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 چکیده

ران از جملـه مسـائل و   یـ ا يهـا  ان اسـتان یـ ات میـ افـت مال یو نبـود عـدالت در در   یاتیـ مال يها تیعدم استفاده از ظرف
، یاتیـ مال يش درآمـدها یهر چـه بهتـر جهـت افـزا     يزیررو به منظور برنامه ن یمسئوالن است. از ا یهنذ يها دغدغه

 ي، الگوهـا یگوناگون اقتصادسنج يهار است. تاکنون روشیناپذاجتناب یها ضرورتاستان یاتیت مالیشناخت ظرف
بکـار گرفتـه شـده اسـت. عمـده       یاتیـ ت مالیبرآورد ظرف يبرا يفاز یزمان يو سر يتابع مرز يستانده، الگو -داده

ن پـژوهش  یـ دهنـد. در ا یعملکرد گذشته، بـرآورد را انجـام مـ    يهاها آن است که بر اساس دادهن روشیمشکل ا
کشـور   يهـا اسـتان  یاتیـ ت مالیـ ن ظرفییجهت تع -ن بارینخست يبرا- (FLC) يروش کنترل منطق فاز يریبکارگ

ر یج پژوهش نشان داده بجـز اسـتان تهـران در سـا    یراد بوده است. نتایا نیکارساز در رفع ا یگام 1390ران در سال یا
نکـه در سـطح   یعـالوه بـر ا   یاتیـ هـا کوشـش مال  شتر اسـتان یوجود دارد. در ب یاتیمال ت بالقوهیکشور ظرف يهااستان

اسـت.  هـا بـر اسـاس عـدالت نبـوده      در اسـتان  یسـتان  اتیـ دهـد مال یدارد که نشان م يادیز یاست، پراکندگ ینییپا
  دا کند.یش پیتواند افزا یبرابر م 717/2کشور تا  یدهاتین توان مالیهمچن
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 مقدمه -1
توسعه به ویژه ایـران بکـار نگـرفتن    یکی از مشکالت اقتصادي در مورد کشورهاي در حال 

ها یکی از این موارد است. هاي اقتصادي موجود است که ظرفیت مالیاتی استانتمام ظرفیت
هـا در  هاي ایران یـا بـه بیـان دیگـر، تـوان اقتصـادي اسـتان       مالیاتی استان تعیین ظرفیت بالقوه

هـا  خـت مالیـات اسـتان   پرداخت مالیات، محور اصلی این پژوهش است. توان اقتصادي پردا
هایی که از نظر توان اقتصادي در پرداخت مالیات همانند هم هسـتند بایـد   کند استانبیان می

مالیات یکسانی نیز پرداخت کنند. این تعبیر در واقع رهیافـت اصـل توانـایی پرداخـت بـراي      
ریـزي و  مهتواند در برنااجراي عدالت مالیاتی است. شناخت و بررسی ظرفیت مالیاتی نیز می

 گیري در خصوص درآمدهاي مالیاتی و افزایش آنها کارساز باشد.تصمیم
تـوان بـه سـه    هاي تعیین ظرفیت مالیاتی را میاز دیدگاه روش مورد بررسی، پژوهش

 دسته تقسیم کرد:
) کـه بـا   2012هـاي لـی و دیگـران (   هـاي اقتصادسـنجی؛ پـژوهش   پژوهش بر پایـه روش  -1

انـد.   کشور را برآورد کـرده  110ترکیبی ظرفیت و تالش مالیاتی هاي بکارگیري روش داده
و بـا   2) نیز با ساخت یک الگوي تصـادفی مـرزي مالیـات   2010( 1همچنین پسینو و فینوچیتو

انـد. در ایـران نیـز    کشور، ظرفیت و تالش مالیاتی را تعیـین کـرده   96هاي ترکیبی براي داده
) و اسـتاد رحیمـی   1389)، قدسـی ( 1390لک ()، سر1392فرد ( همانند زاهدي یهایپژوهش

 هاي اقتصادسنجی صورت گرفته است.) با روش1389(
) روش 1389) و فالحتـی و دیگـران (  1392زاده طبري ( هاي یدالهشبکه عصبی؛ پژوهش -2

 اند. شبکه عصبی را بکار گرفته
ه بـا  ) کـ 2011( 3هاي منطق فازي؛ پژوهش ماسـلی و گریتسـکیو  پژوهش بر اساس روش -3

بینـی  ، درآمـد مالیـاتی کشـور اوکـراین را پـیش     (FTS)بینی سـري زمـانی فـازي    روش پیش
بینـی سـري زمـانی فـازي     این بـوده کـه الگـوي پـیش     کننده اند. نتایج این پژوهش بیان کرده

 

1- Pessino, Carola and Fenochietto, Ricardo 
2- Stochastic Tax Frontier 
3- Masliy .V and Grytskiv .A 
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هـاي داراي  هـاي غیردقیـق و بـراي سـري    بینی درآمـد مالیـاتی را بـا وجـود داده    امکان پیش
 کند.زه پویا فراهم مینوسانات بیش از اندا

بـه عنـوان یکـی از     (1FLC)در این پژوهش با بکارگیري روش کنترل منطق فازي    
تر میان مبانی نظري و شرایط واقعـی (قـوانین و   هاي منطق فازي و ساختن پیوند منطقیروش

هــا) تــالش شــده گــامی کــارا در بهبــود مســأله برداشــته شــود. وجــه تمــایز  مقــررات و داده
 ) این مقاله از چند جهت قابل بحث است:(نوآوري

 ظرفیت مالیاتی استانی تعریف شده است. -1
روش کنترل فازي نخستین بار است که در تعیین ظرفیت مالیـاتی اسـتانی در ایـران بکـار      -2
هـاي اقتصادسـنجی و شـبکه    رود. ویژگی برتر این روش ایـن اسـت کـه بـرخالف روش    می

ها، ظرفیت مالیـاتی آنهـا را بـرآورد    مالیاتی استان گذشته هاي عملکردبر اساس داده 2عصبی
 جاري است. هاي دورهکند، بلکه این روش متکی بر دادهنمی

هاي مالیات استانی به جاي مالیات کـل، ظرفیـت مالیـاتی    براي نخستین بار بر اساس داده -3
 ها محاسبه شده است.استان

یژه در علوم انسانی، درك واقعـی و درسـت   شرط اساسی در بکارگیري منطق فازي به و -4
سـازي   مسأله است، چراکه این روش بر دانش خبرگان استوار است. براي این منظور با ساده

مـورد بررسـی    و پیوند دادن منطقی مسأله با قوانین مالیاتی و شرایط اقتصادي کشـور، مسـأله  
 در قالب الگوي کنترل منطق فازي بیان شده است.

