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  :چکيده

اختالف طبقاتي برر  مانند ي هايعدالتيها، سرچشمه بيع درآمدنابرابري در توزي

  .اسرت  ها، درآمدها، مصرف و نهايتاً رفاه اقتصادي ميان افرراد جامهره  اساس ثروت

دستيابي به توزيع عادالنه درآمد مستلزم استفاده صرحي  از ابزارهراي اقتصرادي    

حاضر برا اسرتفاده از    يمطالهه  .است راز جمله مهمترين ابزا سياست مالي كه است

بره   0جغرافيرايي رهيافت رگرسيون وزنيو  0831و  0831هاي سالهاي مقطهي داده

عمراني( بر نرابرابري در   مخارج جاري وتحليل فضايي، اثرات مخارج دولت )بررسي 

بر اساس نتراي    . پرداخته است ( جينيضريب شاخص نابرابريبا استفاده از ايران )

افرزايش نرابرابري و افرزايش     با سط افزايش مخارج جاري سرانهطور متوتحقيق، به

ميرزان تأثيرگرراري    همراه بوده است.  بهبود توزيع درآمد با مخارج عمراني سرانه

ها در اين سالبر عکس مخارج عمراني متغير مخارج جاري دولت بر نابرابري درآمد، 

غييررات فضرايي دو   همچنين، ت  .با حركت از شرق به غرب كشور بيشتر شده است

و تغييرات فضايي متغير مخارج  0831متغير مخارج جاري و مخارج عمراني در سال 

 تأييد شده است.  0831عمراني براي سال 

   JEL: R28 ،R58 ،H53 بنديطبقه          
 

ضريب جيني، رگرسيون وزني جغرافيايي، نابرابري درآمدي،  ،تحليل فضايي: يكليدهاي واژه
 يي مالهاسياست

                                                           
 ،كارشناسي ارشد اقتصاد دانشگاه اصفهاناستاد، استاديار و دانشجوي  به ترتيب      

(nemata44@yahoo.com) 
1 Geographically Weighted Regression 

 0 -51ات صفح، 0831، پاييز 8، شماره 3هاي اقتصادي سابق(،  دوره فصلنامه اقتصاد مقداري )بررسي
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 مقدمه -0

 دركه باعث اختالف  انجامدميهاي فراواني عدالتييبه ب ها،نابرابري در توزيع درآمد

 شود.  توزيع عادالنهه ها، مصرف و رفاه اقتصادي ميان افراد جامعه ميها، درآمدثروت

كشورها  ياين هدف توسط كليه ،به همين علت  .دارد اخالقي يدرآمد بيشتر جنبه

از ميهان بهردن    امهروزه   شهود. صوص كشهورهاي توسهعه نيافتهه تعقيهب مهي     خو به

آثهار نهامولوا اقتصهادي، اجتمهاعي و سياسهي ناشهي از       هها و عهدالتي اختالفات، بي

 مهه   عنهوان يکهي از اههداف   بهبود توزيع درآمهدها بهه   ونابرابري در توزيع درآمدها 

 (.1913 آبادي،)يحيي هاي اقتصادي كشورها دنبال شودسياست

درآمهد متهتلزا اسهتفاده صهحي  از ابزارههاي       يدستيابي به توزيع عادالنهه 

  تهوان از سياسهت مهالي نهاا بهرد.     از جمله مهمترين اين ابزارها مهي  اقتصادي است. 

