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وده و تأكيد صريحي درآمد جامعه بهاي انقالب اسالمي، برقراري عدالت اجتماعي و افزايش سطح رفاه خصوصاً در ميان افراد كماز آرمان -چكيده

 در قانون اساسي در ارتباط با ريشه كن كردن فقر و برآوردن نيازهاي اساسي مردم در جريان رشد اقتصادي شده است. نحوه توزيع درآمد ناشي
حاضر، عوامل مؤثر بر رود. در مطالعه شمار ميعنوان عامل اساسي در بهبود رفاه اجتماعي و كاهش فقر به از رشد اقتصادي در جامعه روستايي، به

مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج  1353-1386توزيع درآمد (عدالت) در جامعة روستايي ايران و با استفاده از مدل رگرسيون خطي براي دوره 
ين در روستاها سبب وري زمگذاري در بخش كشاورزي، مخارج عمراني دولت در روستاها و افزايش بهرهدست آمده حاكي از آن است كه سرمايهبه

 شود. همچنين نتايج حاكي از آن است كه رشد اقتصادي با توزيع مناسب درآمدهاي حاصل از آن همراه نبوده است.بهبود توزيع درآمد مي
 توزيع درآمد، رگرسيون خطي، ضريب جيني، ايران. -ها كليد واژه

 

1. 0Bمقدمه 

با اتمام جنگ تحميلي، با اتكاء به ثبات نسبي سياسي و 
هاي اقتصادي حاصل از اتمام جنگ، سعي شد تا با طراحي برنامه

پنج ساله اقتصادي به بازسازي اقتصاد كشور اقدام گردد. از 
هاي انقالب اسالمي برقراري عدالت اجتماعي و افزايش آرمان

درآمد جامعه بوده و با توجه سطح رفاه خصوصاً در ميان افراد كم
اسي در ارتباط با ريشه كن به تأكيد صريحي كه در قانون اس

كردن فقر و برآوردن نيازهاي مردم در جريان رشد اقتصادي با 
هدف آزادگي و تأمين استقالل اقتصادي كشور شده است، 
شناخت عوامل مؤثر بر توزيع درآمد و برابري در جامعه روستايي 

باشد. در اين ارتباط عنوان يكي از اقدامات اساسي مطرح مي به
تواند هاي بهبود ساختاري، مي ملكرد سياستآگاهي از ع

ريزي و اجراي گيران اقتصادي را در برنامهدولتمردان و تصميم
هاي توسعه در فرآيند رشد يك اقتصاد متكي بر صحيح سياست

درآمدهاي نفتي و حركت در جهت تخصيص بهينه درآمدهاي 
هاي اقتصادي نفتي در راستاي رشد توليد و بهبود زيرساخت

نا گفته پيداست كه الزمه بهبود رفاه جامعه و ]. 5[ي نمايد يار
فقر زدايي، در وهله اول رشد اقتصادي است. ولي اين موضوع 
بدان معني نيست كه رشد اقتصادي، سبب بهبود وضع همه افراد 

دهند كه در  شود. حتي مطالعات مختلف نشان ميجامعه مي
ر و تعداد فقرا شرايط رشد اقتصادي، وضعيت توزيع درآمد بدت
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. هدف از اين مطالعه بررسي عوامل مؤثر ]6[بيشتر نيز شده است 
بر توزيع درآمد (نابرابري) در جامعه روستايي ايران است. در 
موضوع توزيع درآمد و عوامل مؤثر برآن مطالعات فراواني در 

0Fداخل و خارج از كشور صورت گرفته است. دانيلسون

1 )2002 (
برابري و رشد را در جامائيكا بررسي كرده ارتباط بين فقر، نا

. او تغييرات فقر را به دو اثر رشد و نابرابري تجزيه كرده ]1[است
است. وي معتقد است كه رشد اقتصادي در كاهش فقر و نابرابري 

1Fدرآمدي نقش بسزايي دارد. فن

اي نشان داد  )، در مطالعه2003( 2
جب افزايش توليد هاي دولت كه موگذاريكه آن گروه از سرمايه

گذاري در تحقيق و ترويج كشاورزي، هستند، از جمله سرمايه
ها (شامل جاده، برق و آبياري، آموزش روستايي و زيرساخت