هـاي ایـران عادالنـه نیسـت ایـن مقالـه تـالش        ستانی در استان نکه مالیاتبا فرض ای   
جـاري (مـورد    هـر اسـتان را بـا توجـه بـه وضـعیت دوره       کرده است ظرفیت مالیاتی عادالنه

 ها، تعیین کند.مالیاتی استان بررسی) و نه عملکرد گذشته

 

1- Fuzzzy Logic Control 
 اسـاس  بـر  در نتیجه اند داده توضیح را تابع متغیر درستی به دوره پیش هاي داده که است این بر ها فرض در این روش -2

 نیست. درست فرض این همواره که است حالی در این گیرد، می صورت دوره آینده برآورد فرض، این
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 مبانی نظري -2
لیات بهترین و قابل اعتمـادترین راهکـار   اهمیت مالیات در اقتصاد بر کسی پوشیده نیست. ما

). امـروزه  2012، 1شود (لـی، مورنـو و بایراکتـار   براي تأمین مخارج دولت در نظر گرفته می
گیرد: درآمـدي  درآمدهاي مالیاتی در بیشتر کشورهاي جهان از سه بعد مورد توجه قرار می

برقـراري عـدالت    براي تأمین هزینه خدمات دولتـی، ابـزاري در راسـتاي حرکـت بـه سـوي      
 ).1386پور و فتحانی، اقتصادي و ابزار مهم سیاستگذاري اقتصادي (مالیی

گــذارد و اقتصــاد را از حالــت تعــادل بــازار وضــع مالیــات در اقتصــاد اثراتــی مــی   
کند، به همین جهت براي اینکه این اثرات موجـب حـداقل رفـاه از دسـت     (کارایی) دور می

اي کـه  اي را رعایـت کنـد بـه گونـه    ید اصول مالیاتی پذیرفته شـده رفته شود، نظام مالیاتی با
اجرایـی   -استقرار نظام مالیـاتی بایـد بـر اسـاس سـه اصـل عـدالت، کـارایی و توجیـه اداري         

کند ساختار مالیاتی بایـد بـه   اجرایی بیان می -). توجیه اداري1375صورت گیرد (کردبچه، 
امور مالیـاتی نسـبت    آوري مالیات و ادارهجمع هاي اعمال شده براياي باشد که هزینهگونه

 ). 1378به منافع حاصل از دریافت مالیات، میزان کمتري داشته باشد (دادگرکرمانجی، 
ها را بر اساس نسـبت هزینـه گـم شـده بـر واحـد درآمـد مالیـاتی         اصل کارایی نیز مالیات

کمتري به اقتصـاد تحمیـل کنـد     کند. مالیاتی که هزینه از دست رفته آوري شده، ارزیابی میجمع
). اصـل عـدالت بـه ایـن معناسـت کـه       1383در مفهوم اقتصادي، کارایی بیشتري دارد (پورمقیم، 

). عـدالت عـالوه بـر اینکـه     1375اخذ مالیات با برداشت جامعه از عدالت منطبق باشد (کردبچـه،  
 د توجه است.  یکی از اصول مهم مالیاتی است به عنوان یکی از اهداف وضع مالیات مور

مالیـاتی   اصـل اسـتفاده  «براي تحقق عدالت مالیـاتی دو رهیافـت وجـود دارد؛ یکـی     
 ».اصل توانایی پرداخت«و دیگري » (اصل منفعت)

گـردد، نظـام   بر اساس اصل منفعت که به آدام اسمیت و نویسندگان قبل از او برمـی 
اساس منفعتی که از خـدمات  مالیاتی عادالنه، نظامی است که تحت آن هر مؤدي مالیاتی بر 

توان کند. اصل منفعت را میآورد در امر پرداخت مالیات مشارکت میعمومی به دست می
 

1- Le,Tuan menh and Blanca Moreno-dodson and Nihal Bayraktar 



 155     1394پاییز / 64هاي اقتصادي ایران/ سال بیستم/ شماره  فصلنامه پژوهش

مستقیما در تأمین مالی برخی از وظایف دولت بکار بست، اما مشکل عمومی طـرح سـاختار   
صـی را  هاي منفعت مشخمخارجی که بتوان بر آن مالیات کند، زیرا دامنه مالیاتی را حل نمی

شود (محمدي اعمال کرد، محدود بوده و قسمت قابل توجهی از درآمد مالیاتی حاصل نمی
بنابراین اصل توانایی پرداخت راهکاري عملی در رسیدن بـه عـدالت    )،1384فر، و ابراهیمی

 مالیاتی است.
-اصل توانایی پرداخت، مردم باید بر حسب توانایی پرداخت خود در هزینـه  بر پایه  

توزیـع   دولت مشارکت جویند. با وجود اینکـه امتیـاز ایـن روش آن اسـت کـه وظیفـه       هاي
انتقال مالیاتی را در خود دارد، اما داراي این امتیاز منفی نیـز هسـت کـه تعیـین میـزان       دوباره
). عدالت 1384فر، دهد (محمدي و ابراهیمیخدمات عمومی را مورد توجه قرار نمی عرضه

ر طبقـات بـاال و پـایین جامعـه     اي باشد که موجب تراکم افـراد جامعـه د   ونهمالیاتی باید به گ
 قشر متوسط جامعه باید بیشترین جمعیت را داشته باشد. نشود، بلکه 

دو مفهـوم عـدالت افقـی و     توانـایی پرداخـت، در برگیرنـده    عدالت مالیاتی بـر پایـه  
نی است کـه بـه طـور نسـبی     عدالت عمودي است؛ عدالت افقی مستلزم برخورد برابر با کسا

)، یعنی افرادي که در یک سطح اقتصادي هستند (مثال در مورد 1388مشابه هستند (سامتی، 
مالیات درآمد، اگر درآمد یکسـانی داشـته باشـند و یـا در مـورد مالیـات مصـرف از سـطح         
مصرف برابري برخوردار باشند) مالیات پرداختی مشابهی داشته باشند. عدالت عمـودي نیـز   

