در  هوای بوالشود که ظرفیوتنتیجه گیری می ،است. با توجه به این که ضریب تال  مالیاتی کمتر از یک بوده

 استان وجود دارد.

هوای با استفاده از داده 1931-1936های کشور طی دوره (در مطالعه خود به برآورد ظرفیت مالیاتی استان1931) سرلک

گیورد. های کشور موورد اسوتفاده قورار نمویدهد که ب ش بزرگی از ظرفیت مالیاتی استانترکیبی پرداخته است. نتایج نشان می

هوای مسوتقیم مشواهده های اخذ شده عمدتاً در مالیاتدهد که شکاف میان ظرفیت مالیاتی و مالیاتوه بر این نتایج نشان میعال

 گردد. می

( به برآورد ظرفیت بالقوه اقتصادی مالیات در ایوران در چوارچوب یوک مودل پانول و بور اسواس 1936عرب مازار و زایر )

ی موذکور متوسوط ظرفیوت اند. نتایج مدل نشان می دهد که در دورهپرداخته 1333-1111کشور جهان برای دوره  11اطالعات 

درصود بووده اسوت کوه در مقایسوه بوا  9/11بالقوه اقتصادی مالیات کشور) بدون احتساب پرداختی بیمه های اجتماعی( حودود 

ه بر این نتوایج حواکی از آن اسوت کوه توال  بسیار باال است. عالو ،( درصد1/6متوسط عملکرد ن ا  مالیاتی کشور در این دوره )

 درصد بوده است.  83مالیاتی ایران طی دوره مورد بررسی حدود 

(نیز به برآرود ظرفیت مالیاتی استانهای کشور با استفاده از الگوی داده های تلفیقی طی دوره 1931مهرگان و پژمان )

دهد اند. نتایج این مطالعه نشان میالیات غیرمستقیم پرداختههای کل مالیات، مالیات مستقیم و ماز ن ر شاخ  1931-1967

که متغیرهای درآمد سرانه، سهم ارز  افزوده ب ش خدمات و سهم ارز  افزوده صنعت تأثیر مثبت و سهم ارز  افزوده ب ش 

وارض شهرداری اخذ شده های کشور داشته است. با توجه به اینکه عمعدن و ب ش ساختمان تأثیر منفی بر ظرفیت مالیاتی استان

باشد. تأثیر منفی ب ش معدن نیز به دولتی از ب ش ساختمان جزء مالیات در ن ر گرفته نشده است از اینرو تأثیر آن منفی می

درآمد سرانه نیز به عنوان شاخ  توسعه یافتگی و موثرترین عامل بر ظرفیت مالیات گردد. بودن گسترده این ب ش مربوط می

 باشد.اثر مثبت می مستقیم دارای

انود های کشور پرداختهعالوه بر مواردی که در باال بدان اشاره گردید مطالعات دیگری نیز به برآورد ظرفیت مالیاتی استان

( در زمینوه بورآورد ظرفیوت مالیواتی اسوتان 1931توان به موارد ذیل اشاره نمود: مطالعه منجذب و سلیمانی )که از آن جمله می

( در زمینوه ظرفیوت 1939حسون اردبیلوی ) ،( در زمینه برآورد ظرفیت مالیاتی اسوتان آذربایجانشورقی1931کتا  )ب ،مازندران

( در 1937مطالعوه نووراللهی ) ،برآورد ظرفیوت مالیواتی اسوتان فوارس( در زمینه 1936پیرایی و شیرازی ) ،مالیاتی استان زنجان

 بورآورد ظرفیوت مالیواتی اسوتاندر زمینوه ( 1937ه موالیی پوور و فتحوانی )و مطالع زمینه برآورد ظرفیت مالیاتی استان اردبیل

 خراسان.

 

 

 



  

 ای از مطالعات داخلی و خارجی: خالصه1جدول 

 نتیجه روش دوره زمانی محقق

 وپژمانمهرگان 

(1831) 

1931-1967 

 

 هایداده

 تلفیقی

به علت اخذ  درآمد سرانه و ب ش صنعت دارای تاثیر مثبت و معنادار و ب ش ساختمان

عوارض شهرداری ها تاثیرمنفی داشته است. ب ش معدن نیز به دلیل دولتی بودن تأثیر 

 منفی داشته است.

