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 چکيده
هدف مقاله بررسی تأثیر تولید ناخالص داخلی سرانه و دیگر عوامل مرتبط با سطوح 

رای باشد. بافتگی بر توزیع درآمد کشور ایران در هر دو مشخصه خطی و غیر خطی میهتوسع

برای بررسی وجود رابطه بلندمدت بین  ARDLانباشتگی رویکرد این منظور، روش هم

مدت بلندمدت و تصحیح خطا برای رفتار کوتاه هایاست و ضرایب مدلشده متغیرها استفاده 

د دههای حساسیت نشان میای و تحلیلاند. برآورد پایهگردیده برآورد 5911-5931در دوره 

که نابرابری بطور معکوس با رشد اقتصادی در بلندمدت مرتبط است. به عبارت دیگر وجود 

شکل )و نه معکوس کوزنتس( در ایران مورد تأیید قرار گرفت. با تعمیم خصوصیات  Uمنحنی 

یز تأیید نمود. این مقاله، مسیر جدیدی برای شکلی را ن Sکوزنتس، نتایج احتمال منحنی 

گذاران جهت شناخت موقعیت اقتصاد کشور در مراحل توسعه و توجه به اثرگذاری سیاست

کند. همچنین تالشی پیشگام برای کاربست عوامل توسعه بر توزیع درآمد عادالنه ایجاد می

 باشد. نتس میدر اقتصاد ایران در بررسی وجود و نوع رابطه کوز ARDLرویکرد 

 ایران، رشد اقتصادی، توزیع درآمد، منحنی کوزنتس. :يديکل هايواژه

 .JEL :C22  ،D63 ،O40بندي طبقه

                                                 
 در دانشگاه تبریز است.این مقاله مستخرج از رساله دکتری نویسنده اول  1
 نویسنده مسئول مکاتبات 

 45-24صفحات / 5931پاییز / 9/ شماره پنجم / سالاقتصاد کاربردیهای نظریهفصلنامه 

 42/42/31 :تاریخ پذیرش      55/54/39تاریخ دریافت: 
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 مقدمه -1
رشد اقتصادی و توزیع درآمد یا نابرابری ثروت دو موضوع مهمی هستند که با توسعه 

له برخورد، مسئتوان در اولین در مطالعات کالن اقتصادی میباشند. اقتصادی مرتبط می

فقر و محرومیت را از یک طرف به مقدار تولید سرانه و از طرف دیگر به درجه عدم تعادل 

(. فقرزدایی و تعدیل نابرابری درآمد، 5919، 5در الگوی توزیع درآمد مرتبط نمود )عظیمی

شود، به عنوان بزرگترین هدف اقتصاد وقتی همراه با رشد اقتصادی در نظر گرفته می

 گردد. گذاران تبدیل میتوسعه و دشوارترین هدف سیاست

های مطالعاتی بسیاری در شصت سال گذشته را مطالعه رشد اقتصادی، نابرابری و زمینه

ه به گسترش اهداف توسعه به فراتر از رشد محض قرار گرفته است. ادبیات فقر با توج

پیچیده و پردامنه رشد و نیز تجارب گسترده در این زمینه، حکایت از آن دارد که درجه 

نمودن عوامل تأثیرگذار از  حصول و موفقیت رشد بلندمدت اقتصادی بستگی به لحاظ

توجه به تغییرات ساختاری و نهادی اقتصاد جمله مسئله توزیع درآمد و کاهش فقر با 

دهد که اگر توسعه اقتصادی دارد؛ چنانکه تجربیات کشورهای پیشرو در توسعه نشان می

رود و از سوی دیگر الگوی توزیع درآمد به طور سو درآمد سرانه باال می اتفاق افتد از یک

ن یابد. بنابرایمیشود و بدین صورت فقر معیشتی به حداقل کاهش نسبی متعادل می

همراهی دو متغیر درآمد سرانه و الگوی توزیع درآمد در گرفتن نتایج موفقیت آمیز 

وسعه تاستراتژی توسعه اقتصادی بسیار اهمیت دارد و در مقابل در برخی کشورهای درحال

های افزایش رفاه را صرفاً براساس سازوکار بازار )اثر سرریز و رخنه به پایین که سیاست

طور مجزا و منفک از رشد اند و یا فقر و مسائل توزیعی را بهافع رشد( دنبال کردهمن

اند به اند، نتوانستههای حمایتی و فقر زدایی تدوین کردهها و سیاستنگریسته و برنامه

نتایج موردنظر دست یابند. نقطه شروع مطالعات رابطه نابرابری درآمد و رشد اقتصادی 

معکوس شرح داده شده  U( است که به وسیله منحنی 5311) 4سبراساس فرضیه کوزنت

نتایج متفاوتی را با در نظرگرفتن کشورهای فقیر و است؛ که با توجه به شرایط اقتصادی، 

اند زمانی ارائه کردههای مقطعی در مقابل سریای در مقابل ملی، دادهثروتمند، منطقه

 (.4441، 9)پارتریج

                                                 
1 Azimi (1994) 
2 Kuznets 
3 Partridge 
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دهد به الگوی تعادلی توزیع درآمد ه اقتصادی ایران نشان میهای توسعتجربیات برنامه

توجهی نشده و به رغم اقدامات گسترده دولت طی چهار دهه گذشته برای رفع فقر و 

محرومیت به جهت این بی توجهی و عدم برخورد طراحی شده با مسأله فقرزدایی، و نیز 

راین وجه است. بنابی حاصل نشدهثبات، کم و ناکافی در این زمینه توفیقرشد اقتصادی بی

ی های رشد بر مبناحصول و موفقیت رشد اقتصادی صرفاً بر اساس یک سلسله سیاست

تخصیص منابع مورد تردید قرار دارد و لحاظ نمودن عوامل تأثیرگذار از جمله مسأله توزیع 

لی این رو، هدف اصهای رشد اقتصادی به توجه جدی نیاز دارد. از ایندرآمد در برنامه

پژوهش، مطالعه )شناسایی و تبیین( مسیری است برای رشد اقتصادی مداوم که همراه با 

تری را در پهنه سرزمین ایران به ارمغان عادالنه 5نرخ رشد باالتر، توزیع درآمد و ثروت

 آورد.

