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چکیده
يکی از اهداف اصلیی دولتها گسترش عدالت است که توزيع مناسب درآمدها در جامعه نیز
يکی از مهمترين جنبههای آن اسللتت توزيع درآمد در هر جامعهای از سللااتار اقتصللادی -
اجتماعی آن جامعه ،به ويژه شلراي بازار کار ناشلی میشللودت گسللترش شللهرنشینی در اثر
انتقال جمعیت و نیروی کار کشللور از منا ر روسللتايی به منا ر شللهری و از رير تاثیری
که بر بازار کار میگذارد ،میتواند توزيع درآمد را متاثر نمايدت مطالعه حاضللر به بررسللی اثر
شهرنشینی بر توزيع درآمد  52استان ايران در دوره زمانی  3180-3190با استفاده از روش
اقتصادسنجی فضايی پردااتهاستت نتايج تحقیر نشان میدهد که افزايش نسبت شهرنشینی
و شلاا توسلعه انسانی منجر به عادهنهتر شدن توزيع درآمد در استانهای ايران گرديده
اسلتت همننین ،با مقايسله نقشههای فضايی توزيع درآمد و نسبت شهرنشینی در سال های
ابتدا و انتهای دوره مورد مطالعه ،اين نتیجه حاصل میشلود که تأثیر شللهرنشینی بر توزيع
درآمد اسللتانهای کشللور روند ثابتی نداشللتهاسللت که اين موضللوب با نتايج تیمین فضللايی
همیوانی داردت
واژههای کلیدی :توزيع درآمد ،شهرنشینی ،اقتصاد سنجی فضايی ،ضريب جینیت
طبقهبندی .O15 ،R19 ،R12 :JEL
* نويسنده مسئول مکاتبات
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 -1مقدمه
شهرنشینی که در پی صنعتی شدن يک کشور صورت میگیرد ،يکی از پیآمدهای عمده
توسعه اقتصادی استت به گونهای که رشد انفجاری جمعیت شهری در جهان ،عمدتاً پس
از انقالب صنعتی و ابتدا در کشورهای اروپايی و سپس در کشورهای توسعهيافته و درحال
توسعه نمايان شدت ايران نیز ی سالهای گذشته ،شاهد توسعه سريع شهرها و افزايش
چشمگیر جمعیت شهری بودهاستت جمعیت شهری ايران که در نیستین سرشماری انجام
شده در سال  3112حدود  13درصد از ک جمعیت بوده ،در آارين سرشماری در سال
 3190به  13/1درصد افزايش يافتهاستت پديده افزايش شهرنشینی را در کشور میتوان
معیول عوامیی نظیر مهاجرت روستايیان به شهرها به دلی توسعه صنعتی ،اسکان و تمرکز
عشاير در شهرهای نو بنیاد ،تبدي شدن تعدادی از نقاط روستايی به شهر و استحال
آبادی های ا راف شهرهای بزرگ ،افزايش بیعی جمعیت نقاط شهری و تبدي نقاط
روستايی به نقاط شهری دانستت به هر صورت روند شهرنشینی نهتنها در ايران بیکه در
هیچ کشوری نمیتواند فارغ از مسائ اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و تتت بررسی شودت در
اين راستا ،يکی از مسائ مطرح در ارتباط با تاثیر شهرنشینی ،اثرات آن بر توزيع درآمد
میان افراد جامعه استت
گسترش شهرنشینی و هجوم گسترده روستائیان به شهرها ،سبب پیدايش بیش ادمات
متورم ،بیکاری پنهان ،معض مسکن ،مساي زيستمحیطی ،گسترشس کونتگاههای
غیررسمی و منا ر حاشیهنشین شده و نابرابری را افزايش میدهدت همننین مهاجرت
بیرويه از روستا به شهر که به دهي گوناگون صورت میپذيرد ،تحت شرايطی که صنايع
موجود در نقاط شهری ،کشش جذب تمام افراد حاضر به کار را نداشته باشد ،باعث افزايش
بیکاری در نقاط شهری میشود که يکی از عوام ايجاد فقر و نابرابری است (مهرگان و
زمانیشبیانه)3195 ،ت
اگر چه مسئیه توزيع درآمد ابعاد زياد و گوناگونی دارد اما آننه که به صورت مستقیم
مربوط به عدالت و رفاه اقتصادی میشود ،توزيع درآمد بین افراد و اانوارها يا توزيع
شیصی است که در بسیاری از کشورها و در دورانهای وهنی يکی از مهمترين مسائ
سیاست عمومی بوده استت همننین توزيع درآمد منطقهای نیز از حیث عدالت و کارايی
از اهمیت ويژه ای براوردار استت در اين مقاله سعی بر آن است تا اثرات شهرنشینی بر
توزيع درآمد استانهای ايران با استفاده از اقتصادسنجی فضايی مورد بررسی قرارگیردت در
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اين راستا پس از مقدمه ،در بیش دوم مبانی نظری ارائه میگرددت در بیش سوم پیشینه
تحقیر با بررسی مطالعات انجام شده در زمینه اثرات شهرنشینی بر نابرابری درآمدی در
ايران و جهان مطرح شده و در بیش چهارم روش تحقیر معرفی میشودت در بیش پنجم
يافتههای تحقیر و برآورد مدل شرح داده شده و در پايان نتیجهگیری مقاله ارائه میگرددت