 (1831سرلک )

 

1936-1931 

 

 هایداده

 تلفیقی

مثبت و ودرآمد سرانه  خدمات،صنعت ومعدن ،ب ش ساختمان: مانند ضرایب متغیرهایی

 ت مالیاتی منفی است.و ب ش کشاورزی به علت معافی مورد انت ار

 وهمکارانعباسی 

(1831) 

1937-1963 

 

 هایداده

 تلفیقی

سهم ارز  افزوده ب ش های صنعت، خدمات و مسکن از تولید ناخال  داخلی، مثبت و 

 معنادار وسهم ب ش کشاورزی منفی است.

 عرب مازار و زایر

(1831) 

 هایداده  1111-1333

 تلفیقی

 درصد بوده است. 83( حدود 1333-1111دوره ) شاخ  تال  مالیاتی ایران در

مین لی و 

 (1111همکاران )

 هایداده 1331 -1113

 تلفیقی

درآمد سرانه و باز بودن تجاری تأثیر مثبت و متغیرهای ارز  افزوده ب ش کشاورزی، 

رشد جمعیت، فساد و بروکراسی اداری تأثیر منفی بر درآمدهای مالیاتی کشورهای 

 ت.مربوطه داشته اس

بانسگارد و کین 

(1111) 

 هایداده 1117-1368

 تلفیقی

دهد که آزادسازی تجاری تأثیر مثبت بر درآمد مالیاتی کشورهای نتایج مطالعه نشان می

مورد ن ر داشته است. در عین حال سهم ب ش کشاورزی تأثیر منفی بر درآمدهای 

 مالیاتی کشورهای مذکور داشته است.

داودی و گریگوریان 

(1116) 

 هایداده 1331 -1111

 تلفیقی

متغیرهای نفت، ب ش غیررسمی اقتصاد و تور  تأثیر منفی و متغیرهای تولید ناخال  

داخلی سرانه، شهرنشینی و تجارت خارجی تأثیر مثبت بر ظرفیت مالیاتی کشورها 

 داشته است.  

 

 مطالعات خارجی

سعه در زمینه ظرفیت مالیاتی انجا  شده است. در این ب ش مطالعات بسیار زیادی به خصوص برای کشورهای در حال تو

 گردد.ای از جدیدترین مطالعات در این خصوص ارائه میخالصه

اند. نتایج پرداخته 1331 -1111کشور جهان طی دوره  111( به برآورد ظرفیت مالیاتی 1116داودی و گریگوریان )

ی اقتصاد و تور  تأثیر منفی و متغیرهای تولید ناخال  داخلی سرانه، دهد که متغیرهای نفت، ب ش غیررسممطالعه نشان می

 شهرنشینی و تجارت خارجی تأثیر مثبت بر ظرفیت مالیاتی کشورها داشته است.  

کشور توسعه یافته و کم درآمد  116به بررسی تأثیر آزاد سازی تجاری بر درآمدهای مالیاتی  ،(1111بانسگارد و کین )

دهد که آزادسازی تجاری تأثیر مثبت بر درآمد مالیاتی کشورهای اند. نتایج مطالعه نشان میسال پردخته 1368-1117طی دوره 

 مورد ن ر داشته است. در عین حال سهم ب ش کشاورزی تأثیر منفی بر درآمدهای مالیاتی کشورهای مذکور داشته است.

کشور در حال توسعه و  111ه بررسی ظرفیت مالیاتی های ترکیبی ب( با استفاده از رو  داده1111لی و همکاران )

دهد که درآمد سرانه و باز بودن تجاری تأثیر مثبت و اند. نتایج این مطالعه نشان میپردخته 1331 -1113توسعه یافته طی دوره 

یاتی کشورهای متغیرهای ارز  افزوده ب ش کشاورزی، رشد جمعیت، فساد و بروکراسی اداری تأثیر منفی بر درآمدهای مال

 مربوطه داشته است. 

دهد که فساد تأثیر منفی بر ( در زمینه ساختار مالیاتی کشورهای خاورمیانه نشان می1111مطالعه اما  و ژاکوبس )

 ظرفیت مالیاتی کشورهای این منطقه داشته است. 

