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درآمدی در مناطق روستایی ایران با رابطه بین رشد اقتصادی و نابرابری

 استفاده از تکنیک پانل فضایی

 ، امیر دادرس مقدماحمداکبری ،1فاضل غبیشاوی
 

 
 چكيده

می آید. لذا با اقتصادی در جامعه روستایی عاملی موثر و اساسی در بهبود رفاه اجتماعی و کاهش فقر به حساب ناشی از رشد درآمدنابرابری
روستایی می تواند در های مختلف که توسعهروستایی زندگی می کنند و نقشتوجه به اینكه درصد باالیی از جمعيت کشور در مناطق

درآمد ی همه جانبی ملی ایفا کند. نظر به اهميت این مسئله، در این پژوهش سعی شده تا به بررسی رابطه بين رشد اقتصادی و توزیعتوسعه
های های مورد استفاده دوره )سری(در استان های ایران مبتنی بر روش پانل فضایی  به آزمون تجربی ادبيات موضوع پرداخته شود. داده

های ها برای سالباشد. این دادهها میکشاورزی، ضریب جينی برای استان سرانه بخشسرانه، ارزش افزودهداخلیزمانی شامل توليد ناخالص
رابطه بين رشد اقتصادی و توزیع در با وجود مطالعات گوناگون  از مرکزآمار ایران و بانک مرکزی ایران گردآوری شده است. 89-8390

 درآمد، نوآوری این پژوهش به منظور بررسی سرریزهای مناطق روستایی استان های ایران، استفاده از تكنيک رهيافت پانل فضایی است. 
وجود اثرات سرریز فضایی بوده، به نحوی که افزایش رشد اقتصادی )توليدناخالص داخلی سرانه( در یک استان دهنده  نشان تحقيق نتایج

تاثير مثبت و معنی داری بر ضریب جينی مناطق روستایی استان همسایه داشته است. اما افزایش رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در 
ی مناطق روستایی استان همسایه داشته است. همچنين با توجه به اینكه رشد اقتصادی یک استان تاثير منفی و معنی داری بر ضریب جين

بخش کشاورزی ) ارزش افزوده بخش کشاورزی( و مربع آن در یک مدل قرار گيرند بر ضریب جينی به ترتيب اثر منفی و مثبت معناداری 
 باشد.وستایی ایران میدارند که بيانگر عدم تایيد فرضيه توزیع درآمد کوزنتس برای مناطق ر
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 مقدمه

یکی از مهمترین اهداف مطالعات توسعه ای، کاهش فقر و تعامل آن با عدالت اجتماعی  می باشد. مسئله نابرابری 

که جوامع مختلف را آزار می دهد را می توان از طریق ارتباط رشد اقتصادی  درآمد که همواره یکی از معضالتی است

 اهداف به بییادست برای ریزیبرنامه از تواندنمی اقتصادی انگذارسیاست زیرابا توزیع درآمد مورد بررسی قرار داد. 

 اقتصادی رشد در تسریع برای آیا کهمی خواهند بدانند  ،انگذارسیاست برای .بماند غافل مؤلفه دو این برای مشخص

پایین را  اقتصادی رشد باید درآمد، توزیع در بهبود برای یا بر عکس و پذیرفت را درآمد نابرابری از سطحی باید

 متقابل ارتباط نظری تبیین ،لذا توزیع درآمد بر روی رشد اقتصادی اثری کاهنده دارد یا افزاینده؟ الگوی ؟پذیرفت

 در ویژه به اقتصادی، ریزانبرنامه اساسی هایپرسش از یکی گویپاسخ تواندمی درآمد رابریناب و اقتصادی رشد بین

 .باشد توسعه حال در کشورهای

-بزرگ به می تواندشود، گرفته نظر در اقتصادی رشد با همراه وقتی درآمد، نابرابری تعدیل و فقر کردن کن ریشه

در صورتی  .شودمی تبدیل توسعه حال در کشورهای در قتصادیا گذارانسیاست یوظیفه دشوارترین و هدف ترین

رشد اقتصادی منجر به کاهش فقر و توسعه اقتصادی خواهد شد که منافع حاصل از این رشد به صورت عادالنه میان 

مردم توزیع شود. ولی این موضوع بدان معنی نیست که رشد اقتصادی سبب بهبود وضع همه افراد جامعه می شود. 