 -2مبانی نظری
معموه اولین مرحیه فرايند توسعه با صنعتیشدن و شهرنشینی همراه استت در يک کشور
صنعتی افراد در منا ر شهری از افزايش بهرهوری بهرهمند میشوند و شکاف بین
درآمدسرانه منا ر شهری و روستايی افزايش میيابدت منافع در حال افزايش در منا ر
شهری ،سااتار درون جامعه را تغییرمیدهد و بسیاری از افراد در منا ر روستايی برای
بدست آوردن مزايای حاص از صنعتیشدن و بهرهمندی از افزايش درآمد منا ر شهری،
تصمیم به مهاجرت به منا ر شهری میگیرندت بیشی از جريان مهاجرت ممکن است
توس افراد کمدرآمد که عمدتا بدون مهارت و بیسواد هستند ،شک گرفتهباشدت اين افراد
عمدتا نگرانیهای شیصی دارند و اغیب به بیش غیررسمی شهر برای به دست آوردن
دستمزد نق مکان میکنندت همننین افراد با درآمد باهتر نیز برای بهرهبرداری و استفاده
از مزايای جامعه شهری مهاجرت میکنند(لیپتون)3985 ،3ت درهرصورت ،روند شهرنشینی
که در پی صنعتی شدن اتفاق میافتد ،سااتار اقتصاد و منافع اجتماعی را تغییر میدهدت
از آنجايی که فرآيند شهرنشینی درآمدافراد را تغییر میدهد ،تغییرات قاب توجهی در
توزيع درآمد چه در کوتاهمدت و چه در بیندمدت ايجاد میکندت
تاثیر مهاجرت بر نابرابری توس کوزنتس )3922(5در مقاله «رشد اقتصادی و نابرابری
درآمد» بررسی گرديد ،که پايهای برای تئوری منحنی  Uوارونه کوزنتس فراهم سااتت
کوزنتس در مقاله اود نشان میدهد که چگونه تغییرات جمعیتی در اثر صنعتیشدن،
توزيع درآمد در يک کشور را تغییر میدهدت کوزنتس ادعامیکند شهرنشینی ،نابرابری را
در اولین مرحیه از صنعتی شدن افزايش میدهد و دو فرض مهم برای تايید ادعای اود
مطرح میکند:
الف) میانگین درآمدسرانه جمعیت روستايی معموه کمتراز میانگین درآمدسرانه جمعیت
شهری استت
Lipton
Kuznets
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ب) نابرابری در درصد سهم ها درتوزيع درآمد برای جمعیت روستايی تاحدودی محدودتر
از سهمهای جمعیت شهری استت
کوزنتس بیان میکند که افزايش جمعیت شهری در مرحیه اول به معنای افزايش نابرابری
در توزيع درآمد استت بنابراين ،با توجه به تئوری شهرنشینی کوزنتس ،نابرابری به ور
ذاتی در ول اولین مرحیه صنعتی شدن افزايش میيابدت
چارچوب مدل کوزنتس متکی برنظريه لوئیس )3921( 3است که در مقالهای با عنوان
«توسعه اقتصادی با عرضه نامحدود نیروی کار» مطرح شده بودت لوئیس ادعا میکند که
توسعه با افزايش سود و انباشت در بیش سرمايهداری تحريک میشودت نرخ پسانداز برای
بقه سرمايه دار در مقايسه با بقه کارگر نسبتا باهتر استت از اين رو بقه کارگر تنها
میتواند برای هزينههای ضروری اود مانند مسکن ،تحصیالت و مسائیی از اين قبی
پسانداز کندت بنابراين ،باتوجه به مدل لوئیس ،مقدار پسانداز زمانی رشد میکند که
درآمد نسبی سرمايهدار انافزايش يابدت درمدل او ،پسانداز به عنوان منبع اصیی انباشت
سرمايه معرفی میشود ،بنابراين لوئیس نتیجه میگیرد که واقعیت مهم توسعه اقتصادی
اين میباشد که توزيع درآمد به نفع بقهای که اه پسانداز کردن است ،تغییر میکندت
در نهايت ،پديده توسعه در مدل لوئیس با پیدايش يک شکاف درآمدی بین منطقه
روستايی و شهری مرتب میگرددت توسعه بیش سرمايهداری با عرضه نیروی کار بیش
معیشتی کشاورزی پشتیبانی اواهدشد ،که اين موضوب همانگونه که کوزنتس ادعا
میکند ،منجر به شهرنشینی میشودت در نتیجه ،لوئیس پیش بینی میکند که حداق در
مرحیه اول توسعه جمعیت شهری رشد کرده و نابرابری بیشتر میشودت
همننین کوزنتس بیان میکند که نابرابری در مراح بعدی توسعه کاهش اواهد يافتت
وی از اثرات بیندمدت شهرنشینی برای تجزيه و تحیی و درک شهرنشینی به عنوان
فرايندی که نابرابری را در بیندمدت کاهش میدهد ،استفاده میکندت کوزنتس ادعا میکند
که در اين سالها موقعیتهای اقتصادی ساکنان جديد شهری و فرزندان آنها بهبود
میيابدت تحرک اجتماعی ااتالفات اقتصادی را برابرتر میسازد ،از اين رو ،نابرابری کاهش
می يابدت اين سازوکار به عنوان نتیجه تحرک اجتماعی ،توس کوزنتس توضیح داده شده
استت ابتدا ،چون فرايند توسعه قسمت وسیعی از جمعیت شهری را که به ساکنان مقیم
شهری تبدي شدهاند ،در بر میگیرد ،در نتیجه ،نسبت بیشتری از جمعیت شهری از
Lewis
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مزايای زندگی در شهر منتفع میشوندت دوم ،در جوامع دموکراتیک قدرت سیاسی رو به
رشد گروههای کمدرآمد منجر به قانون و سیاستهای جديد میشود که نتايج منفی
صنعتی شدن سريع و شهرنشینی را انثی میکنندت سوم ،نیروی آزاد فرصتهای فردی،
امکان توسعه زمینههای جديد را ايجاد میکند که برای کارآفرينان جديد ،فرصتهايی را
به ارمغان می آوردت صنايع جديد و سودآور با کارآفرينان جديد اداره اواهند شد ،مگر
اينکه نس گروه های پردرآمد به صنايع جديد تغییر مسیر ندهندت بنابراين ،کوزنتس ادعا
می کند که توسعه صنايع جديد ،تحرک اجتماعی را از رير ايجاد گروههای میتیف
درآمدی تهییج میکندت در نهايت ،بهبود بیش ادمات نابرابری درآمد را کاهش میدهدت
انتظار میرود بیش ادمات در نتیجه روند توسعه و افزايش تولید نااال داایی رشد
کندت در مراح اولی ه توسعه ،سهم کارگران بیش صنعت در اثر کاهش سهم کارگران
بیش کشاورزی افزايش میيابدت اما بیش ادمات در ادامه فرايند رشد در بستر شهر ها
شروب به گسترش میکند در حالی که بیش کشاورزی فرايند رو به کاهشی را پیش
میگیرد (سیرکوين)3988 ،3ت
با توجه به مطالعه کوزنتس ،رشد بیش ادمات به چند دلی نابرابری را کاهش میدهدت
اول اينکه کوزنتس معتقد است درآمدهای بیش ادمات عمدتاً به عیت برتری فردی به
دست آمده است؛ بنابراين ،سطوح باهتر درآمد بیش ادمات لزوماً توس نس های بعدی
افراد ثروتمند دنبال نمیشودت کوزنتس همننین ادعا میکند که احتمال افزايش درآمد
افرادی که در حال حاضر در مشاغ با درآمدهای باه مشغول به کار هستند ،محدود شده
استت از اين رو ،درآمد کارگران کم درآمد ،در بیش ادمات احتمال افزايش بیشتری
داردت بنابراين ،انتظار می رود که درآمد در بیش ادمات نسبت به بیش صنعت برابرتر
باشدت
به وراالصه ،کوزنتس افزايش در مرحیه اول توسعه و سپس کاهش در مراح بعد را به