این مقاله ممکن است گامی اولیه برای آغاز مسیری خاص در توسعه اقتصادی باشد، از 

ادبیات وسیعی در مورد این موضوع وجود دارد که در مورد ایران، این مقاله با آنجا که 

ارتباط بین رشد  5911 -5931های سری زمانی برای دوره بلندمدت استفاده از داده

مدت و بلندمدت اقتصادی و نابرابری درآمدی با تعدادی عوامل تعیین کننده در کوتاه

 4منظور، تکنیک مدل وقفه توزیع اتورگرسیو پیشرفتهدهد. برای این مورد آزمون قرار می

 9برای ارزیابی اثرات پویای عوامل تعیین کننده بر رشد در بلند مدت و مدل تصحیح خطا

 شده است. مدت به کار گرفتهبرای اثرات پویای کوتاه

سازماندهی این مقاله به این شرح است که: بعد از ارائه این مقدمه، ادبیات موضوع که 

شود. دربرگیرنده مبانی نظری و مطالعات تجربی صورت گرفته در این زمینه است، ارائه می

سپس در بخش طراحی الگوی مدل، به معرفی خصوصیات مدل و ارتباط کوزنتسی و 

های تجربی بیان شده است. در شود. سپس تحلیلچارچوب متدولوژی و آمار پرداخته می

 پرداخت.گیری خواهیم نهایت نیز به نتیجه

                                                 
های مولد خانوارها، بخصوص خانوارهای فقیر )نظیر دام، ابزارآالت کشاورزی، مسکن، فروشگاه، توزیع متعادل دارایی 5

ای و زمین( حتی بیشتر از درآمد مهم است و برای رشد اقتصادی مستمر و پایدار و بازماندن افراد تجهیزات سرمایه

 (.OECD, 2012, pp.26-27نان حیاتی است )ها، مدیریت ریسک و توانمندسازی آجامعه از بحران
2 Advanced Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL) 
3 Error Correction Model (ECM) 
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 ادبيات موضوع -2
موضوع رشد و توزیع درآمد در جهان مشتمل بر ادبیات وسیعی است که تأثیر رشد 

کند. اقتصاددانان کالسیک از قدیم اعتقاد داشتند اقتصادی را بر توزیع درآمد بررسی می

که رشد اقتصادی به همراه توزیع درآمد مقدور نیست. آنان معتقد بودند که یکی از شرایط 

زم برای ایجاد رشد سریع اقتصادی، تشدید نابرابری در توزیع درآمد است. زیرا با توجه ال

گردد، رشد های مصرفی میبه اینکه تقریباً تمام درآمد گروههای کم درآمد صرف هزینه

گذاری را فراهم انداز گروههای پردرآمدجامعه که اساس سرمایهاقتصادی وابسته به پس

بنا بر این استدالل، هر نظام اقتصادی که بر پایه نابرابری بیشتر کنند، خواهد بود. می

باشد، در مراحل اولیه توسعه دارای رشد اقتصادی باالتری نسبت به گذاری شدهدرآمد پایه

(. 5919، 5ریزی شده بر اساس توزیع عادالنه درآمدها خواهد بود )نیلینظام اقتصادی طرح

فرآیند رشد است به این مفهوم که رشد  «4ثر سرریزا»دیدگاه دیگر در این منظر فکری 

 برند. شود و فقرا سود میمیانگین درآمد به طور خودکار به پایین سرریز می

ترین بررسی در زمینه ادبیات توزیعی رشد با فرضیه پس از جنگ جهانی دوم، اولین و مهم

مشهور « وارونه Uمنحنی »( حاکم شد. مطابق منطقی که پشت 5311؛ 5391کوزنتس )

آورد اما بعدًا برابری بیشتری را بود، رشد سرانه ابتدا نابرابری درآمدی باالتری بوجود می

وارونه بوسیله مطالعات بسیاری تشریح شده است که  Uآورد. فرآیند منحنی به بار می

 است. عمدتًا از وزن نسبی متغیرهای مستقل مختلف در ادبیات آنها استفاده شده

ات دیگری تحت این ادبیات، تئوریهای اقتصادی است که نابرابری درآمدی را به مطالع

گروه تقسیم  9دانند که به شکل( مرتبط می Uصورت منفی با رشد اقتصادی )منحنی 

های دهندگان متوسط از سیاستشوند. اول، تئوریهایی با رویکرد اقتصاد سیاسی؛ رأیمی

ع از افراد ثروتمند به فقیر در کشورهای در حال دولتی که باعث ارتقای دسترسی مناب

؛ پرسون 5332، 9کنند )آلسینا و رودریکمیشوند، حمایت توسعه با توزیع نابرابر درآمد می

های بازتوزیعی بر تصمیمات اقتصادی بوسیله اتخاذ سیاست ( و2،5332و تابلینی

یجه، افزایش در نابرابری گذارد. درنتهای ارتقای مالیاتی به طور معکوس اثر میفعالیت

 دهد.درآمد، رشد اقتصادی را کاهش می

                                                 
1 Nili (1998) 
2 Spillover Effect 
3 Alesina & Roderick 
4 Persson & Tabellini 
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 می یابددوم، رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی به جهت تضاد اجتماعی با جوامع کاهش 

های نابرابری درآمد، فعالیت(. 5339، 4؛ بنحبیب و روستیچینی5332، 5)آلسینا و پروتی

. کندگذاری و حقوق مالکیت را تهدید میایهمجرمانه و غیرقانونی را افزایش داده و سرم

های مدنی( و رشد اقتصادی نیز اجتماعی )اعتماد و نرمدر این ادبیات به ارتباط سرمایه

  (.4444، 9شده است )ناک و کیفرتوجه 

سوم، فرضیه بازار سرمایه ناقص؛ نابرابری درآمدی با کاهش دسترسی به اعتبار برای 

گذاری در سرمایه انسانی و فیزیکی شده که موانعی برای سرمایهدرآمد همراه گروههای کم

مباحث و شواهد تجربی (. 5334، 1؛ آقیون و بولتن5339، 2کند )بانرجی و نیومنمیایجاد 

نابرابری پیچیده است و در بعضی  -دهد که پیوند رشدفرضیه کوزنتس نشان می

( 4455، 1؛ دات و راولیون4454، 9کننده نباشد )فرریراها، رشد ممکن است تعدیلموقعیت

ه که شکست بازار بیم-های بازتوزیعی و رشد پایدار به حمایت مؤثر اجتماعی و مکانیسم

صاد کننده اجتماعی و اقتثباتهای بیکند و به کنترل ریسکو اعتبار برای فقرا را کم می

 . نیاز دارد -کندکالن کمک می

اند که نتایج مختلفی را به این موضوع پرداخته در این زمینه، مطالعات خارجی مختلفی

 اند و در زیر به برخی از آنها اشاره شده است:به دست آورده

شکل  Uشکل کوزنتس و نه  U( با گنجاندن مکعب درآمد سرانه، نه یک 5339) 8تریبل 

 سهای کوزنترا ارائه داد. نتایج تجربی این مدل، فرضیه Sوارونه کوزنتس بلکه یک منحنی 

( رابطه بین نابرابری 4444) 3پانیزامعکوس بود.  Uرا تأیید و تعمیمی بر این فرضیه و شکل 

 28های آماری درآمدی و رشد اقتصادی برای ایاالت متحده امریکا آزمون نمود. او داده

تعمیم یافته اثر ثابت بکاربرد. یافته  گشتاوررا با تکنیک روش  5384تا  5324ایالت از 

ارتباط تأیید کرد که افزایش در درآمد سرانه، توزیع درآمد در ایاالت متحده های تجربی 

 54سینها است اما رابطه بین نابرابری درآمدی و رشد قوی نیست.امریکا برابرتر کرده

                                                 
1 Alesina & Perotti 
2 Benhabib & Rustichini 
3 Knack & Keefer 
4 Banerjee & Newman 
5 Aghion & Bolton 
6 Ferreira 
7 Datt & Ravallion 
8 Tribble 
9 Panniza 
10 Sinha 
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شکل رابطه بین نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی )فرضیه  S( برای هند منحنی 4442)