مالیاتی در سطوح مختلف رفاه چه رفتاري باید بـا افـراد داشـته     بر این اساس است که سامانه
)، یعنی باید از افراد در سطوح مختلف اقتصادي، مالیات متفاوت اخذ 1383باشد (پورمقیم، 

اي که این دریافت مالیـات موجـب عـدالت شـود و از افـراد در سـطوح بـاالي        شود به گونه
 اي اخذ شود.ت بیشتر و به صورت تصاعدي طبقهاقتصادي، مالیا

 
 ظرفیت مالیاتی -2-1

گوینـد.  » ظرفیـت مالیـاتی  «قـوانین موجـود،    توان افراد جامعه در پرداخت مالیات را بـر پایـه  
ریال است، این ظرفیت الزاما بـا   Aشود که ظرفیت مالیاتی ایران یا یک استان، وقتی بیان می
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عیین شده است و به همین دلیل است که به اختصـار از حـد بهینـه    توجه به حد بهینه مالیاتی ت
شود (منجذب مالیاتی و ظرفیت مالیاتی به عنوان اصطالحاتی معادل یکدیگر بکار گرفته می

 ). 1384و سلیمانی، 
 ):1387سه عامل اصلی در تعیین ظرفیت مالیاتی کارساز هستند (عرب مازار و زائر، 

 درآمد ملی) -جامعه (تولید ملیتولید یا درآمد افراد  -1
 توزیع درآمد و ثروت میان افراد جامعه شیوه -2
 قوانین و مقررات کشور (به خصوص قوانین مالیاتی) -3

هر سه رکن نظام مالیاتی ثابت در نظـر گرفتـه شـوند، عملکـرد      ،چنانچه در تحلیل   
ودن رکن اول و دوم و متغیـر  مالیاتی یا ظرفیت بالفعل مالیاتی به دست خواهد آمد. با ثابت ب

مالیـات)، ظرفیـت بـالقوه     کننـده بودن رکن سوم (با فرض حداکثر کارایی سـازمان دریافـت  
شود. برعکس، اگر رکن نخست ثابـت و رکـن دوم و سـوم قابـل     قانونی مالیاتی را نتیجه می

ر، اصالح فرض شوند، ظرفیت بالقوه اقتصادي مالیات حاصل خواهد شد (عرب مازار و زائـ 
ظرفیت مالیاتی کشورهایی مناسب اسـت   ). این تعریف از ظرفیت مالیاتی براي مقایسه1387

 که قوانین و مقررات متفاوتی با هم دارند. 
هاي یک کشـور اسـت کـه در    در این پژوهش، هدف تعیین ظرفیت مالیاتی استان

فـرض یکسـان   ها یکسان است (و یا به صورت پیش آن قوانین و مقررات براي تمام استان
اقتصادي مالیات را اینگونه تعریف  توان ظرفیت بالقوهشود). بنابراین میدر نظر گرفته می

کرد: حالتی که رکن اول و دوم متغیر باشند و رکن سوم ثابت باشد؛ بر اساس این تعریف 
اقتصادي (که براي یک کشور با قوانین و مقررات ثابـت در نظـر گرفتـه     از ظرفیت بالقوه

هـاي کشـور در پرداخـت مالیـات بـر اسـاس تفـاوت در تـوان         است)، تفـاوت اسـتان   شده
که رهیافتی به عـدالت مالیـاتی   » توانایی پرداخت«اقتصادي آنها است. این تعریف با اصل 

 است، سازگار است.
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 هاعوامل کارساز بر ظرفیت مالیاتی استان -2-2
ستند که با توجه به زمان و شـرایط دیگـر   ها کارساز هعوامل زیادي بر ظرفیت مالیاتی استان

عوامـل   توان آنهـا را بـه دو دسـته   کنند با این وجود، به طور کلی میاین عوامل نیز تغییر می
). عوامـل نهـادي را نیـز    1387نهادي و عوامل اقتصادي تقسـیم کـرد (عـرب مـازار و زائـر،      

 توان به عوامل اجتماعی و سیاسی بخش کرد.  می
ه نسبت به پرداخت مالیات، توسعه سیاسی و فرهنگی جامعه، ثبـات  نوع نگرش جامع

سیاسی، شهرنشینی، پراکندگی جمعیت، سـاختار و ترکیـب جمعیـت در طبقـات گونـاگون      
گـذار بـر ظرفیـت    جامعه، فساد و بوروکراسی اداري از جمله عوامل اجتماعی یا نهادي تأثیر

و سـاختار اقتصـادي اسـتان (کشـور)،     بالقوه اقتصادي مالیات هستند. عواملی همچون حجـم  
اشتغال (بار تکفل شغلی)، درجه باز بودن اقتصـاد، میـزان بـدهی بخـش عمـومی، سـازوکار       

اقتصـادي   گذاري، درآمد سرانه، تـورم و بیکـاري از جملـه عوامـل عمـده     اقتصادي، سرمایه
 شوند.گذار بر ظرفیت بالقوه اقتصادي مالیات محسوب میتأثیر

 
 ق فازيرویکرد منط -3

ــه    ــی از نظری ــیم الزام ــازي همچــون یــک تعم ــی عســکرزاده  منطــق ف ــی عل ــورد  1لطف در م
هـا و  طیـف وسـیعی از نظریـه    هاي فازي ناشی شده است. منطق فـازي دربرگیرنـده   مجموعه
هاي فـازي، متغیرهـاي کالمـی،    چهار مفهوم بنا شده است؛ مجموعه شود که بر پایهفنون می

 ). 1999، 2آنگاه فازي (ین و لنگري -تابع عضویت و قوانین اگر
ــزاره   ــازي گ ــق ف ــارچوب     روش منط ــی را در چ ــاي واقع ــادقیق دنی ــبهم و ن ــاي م ه

کند؛ یعنـی همـان   هاي فازي بیان و به روش منطقی از این عبارات فازي استنتاج می مجموعه
ظریـه  دهد. در واقع ایـن ن کاري که مغز آدمی در برخورد با بسیاري مسائل روزمره انجام می

 

