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مقدمه
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تأیيد و نيکویی برازش محاسبات انجامشده متغيری ،قابل اعتماد بودن محاسبات را بسيار
افزایش میدهد و تصميمگيری و هدفگذاری مدیریتی را آسانتر و دقيقتر مینماید .در این
پژوهش برای نيل به ذات جستو جوگر و خالقيت پژوهشگری و فهم و درک محيط
پژوهش و به منظور افزایش قدرت تشخيص ،قضاوت و تصميمگيری از فرضيهها و
معادالت اثباتشده علوم مهندسی و ریاضی استفاده میشود تا کشف رابطهها با هدف
واکاوی علمی در کوتاهترین فاصلههای زمانی صورت گرفته و خأل علمی «علم اقتصاد» پر
گردد .به همين منظور این پژوهش به سراغ جاریسازی معادالت ریاضی مهندسی سری
فوریه ( )Fourier Seriesبرای اثبات ارتباط عقالنی متغيرهای مورد بررسی پژوهش رفته و
نيکویی برازش محاسبات انجامشدهِ ظرفيت بالقوه خمس را در سری فوریه در نرمافزار
مهندسی متلب ( )Metlabبررسی میکند.
برای تهيه ورودی اطالعات به نرمافزار نياز به سری اطالعات زمانی وجود دارد که
پژوهشگر از سری محاسبات خود و دیگر محققان استفاده کرده و جدیدترین اطالعات
سری ممکنه زمانی خمس را برای سالهای  1393-1380وارد نرمافزار کرده است.
دادههای سری محاسبهشده در مورد خمس را به نرمافزار داده ،نمودار سری دادهها،
توسط نرمافزار ارائه میگردد ،سپس نرمافزار متلب در قالب سری فوریه ،فرمول دقيق و
برازش مناسب برای خمس را ارائه میدهد .این موضوع برازش را میتوان با مقایسه و
انطباق نمودار اصلی دادهها و نمودار رگرسيون غيرخطی تشخيص داد.
برای یک اقتصاد ،پيشبينی دقيق یا نزدیک به دقيقِ منابع مالی بودجه ،برای تأمين
هزینهها و قابل اتکا بودن آن برای بودجهبندی بسيار اهميت دارد؛ از سوی دیگر با در

دست داشتن پيشبينی دقيق از متغيرها ،کار هدفگذاری برای رسيدن به اقالم آن متغير با
اعتماد باالیی انجام میگردد و نهایت تالش برای رسيدن به آن هدف صورت میگيرد؛
ازاینرو این مقاله سعی دارد ضمن محاسبه و ارائه دادههای سری از خمس طی سالهای
 1393-1380با استفاده از نظریه معادله ریاضی فوریه که در علم ریاضی ،مکانيک و
الکترونيک و برق کاربرد زیادی دارد به معادلههای برای چنين هدفی نائل بشود.

 .1پیشینه پژوهش
متلب در انجام برازش محاسبات و استخراج معادله از آن برای پيشبينی متغيرها در اقتصاد
وجود دارد؛ بنابراین این پژوهش در نوع خود برای تأیيد و نيکویی برازش محاسبات سری
زمانی در اقتصادسنجی ،پيشبينی و تعيين معادله پيشبينی متغيرهای اقتصادی خالقانه و
نوآورانه میباشد.

 .1-1پیشینه داخلی
پوربخشيان و همکاران ( )1398در مقاله «پيشبينی دبی رودخانه با استفاده از سری فوریه»
با استفاده از دادههای دبی رودخانه سيروان و نيز دادههای دبی روزانه رودخانه ایوازو در
سری فوریه نرمافزار متلب ،ميزان نيکویی برازش و مجذور ميانگين مربعات پایه را محاسبه
کردند و الگوی مناسبی برای پيشبينی دبی رودخانهها برای مقابله با خطرات ناشی از
احتمال وقوع سيل ،فرسایش ،آبشستگی و  ...و برنامهریزی به جهت استفاده بهينه از آن
به منظور مدیریت و تأمين آب کشاورزی در پایيندست و بررسی ظرفيت تأمين آب برای
مخازن برخی از سدها به دست آوردند.
گيالنینيا ( )1389در مقاله «هوش مصنوعی و الگوریتم ترکيبی مناسب جهت افزایش
دقت پيشبينیهای مدیریتی» با استفاده از دادههای نوسانی تصادفی و کوتاهمدت به ارائه
سامانه خبری اثربخش و ساده برای پيشبينی مدیریتی نائل میآید و ضمن معرفی سری
فوریه ،زنجيره مارکوف و مقایسه مدل «گری» با ابداع مدل پيشبينی ترکيبی گری ر فوریه ر
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مارکوف به الگوریتم تشخيص هوش مصنوعی برای ایجاد «سامانه پيشبينی دادههای
کوتاهمدت و اتفاقی ناپایدار» با درستی و دقت باال دست مییابد.
مقدم ( )1388در مقاله «مقایسه تکنيکهای تحليل داده در پيشبينی ميزان توليد نفت:

مورد کاربردی ميدان اهواز» با استفاده از روش رگرسيون و شبکه عصبی مصنوعی نسبت
به پيش بينی و برآورد توليد ميدان نفتی اقدام نموده است .او با استفاده از اصالح و ساختن
 138شبکههای عصبی الگوریتم موجود نرمافزار متلب به نتایج پيشبينی پژوهش خود دستیافته
است .او توانسته است که با مقایسه برآورد دو روش ذکرشده ،روند رو به پایين غيرمعمول
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در انتهای دوره توليد ميدان یا چاه نفتی را نشان دهد.