عنوان تغییر در توزيع درآمد بیان میکندت با اين توضیح ،کوزنتس رابطه بین نابرابری
درآمد و توسعه را به شک  Uمعکوس توصیف مینمايدت شهرنشینی فرايند صنعتیشدن
را به دنبال اواهدداشت ؛ بنابراين ،مهاجرت از روستا به شهر به ور ذاتی با باهبردن نسبت
جمعیت بیش نابرابرتر کشور ،نابرابری را افزايش میدهدت در ی فرايند توسعه ،با توجه
به عوامیی مانند تحرک اجتماعی و بهبود بیش ادمات نابرابری کاهش میيابدت
Syrquin
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ادعای کوزنتس در چندين مطالعه به تصوير کشیده شده و مورد تحیی وبررسی قرار
گرفته است که میتوان به مدلهای زير اشاره کرد:
در مدل ارائه شده توس رابینسون )3912(3بیان میشود که حتی اگر نابرابری روستايی
از نابرابری شهری باهتر باشد ،فرضیه کوزنتس برقرار استت با اين وجود ،وی فرض میکند
که نابرابری شهری و روستايی و همننین شکاف درآمدی شهری-روستايی ثابت استتمدل
ديگری که فرضیه کوزنتس را توضیح میدهد توس آناند و کانبور )3991(5مطرح شده
استت بر بر رويکرد کوزنتس ،آناند و کانبور فرض میکنند که جمعیت به سمت بیش
شهری حرکت میکند ،جايی که نابرابری بیشتر استت اين مدل ،نابرابری را به دو جزء
نابرابری درون بیشی و بین بیشی تجزيه مینمايدت آنها ابتدافرض میکنند که
نابرابریهای درون گروهی در بیش شهری و روستايی ثابت میباشند و تغییرات نابرابری
تنها در اثر جابهجايی جمعیت رخ میدهدت آنها نشان میدهند که مولفههای درون بیشی
میبايست به دلی جمعیت بیشتر در بیش شهری ،به شکیی نابرابر افزايش يابند وبنابراين
نابرابری بین بیشی تحت فروض مطرح شده بايد به صورت منحنی  Uشک درآيدتامابه
ور تجربی نشان میدهند که مفروضاتشان برقرار نیستندتآنها نتیجه میگیرند که
تغییرات نابرابری تنها در اثر جابهجايی جمعیت نیست بیکه در اثر تغییرات ابزارها و
نابرابریهای بیشی نیز میباشدت اين نتیجه با رهیافت کوزنتس سازگار است و
مکانیسمهايی را که نابرابری شهری را کاهش میدهند ،شرح میدهدت از اين رو ،توضیح
تغییرات نابرابری تنها با کمک شهرنشینی کفايت نمیکند و نتايج حاص از شهرنشینی
بايد باتوجه به درآمدهای متوس بیشی و نابرابریهای بیشی نیز بررسی گرددت
شهرنشینی اثرات متفاوتی بر اقتصاد داردت شهرنشینی ،نابرابری ک را از رير افزايشتاثیر
نابرابری شهری بر ک توزيع درآمد تغییر میدهدتاما فرايند صنعتی شدن و شهرنشینی
نه تنها میتواند نابرابری ک را با تغییر سهمهای بیشی تحت تاثیر قرار دهد بیکه از رير
تغییر نابرابریهای درون بیشی و بین بیشی نیز اين امر امکان پذير استت
پیشنهادهای تکمییی و انتقادات زيادی بر اين استدهل کوزنتس در مورد نابرابری شهری
وجودداردت اوه سرعت تحرک اجتماعی به شدت به عوام سااتاری در بیش شهری
بستگی داردت در میان عوام سااتاری ،تمايز بین بیش رسمی و غیررسمی شهری
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میتواند به عنوان مسئیهای مهم در نظرگرفته شودت برای بررسی روند مهاجرت ،کول و
ساندرز )3982(3از مدلی که بین بیش مدرن شهری و بیش معیشتی شهری تمايز قائ
میشود ،استفاده کردندت با توجه به کار آنها ،احتمال اينکه تازهواردان به بیش معیشتی
شهری وارد شوند که در آن موانع اشتغال اندک است و متوس درآمد در مقايسه با بیش
مدرن شهری پايینتر است ،بیشتر میباشدت بسیاری از مطالعات ديگر ،مانند مطالعات
بانرجی )3981( 5و راچ )3991(1ادعا میکنند که دستمزد در بیش غیررسمی شهر ,برابر
يا کمی باهتر از دستمزد روستايی استت با اين حال ،بسیاری از مهاجران به سمت بیش
غیررسمی شهر تغییر جهت می دهند تا برای پیدا کردن يک شغ رسمی در آينده امید
داشته باشندت سهمهای بیشهای غیررسمی-رسمی در ول مراح میتیف شهرنشینی
تغییر میکندت با توجه به مطالعه راچ ( ،)3991سهم بیکاری در بیش غیررسمی ،از روند
 Uمعکوس پیروی می کندت بنابراين رشد بیش رسمی شهر ،کارگران روستايی را جذب
میکند اما منجر به رشد بیشتر در بیش غیررسمی شهر میشودت از سوی ديگر ،چون
شهرنشینی ادامه میيابد ،کاهش زمین و افزايش درآمد کشاورزی تشديد میشود ،اين
عوام باعث تماي کمتر به ترک بیش روستايی و بیکار ماندن در بیش غیررسمی شهری
میشودت بنابراين سهم اشتغال در بیش غیررسمی شهر شروب به کاهش میکندت از آنجا
که دستمزدها به ور کیی در بیش غیررسمی شهر پايینتر است ،منحنی  Uوارون مربوط
به سهم بیش غیررسمی شهر ،میتواند يک منحنی  Uمعکوس بین سطح شهرنشینی و
نابرابری شهری تشکی دهدت
همانطور که ذکر شد ،بررسیها نشان میدهد که شهرنشینی اثرات متفاوتی بر توزيع
درآمد شهری برجای میگذاردت حالبه منظور آزمون تجربی اثر شهرنشینی بر معیار توزيع
درآمد يا همان ضريب جینی برای ايران ،مدل زير ارائه میگردد که اين مدل با توجه به
ادبیات موضوب و مبانی نظری و مطابر با مطالعه کوزنتس مطرح گرديده استت در اين
مدل فرض می شود که توزيع درآمد با شهرنشینی ارتباط دارد همننین بدلی گسترش
شهرنشینی و بهبود فرصتهای زندگی شاا توسعه انسانی بر بهبود توزيع درآمد در
مرحیه دوم رابطه کوزنتس اثرگذار باشدت از آنجا که بیش مسکن و قیمت مسکن و اجاره
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به عنوان يکی از اقالم مهم بودجه اانوارهای شهری در بهبود توزيع درآمد میتواند
تاثیرگذار باشد به عنوان يک متغیر به مدل اضافه میگرددت لذا مدل زير معرفی میگرددت
)𝐻 𝐺𝑖𝑛𝑖 = 𝑓(𝐺𝐷𝑃, 𝑁𝑈, 𝑁𝑈 2 , 𝐸,
)(3
در اين مدل𝑖𝑛𝑖𝐺 نشاندهنده ضريب جینی و به عنوان شاا توزيع درآمد در استانهای
ايران درنظرگرفته شدهاست ،همننین 𝑃𝐷𝐺 𝐸 ،𝑁𝑈 ،و 𝐼𝐷𝐻 به ترتیب بیانگر تولید
نااال داایی ،نسبت شهرنشینی ،اجاره بهاء و شاا توسعه انسانی هر استان میباشندت
همننین برای بررسی نظريه کوزنتس و منحنی  Uوارون ،متغیر  𝑁𝑈 2که معرف مجذور
نسبت شهرنشینی است به مدل اضافه میگرددت در ادامه با توجه به اهمیت اثر مکان بر
متغیرهای اقتصادی و برای وارد کردن اثرات فضايی بر توزيع درآمد استانی ،از روشهای
اقتصاد سنجی فضايی کمکگرفته میشود ،از اين رو در در بیشها بعد و پس مرور
پیشینه تحقیر ،الگوی اقتصاد سنجی فضايی معرفی میگرددت