 را بیان کرد.  5385-5338و  5385-5315شکل کوزنتس( برای دو دوره  Uتعمیم یافته 

( رابطه تئوریکی و تجربی بین رشد اقتصادی و 4441) 5رابلس-کالوو وسانچز-بنگوا

 5331تا  5311های نابرابری درآمدی کشورهای نمونه آمریکای التین با استفاده از داده

 گفته نشانبطه درجه دومی برای متغیرهای پیشهای آنان، رامورد آزمون قرار دادند. یافته

گذاری بر زیرساختها بخصوص در اقتصادهای داد و نیز پیشنهاد آنها، تمرکز بر سرمایه

برای تحریک نرخ  4کمتر پیشرفته بود که کاماًل به درنظرگرفتن ظرفیت اجتماعی

اقتصادی بر  ( به بررسی تأثیر رشد4443) 9شیبالی و پارتریج رشداقتصادی نیاز دارد.

های با استفاده از روش داده 4444و  5334نابرابری درآمد ایاالت متحده در دو دهه 

دهد رشد اقتصادی تأثیر منفی بر نابرابری درآمد دارد. اند. نتایج نشان میتابلویی پرداخته

همچنین رشد اقتصادی اثر معناداری در کاهش نابرابری در مناطق شهری نسبت به مناطق 

کننده نابرابری در ( نیز به شناسایی عوامل تعیین4459) 2لی و همکاران تایی دارد.روس

اند. نتایج انها نشاندهنده تایید فرضیه پرداخته 5384-4454کشور کره طی دوره زمانی 

( به بررسی رابطه دو طرفه رشد 4452) 1لیم و سک بود.شکل بارو  Uکوزنتس و رد رابطه 

تر ور و بین سه گروه از کشورهاف کشورهای دارای درآمد پایینکش 95و توزیع درآمد در 

-4455از متوسط درآمد، باالتر از متوسط درآمد و کشورهای با درآمد باال طی دوره زمانی 

دهد که رشد در اند. نتایج نشان میهای تابلویی پرداختهبا استفاده از روش داده 5334

زیع داری بر توو باالتر از متوسط درآمد اثر معنیتر از متوسط درآمد گروه کشورهای پایین

درآمد ندارد ولی در کشورهای با درامد باال رشد اثر منفی بر توزیع درآمد دارد. هالتر و 

( ارتباط نابرابری درآمد و رشد اقتصادی را با استفاده از روش گشتاورهای 4452) 9همکاران

-نتیجه رسیدند که نابرابری درآمد در کوتاهیافته مورد بررسی قرار دادند و به این تعمیم

 1لگذارد. روبین و سگمدت تأثیر مثبت و در بلندمدت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی می

 های پس از( بررسی اثر رشد اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایاالت متحده در سال4451)

ها حاکی از آن است که درآمد گروه درامدی اند. نتایج آن( پرداخته5319-4448جنگ )
                                                 

1 Bengoa-Calvo & Sanchez-Robles 
2 Social Capacity 
3 Shibalee &  Partridge 
4 Lee et al. 
5 Lim & Sek 
6 Halter et al. 
7 Rubin & Segal 

http://ageconsearch.umn.edu/search?f1=author&as=1&sf=title&so=a&rm=&m1=e&p1=Majumdar%2C%20Shibalee&ln=en
http://ageconsearch.umn.edu/search?f1=author&as=1&sf=title&so=a&rm=&m1=e&p1=Majumdar%2C%20Shibalee&ln=en
http://ageconsearch.umn.edu/search?f1=author&as=1&sf=title&so=a&rm=&m1=e&p1=Partridge%2C%20Mark%20D.&ln=en
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دهد که رشد و باال حساسیت زیادی به رشد اقتصادی دارد. همچنین نتایج نشان می

( نیز به بررسی رابطه 4451) 5بت ارتباط هستند. رازا و شاهنابرابری درآمدی به طور مث

های کشور برتر توریستی با استفاده از داده 29بین رشد توریسم و نابرابری درآمد در 

 انباشتگیواحد، همهای آزمون ریشهاز تکنیکاند. برای این منظور پرداخته 4441-5331

ات اصالح شده و تکنیک علیت پانلی انباشتگی پدرونی، حداقل مربعبوت استرپ، هم

 دهد که رشد گردشگری تأثیر مثبت بر نابرابریناهمگن استفاده شده است. نتایج نشان می

 درآمد دارد. همچنین فرضیه کوزنتس در این مطالعه تأیید شده است.

در ایران نیز تحقیقاتی در بررسی رابطه رشد و نابرابری درآمد صورت گرفته است که با 

اند که در زیر به برخی از زمانی منتخب به نتایج متفاوتی رسیدهها و دورهه به مدلتوج

 آنها اشاره شده است:

 و اقتصادی رشد متقابل آثار خود، ارشد کارشناسی رسالة در (5912) 4میدانی ناجی

 نتایج .است نموده بررسی را 5914 تا 5921 های سال طی ایران، اقتصاد درآمد در توزیع

 سرانه، داخلی ناخالص تولید و نابرابری رابطة ایران در که دهد می تحقیق نشان این

توزیع  و اقتصادی رشد هدف دو عالوه، باشد. بهمی وارون فرضیة کوزنتس، غیر مفاد خالف

 حال به مفید درآمد، متعادل توزیع بلکه نبوده الجمع مانعه و ناسازگار درآمد، عادالنة

های سری زمانی ( با استفاده از داده5911) 9بخشباشد. نیلی و فرح می نیز و توسعه رشد

فرضیه کوزنتس را در ایران آزمون کردند. نتایج نشان داد که  5921-5911های سال

آمد ترشدن توزیع درکند و نامطلوبافزایش رشد اقتصادی به بهبود توزیع درآمد کمک می

با استفاده از  (5934) 2زمانی شبخانه و مهرگان. گرددموجب کندشدن رشد اقتصادی می

معکوس کوزنتس را مورد آزمون قرار دادند و  U، نظریه 5915-5983های های سالداده

به بررسی اثر شهرنشینی بر توزیع درآمد در کشور پرداختند. نتایج نشان داد که اثر رشد 

امعه شدن جیشهرنشینی بر توزیع درآمد به شکل یک رابطه خطی بوده و به روند صنعت

( نیز به بررسی رابطه 5939) 1زادهو تبعات ناشی از رشد شهرنشینی بستگی دارد. حسین

تفاده با اس در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقابین رشد اقتصادی و توزیع درآمد 

