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  چكيده 

بـراي تحقـق ايـن امـر برخـي نحـوه تخصـيص منـابع بـين          . براساس ادبيات اقتصادي، رشد همراه با توزيع عادالنه درآمد موجب كاهش فقر است
وم، موجـب رشـد تـوام بـا     دهند كه افزايش امكانات زير بنايي در منـاطق محـر   هاي مختلف اقتصاد را مورد توجه قرار داده و برخي ديگر نشان مي بخش

هاي اصلي اقتصاد بر توزيـع درآمـد شـهري و روسـتايي در منـاطق       ثير تخصيص منابع بين بخشأدر اين مطالعه ت. كاهش نابرابري در توزيع درآمد است
در قالـب الگـوي پـانلي    ) 1386-93( ها براي دوره مورد بررسي قرار گرفت و به همين منظور از اطالعات استان) با سطوح متفاوت از برخورداري( مختلف

نتايج الگوها نشان داد حصول به هدف رشد اقتصادي كه توام با كـاهش در نـابرابري درآمـد روسـتايي و شـهري باشـد در منـاطق نيمـه         . استفاده گرديد
اورزي و صنعت در مناطق هاي كش پذير است، اما افزايش سهم بخش برخوردار از طريق افزايش سهم بخش صنعت و به خصوص بخش كشاورزي امكان

شود كه مناطق محروم نيز به امكانات زيربنـايي   شهري است و در صورتي موجب كاهش نابرابري روستايي مي محروم فقط موجب كاهش نابرابري درآمد
ا در تحقق رشد توام بـا توزيـع   ه اين در حالي است كه در مناطق برخوردار، تغيير در تخصيص منابع بين بخش. برخوردار مجهز شوند در سطح مناطق نيمه

  .كارايي ندارد شهري و روستايي مناسب درآمد
 

  مناطق محروم سهم بخش خدمات، سهم بخش صنعت، سهم بخش كشاورزي، ،و روستايي شهري توزيع درآمد :هاي كليدي واژه
  JEL: E23, D63, D31بندي  طبقه 

  
  *1مقدمه 

ن اسـت كـه از   مروري بر ادبيات رشد و توزيـع درآمـد حـاكي از آ   
ابتداي قرن بيستم تا اواسط آن، توجه بيشـتر اقتصـاددانان كشـورهاي    
جهان به افزايش نرخ رشد اقتصادي معطوف شده بود ولي از نيمه دوم 

با مالحظه افزايش شكاف درآمدي ميان  1970به بعد، به ويژه از دهه 
فقرا و ثروتمندان و همچنين تحـول در آگـاهي عمـومي بـه افـزايش      

براين اساس در مباحـث نظـري   ). 32( كيد شده استأت زندگي تكيفي
در  .شـود  و جديد تقسيم مي قديم درآمد به ديدگاه توزيع و رشد ادبيات

امـا در  . گيـرد  ثير رشد بر نابرابري مورد بررسي قرار ميأديدگاه قديم ت
 قـرار  مـورد بررسـي   اقتصادي رشد بر درآمد توزيع جديد، تأثير ديدگاه

  . گيرد مي
انـداز   ر ديدگاه قديم تصور بر اين بود كه ثروتمندان ميل به پـس د
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باالتري نسبت به فقرا دارند و لذا نابرابري درآمد به رشـد بـاال منجـر    
از محققين برجسـته  . شوند شود و از حاصل رشد، فقرا نيز منتفع مي مي

، )1955( 2تـوان بـه كـوزنتس    كه در ايـن زمينـه تـالش نمودنـد مـي     
. اشـاره نمـود  ) 1993( 5و آناند و كانبور) 1988( 4، رام)1976( 3اهلوواليا
نشان داد كه در مراحل اوليه توسعه، رشد اقتصـادي  ) 1955( 6كوزنتس

موجب نابرابري است اما در مراحل بعدي توسعه، رشد اقتصادي منجـر  
 بـه عنـوان   وي توسـعه اقتصـادي را  . شـود  به برابـري درآمـدها مـي   

مطرح  شهري يا نوين اقتصاد يا روستايي به سنتي اقتصاد از فرآيندگذار
نابرابر  درآمد توزيع توسعه، اوليه مراحل در كه گيرد مي نتيجه و كند مي
 بخـش  بـه  كـه  دارند را توانايي اين مردم از كمي گردد، زيرا شمار مي

 بين دستمزد سطح اختالف به همين دليل، شوند، منتقل مدرن يا نوين

 رو درآمد توزيع بعدي توسعه، مراحل در. است زياد نوين و سنتي بخش

                                                            
2- Kuznets  
3- Ahluwalia 
4- Ram 
5- Anand & Kanbur 
6- Kuznets  
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نـوين   بخـش  جـذب  مـردم،  از تري بيش شمار زيرا گذارد، مي بهبود به
 سـنتي،  بخـش  در كـار  يابي نيـروي  كم دليل به تدريج، به و شوند مي

 دستمزد سطح به يابد و مي افزايش هم بخش سنتي در دستمزد سطح

رابري در شـود براسـاس نظريـه كـوزنتس نـاب      مي نزديك نوين بخش
بخش روستايي پايين و در بخـش شـهري باالسـت و توسـعه بخـش      

  ).1( كشاورزي موجب كاهش نابرابري است
اي انجـام شـد و    به پيروي از نظريه كـوزنتس مطالعـات گسـترده   

هاي اقتصاد و  برخي از اين مطالعات به تركيب ارزش افزوده بين بخش
را در ايـن خصـوص   ثير آن بر نابرابري پرداخته و فرضـيه كـوزنتس   أت

و ) 2012( 1تـوان بـه مطالعـه دسـتيدار     تائيد نمودند كه از آن جمله مي
، )1388( ، سالمي و انصاري)1395( و ابونوري و فراهتي )2012( 2كايا

، پرمـه و  )1384(، خالدي و صدراالشرفي )1387( مهرگان و همكاران
توسـعه  در اين مطالعات نشان داده شده كـه  . اشاره نمود) 1382( دباغ

. بخش كشاورزي منجـر بـه كـاهش نـابرابري در جامعـه شـده اسـت       
در اين زمينـه بررسـي خـود را بـراي توزيـع درآمـد       ) 1375( درويشي

 و شـدت  تحليـل  و منظور بررسي وي به. روستايي و شهري انجام داد
 تفصـيلي  نتـايج  از ايـران،  در درآمد توزيع بر بخشي نابرابري اثر جهت

 و شـهري  منـاطق  در اي هزينـه  هـاي  گـروه  بحس بر خانوارها بودجة
 صـنعت،  شـاورزي، ك( اقتصـادي  مهم هاي بخش تفكيك به روستايي

دهـد   نتايج مطالعه وي نشان مـي . است استفاده نموده) ساير و خدمات
 از روستايي و شهري منطقه، دو در كشاورزي بخش در هزينه كه توزيع

 بخـش  در هزينـه  توزيـع  همچنـين . اسـت  بوده برخوردار ثبات با روند

 كم نوسان از شهري صنعت بخش در هزينه توزيع از روستايي صنعت

 منطقـه  دو هر در خدمات بخش در هزينه توزيع و بوده برخوردار تري

 شدت بررسي براي. است داشته زيادي نوسان ها بخش ساير به نسبت

 منـاطق  از يك هر نابرابري بر ها بخش درون هاي نابرابري اثر جهت و

 شهري، اثر مناطق در كه است آن از حاكي ها روستايي، يافته و شهري

 ديگـر  از تـر  بـيش  شـهري  كـل  نابرابري بر صنعت بخش در نابرابري

 بـر  كشـاورزي  بخـش  در نـابرابري  اثر روستايي مناطق در و ها بخش

 .است بوده ها بخش ديگر از تر بيش روستايي كل نابرابري
ييد قرار عات زيادي مورد تأقديم توسط مطال رغم اينكه ديدگاه علي

گرفت و تا نيمه دوم قرن بيستم ديدگاه مسلطي بود اما طي نيمـه دوم  
هاي رشـد اقتصـادي قابـل توجـه      قرن بيستم برخي از كشورها به نرخ