-3پیشینه تحقیق
با توجه به اهیمت توزيع درآمد در مباحث اقتصادی مطالعات اارجی و داایی متعددی
به بررسی عوام موثر بر اين متغیر پردااتهاندت ازمیان مطالعات اارجی که شهر نشینی
را به عنوان يک متغیر تاثیرگذار بر توزيع درآمد در نظر گرفتهاند ،بالنک و بییندر)3982(3
در بررسی آثار شاا های اقتصاد کالن بر توزيع درآمد و فقر در اياهت متحده آمريکا به
اين نتیجه رسیدند که شهرنشینی تأثیر قاب توجهی روی شکاف درآمدی روستايی-
شهری داردت ماسیمیییانو )5008( 5مطالعهای را تحت عنوان شهرنشینی ،نابرابری و رشد
اقتصادی ،برای کشور هند با استفاده از دادههای  3923-5003انجام دادت در اين مطالعه
بر روند شهرنشینی در هند از سه جنبه نابرابری شهری وروستايی و ارتباط آن با توسعه
اقتصادی ،ارتباط بین شهرنشینی و رشد اقتصادی و همننین فرضیه همگرايی در رشد
شهرستانها پردااته شدت نتايج اين پژوهش نشان داد که اوهً فرضیه  Uمعکوس کوزنتس
تأيید می شود ،ثانیاً سطح شهرنشینی و توسعه اقتصادی به ور نسبتاً قوی با هم در ارتباط
هستند و اين ارتباط منفی است و در نهايت ،همگرايی در میزان رشد در میان شهرهای
هند وجود داردت کین و ژو )5009( 1در مطالعهای تحت عنوان شهرنشینی و نابرابری
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درآمدی برای ساکنین چین ،نظريه  Uمعکوس کوزنتس را برای سالهای 3918 - 5002
مورد آزمون قرار دادندت در اين بررسی از ضريب جینی به عنوان شاا نابرابری استفاده
شد و متغیرهای مستق عبارت بودند از سرانه تولید نااال داایی ،سهم جمعیت شهری
از ک جمعیت ،نسبت درآمد قاب تصرف ساکنان شهری ،درآمد اال ساکنان روستايی
و متغیر مجازیت متغیر مجازی برای سالهای قب از اصالحات در چین(– 3981
)3918يک و بعد از اصالحات ( 3981به بعد) صفر در نظر گرفته شدت نتايج نشان داده
که عالوه بر تايید فرضیه  Uمعکوس کوزنتس ،با افزايش شهرنشینی توزيع درآمد بدتر
شده و نابرابری افزايش پیدا کرده استت کانبور و ژوانگ )5031(3در مقاله اود به بررسی
رابطه شهرنشینی و نابرابری در سه کشور آسیايی پردااته و نشان دادهاند که شهرنشینی
نابرابری را افزايش میدهدت به وری که به اين نتايج دست يافتهاند که شهرنشینی باعث
افزايش  %100نابرابری در سطح میی در فیییپین ،بیش از  %20در اندونزی و کمتر از %32
در هند شده استت
لی و همکاران )5031(5ارزيابی تفاوتهای مکانی و زمانی در اثرات شهرنشینی در نابرابری
درآمد شهری و روستايی در چین را برای سال  5001تا  5030را انجام دادندت نتايج
رگرسیون دادههای پان نشان میدهد که شهرنشینی شکاف درآمدی را باريک و محدودتر
میکندت همننین شهرنشینی تاثیر پايداری بر همه استانها داردت سو و همکاران)5032(1
يک مطالعه فرامنطقهای برای کشور چین انجام دادهاند و در آن بررسی کردند که آيا
شهرنشینی شکاف درآمدی شهری و روستايی را محدودتر و کوچکتر میکند يا نه؟ آنها
دريافتند که الگوهای تعام بین شهرنشینی و شکاف درآمد شهری و روستايی در منا ر
میتیف متفاوت استت نتايج تجربی نشان میدهد که شهرنشینی يک شکاف درآمد شهری
و روستايی را به ور عمده در منطقه شرقی چین ايجاد میکندت عالوه بر اين در يک سوم
استانها ،سطح شهرنشینی تاثیر قاب توجهی بر روی شکاف درآمد شهری-روستايی دارد،
با اين حال ،شکاف درآمد شهری و روستايی ،نقش مهمی در شهرنشینی بازی نمیکندت
همننین نتايج حاص شده برای منا ر شرقی همجهت و همسو با نظريه کوزنتس
( )3922است و آن را تصدير میکندت
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از میان مطالعات داایی ،صمدی ( )3183به شناسايی مهمترين منابع افزايشدهنده
نابرابری توزيع درآمد در منا ر شهری و روستايی ايران پردااته و از معیار ضريب جینی
از رير عوام درآمدی پیشنهادی يائو )3991(3و ا العات مربوط به سالهای3110و
 3112از منا ر شهری و روستايی استفاده کرده و نتیجه گرفتهاست که نابرابری توزيع
درآمد در سالهای3110و  3112بهبود پیدا کرده ،ولی دهي آن در منا ر شهری و
روستايی متفاوت بودهاستت محقر پیشنهاد نمودهاست که در سیاستهای فقرزدايی به
عوام کاهشدهنده میزان نابرابری به تفکیک منا ر شهری و روستايی توجه شودت
ربانی و همکاران ( )3181در مقالهای با استفاده از ابزار پرسشنامه نشاندادند که مهاجرت
و توسعه شهرنشینی و ايجاد کالن شهرها ،سبب افزايش سکونتگاههای حاشیهای در شهرها
و افزايش نابرابریهای اقتصادی شدهاستت فرهمند و همکاران ( )3193با استفاده از
دادههای دوره زمانی  3182-3188به تحیی فضايی تأثیر شهرنشینی بر رفاه اجتماعی
استانهای ايران پردااتهاند و نتايج نشان داده است که هم برای متغیر وابسته و هم برای
جزءااالل اودهمبستگی فضايی وجود دارد و رابطه شهرنشینی و رفاه به صورت U
معکوس استت بنابراين برای افزايش رفاه حد بهینهای از میزان شهرنشینی وجود دارد و
درجه تمرکز شهری بر رشد رفاه از نظر آماری اثر معناداری را نشان نداده استت مهرگان
و زمانیشبیانه ( )3195در مقالهای با عنوان بررسی اثر شهرنشینی بر توزيع درآمد در
ايران با تأکید بر نظريه کوزنتس ،با استفاده از دادههای دوره زمانی  3123تا  3189و به
کارگیری روش اقتصادسنجی عالوه بر بررسی فرضیه کوزنتس به بررسی اثر شهرنشینی
بر توزيع درآمد پردااتهاندت نتايج نشان دادهاست که اثر شهرنشینی بر توزيع درآمد به
شک يک رابطه غیر اطی است و به روند صنعتی شدن جامعه و تبعات ناشی از رشد
شهرنشینی بستگی داردت همننین اين مقاله فرضیه کوزنتس را تأيید میکندت سپهردوست
و زمانیشبیانه ( )3195به بررسی عوام مؤثر بر توزيع درآمد منا ر روستايی با تأکید
بر فنّاوری ا العات و ارتبا ات پردااتندت نتايج حاکی از آن است که متغیرهای شهرنشینی
و نرخ بیکاری اثر مثبت و معنیداری بر توزيع درآمد دارندت
رحیمیبدر ( )3195برآورد الگوی توزيع درآمد منا ر شهری و روستايی ايران را انجام
دادهاست و نتايج نشان داد که در ابتدای دوره ،جامعه روستايی از وضعیت درآمدی
نابرابرتری براوردار بوده ولی به تدريج با بهبود وضعیت توزيع درآمد ،جامعه روستايی
Yao
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توزيع برابرتری را نسبت به شهر در انتهای دوره نشان میدهدت منتظری ( )3191در
پاياننامه اود به بررسی رابطه بین شهرنشینی و توزيع درآمد در بین کشورهای منتیب
در حال توسعه پردااتهاست که نتايج بیانگر اثرمنفی شهرنشینی بر توزيع درآمد در
کشورهای مورد مطالعه استت صحت ( )3191موضوب اثر جهانی شدن بر توزيع درآمد
برای منتیبی از کشورهای در حال توسعه را به عنوان پاياننامه اود ارائه و مورد بررسی
قرار دادهاستت نتايج اين مطالعه حاکی از اين است که افزايش متغییر شهرنشینی منجر
به کاهش توزيع درآمد شده که اين اثر نیز ،معنیدار میباشدت
مطالعات انجام شده حاکی از آن است که شهرنشینی بر توزيع درآمد اثرات معناداری
داشته و در اغیب موارد اين اثر منفی بوده استت در اکثر مطالعات بررسی فرضیه  Uمعکوس
کوزنتس مورد توجه قرار گفته و مطالعات بهصورت کشوری بودهاست ،از اين رو بررسی
تأثیر شهرنشینی بر توزيع درآمد در استانهای کشور برای شناات اثرات و بهبود
سیاستها با درنظر گرفتن اثرات سرريز به سبب ارتباط بین منا ر میتواند امری ضروری
باشدت تفاوت اين مطالعه با مطالعات قبیی صورت گرفته در اين زمینه ،در بکارگیری
روشهای متفاوت اقتصادسنجی فضايی است ،در مطالعات مشابه با توجه به رد فرضیه
صفر عدم همبستگی فضايی در اجزا ااالل و عدم وابستگی فضايی در مشاهدات متغیرهای
وابسته ،مدل فضايی عمومی برآورد نشده است و اثرات سرريز درون استانی و بین استانی
محاسبه نشده است ،در نتیجه اثرات مستقیم ،غیر مستقیم و ک که در مطالعات اارج از
کشور محاسبه گرديدهاند ،تا کنون در ايران محاسبه نشدهاندت در مطالعه حاضر اين اثرات
و میزان تاثیرپذيری استانها در ايران مورد ارزيابی قرار گرفته استت