 .2-1پیشینه خارجی
پارهُتما و همکاران ( )Prahutama, 2018در مقاله ارائهشده به کنفرانس بينالمللی ریاضی
پرو با نام «مدلسازی رگرسيون فوریه برای دادههای سری زمانی  -مطالعه موردی:
مدلسازی تورم در بخش مواد غذایی در اندونزی» ،دادههای سری زمانی متغيرها را بر
اساس بازه معين به دست آورده ،سپس به مدل رگرسيونی برای پيشبينی تورم در بخش
غذایی و همچنين حملونقل دست مییابند .آنان متغير پيشبين را لگاریتمی و متغير پاسخ
را تابع ) t-th(ytدر سری زمانی معرفی مینمایند .بنا به تحقيق آنها مدل رگرسيون
غيرپارامتری سری فوریه ،رویکردی دقيق و پيشرفته است و غلبه بر دادههای دارای توزیع
مثلثاتی از مزایای آن است .آنها برای  120پارامتر در تحقيق خود در مدلسازی تورم برای
بخش حملونقل ،خدمات ارتباطی و مالی با استفاده از سری فوریه  Kبهينه را  99درصد
و در مدل رگرسيون خطی چندگانه عدد  90درصد تحصيل و مدل رگرسيون سری فوریه
در پيشبينی تورم مواد غذایی الگاریتم  Yt-1و  Yt-2تعيين مینمایند.
محققان زیستشناسی آمریکایی ،فيدینو و ماگل ( )Fidino and Magle, 2017در
مقالهای به نام «استفاده از سری فوریه برای برآورد الگوهای دورهای در مدلهای اشغال
پویا» 1تکنيکی را با استفاده از سری فوریه برای تخمين سيگنالهای دورهای در مدلهای
 1منظور از اشغال پویا ،حضور مؤثر حيوانات در قلمرو حاکميتی است.

اشغال پویا ارائه دادند که این مدلها را با دادههای حاصل از یک مطالعه طوالنیمدت تله
های دوربينی در پستانداران متوسط تا بزرگ در شيکاگو ،ایلينوی ایاالت متحده به دست
آوردهاند .آنها از سری فوریه در مدلهای اشغال پویا برای تقسيم تنوع بين سيگنالهای
دورهای و انحرافی استفاده کردند و به این نتيجه رسيدند که سریهای فوریه بسيار قابل
تعميم هستند و میتوانند متناسب با هر نوع الگوی دورهای باشند .نتایج پتانسيل استفاده از
سری فوریه در مدلهای اشغال پویا برای برآورد و تخمين منابع دورهای و سهولت در 139

استفاده از دانش قبلی در مورد استراتژیهای تاریخ زندگی گونههای جانوری مختلف را
دهار و همکاران ( )Dhar & et al, 1993در کتاب استفاده از سری فوریه برای

مدلسازی ساعت استفاده از انرژی در ساختمانهای تجاری ،با استفاده از سری فوریه با
مدلسازی مصرف انرژی برق در ساختمانهای تجاری به پيشبينی دقيق و دورهای مصرف
برق دست مییابند .در همه موارد دقت پيشبينی مدل سری فوریه بسيار نزدیک به
رویکردهای فردی و تجميعی ساعتی میباشد .آنها به این نتيجه میرسند که رویکرد جدید
مدلسازی استفاده ساعتی از انرژی با اقتباس از سری فوریه ،برای تجزیه و تحليل صرفه
جویی بهينه و همچنين تشخيص معایب مناسب است.

 .3-1پیشینه محاسباتی خمس (خمس درآمد و خمس معدن)
پایه و مقدار خمس ارباح مکاسب در اقتصاد ایران در تحقيقات مختلفی برآورد شده است
که از آن جمله میتوان به گيلک حکيمآبادی ( )1379و کياءالحسينی ( )1380اشاره کرد که در
این دو تحقيق ،محققان مقدار خمس را از طریق حسابهای ملی محاسبه کردهاند .آنان
درآمد قابل تصرف بخش خصوصی را محاسبه کرده و با کسر هزینههای مصرفی بخش
خصوصی ،پایه خمس را به دست آورده و از طریق آن مقدار خمس را برآورد کردهاند.
آنان مجموع درآمدهای دولت را قابل خمس ندانستهاند .کياءالحسينی برحسب روابط زیر به
پایه خمس رسيده است.
درآمد مشمول خمس بخش خصوصی= توليد ناخالص ملی  -درآمدهای دولت
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ثابت میکند.

پایه خمس = درآمد مشمول خمس بخش خصوصی -هزینههای مصرفی بخش
خصوصی -استهالک سرمایه ثابت بخش خصوصی
مقدار خمس =  × 0/2پایه خمس
و پایه خمس = توليد ناخالص ملی  -درآمدهای دولت  -هزینههای مصرفی بخش
خصوصی -استهالک سرمایه ثابت بخش خصوصی  +حقوق و دستمزد بخش دولتی
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عسکری و کاشيان ( ،1389ص )15برای محاسبه خمس درآمد از روش زیر برای محاسبه
تحقيق خود استفاده کردهاند:
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«با در اختيار داشتن و محاسبه متغيرهای عمده ،یعنی توليد ناخالص ملی ،استهالک
سرمایه ثابت بخش خصوصی ،درآمدهای دولت ،حقوق و دستمزد بخش دولتی و هزینه
مصرفی بخش خصوصی ،میتوان پایه خمس را برای هر سال محاسبه کرد .با محاسبه پایه
خمس و ضرب آن در نرخ نهایی خمس ( )0/2مقدار خمس کشور در هرسال به دست
میآید .نماد ریاضی روابط باال به صورت زیر است:

Yd = GNP − (IPK + IRE + GR) + GW

در رابطه باال ،به ترتيب Yd ،درآمد قابلتصرف بخش خصوصی (خانوارها) GNP ،توليد
ناخالص ملی به قيمت بازار IPK ،سود احتسابی IRE ،اجاره اکتسابی GR ،مجموع
درآمدهای دولت و  GWحقوق و دستمزد بخش دولت است.
برای بهدستآوردن پایه خمس نيز از رابطه زیر استفاده میکنيم:

BK=Yd-C

در این رابطه BK ،پایه خمس Yd ،درآمد قابلتصرف بخش خصوصی و  Cهزینههای
عفو باب خمس بخش خصوصی است.