اند، بدون اينكه درجات بااليي از نابرابري درآمدي در آنهـا   دست يافته
شورهاي آمريكـاي  همچنين بسياري از كشورها مانند ك. مشاهده گردد

التين به رغم نـابرابري بسـيار بـاال، سـابقه رشـد اقتصـادي ضـعيفي        
براين اساس اقتصاددانان متعددي به بيان آثار منفي نابرابري . اند داشته

بر رشد پرداخته و به اين ترتيب ديدگاه جديد در ادبيات رشـد و توزيـع   

                                                            
1- Dastidar 
2- Kahya 

نتيجـه  ) 1999( 3در اين خصوص ايون و همكاران. درآمد شكل گرفت
زند و با نتايج تجربـي مغـاير    گرفتند كه ديدگاه قديم به رشد آسيب مي

ثير نابرابري توزيع درآمد أساز و كارهاي مختلف ت دگاهيد نيدر ا .است
محققين ادبيـات جديـد السـينا و    از . كيد استأبر رشد اقتصادي مورد ت

عات براساس مطال .باشند مي) 1994(پرسون و تابليني و  )1996( پروتي
انجام يافته برخي از سازو كارهاي مهم كه از طريق آنها نـابرابري بـر   

  :ثر است عبارتند ازؤرشد اقتصادي م
  افزايش نابرابري در اقتصادي كه بازار سرمايه آن ناقص است

گـذاري   موجب كاهش توانايي و انگيـزه افـراد بـراي سـرمايه    
  .)17( شود مي

  عي و سياسـي شـده،   افزايش نابرابري موجب بي ثباتي اجتمـا
حقوق مالكيت را تضعيف نموده و نااطميناني اقتصـادي را بـه   

گذاري و رشـد   دنبال دارد كه در مجموع سبب كاهش سرمايه
 .)2( گردد اقتصادي مي

  افــزايش نــابرابري موجــب كــاهش تعــداد خانوارهــاي طبقــه
هش رشد گردد كه موجب كاهش تقاضا شده و كا متوسط مي

 .) 38و 28(دارد  اقتصادي را به همراه
ها، از جملـه   از استدالل يبا ارائه برخ نيالبته اسنودان و هوارد آرو

امـر خـود    نيو ا كند يم قيمجدد را تشو عيتوز ينابرابر شيافزا نكهيا
 شيبـا افـزا   كـه نيا ايـ آورد و  يرا بوجـود مـ   ياتيـ اخـتالالت مال  نهيزم

معتقدنـد كـه    شـود  يم جيترو ياسيس يثبات يو ب يخوار رانت ،ينابرابر
آنها با اشاره بـه   نيهمچن. است يموجب كاهش رشد اقتصاد يابرنابر
بـازار   ازمنـد يشـدن ن  يكـه صـنعت   كنند يم انيب» فشار بزرگ« هينظر

ـ  يتقاضا ،ينابرابر شياست و در صورت افزا يبزرگ داخل  يبازار داخل
شـدن   يصـنع  يبـرا  يرا مانع ينابرابر بيترت نيو به ا ابدي يكاهش م

 .دانند يد ماقتصا
 ســزار و در ايـن ميــان برخــي محققــين از جملــه آلبرتوچانــگ 

كالـدرون و سـرون    ،)2002(5، استيچ، فاسـتر و وودن )2004(4كالدرون
هـاي   در بررسـي ) 2010(8و فيلشر، لي و زاهـو ) 2003(7، لوپز)2003(6

توانـد نـابرابري    خود نشان دادند كه بهبود در خدمات زيـر بنـايي مـي   
ايـده اصـلي   . ش داده و رشد اقتصادي را افزايش دهـد درآمدها را كاه

اين مطالعات اين است كه توسعه زير بناها عـالوه بـر افـزايش درآمـد     
درايـن   .دهـد  متوسط، سطح درآمد و رفاه مردم فقير را نيز افزايش مـي 

كيد بر امكانات زيـر بنـايي ايـاالت    أبا ت )2017( 9خصوص وارليومندوزا
كه رشد توام بـا توزيـع عادالنـه درآمـد     هاي مختلف چين معتقد است 

                                                            
3- Aghion et al. 
4- Alberto Chong and Cesar Calderon 
5- Estache, Foster and Wodon 
6- Calderon and Serven 
7- Lopez 
8- Fleisher, Li, and Zhao 
9- Valerio Mendoza 
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شود كه مناطق دورافتاده و محـروم نيـز بـه امكانـات       زماني حاصل م
در اين مطالعات نشان داده شده اسـت  . زيربنايي دسترسي داشته باشند

كه توسعه زير بناها ضمن كمك به رشد اقتصـادي، موجـب بهبـود در    
 . شود توزيع درآمدها نيز مي

عه زيـر بناهـا بـر رشـد اقتصـادي در بسـياري از       ثير توسأداليل ت
ـ ) 2006(1مطالعات از جمله مطالعه اگنور و مورنو دادسن ثير أبراساس ت

وري نيروي كار، سالمت، تغذيه، آمـوزش و همچنـين    زيربناها بر بهره
گذاري توضيح داده شده است كه موجب رشد اقتصـادي   تداوم سرمايه

ثير توسعه زير بناها بر بهبود أاما در خصوص ت. در مناطق محروم است
كند كه با توسعه زير بناهـا   توزيع درآمد، استيچ، فاستر و وودن بيان مي

هاي اصلي اقتصاد دسترسي پيدا نمـوده   مردم مناطق محروم به فعاليت
هـاي كسـب درآمـد بـراي آنهـا       و همين امر موجب افـزايش فرصـت  

كه توسـعه زيـر    دهند نشان مي) 1997(2همچنين كانون و ليو. شود مي
هـاي توليـد و مبادلـه     بناها در مناطق فقيرنشين موجب كاهش هزينـه 
  . يابد شده و به اين ترتيب درآمد مردم فقير افزايش مي

كيـد  أهـا بـه ايـن موضـوع ت     عالوه بر موارد فوق در برخي بررسي
هـاي   شود كه دسترسي به زيربناها در مناطق محروم، ارزش دارايي مي

به عنوان مثال در تحقيقات اخير ارزش دارايي . دهد ميفقرا را افزايش 
مناطق كشاورزي فقير نشين براساس فاصله آنها از بـازار محصـوالت   

اي،  شود و لذا اصالح در ارتباطات و خدمات جاده كشاورزي ارزيابي مي
هاي كشاورزان فقير را افزايش داده و موجب افزايش درآمد  بازده زمين

به ) 2018(3ر اين خصوص يرزي جاك و پكاسويچد). 21( شود آنها مي
به بررسي توزيع درآمد كشاورزان در مناطق مختلف لهستان پرداخته و 

هـاي اسـتنباطي    و تحليـل  2015هاي بودجه خانوار سال  براساس داده
گيرند كه بيشـترين نـابرابري درآمـد كشـاورزان مربـوط بـه        نتيجه مي

ثروتمندي را در خود  مناطق شمالي كشور لهستان است كه كشاورزان
جاي داده است و كمترين نابرابري درآمد مربوط به كشـاورزاني اسـت   

طقه جنوب غربي لهستان ساكن بـوده و هيچكـدام ثروتمنـد    كه در من
بـه بررسـي تغييـرات    ) 2018( و همكـاران  4همچنين سـينگ . نيستند

 ساختاري در منابع درآمدي كشاورزان و رابطه آن با نابرابري درآمـد در 
هاي كشاورزي كوچك است، پرداخته و نتيجه  مناطقي كه داراي زمين

گيرند كه توزيع نابرابر زمين بين كشاورزان موجب افزايش نابرابري  مي
كـه درآمـد حاصـل از    اين در حالي اسـت  . درآمد كشاورزان شده است

كه ممكن است از شاغل شدن روستائيان در بخـش  (حقوق و دستمزد 
و همچنـين درآمـد حاصـل از    ) شـده باشـد   خدمات و صـنايع حاصـل  