 -4روش تحقیق
برای بررسی بعد فضا و مکان در جريان تاثیرگذاری شهرنشینی بر توزيع درآمد از روش
اقتصادسنجی فضايی استفاده میگردد که در ذي شرح میتصری از آن ارائه میگرددت
 -1-4اقتصادسنجی فضایی
وجه تمايز اقتصادسنجی فضايی ازاقتصادسنجی مرسوم در بهکارگیری دادههايی است که
از نظر مکانی به يکديگر وابسته میباشندت زمانی که دادههای نمونهای دارای جزء مکانی
هستند دو مسأله وابستگی فضايی 3بین مشاهدات و ناهمسانی فضايی5رخ اواهد دادت
Spatial dependence or patial autocorrelation
Spatial heterogeneity or spatial structure

3
5
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اقتصادسنجی مرسوم تا حد زيادی اين دو موضوب را ناديده میگیرد ،اين امر ممکن است
به دلی نقض فروض گاوس -مارکوف 3استفاده شده در مدلهای رگرسیونی رخ دهدت لذا
برای استفاده از اين روش نیاز به آشنايی با مفاهیم آن میباشد که در ادامه شرح میتصری
از وابستگی و ناهمسانی فضايی ،چگونگی تعیین مکان و وقفههای فضايی بیان اواهد
شدتوابستگی فضايی در مجموعهای از دادههای نمونهای به اين معنی است که مشاهدات
در مکان 𝒊 وابسته به مشاهدات ديگر در مکان𝑗 میباشندت به بیان ديگر:
𝑌𝑖𝑡 = 𝑓(𝑌𝑗𝑡 ),
𝑗 ≠ 𝑖𝑛 𝑖 = 1,2, … ,
()5
اين همبستگی میتواند میان مشاهدات میتیف و اجزاء ااالل وجود داشته باشد ،به اين
معنا که شاا 𝑖 میتواند هر مقداری از 𝑛  𝑖 = 1, … ,را ااتیار کندت انتظار میرود
ا العات نمونهای مشاهده شده در يک نقطه از فضا وابسته به مقادير مشاهده شده در
مکانهای ديگر باشدت وابستگی فضايی میبايست با قضايای اساسی عیوم منطقهای مطابقت
داشته باشدت به اين معنا که مشاهدات نزديکتر بايد منعکسکننده درجه وابستگی فضايی
بیشتری نسبت به آنهايی باشد که از يکديگر دورتر هستندت به عبارت ديگر ،وابستگی
فضايی و تاثیرات آن بین مشاهدات بايد با افزايش فاصیه بین مشاهدات کاهش يابدت
در مورد ناهمسانی فضايی میتوان اين چنین بیان کرد که اصطالح ناهمسانی فضايی اشاره
به انحراف در رواب بین مشاهدهها در سطح مکانهای جغرافیايی داردت در اغیب
مواردانتظار بر رواب گوناگون برای هر نقطه در فضا وجود داردت به عبارت ديگر ،رابطه
اطی به صورت زير به تصوير کشیده میشود:
𝑛 𝑌𝑖𝑡 = 𝑋𝑖𝑡 𝛽𝑖 + 𝜀𝑖𝑡 𝑖 = 1,2, … ,
()1
که در آن 𝑖 بیانگر مشاهدات به دست آمده در فضا 𝑋𝑖𝑡 ،نشاندهنده بردار ( )n×kاز
متغیرهای توضیحی همراه با مجموعه پارامترهای 𝑖𝛽 مربوط به آن 𝑌𝑖𝑡 ،متغیر وابسته در
مشاهده يا مکان 𝑖 و 𝑖𝜀 بیانگر اطای تصادفی در رابطه مذکور استت به بیان ديگر اين
مفهوم به صورت زير است:
) 𝑡𝑖𝜀 𝑌𝑖𝑡 = 𝑓(𝑋𝑖𝑡 𝛽𝑖 +
()1
با درنظر گرفتن رابطه ( ،)1نمیتوان انتظار برآورد مجموعهای  nپارامتری از بردار 𝑖𝛽 باتوجه
به يک نمونه از مشاهدات و تیمین منحصر به فردی برای هر نقطه در فضا را داشتت به
ور کیی ناهمسانی فضايی نیز اين فرض گاوس -مارکف که میگويد تنها يک رابطه اطی
Gauss-Markov

3
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مشی با واريانس ثابت بین مشاهدههای نمونهای وجوددارد را نقض مینمايدتپیش از
مطرح شدن مسايیی همنون ناهمسانی فضايی و وابستگی فضايی ،ابتدا میبايست به
تعیین جنبه مکانی دادههای نمونهای پردااتت برای ترسیم مجموعه مشاهدات فضايی
میتوان ازمنابعی مانند ول و عرض جغرافیايی بهره بردت اين ا العات افراد را قادر
می سازند تا فاصیه از هر نقطه در فضا و يا مشاهدات واقع در مکانی مجزا در فضا نسبت
به مشاهدات واقع در نقاط ديگر را محاسبه نمايند(لسیج و پیس)5009 ،3ت
 -2-4معرفی مدلهای اقتصادسنجی فضایی
در اين قسمت مدلهای مورد استفاده در اقتصادسنجی فضايی توضیح داده میشود که
به ترتیب عبارتند از مدل اود رگرسیون فضايی مرتبه اول ،5مدل میتی رگرسیون-
اودرگرسیونی ،1مدل اطای فضايی1و مدل فضايی عمومی2ت تفاوت اصیی آنها در مح
قرارگیری ماتريس وزنی فضايی برای رفع همبستگی فضايی استت
 مدل خود رگرسیون فضایی مرتبه اولاين مدل کمترين کاربرد را در میان مدلهای فضايی دارد اما بیشترين کاربرد آن در
شناسايی همبستگی فضايی در میان همسايهها است ،چرا که تنها از حاص ضرب متغیر
وابسته در ماتريس وزنی استاندارد شده 2استفاده مینمايدت
) 𝑦it = ρ ∑nj=1 Wij yjt + εit = ρWy + εit ,εit ~N(0, σ2
()2
 εit ،Wij ،Ρبه ترتیب ضريب وقفه فضايی ،ماتريس وزنی استانداردشده و جزء ااالل استت
 مدل مختلط رگرسیون -خودرگرسیونیاين مدل تغییرات  yرا به صورت يک ترکیب اطی از منا ر مجاور همانند سریهای
زمانی اودرگرسیون ( 1)ARتوضیح میدهد و آنچه که در منا ر مجاور اتفاق میافتد
را با اهمیت تیقی مینمايدت در اين راستا روش حداکثر درستنمايی برای تیمین
پارامترهای اين مدل بهکار میرودت مدل مذکور به صورت زير میباشد:
𝑦it = ρ ∑nj=1 Wij yjt + ∑𝑘𝑘=1 𝛽𝑘 𝑥𝑘𝑖 + εit = ρW y + Xβ + εit
() 2
3

LeSage and Pace
)FAR (First Order Spatial Autoregressive Model
1
)SAR (Mixed Spatial Autoregressive model
1
)SEM (Spatial Error Model
2
)SAC (The General Spatial Model
5

 2اين ماتريس از ضرب کرونکر حاص میشودت
Autoregressive model

1
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) εit ~N(0, σ2 In

 εit ،Wij ،Ρبه ترتیب ضريب وقفه فضايی ،ماتريس وزنی استاندارد شده و جزء ااالل استت
 مدل خطای فضاییيکی ديگر از مدلهای مطرح شده در زمینه اقتصادسنجی فضايی ،مدل اطای فضايی
است که اين مدل را میتوان به صورت زير نشان داد:
𝑦it = ∑𝑘𝑘=1 𝛽𝑘 𝑥𝑘𝑖 + εit = Xβ + uit
()1
) εit ~N(0, σ2 In

uit = λWuit + εit ,

شايان ذکر است که مدل اطای فضايی منجر به حذف سرريزهای فضايی (اثرات
غیرمستقیم) اواهد شد ،در نتیجه برای بررسی سرريزها بیشترين اتکا بر مدل مدل اود
رگرسیون فضايی مرتبه اول استت
 مدل فضایی عمومیاين مدل دربرگیرنده هر دو مدل میتی رگرسیونی–اودرگرسیونی و اطای فضايی است
و به صورت زير میباشدت
𝑦it = ρW y + Xβ + uit
() 8
) εit ~N(0, σ2 In

uit = λWuit + εit ,

برای تعیین همبستگی فضايی میبايست از آزمون های موران و والدبا فرضیه صفر عدم
همبستگی فضايی استفاده شودت همننین آزمونهای ضريب هگرانژ اطا )LMerror( 3و
ضريب هگرانژ وقفه )LMlag( 5به ترتیب برای تشیی عدم همبستگی فضايی در اجزا
ااالل و عدم وابستگی فضايی در مشاهدات متغیرهای وابسته مورد استفاده قرار میگیردت
در صورت رد فرضیه صفرعدم همبستگی فضايی در اجزا ااالل از مدل مدل اطای فضايی
و در صورت رد فرضیه صفر عدم وابستگی فضايی در مشاهدات متغیرهای وابسته از مدل
میتی رگرسیون -اودرگرسیونی برای رفع همبستگی فضايی استفاده میشود اما در
حالتی که هر دو فرضیه صفر رد شوند ،از مدل مدل فضايی عمومی کمک گرفته میشودت
به اضافه برای انتیاب يکی از مدلها با دادههای تیفیقی ،1دادههای تابیويی 1با اثر ثابت يا
تصادفی از آزمونهای نسبت درستنمايی 2و هاسمن استفاده میشودت فرضیه صفر آزمون
3

Lagrange Multiplier Error
Lagrange Multiplier Lag
1
Pool data
1
Panel data
2
)Likelihood Ratio (LR
5
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نسبت درستنمايی 3مدل با دادههای تیفیقی در مقاب فرضیه يک مدل با اثر ثابت و
فرضیه صفر آزمون نسبت درستنمايی 5مدل با دادههای تیفیقی در مقاب فرضیه يک مدل
با اثر تصادفی استت به عالوه فرضیه صفر آزمون هاسمن مدل با اثر تصادفی در مقاب
فرضیه يک مدل با اثر ثابت است که در ادامه نتايج آزمونها ارائه میشوندت