دهد که در شرایط رشد اقتصادی، وضعیت توزیع درآمد بدتر و تعداد فقرا بیشتر نیز مطالعات مختلف نشان میحتی 

دوالر و عمده این مطالعات ارتباط قوی بین این متغیرها را تاکید کرده اند. )  (.1731)صادقی و مهرگان، شده است 

های پس از انقالب آمده است، دهی و برنامهطوری که در طرح سامان(. همان1011،و همکاران زمانو  1001، کری

های توسعه عالوه بر تامین و گسترش عدالت اجتماعی باید رشد تولید را به همراه آورند و در راستای ارتقاء برنامه

چهارم آمده بود که دولت مکلف است به منظور  یالیحه برنامه 151ی، در ماده امنیت انسانی و عدالت اجتماع

های درآمدی و توزیع استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهک

آمد و هدفمند منابع نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، از طریق تخصیص کار عادالنه درآمد در کشور و

مهرگان و تامین اجتماعی و یارانه پرداختی، برنامه های جامع فقر زدایی و عدالت اجتماعی را تهیه و به اجرا بگذارد)

 (.1733،همکاران

ولید . همچنین تآخرین آمارها نشان می دهد ضریب جینی منا طق روستایی پایین تر از مناطق شهری است 

ناخالص داخلی سرانه و ارزش افزوده بخش کشاورزی سرانه بخش کشاورزی روند صعودی داشته  است. به طوری که 

میزان ، بانک جمهوری اسالمی ایران(. 1711با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، ضریب جینی کاهش یافته است. )

GDP   با نرخ  1731و  1733ند افزایشی داشته و در سال رو 1731الی  1731و رشد آن در بخش کشاورزی از سال

  (1713رشد منفی روبه رو شده  و دوباره روند صعودی به خود گرفته است. )پیش بهار و همکارانش،

علیرغم تمام تالش های صورت گرفته در جهت از بین بردن فقر و با وجود تاکید قانون اساسی جمهوری اسالمی 

رومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد اقتصادی با حفظ آزادگی، هنوز بسیاری ایران بر ریشه کنی فقر و مح
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ایرانی طی دو دهه گذشته به شدت تحت فشارهای اقتصادی خانوارهای  دهد کهاز بررسی های انجام شده نشان می

و یا حداقل از شدت آن کاسته اند. بدیهی است اگر بخواهیم رفاه جامعه را افزایش دهیم و فقر را از بین ببریم بوده

تواند راهکارهای علمی و کاربردی می یشود، باید بر رشد اقتصادی توجه خاصی شود. لذا توجه به این مساله و ارائه

های مختلف همانند کشاورزی نقش اساسی و تعیین کننده داشته باشد. همچنین نتایج در رشد اقتصادی بخش

ه فقر در میان خانوارهای روستایی بسیار بیشتر از خانوارهای شهری رواج داشته دهد کمطالعات در ایران نشان می

ر روی مناطق روستایی به عنوان ب حساسیت ویژه(. با توجه به اهمیت و 1731صدراالشرفی، خالدی و است )

 را هاآن اساسی فعالیت که روستایی طقاصلی فقیران و لزوم توجه سریع به افزایش رشد اقتصادی در منا سرچشمه

در جهت رسیدن به توسعه اقتصادی  گذاربیش از همه بر نهادهای سیاست دهد؛می تشکیل کشاورزی سوم، جهان در

 ضروری است. 

موضوع، این مهم میسر نیست مگر اینکه مطالعات شایسته ای در زمینه مباحث توزیع درآمد و  لذا باتوجه به اهمیت

تواند در اقتصاد جامعه و بخش های علمی و کاربردی میحلو ارائه راهعوامل موثر بر نابرابری درآمد شناسایی 

و  همچنین تغییرات سیاستگذاری را که ی در جهت دستیابی به هدف تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار کشاورز

 گام برداشت.می تواند منجر به بهبود توزیع درآمد شود 

 یات نظریمروری بر ادب

 رضیه توزيع درآمد کوزنتسف. 2-1

داد که  ای تحت عنوان رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی این فرضیه را ارائهدر مقاله 1155سیمون کوزنتس در سال 

به اوج خود  ،، نابرابری درآمدی ابتدا افزایش یافتهیا منطقه هر کشوری)درآمد سرانه( در مسیر توسعه اقتصادی 