ــي     ــاورزان م ــد كش ــدن درآم ــر ش ــب براب ــرورش دام موج ــردد پ . گ

                                                            
1- Agenor and Moreno-Dodson 
2- Gannon and Liu 
3- Jedrzejczak and Pekasiewicz 
4- Singh 

كيد بر امكانات زيربنايي منـاطق مختلـف   أنيز با ت )2017(5وارليومندوزا
هاي كمتـري بـراي    كيد بر اينكه مطالعات قبلي از شاخصأچين و با ت

ررسي توسعه زيربناها اند، به ب نشان دادن توسعه زيربناها استفاده نموده
و معرفي شاخص براي هر كدام از آنها پرداخته و با تحليل سـازو كـار   

ها براساس مطالعـات قبلـي   م از زيربناها بر نابرابري درآمدثير هر كداأت
گيرد كه رشد توام با توزيـع عادالنـه درآمـد زمـاني حاصـل       نتيجه مي

زيربنـايي   شود كه منـاطق دورافتـاده و محـروم نيـز بـه امكانـات       مي
  . دسترسي داشته باشند

ــوراال  ــوراال و ك ــد در  ) 2016(ك ــع درآم ــر و توزي ــه بررســي فق ب
هـاي مـالي    كشورهاي با درآمد پايين پرداخته و با تمركز بـر سياسـت  

ثر بر فقـر و توزيـع درآمـد را در ايـن كشـورها مـورد       ؤدولت، عوامل م
رد بـه  گيـ  هاي علي نتيجـه مـي   دهد و براساس تحليل بررسي قرار مي

هاي مالي دولـت در كشـورهاي مـذكور الزم     منظور اثربخشي سياست
است در اين كشورها توسعه و تحقيقات كشاورزي مورد حمايـت قـرار   

اي تحـت عنـوان سـرمايه     در مطالعـه ) 2010(6لي و زاهو فيلشر،. گيرد
دهند كه  اي در چين نشان مي انساني، رشد اقتصادي و نابرابري منطقه

هاي ارتباطـات بـراي منـاطق محـروم      اري در زيرساختگذ اگر سرمايه
 .گـردد  صورت گيرد موجب بهبود رشد اقتصادي و كاهش نابرابري مي

هاي ارتباطات  گذاري در زيرساخت دهند سرمايه همچنين آنها نشان مي
ــي    ــابرابري م ــديد ن ــه موجــب تش ــعه يافت ــاطق توس ــراي من ــود ب . ش

ــالو ــابر ) 2006(7زي ــوان ن ابري در چــين و در بررســي خــود تحــت عن
دهـد كـه تسـهيالت حمـل و نقـل و       ثر بر آن، نشان ميؤهاي م لفهؤم

هـاي شـغلي    هاي مرتبط با ارتباطات از طريق ايجاد فرصـت  زيرساخت
  .شود براي مناطق محروم كاهش نابرابري در درآمدها را سبب مي

 هــاي ســري زمــاني براســاس داده  )2003(8كالــدرون و ســرون
 رشد بر را زيربناها كالن اقتصاد تين، ابعادآمريكاي ال) 2000-1980(

از آن بود كه بهبود هاي آنها حاكي  يافته. دادند قرار توجه توزيع مورد و
بنايي نابرابري را در آمريكاي التـين كـاهش داده و بـه    در خدمات زير

  . بهبود رشد اقتصادي كمك نموده است
نـابرابري و   رشد،«اي با عنوان  در مطالعه) 2002(9فان و همكاران

گـذاري دولتـي در    فقر در نواحي روستايي چين به بررسي نقش سرمايه
 97-1978هـاي   اين زمينه در قالـب معـادالت همزمـان بـراي سـال     

نتايج حاصل نشان داد كه افزايش اعتبارات دولتي و توسـعه  . پرداختند
جاده، ( آبياري، آموزش روستايي و زير بناها تحقيق و توسعه كشاورزي،

نه تنها باعث افزيش رشـد توليـد كشـاورزي شـده     ) و ارتباطالت برق
  .اي را نيز كاهش داده است است، بلكه فقر روستايي و نابرابري منطقه

                                                            
5- Valerio Mendoza 
6- Fleisher, Li, and Zhao 
7- Xiaolu 
8- Calderon and Serven 
9- Fan & et al 
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هــاي  بــا اســتفاده از داده) 2004(1كالــدرون و آلبرتوچانــگ ســزار
ثير توسعه زير بناها بر نابرابري توزيـع  أكشور به بررسي ت 101مقطعي 

گيرنـد كـه بهبـود در خـدمات زيربنـايي       تيجـه مـي  درآمد پرداختـه و ن 
تواند نابرابري درآمدها را كاهش داده و رشد اقتصـادي را افـزايش    مي
  .دهد

ــان و دات ــه) 2002(2راولي ــوان در مقال چــرا رشــد « اي تحــت عن
هـا   اقتصادي در برخي از ايـاالت هندوسـتان نسـبت بـه سـاير ايالـت      

دريافتند كه  1942-1960هاي با استفاده از آمار» فقرگراتر بوده است؟
هاي توسعه ايالتي بيشـتر، توليـد غيـر     عملكرد باالي كشاورزي، هزينه

. تر باعـث كـاهش فقـر شـده اسـت      كشاورزي باالتر و نرخ تورم پايين
اي در  ليكن بخـش غيـر كشـاورزي، موجـب كـاهش قابـل مالحظـه       

     .ها شده است هاي فقر در برخي از ايالت نسبت به ديگر ايالت شاخص
 بـر  تأثيرگذار با معرفي متغيرهاي) 1384( مقدم جمالي و تركماني

 نرخ كشاورزي، توليد عوامل كل وري رشد بهره بر مشتمل روستايي فقر

در  باسـوادي  نـرخ  طول جاده و آبياري، غيركشاورزي، اشتغال دستمزد،
 عمران و توسعه گذاري در سرمايه كه داد قالب سيستم معادالت نشان

 ترتيـب  بـه  آبياري و كشاورزي ترويج و تحقيق سازي، جاده روستايي،

  .هستند روستايي فقر كاهش بر تأثير ترين بيش داراي
بررسـي   بـه  پيمايشي تحقيق با رويكرد )1379( همكاران و كرمي

 نـابرابري  و فقـر  ميـزان  بـاراني بـر   آبيـاري  آوري فـن  ثير استفاده ازأت

 ايـن  هـاي  يافته .اند اختهپرد فارس استان روستايي جامعة روستايي در

گيـري   جهت نهادي، هاي محدوديت دليل به كه دهد مي نشان پژوهش
 نظـام  تـر  غنـي  اعضـاي  سـوي  بـه  عمل در ندركارا دست هاي سازمان

 اجتمـاعي  شـكاف  افزايش به منجر عمل در روند، اين .است اجتماعي

  . است شده ميان كشاورزان
كيـد بـر   شـود كـه تأ   با عنايت به مراتب فوق چنين اسـتنباط مـي   

رويكرد خاصي از تخصيص منابع در رشد اقتصادي، امكان حصول بـه  
توانـد فـراهم    توزيع مناسب درآمد را در مناطق روستايي و شهري مـي 

البته الزم است به سطح توسـعه و برخـورداري منـاطق در ايـن     . نمايد
تحوالت ادبيات رشـد و توزيـع    يبررسبه عبارتي . خصوص توجه شود

سـوال را مطـرح    نيمطالعات فوق، ا جينتاو همچنين عنايت به  درآمد
ـ   يخاصـ  صيتخص ايكند كه آ يم مختلـف   يهـا  بخـش  نياز منـابع ب

خـدمات و صـنعت بـه     يهـا  منابع از بخـش  يياقتصاد از جمله جابجا
 ايـ شـود؟ آ  يمـ  ييدرآمـد روسـتا   عيموجب بهبود توز يبخش كشاورز

ـ   صياز تخصـ  يبر قاعده خاص ديكأبا ت توان يم هـا،   بخـش  نيمنـابع ب
را به صورت همزمـان كـاهش داد؟    ييو روستا يدرآمد شهر ينابرابر