 ،(1361توان به مطالعات چلیا )ن جمله میعالوه بر موارد فوق مطالعات زیاد دیگری نیز در این زمینه انجا  شده است که از آ

 .اشاره نمود (1116) ( و گاپتا1118(، هادسون و تیرا )1368چلیا و همکاران )

 

 



  

 تصریح مدل و نتایج بدست آمده

های تلفیقی یوا پانول دیتوا جهوت بورآورد و ت موین ظرفیوت های آماری از مدل دادهدر این پژوهش به دلیل کمبود داده

  مالیاتی استان کردستان استفاده گردیده است. متأسفانه آمارهای کافی برای ت مین دقیق و درست عوامول موؤثر مالیاتی و تال

هوا در ایون شورایط بوا باشد و از اینرو ت مین ایون مودلهای سری زمانی در دسترس نمیبر ظرفیت مالیاتی استان در قالب مدل

های پانل دیتوا های اقتصادی مواجه خواهد شد. مدله انجا  تجزیه و تحلیلنااطمینانی در خصوص ضرایب برآورد شده و در نتیج

ترین ابزارهای اقتصادی برای تجزیه و تحلیل بسویاری از مسوائل های منحصربفردی برخوردار است که آنرا به یکی از مهماز مزیت

و درنتیجوه دسترسوی بوه اطالعوات بیشوتر،  های مقطعی و سری زمانیها با ترکیب دادهاقتصادی تبدیل کرده است. در این مدل

 (.Baltagi, 2008های بدست آمده از کارایی بیشتری برخوردار هستند )ت مین

گیوری از مطالعواتی پیشوین انت واب متغیرهای توضیحی مدل نیز با توجه به ادبیات ن ری موجوود و همچنوین بوا بهوره

هوای اسوتان از تولیود ناخوال  این زمینه انجا  شده اسوت سوهم ب وش اند. بر اساس مطالعات و تحقیقاتی که تاکنون درگردیده

داخلی یعنی سهم ب ش صنعت و معدن، سهم ب ش ساختمان و سهم ب وش کشواورزی در عوین حوال متغیرهوایی ن یور نورخ 

هوای کیه بر تئووریباشند. بنابراین با تترین عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی استان میمشارکت اقتصادی و درآمد سرانه استان مهم

اقتصادی و اقتصادسنجی موجود و همچنین با در ن ر گرفتن پیشینه مطالعاتی انجا  گرفته در حوزه مالیات، مدل زیر بور اسواس 

 برآورد گردیده است: 1939-1931استان کشور برای دوره زمانی  13های تلفیقی )پنل دیتا( برای رو  داده
(1)  

 گردد:ر مدل زیر برآورد میو یا به عبارتی بهت

 
                                                                                                         

(1)  
                                                                                                                                                                                        

                       

 که در آن: 

: لگاریتم نسوبت )درصود( ؛: لگاریتم نسبت)درصد(درآمد مالیاتی کل به تولید ناخال  داخلی برای هر استان 

: لگواریتم نسوبت )درصود( ارز  افوزوده ب وش ؛رز  افزوده ب ش خدمات به تولید ناخال  داخلی بورای هور اسوتانا

: لگاریتم نسبت )درصد( ارز  افزوده ب ش صنعت و معدن به تولیود ؛کشاورزی به تولید ناخال  داخلی برای هر استان

: لگاریتم نسبت )درصد( ارز  افزوده ب ش سواختمان بوه تولیود ناخوال  داخلوی ؛ناخال  داخلی برای هر استان

: لگواریتم درآمود سورانه حقیقوی  بورای هور ؛: لگاریتم نرخ مشارکت )درصد( بورای هور اسوتان؛برای هر استان

 جمله اخالل مدل  است.: : اثرات مربوط به هر استان و؛استان

باشود. سوال( موی 3بیانگر تعداد سالهای مورد بررسی )  tاستان( و  13ها )بیانگر تعداد استان i( 1عالوه بر این در معادله)

آمار مربوط به میزان مالیات وصوولی، ارز  افوزوده ب وش هوای م تلوف )کشواورزی، صونعت و معودن، سواختمان و خودمات(، 

رآمد سرانه و نرخ مشارکت از سایت بانک مرکزی و پایگاه اطالعوات و آموار، سوازمان اموور مالیواتی کشوور تولیدناخال  داخلی، د

 است راج گردیده است.

 گردد: ( استفاده می1در ادبیات اقتصادسنجی از سه رو  برای ت مین مدل)

لوه خطوا در طوول دوره هوا و مقواطع : عرض از مبدا و ضرایب مقاطع بین دوره ها یکسان می باشد، اموا جم(Pooled)مدل  -1

 شود.مدل ت مین زده می OLSشود و با استفاده از رو  ها همگن در ن ر گرفته میمتفاوت است و در آن تمامی استان

-(: ضرایب ثابت بوده، اما عرض از مبدا بین مقاطع م تلف،متفاوت است و درآن فرض مویFixed effectمدل با اثرات ثابت )-1