معروف گردید. کوزنتس چون  کوزنتس معکوس U این روند بعدا به نام منحنی .یابدتدریج کاهش میبه و  رسدمی

گیرد داند؛ نتیجه میاقتصادی را به عنوان فرایند گذار از اقتصاد سنتی )روستایی( به اقتصاد نوین )شهری( می توسعه

های ه به دلیل اختالف سطح دستمزد بین بخشک گذارد، چراکه در مراحل اولیه توسعه، توزیع درآمد رو به بدی می

شود. در مراحل بعدی توسعه به دلیل سنتی و نوین، تفاوت دستمزدها و در نتیجه چگونگی توزیع درآمد زیاد می

تری از شاغالن به بخش نوین، چگونگی توزیع درآمد رو به بهبودی نهاده و بدین ترتیب به تدریج با جذب تعداد بیش

کار در بخش سنتی، سطح دستمزدها نیز در این بخش افزایش پیدا کرده و به سطح دستمزد بخش کمیابی نیروی 

 بین رشد اقتصادی« وارونU »شکل  به ایرابطه نگر بیا کوزنتس فرضیة نموداری، لحاظ خواهد شد.  از نوین نزدیک

 (.1731و دیگران، ( نشان داد )گیلیس 1-1نمودار ) صورت به توان می را آن که است درآمد توزیع و
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 وارون فرضیه کوزنتس U(. منحنی1-1نمودار )

 

 رشدکشاورزی و رشد اقتصادی. 2-2

یکی از مهم ترین عوامل اقتصادی به وجود آورنده انقالب صنعتی تغییر در شیوه تولید کشاورزی، در مدت نیم قرن 

در بخش کشاورزی انگلستان به وقوع ابتدای قرن هجدهم در انگلستان است. تغییر و تحوالتی که در این مدت 

درصد  50پیوست و بعدا به نام انقالب کشاورزی خوانده، شد موجب گردید متوسط مازاد تولیدات کشاورزی به حدود 

برسد. به بیان دیگر در حالی که انگلیس در ابتدای قرن هجدهم در صادرات محصوالت کشاورزی تقریبا سهمی 

غله اروپا معروف گردید. به این ترتیب جامعه انگلیس توانست از بحران هایی که باعث ، به انبار 1735نداشت. در سال

اجتماعی شده بودند. در اکثر کشورهای در حال توسعه، بخش کشاورزی با  -از هم گسیختگی اساس زندگی اقتصادی

ارزی و تامین مواد اولیه توجه به تجربه  رشد اقتصادی کشورهای صنعتی و به دالیل اقتصادی )تامین منابع مالی و 

بخش صنعت(. و اجتماعی )ایجاد اشتغال( و همچنین به دلیل شاغل بودن بخش چشمگیری از جمعیت در بخش 

 کشاورزی چه به طور مستقیم و چه غیر مستقیم، مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

به صادرات غیر مستقیم از طریق به ای ترتیب، بخش کشاورزی به طور مستقیم از طریق تولیدبیشتر وصادرات و 

افزایش تقاضا برای خدمات و کاالهای صنعتی در جوامع روستایی، به رشد اقتصادی کمک نموده ودر نتیجه موجب 

خلق فرصت های شغلی جدید می گردد. اگر در بخش کشاورزی مواردی چون افزایش درآمد حاصل از افزایش 

. روند توسعه های صورت گرفته در بخش کشاورزی منجر به حاشیه ای محصوالت، اشتغال و غیره را در نظر نگیریم
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شدن تدریجی و تقابل با سایر بخش های اقتصادی خواهد شد. در نتیجه این امر خود منجر به تشدید عقب افتادگی 

 (.1000کشاورزی و تاثیر معکوس در رشد اقتصادی می شود. )تایمر،

بخشی در زمینه نقش کشاورزی در رشد اقتصادی معرفی می کنند. این ( پنج ارتباط بین 1111جانستون و ملور )

( فراهم آوری موادغذایی 1مورد شامل پیوندهای پسین و پیشین بخش کشاورزی با سایر بخش هاست عبارتند از: )

( عرضه پس 1( ایجادبازار برای محصوالت صنعتی؛ )7( عرضه نیروی کار) به ویژه بخش صنعت( ؛ )1برای مصرف؛ )

 ( امکان تحصیل درآمد ارزی.5انداز؛ )

به طورکلی، بخش کشاورزی می تواند با بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های خود، همواره دولت ها را در تحقق 

اهداف توسعه ای یاری رساند و ازسوی دیگر توجه و حمایت بیشتر دولت به بخش کشاورزی نیز می تواند بنیانی 

به رشد اقتصادی پی ریزنماید. این چنین رویکردی به جایگاه بخش کشاورزی، تحقق اهداف  محکم را برای حرکت رو

 توسعه ای را نیز بیش از پیش امکان پذیر می سازد.
 