)K=0/2(BK

که  Kنشاندهنده خمس الزماالدا در هر سال است».
عسکری و همکاران ( ،1389ص )37در پایاننامه «آزمون بسندگی زکات و خمس در
تأمين حداقل معيشت خانوارهای نيازمند در اقتصاد ایران» از روش شبيهسازی خرد
( )Microsimulationکه توسط اورکات ( )Orcuttو همکارانش گسترش یافته ،جهت
محاسبه خمس استفاده کردهاند .ایشان در دفاع از مدل و روش بهکارگيری محاسبه خمس
مینویسند که اغلب مدلهای اقتصادسنجی (مدلهای کالن اقتصادی و مدلهای سری

زمانی) به جمعیسازی نياز دارند و این امر سبب کاهش دقت این مدلها میشود .مشکل
دیگر این مدلها در جمعآوری اطالعات آماری از پروندههای مؤدیان مالياتی است که این
پروندهها باید حاوی اطالعات کافی درباره وضعيت شغلی (نوع فعاليت ،ميزان ساعات کار،
درآمدها )... ،و جمعيتی (سن ،جنس و  )...و غير آن باشد تا بتوان اطالعات الزم برای
شبيهسازی مدل را از مجموعههای آماری که از طرف نهادهای دولتی و خصوصی تهيه
میشود به دست آورد .در صورتی که اطالعات دقيق و صحيحی از پرونده مؤدیان مالياتی 141

یک کشور بتوان به دست آورد میتوان از این مدل در فرایند پيشبينی درآمد و ماليات نيز
روش برای محاسبه خمس در ایران از نظر وجود اطالعات مورد نياز است.
ایشان در ادامه مینویسند که خمس به تمامی فعاليتها و اشخاص بهطور یکنواخت
تعلق میگيرد؛ لذا برای تمامی فعاليتها و طبقات شغلی و درآمدی از یک مدل مشابه
استفاده میشود.
محقق نيز از روش درآمدی برای محاسبه خمس درآمد استفاده مینماید.
عسکری و همکاران ( ،1389ص )98برای محاسبه خمس معدن از روش زیر برای
محاسبه تحقيق خود استفاده کردهاند که محقق نيز از آن روش برای محاسبه خمس معدن
استفاده مینماید:
«بررای اقتصاد ایران ،استخراج معادن معموالً در حجم عظيم و با مقياس باال اتفاق
میافتد؛ لذا می توان انتظار داشرت کره ترمامی استخراجی که از معادن صورت میگيرد،
مشمول خمس شود .اگر معادنی باشند کره مرشمول خمس نشوند ،ارزش کل آنها به قدری
پایين است که نيازی به تفکيک آنها از کل استخراج وجرود نردارد .البته ،فرض ضمنی آن
است که استخراج معادن ،چه به صورت دولتی و چره بره صورت خصوصی ،مشمول
خمس میشود .برا واردکردن ميزان دریافتی ،پرداختی و ارزش افزوده استخراج از مرعادن،
خرمس آنها را مورد محاسبه قرار دادهایم».
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استفاده کرد .در روش شبيهسازی خرد میتوان ضرایب خطا را کاهش داد که مناسبترین

 .2مبانی نظری پژوهش
 .1-2وجوهات شرعی
سایت ویکی شيعه در مورد وجوهات شرعی مینویسد که در لغتنامه دهخدا وجوهات
جمع وجوه به معنای پولها ذکر شده است .یکی از معانی عرفی
 142وجوهات ،خمس ،زکات و رد مظالمی است که به برخی از مجتهدان پرداخت میشود.
برخی وجوهات را وجوهات بریه ،پول هایی که به خاطر احسان و نيکوکاری به دیگران
فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /نامدار و دیگران

پرداخت میشود ،دانستهاند .فقها از اصطالح «وجوهات شرعی» در موضوعات مختلف
فقهی استفاده کردهاند .عدهای با اشاره به اینکه در فقه به تعریف «وجوهات شرعيه»
پرداخته نشده است ،آن را اصطالح فقهی ندانسته ،بلکه اصطالح عُرفی (اصطالحی که در
ميان مردم رایج است) میدانند و معنای عرفی آن را همه پولهایی دانستهاند که به خاطر
احکام شرع توسط مکلفان پرداخت میشود.