 ان خصوصیات م ت  به خود دارد و خصوصیات هر استان با استان دیگر متفاوت است. گردد هر است

 باشد. ها تصادفی میگردد که تفاوت میان استان(: که در آن فرض میRandom effectمدل با اثرات تصادفی ) -9



  

ین زده شوده اسوت های موذکور ت موهای خاصی برای تش ی  اینکه مدل بر اساس کدامیک از رو هر چند که آزمون

وجود دارد اما قبل از این موضوع الز  است که از ن ر مفهومی نحوه تش ی  ت مین مدل بیان گردد. درصورتیکه معادله شوماره 

قط تحت تأثیر عوامل ها ف( به صورت رو  اثرات ثابت ت مین زده شود این موضوع بدان معنی است که ظرفیت مالیاتی استان1)

هوای رسد که این موضوع با واقعیتگیرد. به ن ر میباشند قرار میهای کشور مشترک میقابل اندازه گیری که میان تمامی استان

های کشور و همچنین بوا نتوایج مطالعواتی کوه در ایون زمینوه وجوود دارد، هم ووانی نودارد. مربوط به درآمدهای مالیاتی استان

های کشور مشوترک های م تلف کشور عالوه بر اینکه تابعی از یک دسته از عوامل که برای تمامی استانلیاتی استاندرآمدهای ما

هوای های م تلف هر استان از تولید ناخال  داخلی آن استان اشاره نمود، از تفواوتتوان به سهم ب شباشد و از آن جمله میمی

پذیرد. بوه عبوارتی دیگور میوزان ایر عوامل دیگر که خاص هر استان است نیز تأثیر میمدیریتی،کارایی دستگاه مالیات ستانی و س

ها، میوزان شویوع فورار مالیواتی در هور استان های مدیریتی دستگاه مالیاتی ستانیها، قابلیتکارایی دستگاه مالیات ستانی استان

ر بسزایی بر درآمد مالیاتی استان مربوطه دارند و این در حالی توان نا  برد تأثیاستان و عوامل متعدد دیگری که در این زمینه می

ها وجود ندارد. درصورت در ن ر نگرفتن این عوامل، با خطای تور  تصریح در است که رو  دقیقی برای اندازه گیری این تفاوت

های اثرات ثابت باید از یکی از رو رسد که برای ت مین معادله مذکور ( مواجه خواهیم شد. بنابراین به ن ر می1ت مین معادله )

 گردد استفاده شود.وارد معادله می و یا اثرات تصادفی که در آن عوامل غیر قابل مشاهده خاص هر استان از طریق جزء

گردد که اثرات خاص غیرقابل مشاهده هر استان بوا متغیرهوای توضویحی مودل همبسوتگی در مدل اثرات ثابت فرض می

(. 1117گردد که این اثرات با متغیرهای توضیحی همبسوتگی ندارنود )ولودریج، د در حالیکه در مدل اثرات تصادفی فرض میدارن

های ما م ت  نمونه مورد بررسی بوده و ایون نمونوه عالوه بر این استفاده از مدل اثر ثابت زمانی مناسب است که تجزیه و تحلیل

ها و یا کشورها بهتر است که های مربوط به استانده باشد. به طور مثال در تجزیه و تحلیلبه صورت تصادفی از جامعه انت اب نش

 (. 811: ص 1117از اثرات ثابت استفاده گردد )ولدریج، 

( الز  است که به صورت اثرات ثابت ت مین زده 1رسد که معادله شماره )بنابراین با توجه به موارد گفته شده به ن ر می

ها تابعی از یکی سری عوامل که برای تمامی ( بدین مفهو  است که درآمد مالیاتی استان1حالت معادله شماره ) شود. در این

باشد. اثرات خاص هر استان گردد، میها مشترک است و همچنین اثرات خاص هر استان که در طول زمان ثابت فرض میاستان

شود. معهذا همانطور که در ادامه مشاهده خواهد گردید از  مین زده مینیز به صورت یک عرض از مبدأ مجزا برای آن استان ت

( نیز بهره گرفته خواهد شد. به طور کلی نتایج 1لیمر و آزمون هاسمن برای تش ی  تصریح درست معادله شماره ) Fهای آزمون

رت اثرات ثابت ت مین زده شود، تأیید ها نیز استدالل طرح شده در باال را مبنی بر اینکه مدل الز  است که به صواین آزمون

 و سرلک (1931مهرگان و پژمان ) ،(1931نمایند. مرور مطالعات انجا  شده در این حوزه ن یر مطالعه عباسی و همکاران )می