تایج حاصل اند. نپرداخته 5332-4442طی دوره زمانی  رهیافت اقتصادسنجی فضایی از

                                                 
1 Raza & Shah 
2 Naji Meydani (1995) 
3 Nili & Farahbakhsh (1999) 
4 Mehregan & Zamani- Shabkhaneh (2013) 
5 Hosseinzadeh (2017) 
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مدل نشان می دهد رشد اقتصادی دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر نابرابری  از برآورد

توزیع درآمد بوده در حالی که مجذور رشد اقتصادی دارای تاثیر منفی و معنی دار بر 

نابرابری توزیع درآمد است. بنابراین فرضیه کوزنتس در کشورهای مورد نظر تایید می 

 .شود

 طراحي الگوي مدل -3

 مدل و ارتباط کوزنتسي خصوصيات -3-1

اقتصادی ممکن است در سطوح اولیه، ( به این استناد کرد که توسعه5311کوزنتس )

ود. شمی نابرابری درآمدی را بدتر کند اما در سطوح بعدی توسعه اقتصادی، توزیع درآمد بهتر

دو معادله زیر در مدل برای بررسی ارتباط خطی و غیرخطی رشداقتصادی و نابرابری 

 است. آمدی ارائه شده در
ln(GINIt) = β1ln GDPC𝑡 + a0 + εt                                                             (5)  

ln(GINI𝑡) =  β2ln GDPC𝑡 + β3(ln GDPC𝑡)2 + α1 +  εt (4)                              

GINI گیری نابرابری درآمدی که با ضریب شاخصی برای اندازهGini  و رشد اقتصادی با

GDPC (  4است. در معادله ))تولید ناخالص داخلی سرانه( بیان شدهβ2 > 𝛽3و  0  <

|𝛽2|)وارونه کوزنتس  Uو معمواًل در منحنی  0 > |𝛽3|) شود. بینی میپیش 

 .i.e. i.i.dاست: ( جمله خطا به طور نرمال توزیع شده4( و )5شود در معادله )فرض می

~ (0, 𝛿2) هااگر فرض همبستگی پیاپی صفر محقق نشود، خطای استاندارد تخمین 

 AR(1)صورت، معموالً روش دار هستند. این باعث ناکارایی نتایج تجربی است. دراینتورش

( معادالت را به شرح 5333)5شود و مدلهای ارائه شده بوسیله بالتاجی و وو می بکار گرفته

 کند. زیر تعدیل می
ln(GINI𝑡) =  β1

∗ lnGDPC𝑡 + α0
∗ + εt (9)                                                               

εt = ρεt−1 + μt 

ln(GINI𝑡) =  β2
∗ ln GDPC𝑡 + β3

∗ (ln GDPCt)2 + α1
∗ +  εit (2)                                 

εt = ρεt−1 + μt 

 𝜌  ضریب همیستگی میانεt − εt−1  و𝜇𝑡 مجدد شرط نویز سفید با فرضi.e. i.i.d. ~ 

(0, 𝛿2) کند. را برآورد می 

                                                 
1 Baltagi & Wu 
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دهد. که با فرض کونسیکو ( نقطه عطف نسبت درآمد را نشان می2سمت راست معادله )

« تهیاففرضیه کوزنتس تعمیم»است. عالوه براین، به نام ( اثبات شده4445) 5و گالبرات

 شود.ارائه می

اندها تراست. اگر همبستگی پیاپی در پسمه همبستگی پیاپی پیچیدهراه دوم توجه به مسئل

(휀𝑡از منابع دیگری )- ایجاد شود،  -4برخی تأثیرات متغیرهای وابسته با وقفه حذف شده

دار های ضرایب ممکن است تورشها بلکه تخمینتنها خطاهای استاندارد این تخمیننه 

های گیری نابرابری درآمدی سالاست در اندازه شوند. یعنی نابرابری سالیانه جاری ممکن

. 9آینده تأثیرگذار باشند. حل این مشکل وارد نمودن یک متغیر وابسته باوقفه در مدل است

 یابد.( به شرح زیر تغییر می5بنابراین معادله )
ln(GINIt) =  γ∗ ln(GINIt−1) + γ1

∗  lnGDPCt + a∗ + εt                                (1)  

های بدون تورش و هایی است. برای گرفتن تخمیناین مدل همچنان تحت محدودیت

 E(ln(I𝑡−1) = 0باید با جمله خطای جاری غیرهمبسته باشد.  LDV[In I𝑡−1]سازگار،  

( به شکل زیر 1طورخاص غیرممکن است. مدل )و بعدزمانی باید نامحدود باشد که به

 کند.تغییر می

ln(GINIt ) – ln(GINIt−1) =  φ∗[ln(GINIt−1) − ln(GINIt−2 )] +

φ1
∗  [ln GDPCt − ln(GDPCt−1)] + vt − vt−1                                          (9)  

𝑠شده باشد )برونزای ضعیف(: برای باید تعیین GDPC) tIn(متغیر مستقل  ≥ 𝑡 ؛ 

 E(lnY𝑡  , εi) = است و در پسماندهای اولین تفاضل اگر هیچ اتورگرسیو مرحله دومی  0

شود. حالت نهایی مدل خطی در باشد، اتورگرسیو مرحله اول اجازه داده میوجود نداشته

 است: ( نشان داده شده8( و غیرخطی در )1)
ln GINI𝑡 = ∂0 + ∂0lnGDPC𝑡 + ∂sCV + εt  (1)                                                  

ln GINI𝑡 = λ0 + λ01 lnGDPC𝑡 + λ2 lnGDPC2 + λs CV +  μt (8)                     

شکل کوزنتس  Uکه مدل گسترش یافته منحنی  Sبراساس مباحث نظری منحنی 

( از 1توان به جای معادله )(. می5333و  5339؛ تریبل، 5333، 2باشد )لیست و گالتمی

 جای حالت مربعی استفاده کرد.به  GDPCحالت مکعبی 

                                                 
1 Conceicao & Galbraith 
2 Lagged Dependant Variables (LDVs) 

 ایم.مقادیر باوقفه متغیر وابسته به معنی این است که ساختار مدل را پویا نموده 9
4 List & Gallet 
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ln GINI𝑡 = δ0 + δ1 lnGDPC𝑡 + δ2 lnGDPCt
2 + δ3 lnGDPCt

3 + δs CV +

 ηt                                                                                                                  (3)  

GDPC  بیانگر تولید ناخالص داخلی سرانه، رشد اقتصادی وGINI  نابرابری را اندازه

گذاری مستقیم بیانگر متغیر کنترل است که در این مدل شامل سرمایه CVگیرد. می

(، نرخ URB(، شهرنشینی )LE(، امید به زندگی )UEMP(، نرخ بیکاری )FDIخارجی )

 است. ( آورده شده3( تا )1( است و در معادالت )LRباسوادی )