 -5یافتههای تحقیق
 -1-5مقدمه
در اين بیش با استفاده از دادههای موجود و مدل تصريح شده در بیش مبانی نظری ،به
برآورد مدل پردااته میشودت در گام نیست ،با توجه به مدل تصريح شده و پیشینه
تحقیر تابع زير معرفی میشود:
Gini𝑖𝑡 = 𝑓( GDPit , NUit , 𝑁𝑈 2 , Eit , HDIit ) 𝑖 = 1 , … . ,25, 𝑡 = 1, … ,1
()9
که 𝑖𝑛𝑖𝐺 نشاندهنده ضريب جینی و به عنوان شاا توزيع درآمد در استانهای ايران
در نظر گرفته شده استت چرا که ضريب جینی متداولترين شاا نابرابری درآمد است
و از نظر آماری ،از نسبت اندازه برابری توزيع درآمد مورد بررسی به حداکثر اندازه نابرابری
درآمد ممکن در يک توزيع درآمد کامالً برابر و از نظر ترسیمی ،از نسبت مساحت
لورنز(سطح بین منحنی لورنز توزيع درآمد و ا برابری کام توزيع درآمد) به مساحت
مثیث زير ا برابری کام توزيع درآمد بدست میآيدت همننین𝑃𝐷𝐺𝐸 ،𝑁𝑈 2،𝑁𝑈 ،و
𝐼𝐷𝐻 به ترتیب بیانگر تولید نااال داایی ،نسبت شهرنشینی ،مجذور نسبت شهرنشینی،
اجاره بهاء و شاا توسعه انسانی هر استان میباشندت بهعالوه مؤلفه 𝑖 بیانگر تعداد 52
استان شام آذربايجان شرقی ،آذر بايجان غربی ،اردبی  ،اصفهان ،ايالم ،بوشهر ،تهران،
چهارمحال وبیتیاری ،اراسان رضوی ،اوزستان ،زنجان ،سیستان و بیوچستان ،فارس،
قزوين ،قم ،کردستان ،کرمان ،کرمانشاه ،کهکییويیه و بويراحمد ،گیستان ،گیالن ،مازندران،
مرکزی ،همدان و يزد میباشد که از دادههای آنها در دوره زمانی  3180-3190استفاده
میگرددت دادههای اين مطالعه از سايت سازمان آمار کشور و سالنامههای آماری استانها
جمعآوری گرديده استت
 -2-5برآورد مدل
در اين مرحیه قب از انجام برآورد ،از آزمون موران و والد برای تشیی اودهمبستگی
فضايی در اجزا ااالل استفاده میشودت همننین از آنجايی که نیاز به برگزيدن يکی از
مدلهای اطا فضايی ( ،)SEMمیتی رگرسیون-اودرگرسیون فضايی ( )SARيا فضايی
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عمومی ( )SACبرای رفع اودهمبستگی در اجزا ااالل است ،اين انتیاب با کمک
آزمونهای ضريب هگرانژ صورت میپذيردت سپس معادله مطرح شده ،با مدل منتیب
برآورد میگرددت تمامی مراح در نرم افزار  MATLABانجام میشوندت
 -1-2-5آزمونهای تشخیص همبستگی فضایی
برای بررسی و شناسايی همبستگی فضايی در اجزا ااالل از آزمونهای موران و والد
استفاده میشود که فرضیه صفر اين دو آزمون عدم همبستگی فضايی است و درصورتیکه
آماره آزمون موران و والد به ترتیب بزرگتر از  3/92و  2/212میباشند فرضیه صفر مبنی بر عدم
همبستگی فضايی در اجزا ااالل رد میشودت
جدول ( :)1نتایج آزمونهای موران و والد

*

WALDS

Moran I-statistic

آماره

330/382
()0/000

2/811
()0/000

مقدار

* اعداد داا پرانتز برابر با احتمال هستندت
منبع :محاسبات تحقیر

نتايج حاص از آزمونها در جدول( )3دهلت بر آن دارند که آماره آزمون موران و والد به
ترتیب بزرگتر از مقادير بحرانی  3/92و  2/212میباشندت در نتیجه فرضیه صفر مبنی بر
عدم همبستگی فضايی در اجزا ااالل رد میشودت
 -2-2-5آزمونهای ضریب الگرانژ
فرض صفر آزمونهای LMerrorو  LMlagبه ترتیب عدم همبستگی فضايی در اجزاء
ااالل و عدم وابستگی فضايی در مشاهدات متغیرهای وابسته استت عالوه بر انجام اين دو
آزمون نیاز به اجرای آزمونهای  LMerror_robustو  LMlag_robustاست تا بدين رير
نتايج آزمون ها با کارآيی باهتری مورد بررسی قرار گیرندت نتايج آزمونها در جدول ()5
ارائه شده استت
جدول (:)2آزمونهای ضریب الگرانژ
LMerror_robust LMlag_robust
15/851
()0/000

31/225
()0/000

*

LMlag

LMerror

21/155
()0/000

15/522
()0/000

* اعداد داا پرانتز برابر با احتمال هستندت
منبع :محاسبات تحقیر

آماره
مقدار
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به عیت بزرگتر بودن آماره آزمونهای  LMlag ،LMerror_robust ،LMerrorو
 LMlag_robustاز مقدار بحرانی  ،2/212میبايست از مدل اطای فضايی و میتی
رگرسیون -اودرگرسیونی برای برآورد استفاده نمودت در نتیجه برای برآورد از مدل فضايی
عمومی که دربرگیرنده هر دو مدل است ،کمک گرفته میشودت
 -3-2-5آزمونهای تصریح مدل
در اين قسمت از آزمون نسبت درستنمايی ( )LRبرای انتیاب بین سه مدل دادههای
تیفیقی و دادههای تابیويی با اثر ثابت و همننین و دادههای تابیويی با اثرات تصادفی
استفاده می گرددت همننین از آزمون هاسمن جهت گزينش يکی از دو مدل دادههای
تابیويی با وجود اثرات ثابت يا تصادفی کمک گرفته میشود (الهورست)5033 ،3ت براساس
نتايج جدول ( )1مدل دادههای تابیويی با اثر تصادفی انتیاب میگرددت
جدول( :)3آزمونهای تصریح مدل
Hausman
33/512
()0/335
8/112
()0/911

)LR(2
315/01
()0/000
335/053
()0/000

)LR(1
502/021
()0/000
381/182
()0/000

آزمون
SAR
SEM

* اعداد داا پرانتز برابر با احتمال هستندت
منبع :محاسبات تحقیر

 -4-2-5برآورد مدل خود رگرسیون فضایی مرتبه اول
نتايج حاص از برآورد معادله زير درجدول  1نشان میدهد که ضريب فضايی  ρبرابر با
 0/98است که از نظر آماری معنادار میباشد و بیانگرهمبستگی فضايی مثبت در میان
استانها میباشدت

ln(𝐺𝑖𝑛𝑖)𝑡 = ρ(𝑊 ∗ ln(𝐺𝑖𝑛𝑖)𝑡 ) + ε𝑖 ), εi ~N(0, σ2 In

()30

جدول ( :)4نتایج برآورد مدل خودرگرسیون فضایی مرتبه اول
معیارها
𝑅2
𝜌
Asymptot t-stat
z-probability

مقادير
-0/022
0/981
392/511
0/000
منبع :محاسبات تحقیر

Elhorst
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 -5-2-5نتایج برآورد مدل
جدول ( :)5نتایج برآورد مدلهای مختلط رگرسیون -خودرگرسیونی (، )SARخطای
فضایی ( )SEMو فضایی عمومی ()SAC