 دهد که مدل باال عمدتاً بر اساس رو  اثرات ثابت ت مین زده شده است. نیز نشان می (1931)

 

 ا و تعیین روش تخمین مدلبررسی ایستایی متغیره . 1

( استفاده می (IPSاز آزمون ایستایی ایم، پسران و شین ،برای آزمون مرتبه هم انباشتگی متغیرهای الگو درداده های پانل

شود. این آزمون نمونه ها را به صورت جدا از یکدیگر در ن ر می گیرد و در محاسبات به نحوی عمول موی کندکوه ویژگوی هوای 

اجازه می دهدکه ضریب رگرسویون خوود توضویح  IPSحاظ شود.به من ور لحاظ اثرات خاص هر نمونه، آزمون خاص هر استان ل

مرتبه اول هر متغیر به صورت آزادانه بین نمونه ها تغییر کند. این آزمون می تواند دارای یک مقدار ثابت یا دارای مقودار ثابوت و 

 –نیاز برای این آزمون پنج سال است. برای انت اب وقفه بهینه از معیوار حنوان متغیر روند برای هر نمونه باشد.حداقل دوره مورد 

( که متغیرهای مدل در سطح مانا نیست، اما با تفاضل گیوری مرتبوه 1کوئین استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است )جدول 

 اشته از مرتبه اول هستند.اول متغیرها در سطح معناداری پنج درصد مانا شده است، از این رو، متغیرها انب

 

 

 



  

 نتایج آزمون ریشه واحد ایم، پسران و شین -1جدول 

 اسم متغیر                                      آزمون ریشه واحد از روی           آزمون ریشه واحد از روی

تفاضل مرتبه  اول متغیرها      سطح                

ره آزمونآما احتمال آماره آزمون احتمال   

11/1  11/6  17/1  81/1             AVSافزوده  ب ش خدمات ارز  

11/1  13/8  16/1  71/1  AVI              افزوده  ب ش صنعت ارز  

11/1  83/7  98/1  97/1  AVA ی       ارز  افزوده  ب ش کشاورز   

11/1  61/1  31/1  71/1  AVC        ارز  افزوده  ب ش ساختمان  

11/1  39/9  13/1  81/1  PCR                               درآمدسرانه 

11/1  31/3-  16/1  67/1  CO                                نرخ مشارکت 

  ماخذ: یافته های تحقیق                                                                                                       

لیمرو هاسمن استفاده شده است. برای تش ی  اینکه مدل باید به کودامیک  Fالگوی مناسب از دو آزمونبرای تش ی  

گوردد مشاهده موی 9گردد. بر اساس نتایج جدول لیمر استفاده می Fت مین زده شود از آزمون  panelیا  pooledهای از رو 

گردد. با توجوه بوه اینکوه باشد و بنابراین فرضیه صفر رد میر میو احتمال آن نیز در حد صف 38/16که آماره احتمال این آزمون 

ت موین زده  pooledباشد )یعنی اینکه مدل باید به صوورت ها میفرضیه صفر این آزمون صفر بودن اثرات ثابت مربوط به استان

 . ت مین زده شود panelشود و لذا مدل باید به صورت شود( بنابراین فرضیه رقیب پذیرفته می
 لیمر Fآزمون -8جدول 

آماره  

 آزمون

 نتیجه احتمال

 ت یمن زده شود  panelرد فرضیه، صفرمدل باید به صورت  111/1 38/16 لیمر  Fآزمون 

 ماخذ: یافته های تحقیق                      

می رود. فرض صفر در این  آزمون هاسمن در رو  پنل دیتا برای تش ی  انت اب بین رو  اثرات ثابت یا رو  اثرتصادفی بکار

 رو  آن است که مدل الز  است که بر اساس رو  اثرات تصادفی ت مین زده شود.
 آزمون هاسمن-1جدول 

 احتمال درجه آزادی آماره آزمون 

 1 7 111/1 آزمون هاسمن

 ماخذ: یافته های تحقیق                               

متأسفانه در اینجا این آزمون از توان مناسب جهت تش ی  این مدل درست ناتوان  گرددمشاهده می 1همانطور که در جدول 

نماییم. با توجه به است. بنابراین دراینجا از تئوری اقتصادی و مطالعات گذشته جهت تش ی  چگونگی ت مین مدل استفاده می

 گردد.معادله مورد ن ر استفاده می استدالل که در صفحات قبل گردید در این مقاله از رو  اثرات ثابت برای ت مین

 