 چارچوب متدولوژي  -3-2

شده توسط پسران ( ارائه ARDLهای گسترده )این مقاله، رویکرد مدل خود توضیح با وقفه

( را به 4452) 9( و پسران و اسمیت4445و  5339) 4(، پسران و همکاران5333) 5و شین

 ARDLگیرد. مطالعات اخیر در علوم اجتماعی بر این نکته اشاره دارند که رویکرد کار می

(؛ 5381) 1بر دیگر روشهای مرسوم همچون انگل و گرنجر 2انباشتگیبرای بررسی هم

برتری دارد. اولین مزیت رویکرد  (5334) 1( و جوسیلیوس5334و  5335) 9جوهانسون

ARDL اگر متغیرها در این است کهI(0) ، I(1) یاI(0)/I(1) انباشتگی انباشته باشند، هم

در  F( یا آماره Waldاست. روش تخمین تحت این رویکرد همان والد )قابل مشاهده

سطوح  دار بودنیافته است که به سادگی برای بررسی معنیرگرسیون دیکی فولر تعمیم

شود. دلیل دیگر در نظر گرفته می ECMوقفه متغیرها تحت شرایط تعادل غیر محدود 

ی سنتی هاهای کوچک نسبت به تکنیکپویاتر است و نتایج بهتری در نمونه ARDLاینکه 

 کند. در ادبیات اقتصادی فراهم می

برای متغیرهای  ARDLاین رویکرد شامل تخمین حالت تصحیح خطا مقید از مدل 

,ARDL (𝑝های گسترده تخمین است. مدل خود توضیح با وقفه 𝑞1, 𝑞2, … , 𝑞𝑘 به )

 باشد: صورت زیر می
α(L, P)yt = α0 + ∑ βi(L, P)xit + λ′wt + εt

k
i=1                      (54)                      

 جایی که:
                                  α(L, P) = 1 − α1L − α2L2 − ⋯ − αpLp 

                                                 
1 Pesaran & Shin 
2 Pesaran et al. 
3 Pesaran & Smith 
4 Co-Integration  
5 Engle & Granger 
6 Johansen 
7 Juselius 
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βi(L, qi) = βi0 + βi1L + βi2L2 + ⋯ + βiqi

Lqi      i=1, 2…, k               

= Lytعملگر وقفه مانند  Lجزء ثابت،   α0متغیر وابسته، ytدر معادله فوق   yt−1  وwt 

متغیرهای معین مانند عبارت عرض از مبدأ، روندهای زمانی یا متغیرهای  S×1بردار 

 باشد. های ثابت میزا با وقفهبرون

 شود:های بلندمدت با معادله زیر برآورد میکشش

∅
i
=

�̂�𝑖(1,�̂�)

𝛼(1,𝑝)
=

�̂�𝑖0+�̂�𝑖1 +⋯+�̂�𝑖�̂�

1−�̂�1−�̂�2−⋯−�̂�𝑝
             ∀𝑖 = 1,2, … . , 𝑘 (55)                                    

 شود:ضرایب بلندمدت نیز به صورت زیر محاسبه می

π =
�̂�(𝑝,̂q̂1,q̂2,…,q̂k)

1−�̂�1−�̂�2−⋯−�̂�𝑝
                   (54)                                                                       

̂,λ̂(pکه در رابطه فوق  q̂1, q̂2, … , q̂k) های تخمینOLS  ازλ ( برای 54را در معادله )

 کند.انتخابی معرفی می ARDLمدل 

̂,ARDL(p( مرتبط با ECMمدل تصحیح خطا ) q̂1, q̂2, … , q̂k)  با در نظرگرفتن معادله

, yt شده و تفاضل مرتبه اول متغیرهای ( بر حسب سطوح وقفه داده54) x1t, x2t, … , xkt و

wt آید:به دست می 

Δ𝑦t=Δ𝛼0 – 𝛼(1, �̂�)𝐸𝐶𝑡−1 + ∑ 𝛽𝑖0
𝑘
𝑖=1 𝛥𝑥𝑖𝑡 + �́�Δ𝑤𝑡 − ∑ 𝛼0𝑗

𝑝−1
𝑗=1 𝛥𝑦𝑡−1 −

∑ ∑ 𝛽𝑖𝑗
�̂�𝑡−1
𝑗=1

𝑘
𝑖=1 𝛥𝑥𝑖,𝑡−𝑗 + 휀𝑡 (59)                                                                          

ECMشود:، مدل تصحیح خطا است و به صورت زیر تعریف می 
ECMt = yt − α − ∑ β̂i xit − λ́wt       (52)                                                                  

. انباشته نیستنداست که همبعدی  kبرداری از متغیرهای اجباری  𝑥tدر معادله فوق 

  εt د.باشکوواریانس ثابت می_بردار جزء خطای تصادفی با میانگین صفر و واریانس 

انباشته، داللت بر این وجود یک عبارت تصحیح خطا در میان تعدادی از متغیرهای هم

دارد که تغییرات در متغیر وابسته تابعی از سطوح غیرتعادلی در رابطه هم انباشتگی ) 

( و نیز تابعی از تغییرات متغیرهای توضیحی دیگر است و ECMوسیله معرفی شده به

حدوده کوتاهی از زمان به سمت رابطه تعادل بلندمدت را انحراف در متغیر وابسته از م

(. در مرحله بعد، ضرایب روابط بلندمدت و 5331، 5دهد )مسیح و مسیحنشان می

 شود. میمدت از معادله یکسان تخمین زده کوتاه

شامل دومرحله برای تخمین روابط بلندمدت است )پسران و همکاران،  ARDLرویکرد 

بررسی وجود رابطه بلندمدت میان تمام متغیرهای معادله تحت  (. مرحله اول،4445

                                                 
1 Masih & Masih 
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د. باشمدت معادله یکسان میتخمین است. مرحله دوم، تخمین ضرایب بلندمدت و کوتاه

شود که در مرحله اول به وجود رابطه بلندمدت میان مرحله دوم تنها زمانی انجام می

را  ECMتری از این مقاله فرمول کلی(. 4442، 5برده شود )نارایان و اسمیتمتغیرها پی 

 (. 4445دهد )پسران و همکاران، و روندهای نامحدود مورد استفاده قرار می با عرض از مبدا
∆yt = c0 + 𝑐1𝑡 + 𝜋𝑦𝑦𝑦𝑡−1 +  𝜋𝑦𝑥.𝑥𝑥𝑡−1 + ∑ 𝜓𝑖

′∆𝑧𝑡−1
𝑝−1
𝑖=1 + 𝑤′∆𝑋𝑡 +

 𝜇𝑡                                                                                                                  (51)  

c0که در آن  ≠ c1و  0 ≠ های های صفر و فرضیه( برای فرضیهF. آزمون والد )آماره  0

 باشد:مقابل به صورت زیر می

H0

πyy ∶  πyy = 0, H0

πyx.x ∶  πyx.x = 0  

H1

πyy ∶  πyy ≠ 0, H1

πyx.x ∶  πyx.x ≠ 0 

 مشترک متعلق به معادله باال به شرح زیر است: H0از اینرو، 

H0 = H0

πyy ∩ H0

πyx.x , 

 شود:و فرضیه مقابل به طور متناظر بیان می

H1 = H1

πyy ∩ H1

πyx.x . 