 پیشینه پژوهش مروری

A.  در زمینه رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد مطالعات زیادی صورت گرفته است، اکثر این مطالعات، بررسی

( شروع نموده اند. پس از فرضیه کوزنتس، مطالعات گوناگون و گسترده ای 1155بر فرضیه  کوزنتس) خود را باتاکید

 در ارتباط با عوامل موثر بر نابرابری انجام گردید که در ادامه، به اختصار بدان ها اشاره می شود.

B. 9191پس از کوزنتس، در پژوهش هایی چون اُشیما)  Oshima,) 1001، پانیتزا)  Panizza,) کاکوانی و ،

  (1001رینجل ( ، ,Weriemmi and Ehrhart  (1001(، و ورایمی و ارهات,.Kakwani et al  (1111همکاران 

Rangel,،) 1011آراجو و کابرال)  Araujo and Cabral, 1011(، بالنکو و رام)  Araujo and Cabral,)  نیز با استفاده

دمپینگر و   واژگون کوزنتس بررسی و در پی آن، نظریه کوزنتس تایید شد. Uقطعی، نظریه از داده های م

(،با استفاده از داده های سری زمانی، بدین نتیجه رسیدند که در نود در صد از ,.Deininger and Sqir  (1111اسکیر

ف جهان(، هیچ گونه ارتباطی بین کشورهای مورد بررسی آنها ) برخی از کشورهای در حال توسعه از قاره های مختل

( با استفاده از شاخص تیل و تحلیل عاملی در 1001لیو )واژگون ندارد.  Uرشد اقتصادی و توزیع درآمد به صورت 

ای تحت عنوان تغییرات نابرابری مناطق روستایی در چین نشان داد که نابرابری منطقه روستایی چین، روند مقاله

( در رابطه  1010کند. چن) نابرابری درآمد با نابرابری اقتصادی روستایی مطابقت نمی روبه افزایش دارد و روند

کاهش نابرابری مناطق  مختلف چین به بهای کاهش رشد، نشان دهنده آن است که کاهش در نابرابری درآمدی، 

الص داخلی در بلندمدت نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را تنها در کوتاه مدت کاهش داده ولی بر نرخ رشد تولید ناخ

(  با استفاده از داده های پانل طی سال های ,Araujo and Cabral  (1011هیچگونه اثری نداشته است. بالنکو و رام 

منظم  U الگوی، از متحدهسطح توسعه و نابرابری درآمد در ایاالتبه بررسی این موضوع، که آیا  1003-1011

توجهی برای حمایت از این دیدگاه که شواهد آماری قابلدهد یق نشان میر؟ یافته های تحقشود یا خیمشخص می
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. با کند، وجود نداردهای اخیر را توصیف میمتحده در سالمنظم رابطه بین درآمد و نابرابری در ایاالت U یک الگوی

نتایج  .رداختند( با استفاده از داده های پانل پ1011-1001طی دوره سال های ) فرضیه کوزنتسبهره گیری از 

( در 1731االشرافی )خالدی و صدرحاکی از تایید فرضیه نابرابری درآمدی کوزنتس در ایاالت متحده آمریکا است. 

با « بررسی رابطه متقابل رشد اقتصادی بخش کشاورزی و توزیع درآمد در مناطق روستایی ایران»ای با عنوان مطالعه

اهلووالیا به این نتیجه رسیدند که بین رشد اقتصادی بخش کشاورزی و بهره گیری از مدل های خطی و غیر خطی 

رشد »( در مطالعه با عنوان 1733مهرگان و همکاران ) توزیع درآمد در مناطق روستایی ایران رابطه وجود ندارد.