 نتایج برآورد مدل . 1

نشان داده شده است. به من ور رفع همبستگی  8نتایج حاصل از برآورد مدل به رو  اثرات ثابت در جدول شماره 

مربعات معمولی های مدل و همچنین رفع واریانس ناهمسانی، الگوی مورد ن ر با استفاده از رو  حداقل احتمالی میان باقیمانده

تعمیم یافته وزنی ت مین زده شده است. نتایج حاکی از آن است که میزان ارز  افزوده ب ش کشاورزی بر مالیات کسب شده از 

سوی استان تاثیر قابل توجهی نداشته و از ن ر آماری بی معنی می باشدکه البته با توجه به معافیتی که ب ش کشاورزی از 

گردد متغیرهای ارز  افزوده ب ش خدمات، ساختمان و صنعت و ن ر میرسد. همانطور که مشاهده میمالیات دارد منطقی به 

باشد. عالوه بر این متغیر درآمد سرانه نیز معدن تأثیر معنادار و مثبتی بر درآمد مالیاتی استان داشته است که مطابق انت ار می

رود که است. به عبارتی دیگر با افزایش درآمد سرانه استان، انت ار می تأثیر مثبت و معناداری بر درآمد مالیاتی استان داشته

باشد. عالوه بر این متغیر نرخ مشارکت میزان پرداخت مالیات نیز با افزایش همراه باشد که نتایج به خوبی گویای این موضوع می



  

رود که با افزایش میزان طور طبیعی انت ار مینیز تأثیر معنادار و مثبتی بر درآمد مالیاتی داشته است. دراین حالت نیز به 

 های اقتصادی و در نتیجه با افزایش تولید، حجم درآمدهای مالیاتی نیز افزایش یابد.مشارکت شهروندان در فعالیت
 نتایج تخمین مدل به روش اثرات ثابت -5جدول 

 حتمال مربوطهاtمتغیرها                     مقدار پارامتر                  آماره 

C 83/1- 11/9- 1111/1 

 1179/1 11/1 93/1 ارزش افزوده بخش خدمات

 117/1 81/9 11/1 ارزش افزوده  بخش صنعت

11/1 ارزش افزوده بخش کشاورزی  33/1 1711/1 

 1111/1 61/7 11/1 ارزش افزوده  بخش ساختمان

 1118/1 81/9 91/1 درآمد سرانه

 1166/1 33/1 13/1 نرخ مشارکت

 39/1 )ضریب تعیین(R2آماره  

 F 111/1احتمال مربوطه  F 91/33آماره 

ماخذ: یافته های تحقیق                             

 ظرفیت وتالش مالیاتی استان کردستان-6جدول 

 یاتیدرآمدمال 

 )میلیارد ریال(

 یاتیتمالیظرف

 )میلیارد ریال(

 یاتیشکافمال

 )میلیارد ریال(

 تالش   

 یاتی          مال   

 

1838 111161/1 111171/1 111136/1 76/1 

1831 111163/1 111989/1 111168/1 63/1 

1835 111936/1 11813/1 111119/1 63/1 

1836 111811/1 111611/1 111163/1 68/1 

1831 111716/1 111661/1 111177/1 63/1 

1833 111613/1 111388/1 111113/1 63/1 

1833 111311/1 1111/1 111119/1 31/1 

1831 11116/1 11116/1 111933/1 69/1 

1831 11178/1 11138/1 111131/1 38/1 

 11/1                   11113/1              1/ 11133                   11115/1                متوسطدوره

 ماخذ:یافته های تحقیق                         

هوا براسواس ایون می باشد و مقایسه استان "ظرفیت مالیاتی"تال  مالیاتی نسبت کل مالیاتهای جمع آوری شده به  کوشش و یا

شاخ ، درحقیقت زمینه ی افزایش بیشتردردرآمدهای مالیاتی را مش   می کند. اگرشاخ  کوشش مالیواتی را چنوین فورض 

 کنیم :

 ظرفیت مالیاتی / عملکرد مالیاتی=کوشش مالیاتی

 ید سعی شود که این شاخ  به عدد یک نزدیک باشد.با

( اسوتفاده شوده اسوت. در ایون 1931در این پژوهش برای محاسبه ظرفیت مالیاتی )بالقوه( از رویکرد مهرگان و پژمان  )

در هور گردد. به عبارتی بهتر در رو  مذکور ابتدا برآورد مدل بورای هور اسوتان رو  ظرفیت مالیاتی به صورت مرزی برآورد می

سال محاسبه گردیده و سپس به برآورد مذکور باالترین مقدار جزء خطای هر استان در طول دوره مورد بررسی اضافه موی گوردد. 