 .2-2خمس
گواهی و همکاران ( ،1390ص )16در مورد خمس مینویسند که خمس یکی از فروع دین
اسالم است که مذاهب مختلف مسلمان کليت آن را قبول دارند؛ چراکه خداوند در آیه 41
سوره انفال بهصراحت به خمس «غنيمت» اشاره کرده است؛ اما مذاهب مختلف مسلمان در
کمّوکيف آن اختالف کردهاند که این اختالف نظرات هم مسلماً ریشه تاریخی دارد .از نظر
فقهای اهل سنّت ،خمس منحصر در غنائم جنگی است؛ چون از نظر آنها ،آیه خمس ر آیه
 41سوره انفال ر بهصراحت فقط در مورد «غنائم جنگی» در زمان جنگ بدر نازل شده
است؛ اما «غنيمت» در لغت به معنای «هر گونه فایده» میباشد که غنائم جنگی هم مصداقی
از «غنيمت» است و از دیدگاه فقهای شيعه اثنی عشری« ،غنيمت» در آیه خمس دارای
همان معنای عام است و مهمترین و بارزترین مصداق غنيمت «سودهای بهدستآمده از
کسبوکار» یا همان «اَرباح مکاسب» میباشد.
«خمس» در لغت به معنای «یکپنجم» و جمع آن «اخماس» است و در اصطالح فقهی
عبارت است از یکپنجم اموال انسان که باید از درآمد و مازاد بر مخارج خود با شروط

خاصى بپردازد .حبيبيان و زمانی ( ،1391ص )93بيان میدارند که فقهای اماميه خمس را
تکليفی مالی دانستهاند که خداوند متعال برای رسول خدا

و ذریهاش به جای زکات

و برای اکرام آنان واجب قرار داده است .البته از مجموع تعاریف فقها استفاده میشود که
اوالً ،خمس یکی از واجبات مسلّم و ضروریات دین ،مانند نماز و روزه است؛ ثانياً ،خمس
برای بنیهاشم حق مالی است به احترام آنها به جای زکات داده میشود؛ ثالثاً ،نصف آن
سهم سادات و نصف دیگر سهم امام است؛ رابعاً ،خمس واجبی است که از قرآن ،سنت و 143

از اجماع ثابت است؛ بنابراین ،اگرچه در آیه  41سوره انفال فراز «انّ ما غنمتم من شیء»
اهل سنت ،تفاوت بين غنيمت ،فیء و انفال معنیدار است.
موارد تعلق و مصرف خمس :بر اساس نظر فقهای اماميه موارد تعلق خمس عبارتاند
از .1 :غنائم .2 ،معدن .3 ،گنج .4 ،آنچه از غواصی در دریا به دست آید .5 ،درآمد پس از
کسر مخارج ساالنه .6 ،زمينی که کافر از مسلمان بخرد و  .7مال حالل مخلوط به حرام.
چنانکه مالحظه میگردد ،در عصر حاضر ،مهمترین پایه خمس ،مورد پنجم (درآمد پس از
کسر مخارج ساالنه) است .نکته مهم آن است که به اتفاق همه فقهای اماميه ،مؤونه مشمول
خمس نمی گردد و یا از مواردی است که شارع مقدس وجوب پرداخت خمس را عفو
فرموده است .مؤونه همان مخارج زندگی متناسب با شأن است که برخی از مصادیق آن
عبارتاند از :الف) هزینههاى روزمره زندگى مردم چه ضرورى ،تجمالتى و خيرات و
صدقات؛ ب) تکاليف مالی و مالياتى که توسط دولت اخذ مىشود؛ ج) کفّاره ،دیه و مخارج
پيشبينی نشده؛ د) نيازهاى انسان در زندگى روزمره ،مانند خانه مسکونى ،باغ برای گذران
اوقات فراغت ،اتومبيل و یا هر وسيله نقليه دیگر؛ ه) مخارج ازدواج فرزندان ،تحصيل و
موارد مشابه حتى اگر آن فرزندان ثروتمند باشند؛ و) مخارج سفر حج واجب و یا مستحب
و یا سفر زیارت و گردش و تفریح (همان ،ص.)94
امينی و همکاران ( ،1397ص )43به نقل از راوندی (1405ق) و ابنزهره (1417ق)

مینویسد که خمس از جمله مالياتهای اسالمی است که اصل آن به وسيله قررآن کرریم،
روایات شرریف و اجماع ثابت شده اسرت و فقط در موارد آن ميان مذاهب گوناگون
اختالفنظرهایی وجود دارد.
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آمده است ،ولی غنيمت در این آیه منحصر به غنائم جنگی نيست و البته به تصریح فقهای

آیه  41سوره انفال بر وجروب و مروارد مرصرف آن داللت دارد .خداوند در قرآن کریم
میفرماید « :و اعلموا أنما غرنمتم مرن شریء فران هلل خرمسه و للرسرول و لذی القربی و
اليتامی و المساکين و ابن السبيل إن کنتم آمنتم باهلل» :اگر به خدا ایمان دارید ،بدانيد هر چه
را به عنوان غنيمت به دست میآورید ،بیتردید یکپنجم آن برای خدا و رسرول و
خویشان و یتيمان و درماندگان و درراهماندگان است.

 .3-2 144سری فوریه
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سری فوریه ،روشی در ریاضيات است که به وسيله آن ،هر تابع مرتناوبی بره صورت
جمعی از توابع سينوس و کسينوس میتواند نوشته شود .نام این قضيه به اسم ریاضيدان
فرانسوی ،ژوزف فوریه ثبت شده است .مفهوم پایه در پيدایش سریهای فوریه این است که
توابع مختلف را میتوان به کمک توابع سينوسی و کسينوسی بازنویسی کرد و از آن برای
بيان یک تابع به صورت مجموع چندین موج سينوسی استفاده میشود .در واقع با استفاده
از این سری میتوان یک تابع متناوب را به صورت مجموع چندین تابع نوسانی بيان کرد.
این توابع نوسانی میتوانند به فرم سينوسی ،کسينوسی و یا به فرم مختلط آنها بيان
شوند .این مطلب به صورت جامع و عميق ،مفهوم سری فوریه و شيوه محاسبه آن در توابع
مختلف را بررسی کرده است.