  شهود. هها اعمهال مهي   هاي مالي از طريق تغيير در مخهار  دولهت و ماليهات   سياست

ههاي جهاري و عمرانهي    هزينه  .استهاي جاري و عمراني مخار  دولت شامل هزينه

هاي اقتصادي، تتريع رشد اقتصهادي و  اي بر سو  فعاليتدولت تأثير قابل مالحظه

ههاي دولهت،   هزينهه   (.1920 ،و ديگران كمک به حفظ ثبات اقتصادي دارد )سامتي

 اقتصادي، اجتمهاعي و  زيربناهاي متتعد و كارتوليد را از طريق بهبود كارايي نيروي

كهه معمهوال     ،كننده بر توزيع درآمهد و ثهروت  دهد و اثرات تعيينقرار مي تحت تأثير

مخهار  عمرانهي دولهت از مهرثرترين ابزارههاي       گذارد. گيرد، ميعادالنه صورت نمي

 يگذاري دولهت، سهاز و كارههاي فزاينهده    با افزايش سرمايه د. نآيشمار ميبودجه به

و قهدرت خريهد تعهدادي از افهراد جامعهه      درآمد ، كار افتادهدرآمد در كوتاه مدت به

شهود و وجهود ايهن    تقاضا براي كاال و خدمات ايجهاد مهي   در نتيجه . يابدافزايش مي

طور متهتقي   مخار  جاري دولت به گذاري بيشتر خواهد شد. تقاضا موجب سرمايه

اي درآمد ايجاد كرده، سپس ايجهاد  اثري بر قدرت توليد جامعه ندارد، بلکه براي عده

  گذاري جديد ظهاهر شهود.  صورت سرمايهممکن است اين تقاضا به كهكند تقاضا مي

درآمهد تهأثير قابهل    گتترش مخار  جاري دولت كه اثر غير توليدي دارد، بر توزيهع 

شهود و امکهان   هاي پردرآمد جامعه مهي و معموال ، متوجه گروه رداگذمياي مالحظه

 (.همان منبع) كنده  نميدرآمد را فراك  مند شدن بيشتر قشربهره

هها و  چهه از يهک مجموعهه    اگهر  ،ههاي مختله   كشور ايران در قالهب اسهتان  

امها تهأثيرات    ،گيهرد هاي سياستي )سياست مهالي( برابهر و يکتهاني بههره مهي     بتته

تحقيق اساسي  يمتأله ،بر اين اساس  .شودمي هشاهدممتفاوتي در مناطق مختل  
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ها با كاهش نابرابريو منظور ايجاد توزيع درآمدبه هاي ماليسياست اين است كه آيا

  هها گهردد.  توجه به طول و عرض جغرافيايي، توانتته است منجر به كاهش نهابرابري 

موالعات صورت گرفتهه در ايهن    از در اين موالعه ابتدا مباني نظري موضوع و برخي

ربهي حاصهل از   نتهاي  تج  ،و پس از تصري  مدل مورد استفاده شودميزمينه بررسي 

بخهش آخهر بهه بيهان      . گيهرد مهي تخمين مدل مورد تجزيه و تحليهل قهرار گرفتهه    

 يق اختصاص دارد.قگيري و پيشنهادهاي تحنتيجه

 

 مباني نظري -5

اقتصاددانان معتقهد بودنهد كهه     ،ويژه تا اواخر قرن نوزده تا قبل از قرن نوزده  و به

به اعتقاد آنها وظهاي  دولهت بهه     . دنكهاي اقتصادي مداخله بايد در فعاليتندولت 

طهور خودكهار   شود؛ زيرا اقتصاد بهه كشور محدود ميحفظ امنيت داخلي و استقالل 

خهود بهه خهود ايهن عهدا       ،ي در اقتصاد روي دهديهاكند و اگر عدا تعادلعمل مي

اما بهر اثهر     ها از ميان خواهد رفت و تعادل اقتصادي مجددا  برقرار خواهد شد.تعادل

روزافزون اقتصاد پس ي هاو پيچيدگي هاي شگرف جهانشت زمان و با دگرگونيگذ

دولهت در اقتصهاد و وظهاي      ياين طرز تلقهي از چگهونگي مداخلهه    از قرن نوزده ،

كهار   سهاز و  ، بها در اقتصهاد ر  داد  كهه  ههايي زيرا عدا تعادل  ؛تغيير پيدا كرددولت 

 هها بهراي  دولهت  ،رواز ايهن   شهد. نف برطر اقتصاددانان كالسيک مورد اعتقاد خودكار