توزیع ها در رشد اقتصادی، بر چگونگی نشان دادند که  ترکیب و سهم بخش« اقتصادی و توزیع درآمد در ایران

. حسین زاده به بررسی شودتر میگذارد. هر چه سهم کشاورزی افزایش یابد، توزیع اقتصادی متعادلدرآمد تاثیر می

پرداخت. یافته های  1111-1011ارتباط بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در کشورهای منطقه منا طی دوره 

زیع نابرابری درآمد دارد در حالی که مجذور رشد اقتصادی اثر تحقیق نشان دادرشد اقتصادی دارای تاثیر مثبت بر تو

( به بررسی متقابل نابرابری درآمد روستایی و رشد بخش 1713پیش بهار و همکارانش)  منفی بر نابرابری درآمد دارد.

 1715-1730کشاورزی ایران با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی برداری داده های پانلی طی دوره سال های 

پرداختند. نتایج نشان دهنده رابطه علی یک سویه از تولید ناخالص داخلی سرانه و ارزش افزوده بخش کشاورزی به 

 ضریب جینی می باشد. در نتیجه با افزایش رشد اقتصادی، توزیع درآمد نابرابرتر خواهد شد.

نوآوری این پژوهش به منظور بررسی  رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد،در با وجود مطالعات داخلی و خارجی  

 استان های ایران با استفاده از تکنیک رهیافت پانل فضایی است.  مناطق روستاییسرریزهای 

 

 

 روش تحقیق
اقتصاد سنجی فضایی شاخه ای از اقتصادسنجی است که اثرات فضایی را به کارکرد مدل های مقطعی یا ترکیبی 

ثرات فضایی دو دسته از عوامل هستند که به مکان استقرار متغیرها مربوط می رگرسیون اضافه می کند. منظور از ا

شوند و می توان آن را تحت عناوین وابستگی فضایی، یا خود همبستگی فضایی و ناهمسانی فضایی یا ساختار فضایی 

ر  شاخه های مختلف با توجه به اینکه اقتصاد سنجی فضایی به عامل فضا می پردازد.کاربردهای زیادی د توضیح داد.

در کل سه روش اصلی برای  علم اقتصاد، نظیر اقتصادشهری و جغرافیای اقتصادی و ... قابل استفاده شده است.

ی رگرسیون معیار وجود دارد : اول از طریق متغیر وابسته، دوم از طریق جمالت خطا مالحظه اثرات فضایی در معادله

گیرد های فضایی دو ساختار اصلی که بیشتر مورد استفاده قرار میلو سوماز طریق متغیرهای توضیحی. در مد

و در نهایت نوع (SAC) مدلفضایی عمومی ،(SEM)، مدل خطای فضایی (SAR)اند از مدل وقفه فضایی عبارت
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معروف هستند. برای این منظور فرم گسترده شده مدل پانل فضایی را به (SDM)چهارم که به مدل دوربین فضایی

 زیر باید در نظر گرفت.صورت 

(1) 
 

بندی شده یا به صورت تصادفی، از آماره برای تعیین این که آیا منابع با سطوح توزیع مشابه به صورت فضایی خوشه

موران، آزمونی از همبستگی فضایی بین مشاهداتی  Iگری در این پژوهش استفاده شده است. آماره  Cموران و  Iهای 

کند. در ای وزن دهی میاند. هر جفت را از طریق توابع فاصلهاست که توسط ماتریس وزنی همسایه شناخته شده

 (.1010شود )ویتون،موران به صورت زیر تعریف می Iآماره ی  ، 𝑥𝑖مکان از متغیر  nتر برای حالت رسمی
(5) 
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عناصر کلی ماتریس وزنی  𝑗𝑖𝑤مکان و  nبین 𝑥میانگین  دهد. را نشان می iهده شده در محل ارزش مشا 𝑖𝑥 که 

شود که تقریبا صفر است. اگر فرضیه صفر مربوط به فقدان همبستگی فضایی فضایی معنای تئوریکی آن مقایسه می

ی خود همبستگی فضایی مثبت است. به این معنی که در کشورهای با سطوح توزیع دهندهرد شود و تفسیر نشان

اند تا از روی شانس و تصادف. اگر آماره کمتر از ارزش مورد بندی شده ها بیشتر به صورت فضایی خوشهمشابه، داده

یا مربع انحراف در گری به صورت مربع خطا  Cدهنده خود همبستگی فضایی منفی است. آماره انتظار باشد نشان

است.  1شود. اگر همبستگی وجود نداشته باشد، آماره گری برابر با مورد هر مکان مشاهده با دیگری نشان داده می