 .3روش پژوهش
 .1-3هدف پژوهش
با توجه به اهداف پژوهش از روش توصيفی ر اکتشافی استفاده شده است .پژوهشگر
دخالتی در موقعيت ،وضعيت و نقش متغيرها ندارد و آنها را دستکاری یا کنترل نمیکند و
صرفاً آنچه را وجود دارد مطالعه کرده ،به توصيف و تشریح آن میپردازد .این پژوهش
سعی دارد به کشف معادله پيشبينی که همان موضوع پژوهش است ،نایل شود.
در این پژوهش هم نيکویی برازش محاسبه خمس و هم معادله پيشبينی خمس ارائه
میگردد .اجرای این پژوهش توصيفی ر اکتشافی میتواند منجر به شناخت بيشتر شرایط

موجود و کمک به فرایند تصميمگيری جهت اتکای مالی به خمس در اقتصاد اسالمی باشد
و ایجاد خزانه اسالمی را توجيه نماید.

 .2-3روش و ابزار گردآوری دادهها و ابزار انجام کار
روش و ابزار گردآوری دادههای این پژوهش روش کتابخانهای و ابزار انجام کار نرمافزار
متلب میباشد.

 .3-3نوع پژوهش از دید نتیجه
اقتصادی بهویژه اقتصاد اسالمی ،نهادها ،مسئوالن سياسی و اقتصادی و دینی قرار گيرد.
هدف از این تحقيق دستيابی به اصول و قواعدی است که در موقعيتهای واقعی و عملی
به کار بسته شوند و به بهبود محصول و کارایی روشهای اجرایی در حوزه اقتصاد اسالمی

کمک کنند.

 .4یافتههای پژوهش
 .1-4یافتههای پژوهش در زمینه خمس طی سالهای 1393-1380
عسکری و کاشيان ( )1389برای امکانسنجی عددی محاسبه بالقوه خمس از روش اقتصاد
کالن استفاده نموده و مینویسند که با توجه به شرایط عصر حاضر ،درآمدهای ناشی از
غنائم جنگی و تعلق خمس به زمين ذمی موضوعيت ندارد و مقدار خمس گنج ،مال
تحصيلی از غواصی و مال مخلوط به حرام بسيار اندک بوده و آمار دقيق یا حتی تقریبی در
آن باره در دسترس نيست .تنها امکان موجود مانده برای تحقيق همانا خمس درآمد کسب
یا ارباح مکاسب و خمس معادن میباشد.
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این تحقيق از نظر نتيجه ،پژوهشی کاربردی است که میتواند مورد استفاده محققان
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جدول ( :)1محاسبه مربوط به خمس ارباح مکاسب طی سالهای  31393-1387ميليارد ریال
جمع

كسر میشود

GNP

میشود

تولید

سال

ناخالص

IPK

IRE

ملی به

اجاره

سود

قیمت جاری
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احتسابی

1

احتسابی

مجموع
درآمدها
2

دولت

GW
حقوق و
دستمزد
دولتی

Yd

كسر میشود C

درآمد
قابلتصرف

هزینه

استهالک

بخش

مصرف

سرمایه

بخش

بخش

خصوصی

خصوصی

خصوصی

4

K
BK
پایه خمس

مقدار
خمس
سالیانه
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1387

3231796

-

-

436680

270651

3065767

1679316

288848

1097603

219521

1388

3383369

-

-

514761

329729

3198337

1918896

294316

985125

197025

1389

4191766

-

-

614503

415031

3992294

2266489

318812

1406993

281399

1390

5487841

-

-

704329

464622

5248134

2885045

416956

1946133

389227

1391

6066367

-

-

792548

510170

5783989

3688329

657977

1437683

287537

1392

7951095

-

-

1070684

681294

7561705

4811248

90530

2659927

531985

1393

9047902

-

-

1352861

858253

8553294

5792939

1005628

1754727

350945

منبع :محاسبات صورتگرفته تحقيق.

خمس معادن اگر ارزشافزودهاش به حد نصاب برسد ،پس از کسر مخارج ،خمس آن
الزم است پرداخت شود که مقدار آن  20درصد از ارزشافزوده معدن میباشد .نصاب
معدن بعد از کمکردن مخارج بنا بر احتياط  105مثقال معمولی نقره یا  15مثقال معمولی
طال میباشد .با واردکردن ارزشافزوده استخراج از معادن ،خمس متعلقه طی سالهای
 1393-1387محاسبه شده است.

 1آمار آن در هزینه مصرفی قرار دارد.
 2آمار آن در حسابهای دولتی وجود ندارد.
 3اطالعات الزم برای سالهای بعد توسط بانک مرکزی و سازمان آمار موجود نبود.
 4منبع دادههای استفادهشده در محاسبات سری دادههای بانک مرکزی میباشد.

جدول ( :)2محاسبه خمس معدن در اقتصاد ایران طی سالهای  1393 -1387ميليارد ریال

1

جمع خمس

ارزشافزوده

ارزشافزوده نفت و

معدن

گاز

1387

27453

830812

5491

1388

26309

679414

5262

135882.8

1389

38233

942020

7647

188404

196050

1390

47442

1554527

9489

310905.4

320393

1391

78651

1273507

15730

254701.4

270431

1392

92776

1902389

18556

380477.8

399033

1393

97034

349827

369233

سال

معدن و نفت و

خمس معادن

خمس نفت

166162.4

171653
141144

گاز
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2

سال

درآمد كل خمس
(درآمد ،معدن ،نفت و گاز)

درآمد خمس ارباح مکاسب

خمس معدن و نفت و گاز

1387

391174

219521

171653

1388

338169

197025

141144

1389

477449

281399

196050

1390

709620

389227

320393

1391

557968

287537

270431

1392

931018

531985

399033

1393

720178

350945

369233

جمع کل

4125579

2257639

1867940

منبع :محاسبات صورتگرفته تحقيق.