   كند؟ يعمل م كسانيمناطق محروم و برخوردار  يقاعده مذكور برا ايآ
ـ  صيمطالعه رابطه تخص نيبه مراتب فوق در ا تيعنا با  نيمنابع ب

                                                            
1- Alberto Chong and Cesar Calderon 
2- Ravalion and Datt 

ن در ايـرا  يمختلف اقتصاد و توزيع درآمد روستايي و شـهر  يها بخش
قـرار   يمحروم و برخوردار از امكانات مورد بررس يها استان كيبه تفك

منابع  صيتخصشناسايي رويكردي از كار  نيهدف از انجام ا. رديگ يم
كشـور   يهـا  مختلـف از اسـتان   يها روهدر گ ياقتصاد يها بخش نيب

 .گردد مي يشهر ي روستايي وكاهش نابرابراست كه منجر به 
  

   ها روشمواد و 
منابع  صيتخص نيرابطه ب يبه منظور بررس ييقسمت الگو نير اد

 يمعرفـ  يو شـهر  ييدرآمـد روسـتا   عيـ مختلـف و توز  يها بخش نيب
  .شود يم

با عنايت به اينكه هر اقتصادي از سـه بخـش اصـلي كشـاورزي،     
ثير تغييـر در  به منظور بررسي تـأ . تشكيل شده استصنعت و خدمات 

ي درآمد روستايي و شـهري بـه   ها بر نابرابر تخصيص منابع بين بخش
، شـاخص  )2012( و همچنين كايـا ) 2012 و 2004( پيروي از دستيدار

هاي اقتصـادي   نابرابري درآمد روستايي و شهري تابعي از سهم بخش
 .  شود به شرح زير منظور مي

)1(  
 ترتيـب بـه ضـريب جينـي     بـه   shsوG،sha  ، shi، )1(در معادله 

هاي بخش كشاورزي، صنعت و خـدمات از   ، سهم)يشهري و روستاي(
هر باز ضريب جيني را مي توان به يكي از   .ناخالص داخلي است توليد

  : هاي زير نوشت صورت
 

  
  

با در نظر گرفتن روابـط خطـي بـين متغيرهـا، معـادالت فـوق را       
  .توان به صورت زير تصريح نمود مي

      )2(  

     )3(  

      )4(  

هر يك از معادالت فوق شامل سـهم ارزش افـزوده دو بخـش از    
با عنايت به اينكه مجموع سهم سه بخـش از  . سه بخش اقتصاد است

سهم بخش غايب در اقتصاد به عنـوان سـهم   . است 100اقتصاد برابر 
بخـش در  براين اساس ضـرايب سـهم هـر    . باقيمانده تلقي خواهد شد

معادله كه معادل تغيير در سهم بخش غايب است، بـه صـورت تغييـر    
به عنوان نمونه در معادلـه  . نابرابري درآمد در اقتصاد قابل تفسير است
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دهـد كـه بـا كـاهش سـهم يـك        باشد، نشان مي    0>راول اگ
هـا،   درصدي بخش خدمات ، به فرض ثابت ماندن سهم سـاير بخـش  

يابـد كـه ايـن موجـب      ورزي يك درصد افزايش مـي سهم بخش كشا
  .شود ميكاهش نابرابري در توزيع درآمد به مقدار 

  
  نتايج و بحث

منـاطق محـروم،   تفكيك به  ي كشورها استاندر اين قسمت ابتدا 
در شده  يمعرف يالگو تقسيم شده و در ادامه برخوردار و برخوردار مهين

برآورد ) 1386-1393(دوره  يمذكور طمناطق  كيبه تفكبخش قبلي 
  .شود يم

هاي كشـور بـه    بندي استان سنجش سطح توسعه مناطق و تقسيم
منــاطق محــروم و برخــوردار در بســياري از مطالعــات توســط برخــي 

هاي مختلف صـورت   ها و شاخص ها و محققين براساس روش سازمان
ديري ، قـ )1382( بـه ربردسـت   تـوان  آنها مـي  ميان از كه. گرفته است

، بدري و اكبريـان  )1384( ، رضواني و صحنه)1383( معصوم و حبيبي
بنـدي   اشاره نمود كه در اين ميـان طبقـه  ) 1390( و شيخ بگلو) 1385(

هاي كشور در مطالعه شيخ بگلو، به دليل جامعيت آن در بسياري  استان
ــودن   از ابعــاد از جملــه تكنيــك هــاي مــورد اســتفاده، همــه جانبــه ب

كيـد آن بـر بخـش    أتـر از همـه ت   د اسـتفاده و مهـم  هاي مـور  شاخص
كشاورزي، زيربناها، امكانات آموزشي و بهداشتي استان در اين مطالعه 

شـاخص در   40بنـدي از   لف در اين طبقـه ؤم. مالك عمل قرار گرفت
هـا در   سنجش سـطح توسـعه اسـتان   . ابعاد مختلف استفاد نموده است

مختلف از جمله تاكسونومي،  هاي مطالعه شيخ بگلو با استفاده از روش
آل تاپســيس، شــاخص درجــه توســعه مــوريس و روش  رويكــرد ايــده

لـف تركيبـي از نتـايج    ؤبندي صورت گرفتـه كـه در نهايـت م    شاخص
نمايد و شاخص نهايي را ارائه  هاي مختلف را تلفيق مي حاصل از شيوه

  . نمايد مي
 1 در اين مطالعه شاخص نهايي مطالعه شيخ بگلـو كـه در جـدول   

ارائه شده، به عنوان مالك تعيـين منـاطق محـروم و برخـوردار قـرار      
اسـتان   10استان اول جزو مناطق برخـوردار،   10به اين ترتيب . گرفت

استان آخر به عنوان منـاطق   10دوم به عنوان مناطق نيمه برخوردار و 
  . محروم مد نظر قرار گرفتند

  
 كشور هاياستان  بنديرتبه-1جدول

Table 1- Countriey provinces' Ranking  
  استان

 Provence   
  رتبه

Rank  
  استان

Provence   
  رتبه

Rank 
  استان

 Provence  
  رتبه

Rank 
  سمنان

Semnan  1   خراسان رضوي  
Razavi Khorasan 

  كرمانشاه  11
Kermanshah 

21  
  تهران

  Tehran  
  آذربايجان شرقي  2

East Azerbaijan 
  كردستان  12

 Kurdistan 
22  

  مازندران 
 Mazandaran 

  گلستان  3
Golestan  

 خراسان جنوبي  13
South Khorasan 

23  
  اصفهان 

 Isfahan 
  چهارمحال بختياري  4

Chaharmahal and Bakhtiari   14  لرستان  
 Lorestan 

24  
  يزد

 Yazd 
  همدان  5

Hamadan 
  خوزستان  15

Khuzestan 
25  

  فارس
 Fars  

  بوشهر  6
Bushehr 

  انكرم  16
 Kerman 

26  

  اردبيل  Qom 7قم  
Ardabil 

  ايالم  17
Ilam 

27  
  گيالن 
Gilan 

  زنجان  8
Zanjan 

 خراسان شمالي  18
North Khorasan 

28  
  قزوين

 Qazvim 
  كهكيلويه و بويراحمد  9

Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad 
  هرمزگان  19

 Hormozgan 
29  

  مركزي
 Markazi 

  آذربايجان غربي  10
West Azerbaijan 

 سيستان بلوچستان  20
Sistan and Baluchestan 

30  
                                                              Source: Shaykh-baygloo (2012) )1392( بگلو شيخ :خذأم
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به منظور اجتناب از رگرسيون كاذب الزم است قبل از برآورد الگو، 
 تـابلويي  هـاي  داده مانـايي  هـاي  آزمـون . مانايي متغيرها آزمون شوند

 1مشترك هاي داده براي واحد ريشه آزمون دو روش از تواند مي معموالً
در ايـن خصـوص   . پـذيرد  صورت 2مقطع هر براي ريشه واحد آزمون و