باشد، همبستگی منفی وجود دارد و به صورت زیر  1باشد همبستگی مثبت و در صورتی که باالتر از  1اگر کمتر از 

 (.1010ویتون،(شود نشان داده می
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 داده ها و يافته های پژوهش

 

با توجه به ادبیات نظری مربوط ، هدف این پژوهش رابطه بین رشد اقتصادی و  نابرابری توزیع درآمدی در مناطق 

ه مربوط ها ساالنپردازد. دادهبا استفاده از تکنیک رهیافت پانل فضایی است می 1713-1730روستای ایران طی دوره 

از  1713-1730به تولید ناخالص داخلی سرانه و ارزش افزوده سرانه بخش کشاورزی به قیمت های ثابت از سال 

از بانک مرکزی  1713-1730مرکز آمار ایران گردآوری شده است. آمار مربوط به ضریب جینی روستایی برای دوره 

ری شده اند همچنین برای برآورد مدل پانل فضایی از نرم ایران تهیه شده است. همه داده ها به صورت استانی گردآو

 استفاده شده است.   stata15افزار

(1)  

 

 جهت بررسی فرضیه توزیع درآمد کوزنتس در مناطق روستایی  از مدل زیر استفاده می کنیم.

 

(1)  

 

های ایران در نظر گرفته شده دهنده ضریب جینی و به عنوان شاخص توزیع درآمد در استاننشان GINIدر این مدل 

 ی ضریب جینی به صورت زیر است.است. نحوه محاسبه

         

(3) 
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باشد ) های درآمدی می(: تعداد گروهnدرصد تجمعی درآمد خانوارها و )( Yi)ضریب جینی؛  (G)که در این معادله 

ر تولید ناخالص داخلی، سهم ارزش افزوده هر استان در هر استان به ترتیب بیانگ 𝑃𝐷𝐺 ،VA، 1VA(. 1735جاللی،

که معرف مجذور تولید ناخالص  1VAوارون، متغیر Uباشند و همچنین برای بررسی نظریه کوزنتس و منحنی می

وارون( زمانی صادق است که اوال ضرایب  Uداخلی است به مدل اضافه گردید.  فرضیه توزیع درآمد کوزنتس )

 دار بوده و ثانیا عالمت این ضرایب به ترتیب مثبت و منفی باشد. معنی و

 

1 2it it it itgini gdp va      

2

1 2it it it itgini va va      
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 نتايج و بحث
واحد  ریشه مختلف هایآزمون میان واحد برای متغیرها صورت گرفته است.از ریشه در این پژوهش در ابتدا آزمون

که فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد  (1001)چو ، لین و  لوین توسط که آزمون دو ترکیبی، هایداده به مربوط

 ، آمده است. 1شود. نتایج این آزمون در جدول شماره است به کار برده می
 

 ( نتايج حاصل از آزمون ايستايی متغیرها1جدول )

Levin Lin& Chu 
 احتمال آماره  متغیرها

 GINI 15/11- 0000/0 ضریب جینی

 GDP 30/1- 0000/0 تولید ناخالص داخلی سرانه

 VA 15/10- 0000/0 سهم ارزش افزوده هر استان

 2VA  05/11- 0000/0 مجذور سهم ارزش افزوده هر استان

 های پژوهشمأخذ: یافته

، GDP، تولید ناخالص داخلی سرانهGINIدهد که همه متغیرها ضریب جینینشان می کاربرد آزمون لوین، لین و چو 

دار بوده و متغیرها در هر استان در سطح معنی 2GDP، مجذور تولید ناخالص داخلیVAسهم ارزش افزوده هر استان

 باشد و در نتیجه امکان بوجود آمدن رگرسیون کاذب منتفی است.سطح مانا می

 SDMهای تشخیصی موران برای مدل اول پانل فضايی آزمون (2جدول )

LMlag_robust LMerror_robust موران 

55/1 11/1 11 . /1 

*(001/0) *(030/0) * (000/0) 

 درصد 80معنی داری در سطح  **درصد     5معنی داری در سطح *های تحقيق         ماخذ: یافته
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 SDMهای تشخیصی موران برای مدل دوم پانل فضايی آزمون (3جدول )

LMlag_robust LMerror_robust موران 

55/1 11/1 11 . /1 

*(001/0) *(030/0) * (000/0) 