های مورد بررسی ظرفیت مالیاتی استان بیشتر از علمکرد آن بوده اسوت. گردد در تمامی سالمشاهده می 7همانطور که از جدول 

 76 ش بیشتری از ظرفیت مالیاتی این استان دریافت گردیده اسوت بوه طوریکوه توال  مالیواتی از عالوه بر این در طول زمان ب

رسویده اسوت. در عوین حوال توال  مالیواتی اسوتان در ایون دوره  1931درصد در سال  38به نزدیک به  1939درصد در سال 

 درصد بوده است.  17/8دوره حدود نوسانات هر چند محدودی را نیز تجربه کرده است. انحراف معیار تال  در این 



  

بوده 66/1نتایج یاد شده نشان می دهد که تال  مالیاتی در استان کردستان در طول دوره مورد بررسی به طور متوسط

است. با توجه به اینکه ضریب تال  مالیاتی کمتر از یک بوده، نتیجه گیری می شود که ظرفیت های بالاستفاده مالیاتی در 

نسبت به تحقیقهای منطقه  کردستانعملکرد مالیاتی استان و با توجه به مشاهدات مربوط به ظرفیت ن وجود دارد.استان کردستا

را به خود اختصاص داده است ولی نسبت مالیات  ای استانهای دیگر می توان عنوان کرد کوشش مالیاتی استان درصد باالیی

راهکارهایی را  می بایستو به نوعی باید عنوان کرد که پائینی قرار دارد  دریافتی به تولید ناخال  داخلی استان در سطح بسیار

جهت باالبردن ظرفیت مالیاتی استان برنامه ریزی کرد تا در بلند مدت بتوانیم از ظرفیت باالتری در استان جهت وصول مالیات 

توان با شناسایی ظرفیتهای جدید مالیاتی نسبت به ده است می وبا توجه به اینکه کوشش مالیاتی در استان باال ببرخوردار باشیم. 

 .وصول مالیات بیشتری در این استان برای دستیابی به اهداف بلند مدت برای پیشرفت استان اقدا  نمود

دهد که درصوورت بهبوود از طرفی دیگر تجزیه و تحلیل فاصله میان عملکرد مالیاتی و ظرفیت مالیاتی استان کردستان نشان می

ایی نصیب این منطقه خواهد گردید. در دوره مورد بررسی شکاف مالیاتی به الیات ستانی در استان درآمدهای قابل مالح هن ا  م

درصد از عملکرد متوسط بودجه عمرانی استان طی ایون  3هزار میلیون ریال بوده است. این رقم بیش از  131طور متوسط حدود 

 دوره بوده است.

 

 تی استانهای کشور و مقایسه آن با استان کردستانبرآورد تالش مالیا . 8

یکی از نتایج فرعی از مطالعه برآورد و تال  مالیاتی و ظرفیت مالیاتی برای سایر استانهای کشور طی دوره موورد بررسوی 

ای موورد هوها طی سوالگردد ظرفیت مالیات استانی در تمامی استاننشان داده شده است. همانطور که مشاهده می 6در جدول 

ها در طی دوره مورد بررسی روند بررسی بیشتر از میزان مالیات دریافتی بوده است. عالوه بر این به طور کلی تال  مالیاتی استان

باالترین میزان تال  مالیاتی در استان یزد مشاهده می گردد که به مقدار یک رسیده اسوت  1939در سال . افزایشی داشته است

درصد بوده است . عالوه بر این از کل ظرفیت  11ن تال  مالیاتی نیز در استان کهگیلویه و بویر احمد به مقدار و پایین ترین میزا

درصد از آن گرفته شده است. در طی دوره مورد بررسی استان خراسان رضووی بوا میوانگین  61مالیاتی کشور در این سال مقدار 

درصدی به ترتیب از بیشترین و کمترین تال  مالیاتی  71نگین تال  مالیاتی درصدی و استان هرمزگان با میا 39تال  مالیاتی 

 اند.برخوردار بوده

های غیر صونعتی کشوور نتایج حاکی از آن است استان آذربایجان شرقی که یک استان صنعتی است در مقایسه با برخی از استان

 ن یر اردبیل و لرستان تال  مالیاتی کمتری دارد.