1 - Zadeh. Lotfi A 

2- Yen, J and Langari, Reza 
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کند و زمینه را بـراي   بندي ریاضی میهاي نادقیق (فازي) را صورتمفاهیم، متغیرها و سامانه
 آورد.گیري در شرایط عدم اطمینان فراهم میاستدالل، استنتاج، کنترل و تصمیم

 
 1هاي فازيمجموعه -3-1

ین در علوم معرفی و آغازگر جهشی نو 1965زاده در سال عسکر هاي فازي با مقالهمجموعه
اي اســت کــه اعضــاي آن درجــه عضــویت دارنــد. ایــن  فــازي، مجموعــه شــدند. مجموعــه

صفر و یک است،  ها میزان عضویت هر چیزي را با یک عدد که مقدار آن در بازهمجموعه
] بـراي  0و1هاي کالسیک بـه بـازه [  } در مجموعه0و1دهند. برد تابع عضویت از {نشان می
 شود. می هاي فازي تبدیلمجموعه

را  فـازي   را در نظر بگیریـد، مجموعـه   از مجموعه مرجع  کالسیک  مجموعه
دو دویـی تعریـف    توان با بکارگیري یک مجموعه یا زوج مرتب به صورت یک رابطـه می

 )):1کرد (رابطه (
)1 (    , , 0,1A AA x x x A x 

A x دهد که هـر عنصـر   اي را نشان میشود که درجه یا رتبهتابع عضویت نامیده میx

هاي فـازي  متعلق است. از مجموعه Aفازي  با آن درجه به مجموعه Aموجود در مجموعه 
بان طبیعی اشاره کرد (غضـنفري  توان براي کمیت بخشیدن به مفاهیم زو متغیرهاي زبانی می

 ).1382و کاظمی، 
 

 (FLC)تدوین الگوي کنترل منطق فازي  -4

هـاي کـاربردي منطـق فـازي بـه ویـژه در علـوم        کنترل منطق فـازي همچـون یکـی از روش   
مهندسی و به تازگی در علوم انسانی مطرح است که کاربردهاي فراوانی دارد. کنترل منطـق  

 

1- Fuzzy Sets 
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کنترل زبانی بر اساس دانش خبره به راهبـرد   1به معنی تبدیل راهبرد منطق فازي فازي بر پایه
 ).1990، 2کنترل خودکار است (لی

هاي کنترل فازي نوع ممـدانی و نـوع   دو نوع الگوي کنترل منطق فازي رایج به نام   
بندي با توجه بـه نـوع خروجـی مـورد نظـر      وجود دارد؛ این طبقه 3کانگ -سوگنو -تاکاگی

وع سوگنو توابع عضویت خروجی خطی یا ثابت و در نـوع ممـدانی خروجـی    است که در ن
شود. همچنین شود، یعنی به آن تابع عضویت اختصاص داده میبه صورت فازي تعریف می
 توانند متفاوت باشند.  هاي بکار گرفته شده، میاین الگوها از نظر استنتاج

احی یک الگوي کنتـرل  در این پژوهش الگوي ممدانی بکار گرفته شده است. طر
واقعـی دارد. اطالعـات بیشـتر     فازي کارا بستگی به اطالعـات ذهنـی و ابتکـاري از مسـأله    

شود الگوي طراحی شده بـا واقعیـت سـازگارتر باشـد. البتـه ایـن اطالعـات الزم        منجر می
نیست به شکل یک الگوي ریاضی باشند، بلکه قواعدي هستند که توسط دانش خبـره بـه   

 د.آین دست می
 کلی به شرح  فرآیند طی شده براي الگوسازي فازي اصوال داراي سه مرحله

 زیر است:
 4هاسازي ورودي فازي -الف
 5فرآیند فازي (استنتاج فازي) -ب
 6سازي) تبدیل فازي به غیرفازي (قطعی -ج

پیش از این مراحل الزم است تا متغیرهاي ورودي (تأثیرگـذار بـر ظرفیـت مالیـاتی اسـتانی)      
 خاب شوند.انت
 
 

 

1- Strategy 
2- Lee, Chuen Chien 
3- Takagi-Sugeno-Kang  
4- Fuzzification  
5- Fuzzy Inference  
6- Difuzzification  
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 انتخاب متغیرهاي ورودي -4-1
هاي مالیاتی (درآمد، مصرف و ثـروت) اسـت.   دهی پایه ظرفیت مالیاتی تابعی از توان مالیات

هاي اقتصادي تأثیرگذار بر ظرفیت مالیـاتی  ترین شاخصتوان مهمبا توجه به مبانی نظري می
 ها را به صورت زیر نام برد:استان
هـاي  بخـش  (تولید ناخالص داخل استانی) و یـا اجـزاي آن (ارزش افـزوده    GDPP1-الف

 گوناگون)
 جمعیت -ب
 اشتغال (بار تکفل شغلی) -ج
 مالیات دوره پیش -د
 درآمد سرانه -هـ
 گذاري و...از جمله: تورم، خالص صادرات، سرمایه سایر عوامل -و

رفیـت اقتصـادي مالیـاتی اسـتانی بـا      در این پژوهش انتخاب عوامل تأثیرگـذار بـر ظ   
تمایز قائل شدن میان مفهوم «و » قوانین مالیاتی«، »روش فازي«توجه به سه مورد، محدودیت 

 ، صورت گرفته است.»مالیات استانی و مالیات کشوري (ملی)
هـایی اسـت و بـا    الگوسازي فازي هماننـد الگوسـازي اقتصادسـنجی، داراي محـدودیت     -1

شـود و محاسـبات زیـادي نیـاز     یرها، الگو دچار مشـکل درجـه آزادي مـی   افزایش تعداد متغ
هـا، تعریـف توابـع عضـویت مربـوط بـه آنهـا و        است و این مستلزم انتخاب مناسـب ورودي 

). بر این اساس بهتر است تعداد 1389ساختن پایگاه قواعد مناسب است (صادقی و دیگران، 
 هاي انتخابی حداقل ممکن باشند.ورودي

هـاي مسـتقیم و قـانون    قوانین مالیات بر قوانین مالیاتی، در ایران دریافت مالیات بر پایه بنا -2
هـاي مسـتقیم نـاظر    گیرد. قانون مالیاتمالیات ارزش افزوده (مالیات غیرمستقیم) صورت می