 1منبع دادههای استفادهشده در محاسبات سری دادههای بانک مرکزی میباشد.
 2منبع دادههای استفادهشده در محاسبات سری دادههای بانک مرکزی میباشد.
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19407
1749135
منبع :محاسبات صورتگرفته پژوهش.
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سال

درآمد كل خمس
(درآمد ،معدن ،نفت و گاز)

درآمد خمس ارباح
مکاسب

خمس معدن و نفت و گاز

1380

36219

35296

923

1381

52020

51008

1012

1382

68784

67630

1154

1383

97504

95574

1930

1384

129844

127144

2700

1385

163002

159669

3333

223305
227747
994096
1015140
منبع :عسکری و کاشيان ()1389

4442
21044

1386
جمع کل

جدول ( :)5جمعبندی خمس بالقوه در ایران طی سالهای  1393 -1380ميليارد ریال
سال

درآمد كل خمس
(درآمد ،معدن ،نفت و
گاز)

درآمد خمس ارباح
مکاسب

خمس معدن و نفت و گاز

1380

36219

35296

923

1381

52020

51008

1012

1382

68784

67630

1154

1383

97504

95574

1930

1384

129844

127144

2700

1385

163002

159669

3333

1386

227747

223305

4442

1387

391174

219521

171653

1388

338169

197025

141144

1389

477449

281399

196050

1390

709620

389227

320393

1391

557968

287537

270431

1392

931018

531985

399033

1393

720178

350945

369233

جمع کل

4900696

3017265

1883431

منبع :پژوهشهای صورتگرفته و همچنين عسکری و کاشيان (.)1389

 .2-4نتایج استخراجی ورود یافتهها و محاسبات بالقوه خمس طی سالهای
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 1393-1380در نرمافزار متلب و برازش دادهها

از معادله سری فوریه در نرمافزار مهندسی متلب ( )Matlabاستفاده کرده و دادههای سری
انجامشده در مورد خمس به نرمافزار داده میشود .در گام اول ،نمودار سری دادهها توسط
نرمافزار تهيه و ارائه میگردد و در گام دوم ،نرمافزار متلب در قالب سری فوریه با تعيين
نقاط نزدیک به محاسبات انجام شده ،فرمول موضوع را تعيين میکند و برازش یا عدم
برازش دادهها را عددی اعالم میدارد .برازش نزدیک به نقاط دادهها با ضرایب عبارات تابع
سينوس ر کسينوسی با ویژگی تکرارپذیری به فرمول دقيق و برازش مناسب برای خمس را
ارائه میدهد.
از یک سری مجموعه اطالعات متشکل از دو متغير  xو  yیعنی همان محاسبات عددی
انجامشده از ظرفيت بالقوه خمس ( )yو سالهای مربوطه ( )xمدل تابعی برای توصيف این
دو متغير به صورت ریاضی ارائه داده میشود .برای این کار از جعبه ابزار برازش منحنی
( )Curve Fitting Tool Boxنرمافزار متلب استفاده میشود.
با استفاده از کدهای متلب با واردکردن سری اطالعات در نرمافزار ،نمودار اصلی دادهها
به دست میآید .این دادهها در واقع از یک سری فوریه چندجملهای که با نویز جمع شده
است ،ایجاد شدهاند.
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 .1-2-4روش کار

 .2-2-4تعاریف
الف) ضریب تعیین ()R2

رایجترین سنجه مورد استفاده برای ارزیابی مدل ساختاری و اندازهگيری آماری نزدیکی
دادهها به خط رگرسيون برازششده میباشد که به آن ضریب تعيين یا ضریب تشخيص نيز
گفته میشود .این ضریب سنجه دقت پيشبينی مدل است و برابر با توان دوم همبستگی
 150ميان مقادیر واقعی و پيشبينیشده یک سازه درونزای معين است.
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ضریب تعيين نشان میدهد که چند درصد تغييرات متغير وابسته به وسيله متغير مستقل
تبيين میشود یا به عبارت دیگر ضریب تعيين نشاندهنده این است که چه مقدار از
تغييرات متغير وابسته تحت تأثير متغير مستقل مربوطه بوده و مابقی تغييرات متغير وابسته
مربوط به سایر عوامل میباشد.
ضریب تعيين هميشه بين صفر و یک است که صفر نشان میدهد که مدل هيچیک از
تغييرپذیری دادههای پاسخ در اطراف ميانگين آن را تبيين نمیکند و یک نشان میدهد که

مدل همه تغييرپذیری دادههای پاسخ در اطراف ميانگين آن است.
از لحاظ تئوری اگر ضریب تعيين یک شود تمامی مقادیر مشاهدهشده با مقادیر برازش
شده یکسان خواهند بود و همه نقاط دادهها روی خط برازششده قرار خواهند گرفت.
ب) ضریب تعیین تعدیلشده ()R2 adjusted

این ضریب مقدار  R2را به وسيله تعداد سازههای برونزا و حجم نمونه کاهش و تعدیل
میکند.
ج) میانگین مربع خطاها ())Root Mean Square Error (RMSE

عدد این ميانگين بيانگر ميانگينی از خطاهای موجود است و هنگامی که هدف ما ارزیابی
دقت کل دادهها باشد ،میتوان از این عدد به عنوان یک شاخص مهم استفاده نمود .این
پارامتر معموالً مقادیر پيشبينیشده و مقادیر اندازهگيریشده را با یکدیگر مقایسه میکند.
کارِ اصلیِ الگوریتمِ رگرسيون پيداکردن یک خط است؛ بهگونهایکه نسبت به
نقاط ،بهترین موقعيت را داشته باشد  .بهترین موقعيت ،خطی است که به تمامی نقاط
کمترین فاصله را داشته باشد .به بيانی دیگر بهترین موقعيت یعنی کمترین . RMSE