 
 1838-1831های مختلف کشور طی دوره ش مالیاتی استانتال -6جدول 

 سال

 استان

 متوسط دوره برای هر استان 1831 1831 1833 1833 1831 1836 1835 1831 1838

 63/1 33/1 38/1 11/1 33/1 61/1 77/1 81/1 61/1 73/1 شرقی آذربایجان

 63/1 33/1 66/1 33/1 61/1 67/1 31/1 71/1 31/1 61/1 غربی آذربایجان

 31/1 33/1 37/1 31/1 36/1 36/1 38/1 33/1 31/1 38/1 اردبیل

 37/1 11/1 31/1 31/1 31/1 67/1 31/1 66/1 69/1 31/1 اصفهان

 31/1 31/1 73/1 38/1 38/1 31/1 38/1 31/1 67/1 79/1 ایالم

 68/1 61/1 73/1 31/1 31/1 83/1 88/1 31/1 31/1 69/1 بوشهر

 61/1 78/1 61/1 88/1 39/1 68/1 31/1 31/1 11/1 88/1 تهران

 31/1 71/1 79/1 68/1 63/1 31/1 39/1 39/1 38/1 31/1 چهارمحالوبختیاری



  

 
 ماخذ:یافته های تحقیق

 

 نتیجه گیری

در این مقاله ظرفیت مالیاتی استان کردستان مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به محدودیتی که در زمینه آمار و 

و برای  1939 -1931های تلفیقی طی دوره وجود دارد برای بررسی این من ور از مدل دادهاطالعات درآمدهای مالیاتی کشور 

-استان استفاده شده است. مدل به رو  اثرات ثابت و با در ن ر گرفتن ناهمسانی واریانس میان مقاطع که در مطالعات داده 13

متغیرهای ارز  افزوده ب ش دهدکه شان مینتایج بدست آمده نهای تلفیقی پدیده شایعی است ت یمن زده شده است. 

باشد. عالوه بر این خدمات، ساختمان و صنعت و معدن تأثیر معنادار و مثبتی بر درآمد مالیاتی داشته است که مطابق انت ار می

محاسبات انجا  متغیر درآمد سرانه و نرخ مشارکت نیز تأثیر مثبت و معناداری بر درآمد مالیاتی استان داشته است. در عین حال 

های مورد بررسی بیشتر از میزان مالیات دریافتی بوده و در طی دهد که ظرفیت مالیات ستانی در استان طی سالشده نشان می

دوره مورد بررسی روند افزایشی داشته است. به عبارتی دیگر در طول زمان ب ش بیشتری از ظرفیت مالیاتی این استان دریافت 

رسیده است. در دوره  1931درصد در سال  38به نزدیک به  1939درصد در سال  76که تال  مالیاتی از گردیده است به طوری

درصد از عملکرد  3هزار میلیون ریال بوده است. این رقم بیش از  131مورد بررسی شکاف مالیاتی استان به طور متوسط حدود 

در صورت بهبود ن ا  مالیاتی، درآمدهای قابل توجهی نصیب  متوسط بودجه عمرانی استان طی این دوره بوده است. بنابراین

 استان خواهد گردید. 
با توجه به اینکه ضریب تال  مالیاتی کمتر از یک بوده، نتیجه گیری می شود که ظرفیت های بالاستفاده مالیاتی در 

طرفی دیگر با توجه به باال بودن تال   استان کردستان وجود دارد که الز  است نسبت به مالیات ستانی از آن اقدا  گردد. از

توان با شناسایی می مالیاتی در استان و در عین حال پایین بودن ظرفیت مالیاتی نسبت به تولید ناخال  داخلی استان،

 39/1 11/1 38/1 37/1 38/1 33/1 31/1 31/1 31/1 37/1 رضوی خراسان

 63/1 11/1 33/1 31/1 38/1 77/1 71/1 71/1 71/1 61/1 خوزستان

 38/1 39/1 11/1 33/1 38/1 31/1 31/1 31/1 69/1 61/1 زنجان

 31/1 11/1 67/1 39/1 39/1 31/1 31/1 31/1 31/1 78/1 سمنان

 31/1 63/1 73/1 67/1 36/1 39/1 33/1 33/1 61/1 78/1 بلوچستان سیستانو

 33/1 31/1 36/1 11/1 31/1 31/1 31/1 33/1 39/1 67/1 فارس

 63/1 38/1 39/1 11/1 31/1 71/1 73/1 61/1 69/1 38/1 قزوین

 31/1 36/1 37/1 33/1 11/1 31/1 31/1 31/1 37/1 73/1 قم

 66/1 38/1 69/1 31/1 63/1 63/1 68/1 63/1 63/1 76/1 کردستان
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