ها، مالیات درآمد و مالیات دارایی (ثـروت) اسـت. مالیـات دارایـی پیشـتر      بر مالیات شرکت
امالك، مالیات مستغالت مسکونی خالی، اراضـی بـایر و مالیـات     مالیات ساالنه دربرگیرنده

 

1- Gross Domestic Product of the Province 



 161     1394پاییز / 64هاي اقتصادي ایران/ سال بیستم/ شماره  فصلنامه پژوهش

هـاي مسـتقیم تنهـا مالیـات ارث دریافـت      قـانون مالیـات   43-3هـاي  ارث بوده که بنا بر ماده
زیـرا   توان تـابعی از جمعیـت دانسـت،   اند. مالیات ارث را میآنها حذف شده شود و بقیه می

یابد که فوتی به وقوع پیوسته باشد و خود فوت نیـز تـابعی از   می مالیات ارث هنگامی تحقق
 جمعیت است.

)، 12هـاي فصـل دوم، مـاده (   معافیـت  هاي غیرمسـتقیم بـر پایـه   با توجه به قانون مالیات
) 1( تبصـره  بخش کشاورزي معاف از مالیات است. مالیات واردات نیـز بـر پایـه    ارزش افزوده

کشـوري   شـود کـه بـه خزانـه    افزوده توسط گمرك دریافـت مـی   مالیات ارزش 1)20ي (ماده
 واریز و جزو درآمد مالیات استانی نیست از این رو در ظرفیت مالیاتی استانی اثرگذار نیست.

در این پژوهش منظور از ظرفیت مالیاتی همان ظرفیت مالیـاتی اسـتانی اسـت. مالیـات اسـتانی       -3
 هزینـه  -هاي مالیاتی است که در چارچوب نظـام درآمـد  آن دسته از درآمد موردنظر دربرگیرنده

شـوند. ایـن تعریـف از آنجـا شـکل گرفتـه اسـت کـه اقـالم          معین استان واریز می استانی به خزانه
الحساب اشخاص حقوقی دولتـی، نهادهـا   هاي نفتی، علیمالیات واردات، مالیات فروش فرآورده

هـاي مسـتقیم و غیـر    دولتـی از ریـز مالیـات    هـاي و بنیادهاي انقالب اسـالمی و عملکـرد شـرکت   
شـود   شوند. خاطرنشـان مـی  کل کشور واریز می مستقیم به عنوان درآمدهاي مالیاتی ملی به خزانه

هاي آینده اینگونه نباشـد.  مورد بررسی بوده و ممکن است در سال موارد یاد شده مربوط به دوره
 ملی است.پس مالیات کل (کشوري)، مجموع مالیات استانی و 

اند کـه معـرف   اي انتخاب شدهها به گونهسه محدودیت مطرح شده، شاخص بر پایه
) از مجمـوع  GDPPکـل اسـتانی (   هاي استانی باشند. بنابراین به جـاي ارزش افـزوده  مالیات

هاي اثـر  بخش صنعت و خدمات (بدون نفت و گاز) به عنوان یکی از شاخص ارزش افزوده
هـا و  مالیـات درآمـد، مالیـات شـرکت     تی بکار گرفته شده که نماینـده گذار بر ظرفیت مالیا

مالیات ارزش افزوده است. بار تکفل شـغلی نیـز ترکیبـی از دو شـاخص جمعیـت و اشـتغال       
است. از این شاخص به عنوان شاخص تعدیلی و مکمل بکار گرفته شده است. این شـاخص  

 

) قانون مالیات ارزش افزوده: گمرك جمهوري اسالمی ایران مکلف است مالیات دریـافتی هـر   20( ) ماده1( تبصره -1
کشور که به این منظـور توسـط سـازمان امـور مالیـاتی      داري کل اي نزد خزانهماه را تا پانزدهم ماه آینده به حساب ویژه

 گردد، واریز کند.کل کشور اعالم می
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اسـت،   وانـایی پرداخـت بـه عـدالت نیـز     مالیات ارث بوده و بیـانگر رهیافـت اصـل ت    نماینده
 ) و بـار تکفـل شـغلی    Avisصـنعت و خـدمات (   بنابراین دو شاخص مجموع ارزش افزوده

)Barاند.هاي الگوي فازي در نظر گرفته شده) به عنوان ورودي 
 

 سازي فازي -2-4
هاي ورودي با ابزار کنترلگر فازي است. یر و تبدیل دادهتفس یرندهگسازي دربر فرآیند فازي

اسـت. کنترلگـر منطـق فـازي     » بندي و توابع عضویتطبقه«دو بخش  این مرحله دربرگیرنده
هـاي ورودي را دریافـت کـرده و آنهـا را برابـر روشـی کـه کـاربر بـا          سازي، داده طی فازي

کنـد   هاي (اعداد) فازي مـی به مجموعهکند، تبدیل استفاده از آن توابع عضویت را معین می
سازي به متغیرهاي ورودي یکسري درجه عضویت متناسـب   ). در واقع فازي1385(هوشیار، 
عضـویت،   دهـد. بـراي دادن ایـن درجـه    متغیر و نوع تابع عضویت تخصیص مـی  با محدوده

 اند.توابع عضویت بکار گرفته شده
 

 هاورودي 1بنديطبقه -الف
هاي ابتدایی زبان انسـانی اسـت کـه    ترین ویژگیبندي یکی از مهمو الگوي طبقهقابلیت تشخیص 

، 2اي از شـناخت اسـت (کلـر و یـان    نقش بنیادي را در درك و شناخت دارد و بـه عنـوان مرحلـه   
بندي کردن آنها است کـه کـار را   ها، طبقه). یکی از نخستین کارهاي انجام شده روي داده1995

هـا آن اسـت کـه    بنـدي داده تر خواهد کرد. هـدف از طبقـه  اي دیگر آسانهبراي تجزیه و تحلیل
هاي متجانس بخش شوند، طوري که مشاهدات هر گـروه بیشـترین شـباهت و    مشاهدات به گروه
 ).  1387هاي ناهمسان، کمترین شباهت را با هم داشته باشند (اسماعیلیان، مشاهدات گروه
هـاي فـازي هماننـد تولیـد ناخـالص      وعـه هاي ورودي به صورت مجمبندي دادهطبقه