 از استفاده تابلويي، هاي داده در كه دادند نشان )2002(3چو و لين لوين،

 تـري  بـيش  قـدرت  داراي ك،مشـتر  هاي داده براي ريشه واحد آزمون

 صـورت  بـه  مقطـع  هـر  بـراي  واحـد  ريشه آزمون از به استفاده نسبت

 بررسـي  بـراي  مطالعـه  ايـن  در لذا). 2005بالتاجي، (باشد  جداگانه مي

نتـايج آزمـون   . گرديد استفاده چو و لين لوين، از آزمون متغيرها، مانايي
ـ  چـو  و لين براساس آزمون لوين، 2مانايي در جدول  ه شـده اسـت   ارائ

  .دهد همه متغيرها در سطح مانا هستند همانطور كه نتايج نشان مي
هاي پانلي الزم است ابتدا ثابت يا تصـادفي بـودن    در تخمين داده
به منظور مشخص نمودن رويكرد اثرات ثابت يـا  . اثرات مشخص شود

ليمر، هاسـمن و بـروش پاكـان      fهاي پانلي از آزمون تصادفي در داده
هاي مذكور صورت گرفته است كه  آزمون 3 در جدول. شود ياستفاده م

نتايج آن بر استفاده از اثرات ثابت بـراي منـاطق شـهري و روسـتايي     
با عنايت به قطعي بودن اثرات ثابـت، نيـازي بـه آزمـون     . داللت دارد

  .بروش پاكان نيست
هـاي پـانلي،    عالوه بر مشخص بودن رويكرد اثرات ثابـت در داده 

. شود جود خود همبستگي و ناهمساني واريانس انجام ميآزمون عدم و
از آزمــون  تــابلويي، هــاي داده در خودهمبســتگي بررســي بــراي

فراينـد   از اخـتالل  جمالت آن در كه شود استفاده مي) 2002(4وولدريج
)AR1 (واريانس ناهمساني آزمون انجام همچنين براي. كنند مي تبعيت 

و ناهمساني  ينتايج آزمون خود همبستگ. شود مي استفاده 5والد آماره از
 ييو روسـتا  يمناطق شـهر  يها براساس داده يواريانس براي الگوها

و ناهمسـاني واريـانس    ي، بيانگر آن است كه خودهمبستگ4در جدول 
  .وجود دارد ييو روستا يهر دو مناطق شهر يبرا

در مناطق  ييو روستا يباتوجه به اينكه مدل تحقيق مناطق شهر
خـوردار داراي ناهمسـاني واريـانس و خـود     بر مهيبرخوردار و ن محروم،

الگوهـا اسـتفاده    نيدر تخمـ  FGLSهمبستگي است، لـذا از رويكـرد   
شود كه در آن طي دو مرحله مجزا نسبت به رفع خودهمبسـتگي و   مي

 يبراساس توضيحات فـوق، الگوهـا  . شود ناهمساني واريانس اقدام مي
، برآورد و FGLSقسمت قبل با رويكرد معرفي شده در ) 3( و) 2( ،)1(

سه  يبرا ييو روستا يمناطق شهر كيبه تفك 5 خروجي آن در جدول
-1393(دوره  يبرخوردار و برخوردار طـ  مهيها محروم، ن گروه از استان

ـ  يهـا  كه در قسمت يحاتيبراساس توض. ارائه شده است) 1386  يقبل

                                                            
1- Common Root 
2- Individual Root 
3- Levin, Lin & Cho 
4- Wooldridge 
5- Wald Test 

الگو نشان دهنده ها در  سهم بخش يبرآورد شده برا بيشد، ضرا انيب
. ها اسـت  بخش ريدر الگو به سا بيانتقال ارزش افزوده بخش غا ريثأت

كـل   يبـرا ) 2( يالگـو  جي، نتا5 به عنوان مثال در قسمت الف جدول
) -13/0(را  يسـهم بخـش كشـاورز    يبرآورد شده برا بيمناطق، ضر

 درصد از سهم بخش خـدمات  كيبا انتقال  دهد يباشد كه نشان م يم
درآمـد   ينـابرابر  ،يبـه بخـش كشـاورز   ) حالـت  نيدر ا بيبخش غا(

  . ابدي يكاهش م 13/0 زانيبه م ييروستا
قسـمت  ) 2( با عنايت به توضيحات فوق و براساس نتايج الگـوي 

، انتقـال ارزش افـزوده خـدمات بـه بخـش كشـاورزي و       5 الف جدول
. صنعت موجـب كـاهش نـابرابري درآمـد در منـاطق روسـتايي اسـت       

، انتقال ارزش 5 قسمت الف جدول )3( س نتايج الگويهمچنين براسا
افزوده از بخش صنعت به كشاورزي موجب كاهش نابرابري درآمـد در  
مناطق روستايي و انتقال ارزش افزوده از بخـش صـنعت بـه خـدمات     

قسـمت الـف   ) 4( نتايج الگوي. موجب افزايش نابرابري روستايي است
دهد كه انتقال  بوده و نشان مييد نتايج دو الگوي قبلي ؤم نيز 5 جدول

ارزش افزوده از بخش كشاورزي به صنعت و خدمات موجـب افـزايش   
دهنـد كـه توسـعه بخـش      اين نتايج نشان مي. نابرابري روستايي است

كشاورزي نسبت به دو بخش خـدمات و صـنعت و همچنـين توسـعه     
بخش صنعت نسبت به بخش خدمات موجب كاهش نـابرابري درآمـد   

ستايي است كه با فرضيه كوزنتس مبني بر پـايين بـودن   در مناطق رو
  .نابرابري در بخش كشاورزي سازگار است

نتايج فوق در حالي براي كل منـاطق صـادق اسـت كـه بررسـي      
برخـودار و برخـوردار    خروجي الگوها به تفكيك مناطق محـروم، نيمـه  

دار  دهد نتايج مذكور فقط براي مناطق نيمـه برخـودار معنـي    نشان مي
. دار نيسـت  معنـي ) مناطق محـروم و برخـودار  ( ت و در ساير مناطقاس

البته عالمت ضرايب برآورد شده براي مناطق محـروم و برخـوردار در   
هر سه الگو هم جهت با ضرايب برآورد شده الگوها براي كل منـاطق  

همچنين اندازه ضرايب در مناطق نيمه برخوردار بيشتر از مناطق . است
  .يشتر از مناطق محروم استبرخوردار و آنهم ب

به منظور بررسي بيشـتر، نتـايج فـوق در خصـوص توزيـع درآمـد       
بخـش اول نتـايج در خصـوص    . شود روستايي به دو بخش تقسيم مي
دهـد در   برخوردار است كه نشان مي مقايسه بين مناطق محروم و نيمه

مناطق محروم توسعه بخش كشاورزي نسبت بـه دو بخـش ديگـر در    
ثر نيست و در مقابل توسعه بخـش  ؤري درآمد روستايي مكاهش نابراب

كشاورزي در مناطق نيمه برخوردار موجب كاهش نابرابري است، ايـن  
، )2001(كالـدرون   سـزار  و هاي آلبرتوچانـگ  هاي بررسي نتايج با يافته

، لوپز )2003( كالدرون و سرون و لويس) 2002(استيچ، فاستر و وودن 
ا توسعه زير بناها، رشد اقتصـادي بـا توزيـع    كنند ب كه بيان مي) 2003(

به اين معني كه با حركت . درآمد متعادل همراه مي شود، سازگار است
برخوردار، توسعه بخش كشـاورزي بـا    از مناطق محروم به مناطق نيمه
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به عبارتي افزايش سهم بخـش  . كاهش نابرابري روستايي همراه است
ــاطق محــروم در صــورتي كــه ه  ــا افــزايش كشــاورزي در من مــراه ب

برخـورداري منـاطق مــذكور از امكانـات باشـد، بــه كـاهش نــابرابري      
  .شود روستايي منجر مي