تنها به رشد توليدات كشاورزي هاي ارتباط راه دور)، نهسيستم
اي را نيز هاي منطقهكنند، بلكه فقر روستايي و نابرابريكمك مي
)، به بررسي توزيع 1379. چيذري و خالدي (]2[ دهند كاهش مي

اند. نتايج درآمد و عوامل مؤثر بر آن در مناطق روستايي پرداخته
حاصل از اين تحقيق نشان داد كه طي دوره مورد مطالعه 

)، نرخ رشد درآمد سرانه واقعي روستايي موجب 1375-1350(
 تر شدن چگونگي توزيع درآمدها در مناطق روستايينامناسب

)، سهم عوامل تعيين كننده 1381زيبايي ( ].7[ شده است
نابرابري و توزيع درآمد در ايران را مورد ارزيابي قرار داد. روابط 

كار و وري نيرويبلند مدت حاكي از آن است كه افزايش بهره
اصالح نرخ واقعي ارز در كشور در بلندمدت باعث بهبود توزيع 

 . ]8[شوددرآمدها و كاهش نابرابري مي

2. 1B تحقيقروش 

منظور بررسي عوامل مؤثر بر توزيع درآمد در اين مطالعه به
(ضريب جيني) در جوامع روستايي، از يك مدل رگرسيون خطي 
استفاده گرديده است. معموال متغيرهاي يك مدل اقتصادي بر 

شوند. براساس نظريات هاي اقتصادي وارد مدل مياساس نظريه
تواند بر توزيع درآمد  تأثيرگذار مي اقتصادي متغيرهاي فراواني

باشند، اما چنين مدلي با متغيرهاي فراوان، برآورد را با مشكل 
مواجه خواهد كرد. بنابراين سعي شده تنها متغيرهاي مهم و 
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صورت زير تصريح شده تأثير گذار در مدل وارد شوند. مدل به
 است: 
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ضريب جيني  Ginit-1متغير ضريب جيني،  Giniكه در آن، 
توليد ناخالص داخلي  PGDPجمعيت روستايي،  Popبا يك وقفه، 

نسبت  EmHecگذاري در بخش كشاورزي، سرمايه Invسرانه، 
وري زمين بهره Lproكار در بخش كشاورزي، زمين به نيروي

باشند.  مخارج عمران و توسعه روستايي مي Consكشاورزي و 
 1376هاي سال ين تمامي مقادير ارزشي براساس قيمتهمچن
منظور بدست آوردن ميزان ها بهاند. برآورد كششزدايي شدهتورم

حساسيت ضريب جيني نسبت به تغيير در ساير متغيرها در 
اي دارد. براي مثال كشش توزيع  گذاري اهميت ويژهسياست

گذاري در ايهدرآمد (در ميانگين متغيرها) نسبت به تغيير در سرم
 شود:صورت زير محاسبه مي بخش كشاورزي به

Gini
Inv

dInv
dGiniE InvGini ×=,                             )2(  

كه در آن، 
dInv

dGini  مشتق ضريب جيني نسبت به

مقادير  Giniو  Invگذاري در معادله ضريب جيني و  سرمايه
باشند. كشش ساير گذاري و ضريب جيني ميمتوسط سرمايه

شود. براي بررسي اعتبار متغيرها نيز به همين صورت محاسبه مي
- اي انگلهاي رگرسيوني مورد نظر از روش دو مرحلهنتايج مدل

ها برآورد شده . بدين صورت كه ابتدا مدل]9[ گرنجر استفاده شد
نظر ايستايي مورد بررسي  هاي مدل از و سپس رفتار باقيمانده

فولر -ها از آزمون ديكي ت. براي بررسي ايستايي باقيماندهقرار گرف
يافته استفاده گرديد، كه اولين بار توسط ديكي و فولر تعميم

فولر تعميم يافته  -) معرفي شد. آزمون ديكي1981، 1979(
)ADF4] و [3[ باشدصورت زير مي) به[ : 
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هاي هر يك  متغير (در تحقيق حاضر باقيمانده Ytكه در آن 
تفاضل  Y ،∆Yt-iوقفه اول متغير  Yt-1است،  tمدل) در دوره 

جزء اخالل با ميانگين صفر و واريانس يك  εtام و iمرتبه 
عدم پايايي است و اگر فرض صفر رد ) 1ρ=(باشد. فرض صفر  مي