تمـام   گیـرد کـه دامنـه   داخل استانی خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد صـورت مـی  
ورودي بیشـترین شـباهت را بـا     اینکه داده چنین متغیرهایی بر پایه هاي ورودي به وسیلهداده

 

1- Clustering  
2- Klir, George J and Yuan, Bo 
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بهتـر، الزم اسـت    تیجـه شود. براي بـه دسـت آوردن ن  بندي میکدام متغیر زبانی دارد، بخش
یـک شـاخص عملکـرد     بندي یک کنترل فازي به طـور همزمـان بـر پایـه    تمام ضرایب طبقه

 ).1997، 1طراحی شوند (رزنیک
ها به سـه و خروجـی   در این پژوهش با توجه به معلوم بودن تعداد طبقات، ورودي   

افـزار   از نـرم  2ايمرحله -بندي دوبندي از روش طبقهاند. براي طبقهبه شش طبقه تقسیم شده
 استفاده شده است. SPSSتحلیل آماري 

 
 تابع عضویت و تعریف متغیر زبانی -ب

شـود. پـس از تعیـین    بندي صورت گرفته انجام میتعریف متغیر زبانی بر اساس طبقه
زبـانی مطلـوب بـراي     ارزش آنها باید دامنـه  متغیرهاي ورودي و خروجی مناسب و محدوده

 هاي فازي (اعداد فازي) مناسب باشد.مجموعه انتخاب کرد که نشان دهندههر متغیر را 
اعـداد فـازي    ها و نوع توابع عضـویت (کـه بـه وسـیله    ورودي در این مرحله، دامنه   

شوند) نیز با توجه به کاربرد مـوردنظر کـه بـه    اي و... تعریف میمانند مثلثی، گوسی، ذوزنقه
انی را توصـیف کنـد و در نهایـت دقـت الزم را داشـته باشـد،       تواند به بهترین شکل متغیر زب

) بکار گرفته شده است. مزیت Pimf( شود. در این پژوهش نیز تابع گوسی شبه تعیین می
کـه در اینجـا   -تحت پوشش آن را  توان دامنهاین تابع نسبت به تابع گوسی این است که می

به طور دقیق تنظیم کرد. متغیرهاي زبـانی   -ي صورت گرفته، مدنظر استبندبا توجه به طبقه
 ) هستند.1ها و خروجی مطابق جدول (تعریف شده نیز براي ورودي

 
 هاها و خروجیشده براي وروديبرده متغیرهاي زبانی بکار  -)1جدول (

 خیلی زیاد
VH 

 زیاد
H 

 توسطم
M 

 کم
L 

 خیلی کم
VL 

 خیلی خیلی کم
VVL 

 هاي پژوهشمنبع: یافته

 

1- Resnik, L 
2- Two Step Cluster  
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ه دامنـه  بـ  ) با توابع عضویت شبه 3) و (2)، (1متغیرهاي زبانی برابر نمودارهاي (   
 اند.ها و خروجی مورد نظر اختصاص داده شدهورودي

 

D
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p
 

 Avisتعریف شده براي ورودي  توابع عضویت و دامنه -)1نمودار (
 هاي پژوهشمنبع: یافته          

 

D
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 Barتعریف شده براي ورودي  توابع عضویت و دامنه -)2نمودار (
 هاي پژوهشمنبع: یافته    
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 Taxتوابع عضویت و دامنه تعریف شده براي خروجی  -)3نمودار (

 هاي پژوهشمنبع: یافته    
 

 فرآیند فازي -4-3
شـود و بـا بـرآورد قواعـد و     در فرآیند فازي، خروجی با توجه به تـابع عضـویت تعیـین مـی    

اگـر ...  «هـاي قواعـد   ي فازي، استدالل و استنتاج ترکیب منطقی از خروجیي نتیجهمحاسبه
توان قاعده نوشت. منطـق فـازي از   می» اگر«گیرد و متناظر با شرایط قسمت انجام می» آنگاه

 ).1385کند (هوشیار، همه قواعد نوشته شده براي برآورد خروجی استفاده می
بـره کـه دانـش و شـناخت خـود را در مـورد       معموال پایگاه قواعد فازي توسط افراد خ

فـازي   شود. ترکیـب دانـش افـراد خبـره بـا سـامانه      کنند، تنظیم میسامانه با زبان طبیعی بیان می
بندي ریاضی تبدیل شوند و به توان براي آنهـا  شود که مسائل دنیاي واقعی به فرمولموجب می

 را انجام دهند، راهکار ارائه دهند.سازي توانند الگوهاي دقیق نمیدر شرایطی که سامانه
 

 پایگاه قوانین فازي و عملگر منطق فازي -الف
ها بر اساس منطق فـازي تعیـین   پایگاه قوانین همانند مغز آدمی مرکز تجزیه و تحلیل ورودي

شده توسط کاربر است. براي یک سامانه بـا دو ورودي کـه هـر کـدام پـنج تـابع عضـویت        
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جود دارد، اما نکته مهم و جالب در بکار بـردن ایـن قـوانین، ایـن     قانون و 25دارند، حداکثر 
شـوند کـه کـارا باشـند، ایـن      است که تمام آنها بهینه و کارا نیستند و تنها آنهایی لحـاظ مـی  

). به طور کلی، قوانین فـازي  1990اند (لی، قوانین بر اساس دانش انسان خبره به دست آمده
) بیـان  2ورودي و تـک خروجـی بـه صـورت رابطـه (      mاز نوع ممدانی براي یـک سـامانه  

 شود: می
)2 (      1 1         mA Bif x is and and x is thenU sCi   m sd dA B C1thenU s1 1B ss 

1به طوري که  mx x  ،1متغیرهاي وروديU   ،متغیر خروجـیand     یـک عملگـر منطـق
ــازي و  ,فــ , ,...A B C,A B,  , ,...B C,, ــه ــمت اول آن   مجموعــ ــتند. قســ ــازي هســ ــداد) فــ ــاي (اعــ  هــ

)if and and شــود ي آن نتیجـه (تــالی) قـانون نامیـده مـی    قـانون و بقیـه   ) مقدمـه
 ).1387(انصاري، 