د) تفاوت ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیلشده

تفاوت مهم ميان ضریب تعيين و ضریب تعيين تعدیلشده این است که ضریب
تعيين فرض میکند که هر متغير مستقل مشاهدهشده در مدل ،تغييرات موجود در متغير
وابسته را تبيين میکند؛ بنابراین درصد نشاندادهشده توسط ضریب تعيين با فرض تأثير
همه متغيرهای مستقل بر متغير وابسته میباشد؛ در صورتی که درصد نشاندادهشده توسط
ضریب تعيين تعدیلشده فقط حاصل از تأثير واقعی متغيرهای مستقل مدل بر وابسته است 151

و نه همه متغيرهای مستقل .تفاوت دیگر این است که مناسببودن متغيرها برای مدل
به مقدار برآوردشده ضریب تعيين تعدیلشده اعتماد کرد.
 .3-2-4مدل برازشی و معادله خمس کل

نمودار ( :)1نمودار اصلی برای سری دادههای خمس کل سالهای 1393 -1380

مدل بهدستآمده از طریق الگوریتم  LOWESSبرازش منحنی در نرمافزار  Matlabبه
صورت شکل زیر و رابطه پيشنهادی به صورت سری فوریه میباشد.
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توسط ضریب تعيين حتی با وجود مقدار باال قابل مشخص نيست؛ در صورتی که میتوان

152
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شکل ( :)1منحنی و برازش خمس کل طی سالهای 1393-1380

مدل ریاضی مدل رگرسيون غيرخطی بهدستآمده از تابع حاصل از برازش خمس کل
با استفاده از سری فوریه درجه  4به صورت زیر خواهد بود:
General model Fourier4:
f(x) = a0 + a1*cos(x*w) + b1*sin(x*w) + a2*cos(2*x*w) + b2*sin(2*x*w) +
)a3*cos(3*x*w) + b3*sin(3*x*w) + a4*cos(4*x*w) + b4*sin(4*x*w

مقدار ضریب همبستگی ده ضریب فرمول ریاضی  95درصد به دست آمد که نشان از
دقت باالی فرمول در توانایی پيشبينی و تأیيد برازش معادله خمس کل است.
Where x is normalized by mean 1387 and std 4.183
Coefficients (with 95% confidence bounds):
)a0 = -1.074e+14 (-4.751e+17, 4.749e+17
)a1 = 1.72e+14 (-7.605e+17, 7.608e+17
)b1 = 1.957e+12 (-7.577e+15, 7.581e+15
)a2 = -8.634e+13 (-3.815e+17, 3.813e+17
)b2 = -1.966e+12 (-7.605e+15, 7.601e+15
)a3 = 2.482e+13 (-1.095e+17, 1.095e+17

)b3 = 8.49e+11 (-3.275e+15, 3.277e+15
)a4 = -3.131e+12 (-1.378e+16, 1.377e+16
)b4 = -1.43e+11 (-5.502e+14, 5.499e+14
)-0.1295 (-71.63, 71.38

=w

Goodness of fit:

153 SSE: 5.241e+10
R-square: 0.9521

RMSE: 1.145e+05

نمودار مربوط به الگوریتم  LOWESSبسيار نزدیک به نمودار اصلی است و توانسته
است که بهخوبی رفتار دادهها را مدلسازی نماید.

و ضریب تعيين تعدیلشده  ،0.8443 R2 adjustedضریب تعيين  R2برابر با  0.9521و
مربع ميانگين خطا برابر با  1.145میباشد؛ یعنی اندازهگيری آماری دقيقاً روی خط
رگرسيون برازش شده است.
بنابراین معادله باال با ضرایب مختص خودش با توجه به خصوصيات منحصربهفرد
تکرارپذیری و دقت سری فوریه برای پيشبينی خمس کل اقتصاد ایران ارائه و معرفی
میگردد.
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Adjusted R-square: 0.8443

 .4-2-4مدل برازشی و معادله خمس درآمد
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نمودار ( :)2نمودار اصلی برای سری دادههای خمس درآمد سالهای 1380ر1393

مدل بهدستآمده از طریق الگوریتم  LOWESSبرازش منحنی در نرمافزار  Matlabبه
صورت شکل زیر و رابطه پيشنهادی به صورت سری فوریه میباشد.

شکل ( :)2منحنی برازش خمس درآمد طی سالهای 1393-1380

مدل ریاضی مدل رگرسيون غيرخطی بهدستآمده از تابع حاصل از برازش خمس
درآمد با استفاده از سری فوریه درجه  3به صورت زیر خواهد بود:
General model Fourier3:
f(x) = a0 + a1*cos(x*w) + b1*sin(x*w) + a2*cos(2*x*w) + b2*sin(2*x*w) +
)a3*cos(3*x*w) + b3*sin(3*x*w

مقدار ضریب همبستگی ده ضریب فرمول ریاضی  95درصد به دست آمد که نشان از 155

دقت باالی فرمول در توانایی پيشبينی و تأیيد برازش معادله خمس درآمد است.
)a0 = -2.41e+17 (-1.961e+21, 1.96e+21
)a1 = -1.618e+17 (-3.177e+21, 3.177e+21
)b1 = 3.233e+17 (-1.698e+21, 1.698e+21
)a2 = 8.668e+16 (-6.279e+20, 6.28e+20
)b2 = 1.158e+17 (-1.939e+21, 1.94e+21
)a3 = 2.372e+16 (-2.668e+20, 2.669e+20
)b3 = -4.281e+15 (-3.749e+20, 3.749e+20
)w = -0.003065 (-4.156, 4.15
Goodness of fit:
SSE: 2.581e+10
R-square: 0.9027
Adjusted R-square: 0.7892
RMSE: 6.559e+04