 درصد 80معنی داری در سطح  **درصد     5معنی داری در سطح *های تحقيق         ماخذ: یافته

قبل از برآورد مدل رگرسیون فضایی، جهت بررسی و اطمینان از وجود رابطه همبستگی فضایی بین متغیرهای مورد 

اده شده است. نتایج این دو آزمون های تشخیصی موران و ضریب الگرانژ استفبررسی در این تحقیق از آزمون

( خالصه شده است. فرضیه صفر هر دو آزمون، عدم وابستگی فضایی در اجزای اخالل 1همانطور که در جدول )

ی فضایی استفاده اقتصادسنجاز روش  توانیم. با توجه به رد فرضیه صفر مبنی بر عدم وابستگی فضایی، باشدیم

در مدل دوربین  LMlag_robustو  LMerror_robustهای موران و جمله آزمونهای فضایی از کرد. تمامی آماره

بهتر است. با توجه به متدلوژی انتخاب الگوی بهینه  SDMدار شد که حاکی از آن است که نتایج مدل فضایی معنی

، بعد از ساخت هاهدادبررسی  منظور بهدر این مطالعه  موردمند بودن سرریزهای الگوی الهورست و با توجه به مکان

ها از آزمون والد و ضریب خود رگرسیون فضایی جهت ماتریس فضایی با استفاده از فواصل زمینی بین استان

باشد. داری مدل دوربین فضایی میاست که نتایج بیانگر معنی شده گرفتهها کمک تشخیص رابطه فضایی بین استان

ها مورد دهد که بخشی از افزایش ضریب جینی هریک از استانمیمعنادار بودن ضریب خود رگرسیون فضایی نشان 

 بررسی به واسطه اثر فاصله یا مجاورت بوده است. 

 (SDMدوربین فضايی) اول ( نتايج برآورد مدل4جدول )

 SDM متغیر

 انحراف معیار ضريب 

GDP *011/0 13/1 

VA *007/1- 73/1 - 

W1x GDP *077/0 7/5 

W1x VA *07/0 11/1 

ρ 001/0 10/0 

ƛ *11/0 13/0 
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 درصد 80معنی داری در سطح  **درصد     5معنی داری در سطح *های تحقيق         ماخذ: یافته

سرانه( بر متغیر   GDP)یافته های تحقیق به دست آمده  از مدل اول در دوره مورد برسی، متغیر رشد اقتصادی 

ری داشته است. بعبارتی، می توان نتیجه گرفت که تغییرات رشد توزیع درآمد)ضریب جینی( اثر مثبت و معنی دا

اقتصادی در دوره مورد مطالعه بر توزیع درآمد در مناطق روستایی استان های ایران به علت عدم توزیع مناسب 

یر متغدرآمد حاصل از رشد اقتصادی .باعث افزایش نابرابری درآمدی در مناطق روستایی استان های ایران می گردد. 

اثر منفی و معنی  های ایرانسهم ارزش افزوده در تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی بر ضریب جینی  در استان

داری بر ضریب جینی داشته است. بعبارتی سهم ارزش افزوده در تولید ناخالص داخلی  بخش کشاورزی که شاخصی 

ی روستایی شده است. با توجه به اینکه اکثر از رشد بخش کشاورزی است، منجر به بهبود توزیع درآمد در نواح

ساکنان روستاها به کشاورزی اشتغال دارند، منطقی است که رشد بخش کشاورزی منجر به بهبود توزیع درآمد در 

با لحاظ کردن عامل مکان، اثرات سرریز فضایی متغیر رشداقتصادی هر نواحی روستایی استان های کشور ایران شود. 

، نشانگر وجود اثرات منفی سرریز ناشی از ضریب جینی مناطق روستایی استان های ایران دارد.  (W1x GDP)استان 

، نشانگر وجود اثرات مثبت سرریز ناشی از ضریب جینی مناطق روستایی استان  (W1x VA)ارزش افزوده هر استان

 های ایران دارد.