تابع عضویت) و یک  3الگوي طراحی شده براي این پژوهش دو ورودي (هر کدام 
عضویت) دارد. با توجه به اینکه انتخاب قواعد بر اساس قواعد کـارا   تابع 6خروجی (داراي 

دهـد،  ها را پوشـش مـی  قاعده که تمام استان 6موجود) تنها  قاعده 9است در این الگوي (از 
 دهد.) این قواعد را نشان می2بکار گرفته شده است. جدول (

 

 پایگاه قواعد فازي -)2جدول (

 ردیف
 نتیجه (تالی) مقدم

 آنگاه و گرا
1 Avis کم Bar ظرفیت مالیاتی ( زیادtaxخیلی خیلی کم ( 
2 Avis کم Bar ظرفیت مالیاتی ( متوسطtaxخیلی کم ( 
3 Avis کم Bar ظرفیت مالیاتی ( کمtaxکم ( 
4 Avis متوسط Bar ظرفیت مالیاتی ( متوسطtaxمتوسط ( 
5 Avis متوسط Bar ظرفیت مالیاتی ( کمtaxزیاد ( 
6 Avis زیاد Bar ظرفیت مالیاتی ( کمtaxخیلی زیاد ( 

 هاي پژوهشمنبع: یافته
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 تاج منطق فازياستت -ب
هاي درست فازي و قوانین منطقی، گزاره درست دیگـر  استنتاج منطق فازي به کمک گزاره

آورد. در ایـن پـژوهش اسـتنتاج مینـیمم ممـدانی      را که همان نتیجه یا تالی است به دست می
 ) بکار گرفته شده است.3( برابر جدول

 

 هاي استنتاج فازيانواع روش -)3جدول (
 روش استنتاج فازي تعریف
( , ( ))

c
min z( ))( 

MRاستنتاج مینیمم ممدانی ، 
( )

c
z( ) 

LRضرب الرسن، استنتاج حاصل 
,  (z)

(z)  1

0, 1  (z) 1

c

c

c

for

for

for and

(z)

(z) f

(z)(z)

 
DPRضرب ممدانی (دراستیک)، استنتاج حاصل 

( 1, 0)
c

max  درضرب کراناستنتاج حاصل ,1
 1387منبع: انصاري، 

 

 1هاانبوهش تمام خروجی -ج
شـود، قواعـد بایـد بـراي خروجـی      از آنجا که خروجی نهایی بر اساس تمام قواعد وضع می

هـاي فـازي بـه دسـت     ی با هم ترکیب شوند. انبوهش روندي است که طی آن مجموعـه نهای
سـازند. انبـوهش   شوند و یک مجموعه منفرد فازي را میآمده از هر قاعده با هم ترکیب می

کند. اسـتنتاج بکـار بـرده شـده بـراي ایـن       در واقع شرایط را براي غیرفازي سازي فراهم می
 ) قابل مشاهده است.4است که در نمودار (maxبخش، 

 

 تبدیل فازي به غیرفازي -4-4
مقدار خروجی نهایی به روش تبدیل غیرفازي بستگی دارد. فرآیند غیرفازي، نتایج قواعد را 
بررسی کرده و سپس آنها را بـه طـور منطقـی جمـع و بـا بـرآورد ایـن نتـایج، جـواب را بـه           

 دهد.خروجی ارائه می صورت عددي مشخص و بر حسب واحد
 

1- Aggregate All Outputs  
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هاي فازي را بـه  سازي در واقع تبدیل معکوس است که فرم خروجی حوزه غیرفازي
ــدیل مــی حــوزه ــادیر واقعــی) تب ــگي واقعــی (مق ــد (وان هــاي معمــول ). روش1997، 1کن
)، روش میـانگین مـاکزیمم   CAMزدایی عبارتند از: روش مرکز مساحت زیر منحنـی (  فازي

)MMMیی ارتفاع (زدا ) و روش فازيHDM انتخاب روش بستگی به دانش فرد خبره و یا .(
زدایـی در ایـن    تالش و خطا براي رسیدن به خروجی بهینه دارد. روش بکار رفته براي فـازي 

 ) مرکز مساحت زیر منحنی بوده است.4پژوهش براساس نمودار (
 

 
 سازي غیرفازي ،انبوهش ،قواعد فازي -)4نمودار (

 ژوهشهاي پمنبع: یافته

    
مالیاتی  ) همان ظرفیت بالقوه5) برابر نمودار (taxدر نهایت خروجی به دست آمده (

مربوط به استان مورد نظر است که با تقسیم آن به عملکرد مالیاتی کوشش مالیاتی به دسـت  
 خواهد آمد.

 

1- Wang, Wen-June 
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 ورودي، نوع پایگاه قواعد و خروجی الگوي کنترل فازي طراحی شده -)5نمودار (

 هاي پژوهشیافته منبع:
 

 هانتایج برآورد الگو براي ظرفیت مالیاتی استان -5
هـاي کشـور ایـران بـوده اسـت.      در این پژوهش هدف، تعیین ظرفیت اقتصادي مالیـاتی اسـتان  

خروجی این الگو همان ظرفیـت اقتصـادي مالیـات مربـوط بـه اسـتان مـورد نظـر اسـت. نتـایج           
 ) آورده شده است.1) در جدول (5نمودار ( شده ظرفیت مالیاتی برآوردي از الگوي طراحی

ها بر اساس ظرفیت مالیـاتی آنهـا بـوده اسـت.     بندي استانهدف مورد نظر دیگر رتبه
ها نیز به ترتیب کوشش مالیاتی انجام شده است. با توجه بـه ظرفیـت مالیـاتی    بندي استانرتبه

شـود. بـرآورد   تی بـرآورد مـی  برآوردي براي هر استان و عملکرد مالیاتی آن، کوشش مالیا
 ) است.3کوشش مالیاتی به صورت رابطه (

)3(       

a
i

i
i p

i

i

Tax

GDPP
TE

Tax

GDPP
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 : تولیـد ناخـالص داخلـی اســتان    iGDPPام،i: کوشـش مالیـاتی اسـتان    iTEکـه بـه طـوري  
i(بـدون نفــت)،  امa

iTax   عملکـرد مالیــاتی اسـتان :iام وp
iTax  بــرآورد الگـو از ظرفیــت :