 باشد. پايا مي Yير شود سري زماني متغ

3. 2Bنتايج و بحث 

هدف از انجام اين مطالعه بررسي عوامل مؤثر بر توزيع درآمد 
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بوده است. همچنين جهت  1353-1386روستايي ايران در دوره 
استفاده گرديد. در ابتدا بايد  Eviews5برآورد مدل از نرم افزار 

 ها بررسي شود. همه متغيرهاي موجود در مدل باايستايي داده
يافته مورد آزمون قرار گرفتند كه همگي فولر تعميم-آزمون ديكي
 I(1)باشند. با توجه به مي I(1)انباشته از مرتبه يك غير ايستا و 

هاي متغيرهاي موجود در مدل، اگر تركيب بودن تمامي سري
دراين  I(0)هاي مدل پايا باشند خطي اين متغيرها يعني باقيمانده

كيل نخواهد شد و نتايج معتبر است صورت رگرسون كاذب تش
هاي مدل در . نتايج آزمون ايستايي باقيمانده]11و [ ]10[

 ارائه شده است. 1جدول
 

 هاي مدلنتايج آزمون ايستايي باقيمانده -1جدول                  

 متغير
فولر -هاي ديكيآماره

 در سطح
 گيري)(بدون تفاضل

آماره بدست 
 آمده

سطح 
احتمال 

 پايايي

هاي باقيمانده
 مدل

69/3- 1% 
90/5- 001/0 95/2- 5% 

61/2- 10% 
 هاي تحقيقمأخذ: يافته  

 
نتايج حاصل از مدل خطي عوامل مؤثر بر توزيع درآمد به  

ارائه شده است. براساس  2همراه مقادير كشش در جدول
مدل به خوبي برازش شده است.  R2و  likelihood ،Fهاي  آماره

 .داري تك تك متغيرها نيز قابل قبول استمعنيهمچنين 
 

 نتايج برآورد رگرسيون خطي -2جدول          

 آماره ضريب متغيرها
t-student 

كشش در 
 ميانگين

Ginit-1 404/0 62/0 41/0 
Pop 00001/0 23/6 48/0 

PGDP 028/0 00/5 31/0 
Inv 000007/0- 92/1- 06/0- 

EmHec 851/1 13/4 42/0 
Lpro 135/0- 15/5- 30/0- 
Cons 0000003/0- 59/2- 01/0- 

Log likelihood= 29/103   F= 05/41  R2= 92/0  
 هاي تحقيقمأخذ: يافته   
 

براساس نتايج حاصل از مدل، تمامي متغيرها به جز وقفه 
دار هستند. متغير جمعيت روستايي در سطح ضريب جيني معني

و براساس كشش  دار شدهيك درصد با عالمت مثبت معني

محاسبه شده، با افزايش يك درصد در جمعيت روستايي، ضريب 
دهد رشد درصد افزايش خواهد يافت كه نشان مي 4/0جيني 

شود. جمعيت باعث بدتر شدن توزيع درآمد و افزايش نابرابري مي
متغير توليد ناخالص داخلي سرانه نيز با عالمت مثبت در سطح 

دهد و كشش محاسباتي نشان مي دار شده استيك درصد معني
كه يك درصد افزايش در توليد ناخالص داخلي سرانه منجر به 

دهد درصدي ضريب جيني خواهد شد كه نشان مي 5/0افزايش 
2Fكه رشد اقتصادي در كشور فقيرگرا

نبوده و منجر به افزايش  1
گذاري در بخش شود. متغير سرمايهنابرابري اقتصادي نيز مي

دار شده است درصد معني 10مت منفي در سطح كشاورزي با عال
گذاري در بخش كشاورزي  دهد با افزايش سرمايهكه نشان مي

تر ضريب جيني كاهش يافته و توزيع درآمد در روستاها عادالنه
دست آمده اين تأثيرگذاري خواهد شد. البته براساس كشش به

گذاري بخش اندك است و افزايش يك درصدي در سرمايه
درصد كاهش در ضريب جيني و  06/0رزي تنها منجر به كشاو

كار به بهبود توزيع درآمد خواهد شد. متغير شاخص نسبت نيروي
دار شده كه زمين در سطح يك درصد با عالمت مثبت معني