*

λ

ρ

0/912 -3/922
()0/000( )0/000
0/532
--()0/032
0/551
--()0/008

)𝐼𝐷𝐻(𝑛𝐿

)𝐸(𝑛𝐿

) 𝐿𝑛(𝑁𝑈 2

)𝑈𝑁(𝑛𝐿

)𝑃𝐷𝐺(𝑛𝐿

-0/001
()0/002
-0/002
()0/512
-0/002
()0/552

0/03
()0/000
-0/05
()0/332
-0/032
()0/311

-0/052
()0/03
-0/013
()0/31
-0/011
()0/335

-0/02
()0/05
-0/095
()0/51
-0/099
()0/501

0/001
()0/93
0/032
()0/032
0/031
()0/039

C

متغیر
مدل

---

SAC

-3/159
(SEM )0/000
-3/321
(SAR )0/000

* اعداد داا پرانتز برابر با احتمال هستندت
منبع :محاسبات تحقیر

بر اساس نتايج برآورد مدل فضايی عمومیدر جدول( )2اثرات متغیرهای تولید نااال
داایی و اجارهبها واحد مسکونی بر توزيع درآمد مثبت است با اين تفاوت که اثر مثبت
تولید نااال داایی بر توزيع درآمد بیمعنی ولی اثر مثبت اجارهبها واحد مسکونی بر
توزيع درآمد معنیدار میباشدت به عالوه نسبت شهرنشینی و شاا توسعه انسانی منجر
به کاهش ضريب جینی میشوند و هردو اثر معنادار بر توزيع درآمد دارند همننین توان
دوم متغیر نسبت شهرنشینی منفی است که اين راداد نشان میدهد بر نظريه U
معکوس کوزنتس ،توزيع درآمد در مرحیه دوم قرار داردت نتايج برآورد مدل میتی
رگرسیون -اودرگرسیونی و مدل اطای فضايی شبیه به هم بوده و نشان میدهند تولید
نااال داایی تاثیر مثبت و معنادار بر ضريب جینی دارد و نسبت شهرنشینی ،شاا
توسعه انسانی و اجارهبها منجر به کاهش ضريب جینی میشودت با توجه به اين که
مدلفضايی عمومی دربرگیرنده هر دو مدل اطای فضايی و میتی رگرسیون-
اودرگرسیونی میباشد در اين مقاله بر نتايج مدل فضايی عمومی تکیه شده استت
 -3-5بررسی اثرات سرریز فضایی
مهمترين کاربرد مدل فضايی عمومی ،بررسی سرريزهای فضايی ياسرايتهای اثرات
متغیرمورد مطالعه ،به منا ر مجاور منطقه موردبررسی ،استت چرا که براساس مطالعات
لسیج و پیس )5009( 3برای به دست آوردن اثر مستقیم در ابتدا تاثیر افزايش متغیر
LeSage and Pace

3
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توضیحی در استان  iبر متغیر وابسته در اود استان iمحاسبه (به عبارت ديگر مشتر
𝑦𝜕

جزيی 3برابر با 𝑖𝑥𝜕 میباشد) و از آنجايی که  i=1,2,…,nمیباشد ،از تمامی تاثیرها در
𝑖

ک منطقه میانگین گرفته می شودت جهت محاسبه اثر تجمعی غیرمستقیم در ابتدا تاثیر
افزايش متغیر توضیحی در استان jبر متغیر وابسته در استان  iمحاسبه (به عبارت ديگر
𝑦𝜕

مشتر جزيی -متقا ع 5برابر با 𝑖 𝑥𝜕 و  i≠jمیباشد) میشود و میانگین اين اثرها در ک
𝑗

منطقه بیانگر اثر سرريز ناشی از افزايش متغیر توضیحی در يک استان بر متغیر وابسته در
تمامی استانهای موجود در منطقه استت اثر ک ناشی از افزايش متغیر توضیحی بر روی
تمامی استانهای مورد بررسی برابر با مجموب اثرات مستقیم و غیرمستقیم استت به ور
کیی ،اثر مستقیم حاکی از سرريزهای درون استانی و اثر غیرمستقیم حاکی از سرريزهای
بین استانی استت بر اين اساس میتوان معنی داری اثر مستقیم و غیرمستقیم هر يک از
متغیرهای توضیحی را بر متغیر وابسته به دست آوردت شايان ذکر است که از هر سه اثر
در تمامی استانها و دورههای زمانی میانگینگرفته شده استت در اين راستا با استفاده از
مدل فضايی عمومی میتوان اثر مستقیم ،سرريز و اثر ک را از يکديگر تفکیک نمودت
جدول( :)6نتایج تفکیک اثرات غیرمستقیم از اثرات مستقیم و کل
احتمال
0/022
0/059
0/000
0/001
0/095
0/011
0/000
0/03
0/088
0/011
0/000
0/003

متغیر
ضرايب
0/002
)Ln(GDP
-0/339
)Ln(NU
0/053
)Ln(E
-0/031
)Ln(HDI
0/021
)Ln(GDP
-0/981
)Ln(NU
0/315
)Ln(E
-0/332
)Ln(HDI
0/02
)Ln(GDP
-3/301
)Ln(NU
0/391
)Ln(E
-0/359
)Ln(HDI
منبع :محاسبات تحقیر

اثرات
مستقیم

غیرمستقیم

ک

جدول ( )2نشان میدهد که اثر مستقیم و غیرمستقیم تولید نااال داایی بر توزيع
درآمد هر استان و استانهای همسايه مثبت و بیمعنی استت همننین اثر مستقیم و
Own-partial derivatives
Cross-partial derivatives

3
5
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غیرمستقیم متغیرهای شهرنشینی ،اجاره بهاء و توسعه انسانی بر توزيع درآمد هر استان
و استانهای همسايه معنیدار است با اين تفاوت که اثر معنادار اجاره بهاء مثبت و اثر
ساير متغیرها منفی استت اين نتايج حاکی از وجود سرريزهای درون استانی و بیناستانی
استت بهعالوه مجموب اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها با اثرک هر يک از آنها برابر
استت
 -5-4تحلیل کارتوگرافی ضریب جینی و نسبت شهرنشینی
به منظور نمايش بهتر نتايج تحقیر و مستندسازی و مصورسازی آن از رير نرم افزار
 GISنتايج به صورت نقشههای ذي آماده و گزارش میشوندت براساس شک 3و  5که
نشاندهنده توزيع جغرافیايی توزيع درآمد در سال  3180و  3190بین استانهای کشور
میباشند ،در سال  3180نابرابرترين توزيع درآمد از آن استانهای سیستان و بیوچستان،
اصفهان ،گیستان ،کرمانشاه ،قم و آذربايجان شرقی است که در بقه چهارم قرارگرفتهاندت
در سال 3190استانهای آذربايجان شرقی ،قم و کرمانشاه با بهبود چشمگیری در توزيع
درآمد به بقه دوم انتقال يافتهاندت همننین استانهای اصفهان و گیستان به بقه سوم
منتق شده و در سطح بهتری از توزيع درآمد قرار گرفتهاندت استانهای کردستان ،زنجان،
ايالم ،اوزستان ،چهارمحال و بیتیاری ،فارس و بوشهر در سال  3180در بهترين وضعیت
توزيع درآمد قرار داشتهاند که متأسفانه در سال  3190استانهای اوزستان ،بوشهر و
چهارمحال بیتیاری به يک بقه پايینتر و استان فارس به پايینترين بقه توزيع درآمد
انتقال يافتهاندت در حالی که استانهای زنجان ،کردستان و ايالم در ی اين دوره يازده
ساله توانستهاند سطح برابری درآمد اود را حفظ نموده و در بقه دوم همننان باقی
بمانندت ساير استانها در سال  3180در بقه میانی توزيع درآمد قرار داشتهاند که
استان های اردبی  ،گیالن ،قزوين و کرمان در اين دوره يازده ساله با بهبود سطح توزيع
درآمد به بقه دوم منتق شدهاندت اين در حالی است که استانهای مرکزی ،همدان و
کهکییويه و بويراحمد با نابرابرتر شدن توزيع درآمد در بقه آار قرار گرفتهاند و ساير
استانها همننان جايگاه میانی اود را حفظ نمودهاندت هزم به ذکر است که بقه اول که
با رنگ سفید نمايش دادهشدهاست پنج استان اراسان شمالی ،اراسان جنوبی ،لرستان،
هرمزگان و سمنان است که به عیت نق داده در اين دوره زمانی بررسی نشدهاندت
همننین شک شماره 1و  1توزيع جغرافیايی شهرنشینی در سالهای  3180و 3190را
نشان میدهند بر اساس اين شک ها ،استانهای تهران ،قم ،اصفهان ،و يزد باهترين سطح
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شهرنشینی در سال 3180را داشته و اين سطح در ی دوره يازده ساله همننان حفظ
شده استت استانهای اردبی  ،گیالن ،مازندران ،گیستان ،زنجان ،همدان ،چهارمحال و
بیتیاری ،کهکییويه و بويراحمد و سیستان و بیوچستان در سال 3180در پايینترين سطح
شهرنشینی قرار داشته اند که تنها استان سیستان و بیوچستان در اين دوره زمانی سطح
شهرنشینی اود را حفظ کرده و ساير استانها با افزايش شهرنشینی به بقه دوم منتق
شدهاندت استان کردستان که در سال3180در بقه دوم قرار داشته در اين دوره با کاهش
شهرنشینی مواجه بوده و به پايینترين بقه رسیده در حالی که ساير استانهای اين بقه
همننان در جايگاه اود باقی ماندهاندت