 ام است.iمالیاتی استان 
ن اسـت کـه اسـتان    ایـ  تر باشد، نشـان دهنـده  هر چه کوشش مالیاتی به عدد یک نزدیک

موردنظر براي رسیدن به ظرفیت مالیاتی کوشش بیشتري انجام داده است و هرچه ایـن نسـبت در   
تر باشد، بیانگر عملکرد بهتر این اسـتان در دسـتیابی بـه    یک استان در مقایسه با استان دیگر بزرگ

   آورده شده است. )4ظرفیت مالیاتی است. کوشش مالیاتی برآورد شده در جدول (
نسبت مالیـاتی سـاده، در حقیقـت امکـان ارزیـابی       کوشش مالیاتی، برخالف مقایسه

هاي یک کشور در افـزایش درآمـدهاي مالیـاتی را بـا در نظـر      ها و برنامهاثربخشی، سیاست
کنـد (عـرب مـازار و    ها (کشورها) از نظر ظرفیت مالیاتی فراهم میگرفتن تفاوت میان استان

 ).1387زائر، 
 

 1390ها براي سال نتایج برآورد الگو از ظرفیت مالیاتی و کوشش مالیاتی استان -)4جدول (

 استانردیف
عملکرد مالیاتی 
 (میلیون ریال)

برآورد ظرفیت مالیاتی 
 (میلیون ریال)

کوشش 
 مالیاتی

 300/1 78234000 101730683 تهران 1
 812/0 1589000 1291083 سیستان وبلوچستان 2

 767/0 4999000 3838468 مرکزي 3

 671/0 8199000 5502549 کرمان 4
 632/0 4654000 2942519 یزد 5

 622/0 4545000 2829676 قزوین 6
 552/0 4812000 2657291 گیالن 7
 534/0 6109000 3264952 هرمزگان 8
 478/0 4488000 2145582 آذربایجان غربی 9
 378/0 4220000 1596355 کرمانشاه 10
 337/0 40990000 13851056 اصفهان 11
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  - )4ادامه جدول (

  استان رديف
عملكرد مالياتي 
  (ميليون ريال)

برآورد ظرفيت مالياتي 
  (ميليون ريال)

كوشش 
  مالياتي

  334/0  4554000  1523899  زنجان  12
  298/0  4543000  1356247  همدان  13
  293/0  4553000  1336862  سمنان  14
 285/0  4277000  1220490  قم  15

  284/0  20573000  5848136  بوشهر  16
 281/0  4223000  1187067  لرستان  17

 246/0  16137000  3971929  البرز  18

  235/0  4539000  1067166  كردستان  19
  220/0  4520000  996599  گلستان  20
  200/0  40647000  8156024  خوزستان  21
  192/0  4549000  877792  اردبيل  22
  185/0  3883000  720740  كهگيلويه وبويراحمد  23
  177/0 18501000  3284762  مازندران  24
  171/0  28166000  4818656  آذربايجان شرقي  25
  167/0  4554000  762010  خراسان شمالي  26
  164/0  40903000  6710306  خراسان رضوي  27
  150/0  4473000  672847  چهارمحال و بختياري  28
 146/0  4430000  649318  ايالم  29

  138/0  33422000  4627772  فارس  30
  122/0  4553000  559848  خراسان جنوبي  31

  هاي پژوهشمنبع: يافته
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 بنديجمع -6
دهـد. همچنـین بـا    ظرفیت و عملکرد مالیاتی هر استان شـکاف مالیـاتی را نتیجـه مـی     مقایسه

ملکـرد  تـوان بـه ارزیـابی ع   ها، میکوشش مالیاتی به دست آمده براي استان توجه به مقایسه
هــاي آینــده هــا بــراي دورهمیــزان افــزایش درآمــد مالیــاتی اســتان  آنهــا پــی بــرد و دربــاره

 گیري کرد. تصمیم
هاي کشور بجز تهران، داراي ظرفیـت بـالقوه   استان )، همه4با توجه به نتایج جدول (

، بیشـترین و کمتـرین   122/0و  3/1مالیاتی هسـتند. تهـران و خراسـان جنـوبی بـه ترتیـب بـا        
تواند ناشـی  پردازد و میاند. تهران بیش از توان پرداختی مالیات میوشش مالیاتی را داشتهک

هـاي  ها در این استان باشد که مالیات بر فعالیت آنها در اسـتان از وجود دفتر مرکزي شرکت
بـوده و   368/0شود. میانگین کوشـش مالیـاتی کشـور برابـر     دیگر نیز در تهران پرداخت می

تواند افزایش پیدا کند که با مقایسـه  برابر می 717/2دهی کشور تا د، توان مالیاتکنبیان می
شـود. پراکنـدگی زیـاد    یافته نیز همین نتیجه تأیید مینسبت مالیاتی ایران با کشورهاي توسعه

ها دو ویژگی مهم نتایج بـه  ها و پایین بودن سطح آن براي بیشتر استانکوشش مالیاتی استان
 هـا بـر پایـه   سـتانی از اسـتان   توان گفت که مالیـاتی ست. با توجه به این نتایج میدست آمده ا

 عدالت مالیاتی نیست.
تواند مسـئوالن  جاري می ها براي سال نزدیک به دورهبرآورد کوشش مالیاتی استان

گیري و سیاستگذاري بهتر یاري کند، امـا محـدودیت بـه روز نبـودن آمـار در      را در تصمیم
سه ساله برآورد انجام شود. البته با فرض رشد همنواي متغیرها  جب شد که با فاصلهایران مو

 هاي دیگر قابل تعمیم هستند.  ها، نتایج براي سالبراي استان
کاربرد روش کنترل منطق فـازي در تعیـین ظرفیـت مالیـات اسـتانی داراي معـایبی نیـز        

فازي (به ویژه در تعیین ظرفیت مالیـات   ترین ایرادات کنترل منطقبه عنوان یکی از مهم هست؛
توان گفت که هنوز نتواسته روش قابل قبول، جامع و علمی بـراي تعیـین متغیرهـاي    استانی) می

زبانی، تابع عضویت و پایگاه قواعد ارائه کنـد و همچنـان متکـی بـه دانـش خبرگـان اسـت در        
 ته شده درست است.هاي در نظر گرفنتیجه استنتاج از نتایج فقط بر اساس پیش فرض
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