  
 آزمون مانايي -2 جدول

Table 2- Stationary Test 

 متغير   

 Varaible 
T prob T 

  نتيجه
 Rusult 

 مانا urban Gini  Coefficient  -11 000 يشهر ينيج بيضر
Stationary 

 rurel Gini  Coefficient  -18 روستايي ينيج بيضر
 مانا  000

Stationary 
  سهم بخش كشاورزي از توليد

Agriculture sector share of Gdp  

-4.7 
 مانا  000

Stationary 
 سهم بخش صنعت از توليد

 Industry sector share of Gdp  
-10 

 مانا  000
Stationary 

  سهم بخش خدمات از توليد
services sector  Share of Gdp  

-10.4 
 مانا  000

Stationary 
 Source: Research findings                                                      هاي تحقيق يافته: مأخذ 

  
  

  و هاسمن fهاي  آزمون -3 جدول
Table 3- F & Hausman Test  

  a- Rurel region                                                        مناطق روستايي -الف                                

  و هاسمن Fآزمون 
F & Hausman Test  

 )2(الگوي
Model (2) 

 )3(الگوي
Model (3) 

  )4(الگوي 
Model (4)  

F  6.6 6.6 6.6  
Prob F  0/00 0/00 0/00  

   Chi2  18 18 18  
Prob Chi2  0.0001 0.0001 0.0001  

  
  b- Urban regionمناطق شهري                                                                    - ب                              

  و هاسمن Fآزمون 
F & Hausman Test  

 )2(الگوي
Model (2) 

 )3(الگوي
Model (3) 

  )4(الگوي 
Model (4)  

F  8.3 8.3 8.3  
Prob F  0.00 0.00 0.00  

   Chi2  21 21 21  
Prob Chi2  0/00 0/00 0/00  

  
 Source: Research findings                                                      هاي تحقيق يافته: مأخذ 
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  آزمون خود همبستگي و ناهمساني واريانس -4 جدول
4- Autocorrelation & Heteroskedasticity Test  Table 

  
                                                               a- Rurel Region مناطق روستايي -الف                                   

  الگو
Model 

  آماره آزمون  Test  آزمون
(chi2 & F) 

Prob  

  )chi2( ناهمساني واريانس  )2(الگوي 
Heteroskedasticity(chi2)  384  0/00 

Model(2) 
  )F( ستگيخود همب

Autocorrelation(F)  16  
0/00 

  )chi2( ناهمساني واريانس  )3(الگوي 
Heteroskedasticity(chi2)  384 

0/00 

Model(3)  خود همبستگي )F(  
Autocorrelation(F)  16 

0/00 

  )chi2( ناهمساني واريانس  )4(الگوي 
Heteroskedasticity(chi2)  384 

0/00 

Model(4)  خود همبستگي )F(  
Autocorrelation(F)  16 

0/00 

  
  b- Urban Region                                                 مناطق شهري             -ب                                   

  الگو
Model 

  آماره آزمون  Test  آزمون
(chi2 & F) 

Prob  

  )chi2( ناهمساني واريانس  )2(الگوي 
Heteroskedasticity(chi2)  446 0/00 

Model(2) 
  )F( خود همبستگي

Autocorrelation(F)  23  
0/00  

  )chi2( ناهمساني واريانس  )3(الگوي 
Heteroskedasticity(chi2)  446 

0/00  

Model(3)  خود همبستگي )F(  
Autocorrelation(F)  23 

0/00  

  )chi2( ناهمساني واريانس  )4(الگوي 
Heteroskedasticity(chi2)  446 

0/00  

Model(4)  خود همبستگي )F(  
Autocorrelation(F)  23 

0/00  

 Source: Research findings                                                      هاي تحقيق يافته: مأخذ 

  
برخـوردار و برخـوردار    اما بخش دوم نتايج مربوط به مناطق نيمـه 

در منـاطق نيمـه   دهـد توسـعه بخـش كشـاورزي      است كه نشان مـي 
برخوردار موجب كاهش نـابرابري و در منـاطق برخـوردار بـر كـاهش      

 و هـاي آلبرتوچانـگ   اين بخش از نتايج بـا يافتـه  . ثير نداردأنابرابري ت
، كالـدرون و  )2002(، اسـتيچ، فاسـتر و وودن   )2004(كالـدرون   سـزار 
در واقع بخش دوم نتايج . همخواني ندارد) 2003(، لوپز )2003( سرون



 363     ...هاي اقتصادي و توزيع درآمد شهري بررسي رابطه تخصيص منابع بين بخش 

برخوردار به سـمت منـاطق برخـوردار اسـت،      كه حركت از مناطق نيمه
برخـوردار از   حاكي از آن است كه با افزايش برخورداري منـاطق نيمـه  

ثير توسعه بخش كشاورزي بر نـابرابري روسـتايي كـاهش    امكانات، تأ
كنـد در جوامـع    فرضيه كوزنتس كـه بيـان مـي    يابد و اين نتيجه با مي

شود، همخـواني   سنتي درآمد حاصل از توليد، به صورت برابر توزيع مي
  .دارد

 كيـ ها به تفك استان يدرآمد شهر عيفوق در خصوص توز يبررس
ارائـه   5 در قسمت ب جـدول  برخوردار و برخوردار مهيمناطق محروم، ن

انتقـال ارزش افـزوده از    اسـت كـه  از آن  يحـاك اين نتايج . شده است
 يشـهر  يموجـب كـاهش نـابرابر    يبخش خدمات به بخش كشاورز

محــروم،  يهــا هــر ســه گــروه از اســتان يبــرا جــهينت نيــاســت و ا
انتقال ارزش افـزوده از   نيهمچن. است برقراربرخوردار و برخوردار  مهين

برخـوردار موجـب    مـه يبخش خدمات به صنعت در مناطق محـروم و ن 
 يشـهر  ياما در مناطق برخوردار بـر نـابرابر   ،يشهر يكاهش نابرابر

برخوردار و  اين نتيجه حكايت از آن دارد كه در مناطق نيمه. ندارد ريثأت
گردد  محروم منافع حاصل از بخش خدمات به صورت نابرابر توزيع مي

تواند ناشي از رانت ايجاد شده در بخش خدمات بـراي منـاطق    كه مي

هـاي   ق برخـوردار بـه دليـل وجـود زيرسـاخت     مذكور باشد اما در مناط
اطالعاتي الزم، رقابت در بخش خدمات بـه انـدازه رقابـت در بخـش     

ـ   ثيري بـر  أصنعت حاكم بوده و لذا انتقال منابع از خدمات به صـنعت ت
انتقال ارزش افزوده از صـنعت   نيعالوه بر ا. توزيع درآمد نداشته است

و  يشهر يبركاهش نابرا برخوردار موجب مهيدر مناطق ن يبه كشاورز
  .ندارد ريثأت يشهر يدر مناطق برخوردار و محروم بر شاخص نابرابر

برخوردار  مهيدهد در مناطق محروم و ن ينشان م فوق جينتا يبررس
 يانتقال سهم ارزش افزوده از بخـش خـدمات بـه صـنعت و كشـاورز     

 يدر مناطق شـهر  نيعالوه بر ا. است يشهر يموجب كاهش نابرابر
 زين يبرخوردار انتقال سهم ارزش افزوده بخش صنعت به كشاورز مهين

است كه در مناطق  يدر حال نيا. است يشهر يموجب كاهش نابرابر
برخوردار فقط انتقال سهم ارزش افزوده از بخـش خـدمات بـه بخـش     

گفت  توان يم نيبنابرا. است يشهر يموجب كاهش نابرابر يكشاورز
توسـعه   تيـ برخـوردار اهم  مـه ياطق نبا حركت از مناطق محروم به منـ 

امـا بـا    ابـد ي يمـ  شيافـزا  يشهر ينابرابردر كاهش  يبخش كشاورز
بخـش   تيـ برخوردار به مناطق برخوردار از اهم مهيحركت از مناطق ن

  .شود يكاسته م يشهر يدر كاهش نابرابر يكشاورز
   

  ق محروم و برخورداربه تفكيك مناط) 4( و) 3( ،)2( نتايج حاصل از برآورد الگوي -5 جدول
Table 5- Estimate of Models 2, 3 and 4 separating to deprived, provinces with amenity and low amenity provinces 

 
 Rurel rigion (Independ varaible:  Rurel Gini  a-Coefficient) (                 )ضريب جيني مناطق روستايي: متغير وابسته (مناطق روستايي  - الف