I(d) (0، وقتی که متغیرهای مستقل Fدو مقدار بحرانی  ≤ d ≤ ( هستند، آزمون 1

هستند و ارزش  I(0)کند رگرسورها تر فرض میکند. ارزش پایینانباشتگی را فراهم میهم

محاسبه شده از حد باالی  Fهستند. اگر آماره  I(1)کند که رگرسورها باالتر فرض می

د. شوارزش بحرانی بزرگتر باشد، فرضیه صفر یعنی عدم وجود رابطه بلندمدت رد می

برعکس اگر آماره آزمون کوچکتر از حد پایین ارزش بحرانی باشد، فرضیه صفر یا عدم 

توان رد کرد. نهایتًا اگر آماره بین حد باال و حد پایین وجود رابطه بلندمدت را نمی

رویکرد مناسب  ECMهای بحرانی قرار گیرد، نتیجه غیرقطعی است. در این مورد، شارز

 انباشتگی است. تعیین هم

دهد و های دوتایی بین متغیرها را شرح می(، همبستگی5همبستگی توصیفی در جدول )

های مورد است. داده( ارائه شده4یافت تئوری در جدول )های مورد انتظار و درونعالمت

باشند و عبارتند از: ضریب جینی می 5911 -5934های سری زمانی دوره فاده، دادهاست

(GINI( تولید ناخالص داخلی سرانه ،)GDPC( نرخ بیکاری ،)UE(نرخ شهرنشینی ،)UP ،)

( که از پایگاه اطالعاتی بانک مرکزی و مرکز آمار LR(، نرخ باسوادی )LEامید به زندگی )

                                                 
1 Narayan & Smyth 
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گذاری مستقیم خارجی نسبت به تولید ناخالص خالص سرمایهاست و ایران استخراج شده

 است. ( اخذ شدهWDIهای توسعه جهانی )داخلی واقعی از شاخص

(: آمار توصيفي و ماتريس همبستگي1جدول )  

 LGINI LGDPC LUP LUE LLE LLR FDI متغیرها

 93 93 93 93 93 93 93 مشاهدات

9394/9 میانگین  1941/4  5519/2  2141/4  4414/2  9544/2  29254/4  

8994/9 حداکثر  5852/9  9425/2  9125/4  9485/2  2148/2  1995/4  

9429/9 حداقل  9444/4  8139/9  4489/4  4142/2  3413/9  48333/4  

42484/4 انحراف معیار  41398/4  59448/4  55924/4  41894/4  51554/4  94211/4  

Skewness 
1114/5  58195/4  44929/4-  49953/4  

41844/4-
- 

89424/4-  1198/5  

Kurtosis 1494/4  5948/5-  4149/5-  99281/4-  4189/5-  19355/4-  2418/9  

LGINI 44444/5        

LGDPC 53885/4-  44444/5       

LUP 19442/4-  14998/4  44444/5      

LUE 49998/4  91893/4-  441989/4  44444/5     

LLE 19984/4-  99448/4  33411/4  441989/4  44444/5    

LLR 11811/4-  21392/4  32211/4  414311/4  32314/4  44444/5   

FDI 49184/4-  19211/4  28435/4  59914/4-  21214/4  24454/4  44444/5  

 های تحقیق منبع: یافته

 هاي مورد انتظار متغيرهاعالمت (:2)جدول  

هاي عالمت نظريه مشهود متغيرها
 مورد انتظار

GDPC GDP  سرانه و مجذورGDP ای در رابطه بین سرانه امکان وجود یک اثر آستانه
 دهد.نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی را ارائه می

+ 
- 

FDI  اثرFDI م گذاری مستقیبر نابرابری در نظریه مختلط است. از یک طرف، سرمایه
خارجی حتی منجر به توزیع درآمد در بلندمدت از طریق ایجاد رشد اقتصادی 

بطور درونی توزیع درآمد را با  FDIشود. از سوی دیگر، های پیشرو میدر بخش
سنتی، بدتر های های مرتبط در مقایسه با بخشافزایش دستمزدها در بخش

 کند. می

- 
+ 

UE  بیکاری احتماالً به یک اثر فزاینده نابرابری با هل دادن افراد بیشتر به سطوح
 شود .پایین توزیع درآمد منجر می

+ 

LE  بر طبق مطالعات، یک اثر توزیع درآمد برابر، بهبود امید به زندگی است. کاهش
 بخشد. های درآمدی میان جمعیت ]....[ سالمت آنها را بهبود میتفاوت

- 

UP  مفروضات متناقضی در مورد تأثیر شهرنشینی در نابرابری درآمدی وجود دارد. از
یک طرف، تراکم باالی جمعیت با نابرابری کمتر همراه است، با این توضیح که 
امکانات بهتری از سوی سازمان اجتماعی پیشرفته در صورت تراکم جمعیت 

تر و افزایش نابرابری شود. از سوی دیگر، تراکم جمعیتی باالباالتر فراهم می
شهرنشینی: نابرابری درآمدی معموالً در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی 

 باالتر است. 

- 
+ 

LR  بهبود باسوادی تأثیر سودمندی بر درآمد جمعیت پایین در هزینه از مردم
 ثروتمند دارد.

- 
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 هاي تجربيتحليل -4
انباشتگی، آزمون مانایی برای همه متغیرها انجام ابتدا، قبل از پرداختن به آزمون همدر 

 I(2)شود تا این اطمینان حاصل شود که هیچ یک از متغیرها انباشته از مرتبه دو یعنیمی

( در هنگام 4442) 5نیستند و بدینوسیله از نتایج ساختگی اجتناب شود. بر طبق اتارا

محاسبه شده قابل اعتماد نیستند، زیرا آزمون  Fهای در مدل، آماره I(2)وجود متغیرهای 

F  مبتنی بر این فرض است که همه متغیرهای موجود در مدلI(0)  یاI(1)  هستند. لذا

برای تعیین اینکه هیچ یک از متغیرها انباشته  ARDLانجام آزمون ریشه واحد در مدل 

 یا بیشتر نیستند ضروری است.  4از رتبه 

در سطح یا  LLR ،LLE ،LUE ،LUP ،LGDPCدهد که ( نشان می9نتایج در جدول )

I(0)  نا مانا و در اولین تفاضل یاI(1) ها هم یک ثابت و مانا هستند. این آزمون رگرسیون

 است.انباشتگی متغیرها را در نظر گرفتههم روند را در بررسی هم

(: تخمين ريشه واحد3جدول )  