دهد هرچه نيروي كار بيشتري در واحد سطح مشغول نشان مي
زيرا با  باشد، توزيع درآمد بدتر خواهد شد. دليل هم روشن است،

كار (توليد متوسط) كاهش وري نيرويافزايش نيروي كار، بهره
-هاي توسعه، دستمزد نيروييابد و از آنجا كه بر اساس تئوريمي

 -در مراحل اوليه توسعه اقتصادي -كار در بخش كشاورزي
شود با كاهش توليد متوسط،  براساس توليد متوسط پرداخت مي
شود. براساس درآمد بدتر ميدستمزدها كاهش يافته و توزيع 

 4/0كشش، افزايش يك درصدي در اين شاخص منجر به افزايش 
وري زمين درصدي در ضريب جيني خواهد شد. متغير بهره

دار شده كشاورزي نيز در سطح يك درصد با عالمت منفي معني
-است. براساس كشش اين متغير، افزايش يك درصدي در بهره

درصدي در ضريب جيني و  3/0وري زمين منجر به كاهش 
بهبود توزيع درآمد خواهد شد. و نهايتاً متغير مخارج عمران و 

دار شده كه درصد با عالمت منفي معني 5توسعه روستا در سطح 
هاي روستايي از قبيل دهد مخارج دولت در زيرساختنشان مي

سازي، آبرساني و غيره منجر به بهبود توزيع درآمد و برق، جاده

 
 
 

 
 
 
 

1 - Pro-poor 
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در روستاها خواهد شد. براساس كشش اين متغير، يك عدالت 
هاي عمراني روستايي دولت منجره به درصد افزايش در بودجه

 درصدي در ضريب جيني خواهد شد.  01/0كاهش 

4. 3Bگيرينتيجه  

دست آمده حاكي از آن است كه رشد اقتصادي نتايج به
ع محور و حامي فقرا نبوده و رابطه معكوسي با توزيكشور عدالت

درآمد داشته است. علت اين امر، عدم توزيع مناسب درآمد 
حاصل از رشد اقتصادي بوده است. با توجه به اينكه رشد 
اقتصادي منجر به بدتر شدن توزيع درآمد خواهد شد، پيشنهاد 

شود نظام توزيع درآمد در كشور اصالح شود و از طريق اصالح مي
د و به بخش توليد سيستم مالياتي و اعطاي يارانه بصورت مول

صورت (كشاورزي) در روستا، منافع حاصل از رشد اقتصادي به
هاي اقتصادي از عوامل بسيار تري توزيع شود. زيرساختعادالنه

باشند. هر چقدر مهم در رشد و توسعه اقتصادي يك كشور مي
هاي اقتصادي در مناطق روستايي و مناطقي كه اين زيرساخت

، توسعه يابد، عدالت افزايش يافته و فقر داراي فقر گسترده باشد
هايي از كاهش خواهد يافت. دولت با تدوين و اجراي سياست

هاي  گذاري در زيرساختقبيل افزايش مخارج عمراني، سرمايه
هاي آبرساني و ارتباطات)، رساني، پروژهروستايي (جاده، برق

تحقيق و توسعه كشاورزي و آموزش روستايي، آثار مثبت رشد 
اقتصادي را به نواحي روستايي انتقال دهد. همچنين افزايش 

گذاري در بخش كشاورزي منجر به بهبود توزيع درآمد سرمايه
شود كه بخش خصوصي، خواهد شد، براين اساس پيشنهاد مي

گذاري در بخش كشاورزي مورد حمايت جهت ترغيب به سرمايه

 قرار گيرد.  
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Abstract- Social justice achievement and welfare improvement especially among low-income people have been 
considered as main goals of Islamic Revolution of Iran. Poverty eradication and providing the basic needs of the nation 
along with economic growth has been emphasized in the Constitution of Iran. It is a crucial factor in social welfare 
improvement and poverty reduction, how income resulted from growth is distributed. In present research, effective 
factors on income distribution (justice) in rural community of Iran has been studied using linear regression model and 
for period of 1981-2007. The results of this paper show that investment in agricultural sector, government spending on 

rural construction and development and Increase of land productivity in villages leads to improvement of income 
distribution. Also the results suggest that economic growth is not accompanied with the proper income distribution. 
Keywords: Income distribution, Linear regression model, Gini coefficient, Iran. 
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