وظهاي    شدند.  در اين راستا،ها ناگزير از مداخله در اقتصاد مبارزه با اين عدا تعادل

گتهترش  تأمين رفاه، پيشرفت و سالمت جامعهه  به ها روز به روز زيادتر شد و دولت

مهمهي بهراي انجهاا     هاي مالي نقش بتهيار اعمال سياست در چنين شرايوي  .يافت

 (.1913 )يحيي آبادي، ظاي  مذكور پيدا كردو

اي اسهت كهه در آن قهدرت    دولت به معني وسهيع كلمهه، عبهارت از جامعهه    

دولهت   ،معناي محدودتربه  سياسي، طبق قوانين اساسي تعيين و تشري  شده است.

، در مفههوا عمهومي    عبارت از قدرتي است كه سرنوشهت جامعهه را در دسهت دارد.   

را بهر  جامعهه   يهاي اجرايي است كهه قهدرت اداره  وعه سازماندولت به معناي مجم

 ي ازعنوان يکهاي پولي و مالي بهسياست (. 1922 )داوري دولت آبادي، عهده دارند

 هها و نوسهانات نهامولوا دولهت    هها قابله با عدا تعادلبراي مبتيار توانمند  هايابزار

مخهار  دولهت،    يزمينهه اقهدامات دولهت در   اي از مالي به مجموعهه سياست است. 
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شود كه براي رسيدن به مقاصهد گونهاگون   مي گفته هاي انتقاليها و پرداختماليات

 (.1922 ،و ديگران فالحتي( رودكار ميبه

 

 وظايف دولت -5-0

هاي اقتصهادي دولهت رو بهه    امروزه ه  از نظر كميت و ه  از لحاظ كيفيت، فعاليت

تهر  اقتصهادي جامعهه، ضهروري    ههاي عاليهت فو لزوا دخالت دولت در  استگتترش 

 ،تخصيصهي  يوظيفهه شهامل  وظهاي  اقتصهادي دولهت     ماسهگريو از نظر  نمايد. مي

-ها و سياست، برنامهيتخصيص يوظيفهاست.   تثبيتي يوظيفهو  توزيعي يوظيفه

هاي مختل  دولت را در تخصيص منابع بين دو بخش خصوصهي و عمهومي شهامل    

ن كاال، خدمات عمومي و همچنين وضع قهواني  ياز قبيل عرضههايي برنامه شود. مي

هاي اقتصادي جامعه تأثير دارند، نيز در ايهن گهروه   نحوي در فعاليتگوناگوني كه به

هايي اسهت كهه بهه نحهوي در توزيهع      توزيعي شامل برنامه يوظيفه  گيرند.قرار مي

 ،ديگهر  يبهه عبهارت    گذارنهد. هاي مختل  جامعه تهأثير مهي  درآمد و ثروت بين گروه

فقر و كمهک بهه    يتواند در مبارزه با پديدههاي گوناگون ميگذاريدولت با سياست

 طبقاتي مرثر واقع شود. يدرآمد و تعديل فاصلههاي ك گروه

هاي مختل  دولت براي دستيابي بهه اههدافي ماننهد    ، برنامهيتثبيت يوظيفه

 . ، بهراي ايجهاد ثبهات اقتصهادي اسهت     كامل و رشد اقتصادياشتغال ،هاتثبيت قيمت

تواند وظاي  اقتصادي مذكور را انجاا دهد، بودجهه  ابزاري كه دولت از طريق آن مي

ههاي اقتصهادي بهه    سياست مالي است؛ يعني دولت براي انجاا وظاي  و متئوليت و

ها، به منابع مختل  مالي نيازمند اسهت كهه   هزينه نياز دارد و براي تأمين اين هزينه

 )جعفهري صهميمي،  شهود  مخار  و درآمدهاي مختل  عمومي ثبت مي يدر بودجه

1931). 