 (SDM)دوربین فضايی دوم ( نتايج برآورد مدل5جدول )

 SDM متغیر

 انحراف معیار ضريب 

VA *10/0- 73/7- 

2VA   *001/0 51/7 

W1x VA *01/0- 11/1- 

2x VA1W **001/0 33/1 

ρ 11/0 35/7 

ƛ *13/0 11/0 

 درصد 80معنی داری در سطح  **درصد     5معنی داری در سطح *های تحقيق         ماخذ: یافته

 در مدل هر دو معنی 1VAو VAگرچه ضرائب  نشان دهنده آن استیافته های تحقیق به دست آمده  از مدل دوم 

دار بوده لیکن عالئم ضرایب با انتظارات فرضیه توزیع کوزنتس هماهنگ نیست و عالمت این ضرایب به ترتیب مثبت 

ورت توان گفت در دوره مورد مطالعه، رشداقتصادی بخش کشاورزی با توزیع درآمد نه به صو منفی است. بنابراین می
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U وارونه بلکه U شکل است. یعنی در ابتدا رشد اقتصادی منجر به بهتر شدن توزیع درآمد در مراحل اولیه توسعه

با لحاظ کردن عامل مکان، همچنین  .شودگردد. فرضیه کوزنتس رد میاقتصادی و سپس بدتر شدن نابرابری می

وجود اثرات مثبت سرریز ناشی از ضریب جینی  ، نشانگر (W1x VA)اثرات سرریز فضایی  ارزش افزوده هر استان

ناشی  ، (W1x VA)مناطق روستایی استان های ایران دارد. در حالی که اثرات مثبت مجذور ارزش افزوده هر استان

 از ضریب جینی مناطق روستایی استان های ایران دارد.

 گیری و پیشنهادهانتیجه

اقتصادی بر توزیع درآمد فرضیه کوزنتس است. نتایج به دست آمده یکی از مهم ترین فرضیه ها در مورد تاثیر رشد 

ی مورد از مدل های مختلف نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخص رشد اقتصادی در دوره

و  مطالعه، تاثیر معناداری و مثبت بر ضریب جینی مناطق روستایی داشته است. که این موضوع با مطالعه پیش بهار

( سازگار است. که علت آن عدم توزیع مناسب درآمد حاصل از رشد اقتصادی است. افزایش ارزش 1713همکارانش)

گردد که نشان دهنده کاهش نابرابری ی کشاورزی موجب کاهش ضریب جینی مناطق روستایی میی سرانهافزوده

ی کشاورزی بر روی ضریب ی سرانهافزوده ( به این نتیجه رسیدند که ارزش1731باشد. خالدی و صدراالشرفی )می

نتایج حاکی از آن است که اگر رشد اقتصادی بخش  داری ندارد. همچنینجینی روستایی از لحاظ آماری معنی

دار کشاورزی ) ارزش افزوده بخش کشاورزی( و مربع آن در یک مدل قرار گیرند بر ضریب جینی اثرگذاری معنی

منفی و مثبت دارند که بیانگر عدم تایید فرضیه توزیع درآمد کوزنتس برای مناطق  خواهند داشت.  به ترتیب اثر

کوستانتینی و  ( ،1731(، خالدی و صدراالشرفی )1717باشد. که همسو با مطالعه بنی اسد و رمزیاری)روستایی می

بین درآمد و  معمولی لشک U ها حاکی از وجود رابطهاظهار داشتند که نتایج تجربی آننیز   (1013پارادیسو )

. نوسان های نامنظم رشد اقتصادی و رشد بخش کشاورزی می تواند از مهمترین دلیل نابرابری در ایاالت آمریکا است

دهنده وجود اثرات  نشان تحقیق نتایجتایید نشدن فرضیه کوزنتس در مناطق روستایی استان های کشور باشد. 

رشد اقتصادی )تولیدناخالص داخلی سرانه( در یک استان تاثیر مثبت و سرریز فضایی بوده، به نحوی که افزایش 

معنی داری بر ضریب جینی مناطق روستایی استان همسایه داشته است. اما افزایش رشد ارزش افزوده بخش 

با کشاورزی در یک استان تاثیر منفی و معنی داری بر ضریب جینی مناطق روستایی استان همسایه داشته است. 

ی استان های ایران عدالت روستایدر مناطق  رشد اقتصادی بر نحوه توزیع درآمدهایبه یافته های تحقیق،  توجه

بهبود توزیع لزوم اصالح روابط اقتصادی دیگر بخش های اقتصادی با بخش کشاورزی به منظور  لذا محور نبوده،

 اقتصادی تاثیر گذار الزم و ضروری استاستان های ایران از چنین روابط  جامعه روستایی بیشتر اقشار  درآمد
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