  الگو
Model 

  متغير
Varaible 

  مناطق كل
All rigions 

 برخوردار

Rigions with 
amenity 

  نيمه برخوردار
Low amenity 

rigions 

  محروم
Deprived 

rigions  

  )2(الگوي
Model 

(2) 

 سهم بخش كشاورزي
Agriculture sector 

share 

-0.13 
(0.008) 

-0.08 
(0.27) 

-0.25 
(0.006) 

-0.05 
(0.6) 

  سهم بخش صنعت
Industry sector share 

-.05 
(0.035) 

-0.007 
(0.88) 

-0.11 
(0.003) 

-0.03 
(0.51) 

Intercept 0.37 عرض از مبداء 
(0.00) 

0.34 
(0.00) 

0.4 
(0.00) 

0.34 
(0.00) 

  )3(الگوي
Model 

(3) 

  سهم بخش كشاورزي
Agriculture sector 

share 

-0.08 
(0.05) 

-0.074 
(0.29) 

-0.14 
(0.031) 

0.024 
(0.77) 

  سهم بخش خدمات
Service sector share 

0.05 
(0.035) 

0.007 
(0.88) 

0.11 
(0.003) 

0.03 
(0.51) 

 Intercept 0.32 عرض از مبداء
(0.00) 

0.35 
(0.00) 

0.3 
(0.00) 

0.31 
(0.00) 

  )4(الگوي
Model 

(4) 

  سهم بخش صنعت
Industry sector share 

0.08 
(0.05) 

0.074 
(0.29) 

0.14 
(0.031) 

0.024 
(0.77) 

  سهم بخش خدمات
Service sector share 

0.13 
(.008) 

0.08 
(0.27) 

0.25 
(.006) 

0.05 
(0.6) 

 Intercept 0.24عرض از مبداء  
(0.00) 

0.27 
(0.00) 

0.15 
(.02) 

0.29 
(0.00) 
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 b-Urban rigion (Independ varaible: Urban Gini  Coefficient))ضريب جيني مناطق شهري: متغير وابسته(مناطق شهري  - ب

  الگو
Model  

  متغير
Varaible  

  مناطق كل
All rigions  

 برخوردار

Rigions with 
amenity 

 نيمه برخوردار
Low amenity 

rigions 

  محروم
Deprived 

rigions  

  )2(الگوي
Model 

(2) 

 سهم بخش كشاورزي
Agriculture sector share 

-0.16 
(0.00) 

-0.17 
(0.016) 

-0.31 
(0.007) 

-0.2 
(0.03) 

 سهم بخش صنعت

Industry sector share 
-0.07 

(0.001) 
0.07 

(0.14) 
-0.14 

(0.004) 
-0.07 
(0.04) 

  Intercept 0.4 عرض از مبداء 
(0.00) 

0.38 
(0.00) 

0.45 
(0.00) 

0.41 
(0.00) 

  )3(الگوي
Model 

(3) 

  سهم بخش كشاورزي
Agriculture sector share 

-0.09 
(0.02) 

-0.1 
(0.22) 

-0.17 
(.045) 

-0.13 

(0.08) 
  سهم بخش خدمات

Service sector share 
0.07 

(0.001) 
0.07 

(0.14) 
0.14 

(0.004) 
0.07 

(0.04) 

 Intercept 0.32 عرض از مبداء   
(0.00) 

0.32 
(0.00) 

0.31 
(0.00) 

0.34 
(0.00) 

  )4(الگوي
Model 

(4) 

  نعتسهم بخش ص
Industry sector share 

0.09 
(0.02) 

0.1 
(0.22) 

0.17 
(0.045) 

0.13 
(0.08) 

  سهم بخش خدمات
Service sector share 

0.16 
(0.00) 

0.17 
(0.016) 

0.31 
(0.007) 

0.2 
(0.03) 

 Intercept 0.23عرض از مبداء  
(0.00) 

0.22 
(0.001) 

0.14 
(0.1) 

0.2 
(0.004) 

 Source: Research findings                                                      قهاي تحقي يافته: مأخذ 

  
  گيري و پيشنهادات نتيجه

مناسـب   عيـ همراه با توز يرشد اقتصاد ،ياقتصاد اتيبراساس ادب
 نياز محققـ  يخصوص برخـ  نيدر ا. شود يدرآمد موجب كاهش فقر م

را  ياقتصـاد  يها خشب نيمنابع ب صياز تخص يكردينمودند رو يسع
عادالنه درآمدها محقق  عيرشد توام با توز قيكنند كه از آن طر يمعرف

را مورد  ييبنا ريمناطق از امكانات ز يداربرخور زين گريد يشود و برخ
منـابع   صيمطالعه رابطه تخص نياساس در ا نيبر ا. اند قرار داده ديكأت
و توزيـع  ) اتصـنعت و خـدم   ،يكشاورز(اقتصاد  ياصل يها بخش نيب

محـروم و   يهـا  اسـتان  كيـ و روستايي در ايران به تفك يدرآمد شهر
 نيـ در انجـام ا . گرفـت  رقـرا  يبرخوردار از امكانات كشور مورد بررسـ 

از سـهم   يبـه صـورت تـابع    يو شهر ييدرآمد روستا ينابرابر يبررس
 دارياز دسـت  يرويـ بـه پ  يكمـ  يدر قالـب الگـو   ياقتصـاد  يها بخش

شد كه با استفاده از اطالعـات   يمعرف) 2012( ايكا نيو همچن) 2012(
بـرآورد   يپـانل  يهـا  در قالـب داده ) 1386-1393( دوره يها طـ  استان
  .ديگرد

نتايج حاصل از برآورد الگو در مناطق محروم و برخوردار نشان داد 
دار  هـا از توليـد بـر نـابرابري روسـتايي معنـي       كه اثر تغيير سهم بخش

برخوردار حـاكي از آن بـود كـه     براي مناطق نيمهنيست، اما نتايج الگو 
انتقال ارزش افزوده خدمات به بخش كشاورزي و صنعت و همچنـين  
انتقال ارزش افزوده از بخش صـنعت بـه كشـاورزي موجـب كـاهش      

عالوه بر اين انتقـال ارزش افـزوده از بخـش    . نابرابري روستايي است
اورزي به صنعت صنعت به خدمات و انتقال ارزش افزوده از بخش كش

ايـن نتـايج نشـان    . و خدمات موجب افزايش نابرابري روستايي اسـت 
دهد كه توسعه بخش كشـاورزي نسـبت بـه دو بخـش خـدمات و       مي

صنعت و همچنين توسعه بخـش صـنعت نسـبت بـه بخـش خـدمات       
موجب كاهش نابرابري روستايي است كه با فرضيه كوزنتس مبني بـر  

  . اورزي سازگار استپايين بودن نابرابري در بخش كش
نتايج فوق حكايت از آن داشت كه با حركت از مناطق محروم بـه  

برخوردار، افزايش سهم بخش كشاورزي منجر به كـاهش   مناطق نيمه
برخـوردار   اما با حركت از مناطق نيمه. شود نابرابري درآمد روستايي مي

به سمت مناطق برخوردار، افزايش سهم بخش كشـاورزي بـا كـاهش    
حركت از ( به عبارتي بخش اول نتايج. ابري روستايي همراه نيستنابر

سازگار با مطالعاتي اسـت كـه   ) برخوردار مناطق محروم به مناطق نيمه
كنند با توسعه زير بناها، رشد اقتصادي با توزيع درآمد متعـادل   بيان مي

برخـوردار بـه    حركت از مناطق نيمه(شود و بخش دوم نتايج  همراه مي
  .با فرضيه كوزنتس همخواني دارد) ق برخوردارسمت مناط

درآمـد   عيـ خصـوص توز همچنين نتايج حاصل از برآورد الگـو در  
برخـوردار و برخـوردار    مهيمناطق محروم، ن كيها به تفك استان يشهر
كه انتقال ارزش افزوده از بخـش خـدمات بـه بخـش     بوداز آن  يحاك