 متغیر وابسته

آماره آزمون دیکی 
یافته )در فولر تعمیم

 احتمال سطح(

آماره آزمون دیکی فولر 
یافتهتعمیم  

)با یک مرتبه  
گیری(تفاضل  احتمال 

LGINI - 1928/1  4434/4  - - 

LGDPC - 1418/4  9521/4  - 3124/9   4591/4  

LUP - 4488/5  3399/4  - 9942/4  4559/4  

LUE - 4989/9  5913/4  - 5824/2  4444/4  

LLE - 1995/5   1441/4  - 8998/9  4429/4  

LLR - 9414/5  3591/4  - 8141/9  4449/4  

FDI - 1281/4  4284/4  - - 

 های تحقیق منبع: یافته

برای پی بردن به  Fسه مرحله برای تخمین دارد. در مرحله اول، آزمون  ARDLرویکرد 

 Fگیرد. آزمون ( صورت می51( با استفاده از معادله )1وجود رابطه بلندمدت در معادله )

را برای قسمت تفاضل مرتبه اول از معادله  OLSبدین صورت است که ابتدا یک رگرسیون 

دارشده را کند و سپس معناداری مشترک ضرایب متغیرهای سطح وقفه( برآورد می51)

 کند.اند، آزمون می( اضافه شده51که به قسمت اول معادله )هنگامی 

                                                 
1 Ouattara 
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دهد، که نشان می ARDL-OLSمحاسبه شده را در رگرسیون  Fجدول زیر نتایج آماره 

بیشتر از حد باالی ارزش بحرانی است، وجود رابطه  Fو ازآنجاکه آماره  4با تعیین وقفه 

مبنی بر عدم وجود رابطه بلندمدت توان گفت فرضیه صفر شود، و میبلندمدت تأیید می

انباشتگی یا توان پذیرفت و این داللت بر وجود رابطه همدرصد نمی 31را با اطمینان 

 دارد. FDIو   LGINI ،LGDPC ،LUE ،LUP ،LLE ،LLR بلندمدت در میان متغیرهای

 انباشتگيمبني بر وجود هم Fنتيجه آزمون  (:4) جدول

 متغیر وابسته وقفه Fآماره احتمال نتیجه

 ,F(DLGINI\DLGDP, DLUE 4 4924/1 445/4 وجود همجمعی

DLUP, DLLE, DLLR, DFDI) 

در  F  :849/4حد پایین ارزش بحرانی  درصد خطا 1در سطح  F  :499/2حد باالی ارزش بحرانی 

 درصد خطا 1سطح 

 های تحقیق منبع: یافته

( با تعیین حداکثر 3( و )8(، )1انباشتگی معادله )در مرحله بعد با توجه به وجود رابطه هم

شود. انتخاب طول وقفه براساس برای اجتناب از دست دادن درجه آزادی برآورد می 4وقفه 

 است. AICارزش حداقل 

( 1جدول ) 4مناسب در ستون  ARDLو مدل  AIC( براساس 1نتایج بلند مدت معادله )

سرانه واقعی بطور منفی با نابرابری درآمدی  GDPدهد که است. نتایج نشان میارائه شده

و  ln(GINI)اند، به عبارت دیگر یک رابطه در حال کاهش یکنواختی بین مرتبط شده

ln(GDPC)  وجود دارد. همچنین، مهاجرت داخلی یا شهرنشینی نابرابری درآمد در کشور

های مورد مطالعه که به رویه از روستا به شهر طی سالت بیدهد. مهاجررا افزایش می

دالیل گوناگون صورت پذیرفته، تحت شرایطی که صنایع موجود در نقاط شهری نیز 

کشش جذب تمام افراد حاضر به کار نداشته است، بیکاری در نقاط شهری که یکی از 

منجر به ایجاد مشاغل  عوامل ایجاد فقر و نابرابری است را تشدید نموده و این مسئله

 در آن سریع روند و شهرنشینی نظاماست. به عبارت دیگر، کاذب در نقاط شهری شده

 بیکاری پنهان، متورم، خدمات بخش پیدایش به شهرها، گسترده هجوم سبب کشور،

 استغیررسمی گردیده های گاه گسترش سکونت محیطی، زیست مسایل مسکن، معضل

سرمایه گذاری مستقیم خارجی  .آیندشمار می به نابرابری افزایش در مهم عوامل از که

ه نشان است ک )با ضریب بسیار پایین( تأثیر فزاینده بر نابرابری درآمدی کشور داشته

 هایکه در طی سال-گذاری خارجی مندی پایین کشور از سرمایهدهد با توجه به بهرهمی

های خاص، این نوع مولد و زیرساخت هایدر پروژه –است مطالعه بسیار کم بوده
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تأثیر  باشد.اقتصادی پایدار و بهبود توزیع درآمد داشتهگذاری سهم کمی در توسعهسرمایه

 مدت منفی استنرخ باسوادی و امید به زندگی بر نابرابری درآمدی در بلندمدت و کوتاه

 نشگاهی و ارتقایدهد که توسعه آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی و  داو این نشان می

ی با است. بیکاربهداشت عمومی در روند توسعه اثر مثبت بر توزیع عادالنه درآمد گذاشته

ضریب بسیار پایین بر نابرابری درآمد اثر کاهنده داشته و نشان از اثرگذاری پایین ایجاد 

یری گسال گذشته بر اقتصاد ایران دارد، به عبارتی با توجه به عدم فرا 93اشتغال در طی 

التحصیالن دانشگاهی، بیکاری مزمن اشتغال بخصوص در بکارگیری مناسب جوانان و فارغ

 است.بینی داشتهاثرگذاری غیر قابل پیش

 ARDL(: برآورد ضرايب بلندمدت براساس رويکرد 5جدول )

 LGINI  =  متغیر وابسته

ارزش 
 احتمال

ارزش  ضرایب
 احتمال

ارزش  ضرایب
 احتمال

 متغیرها  ضرایب

عرض از  2454/1 444/4 9182/4 454/4 9243/51 444/4
 مبدأ

444/4 4982/59- 443/4 4453/5 911/4 418942/4- LGDPC 

445/4 5945/9 441/4 44192/4- 4444 4444 𝐿𝐺𝐷𝑃𝐶2 

445/4 11239/4- 4444 4444 4444 4444 𝐿𝐺𝐷𝑃𝐶3 

431/4 414515/4- 494/4 484389/4- 434/4 435219/4- LUE 

994/4 5244/4 492/4 14152/4 292/4 91415/4 LUP 

284/4 45854/4 919/4 59299/4- 432/4 19181/4- LLE 

449/4 95439/4- 445/4 15329/4- 194/4 54458/4- LLR 

234/4 4499933/4 444/4 452459/4 454/4 444481/4 FDI 

𝑅2 = 98191/4  

Adjusted 𝑅2= 92184/4  

AIC= 5423/89  

Schwarz 
Criterion= 9924/11  

F-statistics= 1582/9  

Prob  . = 444/4  

Durbin-Watson= 4834/4  

𝑅2 98191/4=  

Adjusted 𝑅2= 14841/4  

AIC= 9832/84  

Schwarz 
Criterion= 4582/14  

F-statistics= 9199/2  

Prob. = 445/4  

Durbin-Watson= 12/5  

𝑅2 = 18228/4  

Adjusted 𝑅2= 24599/4  

AIC= 1224/19  

Schwarz 
Criterion= 8181/99  

F-statistics= 5393/9  

Prob. = 448/4  

Durbin-Watson= 241/5  

 

 های تحقیق منبع: یافته

برای بررسی رابطه غیر خطی بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی )فرضیه کوزنتس( 

است. شواهد تجربی منحنی تولید ناخالص داخلی سرانه بر مدل خطی اضافه شده مجذور

U جدول  2کند که در ستون شکل معکوس کوزنتس را برای ایران در بلندمدت تأیید می

 داریاست، به عبارتی مجذور رشد اقتصادی دارای تأثیر منفی و معنیشده( ارائه داده1)

سرانه به مدل غیر خطی  GDPبر نابرابری توزیع درآمد دارد. با گنجاندن عبارت مکعب 
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کند، شکل معکوس( را تأیید می Nشکل )یا  Sانه( منحنی سر GDP)عبارت خطی و مربع 

ی کاهش –افزایشی  –به این معنی که با شروع رشد اقتصادی نابرابری درآمدی کاهشی 

 است.