شکل  :1نقشه فضایی ضریب جینی سال 1331

شکل  :2نقشه فضایی ضریب جینی سال 1331
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شکل  :3نقشه فضایی نسبت شهرنشینی سال 1331

شکل  :4نقشه فضایی نسبت شهرنشینی سال 1331

با مقايسه چهار شک باه میتوان به اين نتیجه دستيافت که تاثیر شهرنشینی بر توزيع
درآمد استانهای کشور روند ثابتی نداشتهاست به وری که برای از استانها که در اين
دوره يازده ساله با افزايش شهرنشینی رو به رو بودهاند بهبود توزيع درآمد را تجربه کرده
ولی برای از استانها هم به سمت نابرابرتر شدن توزيع درآمد پیش رفتهاندت همننین در
استانهايی که میزان شهرنشینی ثبات داشته توزيع درآمد در برای استانها بهبود يافته
و در برای ديگر ثابت ماندهاستت که اين موضوب با نتايج تیمین مدل فضايی عمومی که
اثر نسبت شهرنشینی بر توزيع درآمد را منفی و بی معنی بدست آورده همیوانی داردت

-6نتیجه گیری
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مقاله حاضر به بررسی اثرات شهرنشینی بر توزيع درآمد  52استان در ايران و در دوره
 3180 -3190پردااته است و جهت اندازهگیری تأثیر اثرات فضايی بر توزيع درآمد،از
روش اقتصاد سنجی فضايی در نرمافزار  MATLABکمک گرفته شدهاستت نتايج حاص
از آزمون های موران ،والد و ضريب هگرانژ که برای تشیی همبستگی فضايی مورد
استفاده قرار میگیرند ،تاي یدکننده وجود اودهمبستگی فضايی در معادله پیشنهادی
میباشد که با مدل فضايی عمومی قاب رفع میباشدت نتايج حاص از برآورد مدل فضايی
عمومی با استفاده از اقتصادسنجی فضايی نشان میدهد که تولید نااال داایی منجر
به افزايش ضريب جینی میشود که اين به معنای نابرابرتر شدن توزيع درآمد استت از
آنجايی که رشد اقتصادی ناشی ا ز انباشت سرمايه فیزيکی باعث نابرابری توزيع درآمد
میگردد ،نابرابرتر شدن توزيع درآمد ناشی از افزايش تولید نااال داایی در استانهای
ايران کامال منطقی به نظر میرسدت به عالوه افزايش جمعیت شهری موجب بهبود توزيع
درآمد هر استان میشود؛ اين امر بدين سبب میتواند باشد که تمرکز کاراانهها و
شرکتهای تولیدی در مراکز شهری ،باعث حرکت جمعیت روستايی با هدف يافتن شغ ،
کسب درآمدهای باهتر و استفاده از امکانات عمومی گسترده ،به سمت منا ر شهری
میگردد و جمعیت شهری و نیروی کار را افزايش میدهدت در نتیجه با افزايش نیروی کار،
نابرابری درآمد کاهش میيابدت همننین ضريب منفی دو متغیر شهرنشینی و مجذور آن
نشان میدهند که بر نظريه  Uمعکوس کوزنتس ،توزيع درآمد در قسمت نزولی اين
منحنی يعنی در مرحیه دوم قرار دارد و اين راداد به اين دلی است که بازه مورد بررسی
در اين مطالعه بیند مدت نبوده و اثرگذاری شهرنشینی بر توزيع درآمد در  33سال اایر
مورد مطالعه قرار گرفتهاست و احتماه در دوران اولیه گسترش شهرنشینی جديد ،بیش
اول منحنی کوزنتس در ايران تجربه شدهاستت ضريب منفی شاا توسعه انسانی
نشاندهنده رابطه مستقیم شاا توسعه انسانی و توزيع درآمد عادهنه است زيرا افزايش
جمعیت شهری سبب ارتقاء سطح تحصیالت ،سطح بهداشت و براورداری از يک سطح
زندگی مناسب میشود که بهبود توزيع درآمد را نتیجه میدهدت همننین ضريب مثبت
اجاره بهاء واحد مسکونی مهر تايیدی بر اين مطیب است که افزايش اجاره بهاء توزيع
درآمد را ناعادهنهتر مینمايد؛ چرا که بیش مسکن يکی از تأثیرگذارترين بیشهای
اقتصادی بر درآمد اانوارها میباشدت بنابراين ،با افزايش اجارهبها ،سهم بیشتری از درآمد
صرف مسکن میشود و قدرت اريد افراد کاهش میيابد؛ از اين رو ،رابطه غیر مستقیم
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اجاره بهاء و توزيع درآمد عادهنه منطقی به نظر میرسدت همننین مهمترين کاربرد مدل
فضايی عمومی در بررسی سرريزهای فضايی استت منظور از سرريزهای فضايی ،سرايتهای
اثرات متغیرمورد مطالعه ،به منا ر مجاور منطقه موردبررسی است که اين سرريزها با دو
اثر مستقیم و غیرمستقیم اندازهگیری میشوندت اثر مستقیم حاکی از سرريزهای درون
استانی است که برای بهدست آوردن آن در ابتدا تاثیر افزايش متغیر توضیحی در استان i
بر متغیر وابسته در اود استان  iمحاسبه میگردد و از آنجايی که  i=1,2,…,nمیباشد،
از تمامی تاثیرها در ک استانها میانگین گرفته میشودت اثر غیرمستقیم حاکی از
سرريزهای بین استانی است و جهت محاسبه اثر تجمعی غیرمستقیم در ابتدا تاثیر افزايش
متغیر توضیحی در استان jبر متغیر وابسته در استان  iمحاسبه میشود و میانگین اين
اثرها در ک استانها بیانگر اثر سرريز ناشی از افزايش متغیر توضیحی در يک استان بر
متغیر وابسته در تمامی استانهای موجود در منطقه میباشدت اثر ک برابر با مجموب اثرات
مستقیم و غیرمستقیم استت نتايج حاص از تفکیک اثرات مستقیم و غیرمستقیم حاکی
از آن است که سرريزهای درون استانی و بین استانی ناشی از شهرنشینی ،اجارهبها و
شاا توسعه انسانی منجر به افزايش برابری درآمد میشوند و ضريب جینی هر استان،
از اين متغیرها ،در همان استان و استانهای همسايه تأثیر معناداری میپذيرد اما
سرريزهای ناشی از تولیدنااال داایی منجر به کاهش برابری درآمد میشوند که تأثیر
معناداری برتوزيع درآمد برجای نمیگذارندت اين امر اود دهلت بر نقش پررنگ هر استان
و همسايههای آن در زمینه شهرنشینی ،اجاره و شاا توسعه انسانی داردت عالوه بر اين
با مقايسه نقشههای فضايی توزيع درآمد و نسبت شهرنشینی در سالهای 3180و3190
میتوان به اين نتیجه دستيافت که تأثیر شهرنشینی بر توزيع درآمد استانهای کشور
روند ثابتی نداشتهاست به وری که برای از استانها که در اين دوره يازده ساله با افزايش
شهرنشینی رو به رو بوده اند بهبود توزيع درآمد را تجربه کرده ولی برای از استانها هم
به سمت نابرابرتر شدن توزيع درآمد پیش رفتهاندت همننین در استانهايی که میزان
شهرنشینی ثبات داشته توزيع درآمد در برای استانها بهبود يافته و در برای ديگر ثابت
ماندهاستت که اين موضوب با نتايج تیمین مدل فضايی عمومی که اثر نسبت شهرنشینی
بر توزيع درآمد را منفی و بی معنی بدست آورده همیوانی داردت
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