هـر   يبرا جهينت نياست و ا يشهر يموجب كاهش نابرابر يكشاورز
. برخوردار و برخوردار برقرار اسـت  مهيمحروم، ن يها سه گروه از استان
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اين در حالي اسـت كـه انتقـال سـهم بخـش خـدمات و صـنعت بـه         
كشاورزي فقط در مناطق محروم موجـب كـاهش نـابرابري روسـتايي     

انتقال ارزش افزوده از بخـش خـدمات بـه صـنعت در      نيهمچن. است
امـا در   ،يشهر يرخوردار موجب كاهش نابرابرب مهيمناطق محروم و ن

از  تيـ حكا جـه ينت نيا. ندارد ريثأت يشهر يمناطق برخوردار بر نابرابر
و محروم منافع حاصـل از بخـش    ورداربرخ مهيآن دارد كه در مناطق ن

از رانـت   يتوانـد ناشـ   يگردد كه مـ  يم عيخدمات به صورت نابرابر توز
طق مذكور باشد امـا در منـاطق   منا يشده در بخش خدمات برا جاديا

، رقابـت در  الزم ياطالعـات  يهـا  رسـاخت يوجـود ز  ليـ برخوردار به دل
و لذا انتقال  دهبخش خدمات به اندازه رقابت در بخش صنعت حاكم بو

عـالوه  . درآمد نداشته است عيبر توز يريثأمنابع از خدمات به صنعت ت
ــبــر ا منــاطق  در يانتقــال ارزش افــزوده از صــنعت بــه كشــاورز  ني

و در منـاطق برخـوردار و    يشهر يبرخوردار موجب كاهش نابرابر مهين
  .ندارد ريثأت يشهر يمحروم بر شاخص نابرابر

برخـوردار در منـاطق    مـه ين يهـا  اسـتان  يالگوها برا جينتا يبررس
 نيب يديتول يها سهم يينشان داد كه اثرات جابجا يو شهر ييروستا
دار  يدر منـاطق مـذكور معنـ    يبر شاخص نابرابر ياقتصاد يها بخش

 نيهمچنـ . دارد ييو روسـتا  يمناطق شهر يبرا يكساني جيبوده و نتا
از آن بـود   يحـاك  يو شهر  ييمناطق روستا يالگوها برا جينتا سهيمقا

در منـاطق برخـوردار و    يكه انتقال سهم خدمات بـه بخـش كشـاورز   
كـاهش   نـدارد، امـا موجـب    ريثأت ييروستا يمحروم هر چند بر نابرابر

انتقال سهم خدمات به بخـش   ياز طرف. است يمناطق شهر ينابرابر
اما بـر   ت،اس يشهر يصنعت در مناطق محروم موجب كاهش نابرابر

  .ندارد ريثأت ييروستا ينابرابر
برخـوردار   مـه يكـه در منـاطق ن   دهـد  يفوق نشان م جينتا يبررس

بـر   ديـ كأوجود دارد كه ت يبخش نيمنابع ب صياز تخص يخاص كرديرو
بـه صـورت همزمـان     يو شـهر  ييروسـتا  يآن موجب كاهش نابرابر

امـا در منـاطق   . كـاهش فقـر را بـه دنبـال دارد     تيكه در نها شود يم
 نيمنــابع بــ صيتخصــ يكردهــاياز رو ياريمحــروم و برخــوردار، بســ

 گـر يد ينداشته و برخـ  ريثأت ييو روستا يدرآمد شهر عيبر توز ،يبخش
در مناطق مذكور كـه موجـب كـاهش    منابع  صيتخص يكردهاياز رو
 عيدر جامعه است، بر توز يو به تبع آن كاهش نابرابر يشهر ينابرابر

  .ندارد ريثأت) انيروستائ( جامعه ريدرآمد اقشار كم درآمد و فق
براساس نتايج فوق، به منظور كاهش نابرابري روستايي در مناطق 

همزمان بـا  محروم الزم است افزايش سهم بخش كشاورزي از توليد، 
افزايش برخورداري مناطق مذكور از امكانات زيربنايي مورد توجه قرار 

برخـوردار،   گيرد تا با قرارگرفتن مناطق محروم در سطح منـاطق نيمـه  
رشد مناطق مذكور و بهبود توزيع درآمد روستايي به صـورت همزمـان   

اين در حالي است كه براسـاس نتـايج مطالعـاتي كـه در     . حاصل شود

تـوان بـه    ادبيات موضوع به آنها اشاره شـد و از آن جملـه مـي   قسمت 
اشاره نمود، برخورداري مناطق محروم از امكانات ) 2017( وارليومندوزا

موجب رشد اقتصادي است و توسعه بخش كشاورزي به ايـن صـورت   
هاي صـورت   براساس مطالعات مذكور و ساير مطالعات از جمله بررسي

، )1387( ، مهرگــان و همكــاران)1382( گرفتــه توســط پرمــه و دبــاغ
. موجب بهبود توزيع درآمد كل جامعه است) 1395( ابونوري و فراحتي

بنـايي و توجـه بـه    جهيز مناطق محروم به امكانـات زير براين اساس ت
برخـوردار   افزايش سهم بخش كشـاورزي در منـاطق محـروم و نيمـه    

سـتايي  موجب رشد اقتصادي بخش كشاورزي و بهبود توزيع درآمد رو
است كه منجر به تحقق همزمان دو هدف رشد و بهبود توزيـع درآمـد   

رود كاهش فقر را در مناطق محـروم و   در كل جامعه شده و انتظار مي
  .برخوردار به دنبال داشته باشد نيمه

همچنين بررسي نتايج در خصوص توزيـع درآمـد شـهري نشـان     
م ارزش افزوده از برخوردار انتقال سه دهد در مناطق محروم و نيمه مي

ي موجب كاهش نـابرابري شـهري   بخش خدمات به صنعت و كشاورز
برخوردار انتقال سهم ارزش  عالوه بر اين در مناطق شهري نيمه. است

افزوده بخش صنعت به كشاورزي نيز موجب كاهش نابرابري شـهري  
اين در حالي است كه در منـاطق برخـوردار فقـط انتقـال سـهم      . است

ز بخش خدمات بـه بخـش كشـاورزي موجـب كـاهش      ارزش افزوده ا
تـوان گفـت بـا حركـت از منـاطق       بنابراين مي. نابرابري شهري است
برخوردار اهميـت توسـعه بخـش كشـاورزي در      محروم به مناطق نيمه

يابـد امـا بـا حركـت از منـاطق       كاهش نابرابري شهري افـزايش مـي  
ي در كاهش برخوردار به مناطق برخوردار از اهميت بخش كشاورز نيمه

  .  شود نابرابري شهري كاسته مي
شود كـه   در پايان با عنايت به نتايج اين مطالعه چنين استنباط مي

افزايش سهم بخش كشاورزي در مناطق برخوردار، كارايي الزم را بـه  
منظور كاهش نابرابري روستايي در ساختارهاي فعلي ندارد، اما موجب 

ب كاهش نابرابري درآمد كـل  كاهش نابرابري شهري و در نتيجه موج
رغم اينكـه در مطالعـات انجـام     لذا علي. جامعه در مناطق مذكور است

، ابونوري )1387( ، مهرگان و همكاران)1382( شده توسط پرمه و دباغ
به منظـور بهبـود توزيـع     يبر توسعه بخش كشاورز) 1395( و فراحتي

لعـه حاضـر و   كيد شده است، اما براساس نتايج مطاأدرآمد كل جامعه ت
تـوان بيـان نمـود كـه      با عنايت به تجمع اكثريت فقرا در روستاها مـي 

رغـم اينكـه موجـب     توسعه بخش كشاورزي در مناطق برخوردار علـي 
بهبود توزيع درآمد كل جامعه است اما از كارايي الزم براي كاهش فقر 

از اين رو الزم است قواعـد و  . جامعه در مناطق مذكور برخوردار نيست
ادهايي كه در مناطق برخوردار بر توزيع درآمد روستايي و كل جامعه نه
 . ثر هستند، تحليل و مورد بازبيني قرار گيرندؤم
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