نمودار مربوط به الگوریتم  LOWESSبسيار نزدیک به نمودار اصلی است و توانسته
است که بهخوبی رفتار دادهها را مدلسازی نماید.
ضریب تعيين تعدیلشده  R2 adjustedعدد  ،0.7892ضریب تعيين  R2برابر با 0.9027

و مربع ميانگين خطا برابر با  6.559میباشد؛ یعنی اندازهگيری آماری روی خط رگرسيون
برازش شده است.
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Coefficients (with 95% confidence bounds):

بنابراین معادله باال با ضرایب مختص خودش با توجه به خصوصيات منحصربهفرد
تکرارپذیری و دقت سری فوریه برای پيشبينی خمس درآمد اقتصاد ایران ارائه و معرفی
میگردد.
 .5-2-4مدل برازشی و معادله خمس معدن ،نفت و گاز
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نمودار ( :)3نمودار اصلی برای سری دادههای خمس معدن ،نفت و گاز طی سالهای 1393-1380

مدل بهدستآمده از طریق الگوریتم  LOWESSبرازش منحنی در نرمافزار  Matlabبه
صورت شکل زیر و رابطه پيشنهادی به صورت سری فوریه میباشد.

شکل ( :)3منحنی برازش خمس معدن و نفت و گاز طی سالهای 1393-1380

مدل ریاضی مدل رگرسيون غيرخطی بهدستآمده از تابع حاصل از برازش خمس
درآمد با استفاده از سری فوریه درجه  3به صورت زیر خواهد بود:
General model Fourier3:
f(x) = a0 + a1*cos(x*w) + b1*sin(x*w) + a2*cos(2*x*w) + b2*sin(2*x*w) +
)a3*cos(3*x*w) + b3*sin(3*x*w

157 Coefficients (with 95% confidence bounds):

مقدار ضریب همبستگی ده ضریب فرمول ریاضی  95درصد به دست آمد که نشان از
است.
)a0 = 1.427e+05 (9.819e+04, 1.871e+05
)a1 = -1.785e+05 (-1.238e+07, 1.202e+07
)b1 = -5.94e+04 (-3.668e+07, 3.656e+07
)a2 = 1.336e+04 (-1.763e+07, 1.766e+07
)b2 = 4.292e+04 (-5.464e+06, 5.55e+06
)a3 = 3.123e+04 (-4.06e+06, 4.122e+06
)-6587 (-1.922e+07, 1.921e+07
)0.3727 (0.2248, 0.5206

= b3
=w

Goodness of fit:
SSE: 1.344e+10
R-square: 0.9561
Adjusted R-square: 0.9048
RMSE: 4.733e+04

نمودار مربوط به الگوریتم  LOWESSبسيار نزدیک به نمودار اصلی است و توانسته
است که بهخوبی رفتار دادهها را مدلسازی نماید.
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دقت باالی فرمول در توانایی پيشبينی و تأیيد برازش معادله خمس معدن ،نفت و گاز

ضریب تعيين تعدیلشده  R2 adjustedعدد  ،0.9048ضریب تعيين  R2برابر با 0.9561

و مربع ميانگين خطا برابر با  4.733میباشد؛ یعنی اندازهگيری آماری روی خط رگرسيون
برازش شده است.
بنابراین معادله باال با ضرایب مختص خودش با توجه به خصوصيات منحصربهفرد
تکرارپذیری و دقت سری فوریه برای پيشبينی خمس معدن ،نفت و گاز در اقتصاد ایران
 158برای ایجاد خزانه اسالمی ارائه و معرفی میگردد.
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نتیجهگیری
این مقاله برای حالتهای خمس معادن ،خمس درآمد و خمس کل فرمول پيشبينی دقيقی
ارائه میدهد و صحت محاسبات انجامشده خمس را برازش و نيکویی آنها با دقت بسيار
باال تأیيد مینماید .تعيين نيکویی برازش دادههای خمس و تعيين دقت محاسبات انجامشده
خمس طی سالهای  1393-1380با استفاده از خاصيت دقت و تکرارپذیری سری فوریه
در نرمافزار مهندسی متلب و استخراج فرمول محاسباتی پيشبينی انواع خمس و خمس کل
برای اولين بار در حوزه اقتصاد اسالمی ،اعتماد و اطمينان علمی را برای ایجاد خزانه
اسالمی بر پایه خمس با توجه به برابری اعداد خمس کل به مالياتهای اخذشده در
سالهای مورد مطالعه ارائه میدهد.
با داشتن فرمول پيشبينی خمس میتوان بهراحتی ،دقيق و سریع در سالهای مالی به
عدد خمس دست یافت و هدفگذاری و اقدامات الزم برای رسيدن به این پيشبينی را
اجرایی نمود و بودجهبندی و برنامهریزی اقتصادی الزم بهخصوص شکوفایی و توسعه
اقتصادی و مبارزه با فقر را عملياتی نمود.
اميد است تکنيک ارائهشده در این پژوهش طرح و ایدهای نو برای محققانی که نياز به
اقتصادسنجی و پيشبينی اقتصادی دارند بهحساب آید.

منابع و مآخذ
* قرآن کریم.
 .1امينی ،حسينعلی ،راعی ،مسعود و احمدرضا توکلی؛ «واکاوی رویکرد حکومتی به خمس و
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