ت از این مدپس از بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرها، و برای بدست آوردن پویایی کوتاه

است. ضریب ( ارائه شده9یج در جدول )برآورد شده و نتا ARDLمدت متغیرها، مدل کوتاه

مدت به بلندمدت است. عالمت دهنده سرعت تعدیل تعادل کوتاهنشان ECMعبارت 

 داری باالیی باشد. باید منفی و در سطح معنی ECMضریب 

 ARDL(2,2,1,0,0,0,0) تصحيح خطا متناسب با (:6)جدول 

 dLGINI =  متغير وابسته

 متغيرها ضرايب انحراف معيار tآماره  ارزش احتمال
445/4 2959/4 51114/4 94489/4 𝑑𝐿𝐺𝐼𝑁𝐼𝑡−1 

512/4 2913/5 55414/4 59444/4 dLGDPC 

524/4 1555/5- 55142/4 51159/4- 𝑑𝐿𝐺𝐷𝑃𝐶𝑡−1 

882/4 52914/4- 413141/4 4481944/4- dUEMP 

298/4 19954/4 13194/4 29821/4 dLUP 

942/4 4213/5- 99392/4 91494/4- dLLE 

199/4 94191/4- 49399/4 51499/4- dLLR 

459/4 9195/4 454949/4 441949/4 dFDI 

444/4 3949/1- 45434/4 4143/5- Ecm(-1) 

R2 = 15934/4 , Adjusted R2 = 13499/4  
AIC= 1224/19    Shwarz Criterion= 8181/99  

F-statistic= 9244/1  [ 444/4 ] Durbin-Watson= 2419/5  

 های تحقیق منبع: یافته

دار و دارای ( است که معنی-4143/5مدت برابر با )برای مدل کوتاه Ecm(-1)ضریب 

باشد و داللت بر یک سرعت بسیار باالی تعدیل به سمت تعادل بلندمدت عالمت صحیح می

مثبت است. به عبارت  LGDPCمدت برخالف بلندمدت، ضریب مربوط به را دارد. در کوتاه

 دهد. ، نابرابری درآمد را افزایش میGDPCدرصد، افزایش در  31دیگر با اطمینان 

 گيرينتيجه -5
را برای بررسی روابط بلندمدت و  ARDLانباشتگی با رویکرد این مطالعه آزمون هم

دوره ر دمدت بین نابرابری درآمد)ضریب جینی( و تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی کوتاه

 های حساسیت نشانای و تحلیلاست. بطور تجربی، برآورد پایهبه کار برده 5931-5911

دار با رشد اقتصادی در بلندمدت مرتبط است. به داد که نابرابری بطور معکوس و معنی
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شکل )و نه معکوس کوزنتس( در ایران تحت بررسی با  Uعبارت دیگر وجود منحنی 

أیید قرار گرفت. با تعمیم خصوصیات کوزنتس، نتایج احتمال های سری زمانی مورد تداده

ربی ها و مطالعات تجشکلی را نیز تأیید نمود. این نتیجه، تصدیقی بر تحلیل Sمنحنی 

 U(  است که منحنی 4451(، روبین و سگل )5339(، تریبل )5333لیست و گالت )

طف آن ارتباط بین شکل است که اولین نقطه ع Sمعکوس کوزنتس در واقع یک منحنی 

نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی از تغییر )ساختاری( بخش کشاورزی به بخش تولید 

دهد. نقطه عطف دوم، به تغییر ساختاری از بخش تولیدات ( نشان میATMای )کارخانه

در اقتصاد داللت دارد و نیز تصدیق اکثر مطالعات  (MTSای به بخش خدمات )کارخانه

ساله است که در بلندمدت  93تر انجام شده در اقتصاد ایران در یک دوره زمانی بلندمدت

کند و نامطلوب شدن توزیع درآمد افزایش رشد اقتصادی به بهبود توزیع درآمد کمک می

 گردد.موجب کند شدن رشد اقتصادی می

ذاری سرمایه گبیانگر آن است که مهاجرت داخلی یا شهرنشینی،  همچنین نتایج تحقیق

نرخ باسوادی، امید به زندگی  نابرابری درآمد در کشور را افزایش داده و مستقیم خارجی،

 مباحث و شواهدمدت دارند. و بیکاری اثر منفی بر نابرابری درآمدی در بلندمدت و کوتاه

ی نابرابری پیچیده است و در بعض - ند رشددهد که پیوتجربی فرضیه کوزنتس نشان می

 کننده نباشد. ها، رشد ممکن است تعدیلموقعیت

 استشود این است که سیهای سیاستی که پیشنهاد میبا توجه به نتایج مطالعه، توصیه

های کوچک و بزرگ کاهش نابرابری درآمدی در مناطق شهری از طریق توسعه شرکت

اشتغال فراگیر پیگیری گردد. همچنین توسعه تجارت جهت  هایمحور و ایجاد طرحدانش

کشاورزی در مناطق روستایی کشور، توزیع درآمد در این مناطق  افزوده بخشارتقای ارزش

 هایگذاری مستقیم خارجی به پروژهرا بهبود خواهد بخشید و نیز جذب و هدایت سرمایه

ش فقر و نابرابری باید در دستور بسیار مولد به منظور بهبود معیشت عمومی مردم، کاه

کار دولت قرار گیرد؛ چنانکه بزرگترین عامل ایجاد کننده فقر نه کمبود درآمد بلکه توزیع 

آموزی عادالنه آن است. توانمندسازی از طریق ارتقای آموزش عمومی، تخصصی و مهارت

دی های اقتصاستاثر فزاینده در کاهش نابرابری و ارتقای رشد حامی فقرا داشته و در سیا

بعالوه رشد پایدار به حمایت مؤثر اجتماعی و  کشور باید مورد نظر و عمل قرار گیرد.

به کنترل  کند وکه شکست بازار بیمه و اعتبار برای فقرا را کم می-های بازتوزیعی مکانیسم

 .نیاز دارد  -کندکننده اجتماعی و اقتصاد کالن کمک میثباتهای بیریسک
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