 

 انواع مخارج دولت -5-5

و  )عمرانههي( ايمخههار  سههرمايه ،مخههار  جههاريشههامل مخههار  عمههومي دولههت  

اي دولهت را در اصهوال    مجموع مخار  جاري و سهرمايه است.  هاي انتقاليپرداخت

طور جاري دولت در حقيقت مخارجي است كه به مخار  نامند. خريدهاي دولت مي

راي منهافع متهتقيمي   اين نوع مخار  دا  كند.كلي در زمان جاري منافعي ايجاد مي

از جمله ايهن نهوع    را مخار  مصرفي دولت تلقي كرد.  توان آنو مي در آينده نيتت



5 ر ايران ...هاي مالي دولت بر نابرابري درآمد دتحليل فضايي، تأثير سياست

داشهت  مخار ، مزد و حقوق پرداختي كاركنان دولت، تعلي  و تربيت، كارآموزي و به

ثبهات اقتصهادي دولهت نقهش قابهل       يدر خصوص وظيفه دتوانعمومي است كه مي

طهور غيهر   طور كلي مخار  جاري دولهت در توزيهع درآمهد، بهه    به  توجهي ايفا كند.

و وضعيت توزيع درآمد افراد و كارايي آنهها را قبهل از اينکهه وارد     ردمتتقي  تأثير دا

 بخشند.بازار كار شوند، بهبود مي

گذاري دولت، در حقيقت مخارجي اسهت كهه در   اي يا سرمايه  سرمايهمخار

الزا است دولت براي انجهاا وظهاي  و    ،ديگر يبه عبارت كند. آينده كتب درآمد مي

به متحمل شود گذاري هاي گوناگوني را براي سرمايههاي اقتصادي، هزينهمتئوليت

 ايهن سهرمايه    انجامهد. نحوي كه در آينهده بهه درآمهد متهتقي  و غيهر متهتقي  بي      

ههاي مختله    هاي تحقيقاتي و طر ها، پروژهآالت، ساختمانها شامل ماشينگذاري

  شود كه اغلب منافع ناشي از آنها در آينهده قابهل حصهول اسهت.    عمراني و غيره مي

ولهي در   ،متتقي  بر توزيع درآمد اثهر دارنهد  طور غيرها نيز بهگذارياين نوع سرمايه

 انند تأثير مثبتي بر توزيع درآمد داشته باشند.  توآينده مي

خهدمات   يهاي انتقالي مخارجي است كهه بهه توليهد كهاال و عرضهه     پرداخت

صورت يک جانبه از جانب دولت به افهراد و واحهدهاي مختله     بلکه به ،ارتباط ندارد

ههاي  اين نکته حائز اهميت است كه در بيشتر مواقع، افهراد گهروه    شود.پرداخت مي

وجهود  ين درآمدي، توانايي آنها، به طور متتقي  تعهديالتي در توزيهع درآمهد بهه    يپا

 آورد.

هاي گوناگون رفهاهي و انتقهالي دولهت در كشهورهاي مختله ، بهراي       برنامه

ههاي  كهوپن  شهامل ين درآمهدي و رفهع نهابرابري توزيهع،     يجبران درآمد ك  افراد پا

هاي از هاي سازماني، بيمهمت و خانههاي بيکاري، منازل ارزان قيبازنشتتگان، بيمه

 (.1931 )جعفري صميمي، استهاي نقدي و غير نقدي كار افتادگي، كمک

هها،  رشد اقتصادي، تثبيهت قيمهت  : پن  هدف عمدهدر پي  كلي طوردولت به

از ميهان اههداف    . اسهت  درآمهدها ، توزيع عادالنههاپرداخت كامل، تعادل ترازاشتغال

بحهث توزيهع و   م در . عادالنه درآمد بتيار حائز اهميت است هدف توزيع ،ذكر شده

شهامل  بين دو دسته از نظريات مربوط بهه توزيهع درآمهد     دنظريات مربوط به آن باي

در   تفهاوت گذاشهت.   توزيع درآمد مبتني بر عوامل توليد و توزيهع درآمهد شخصهي   

آمدي كهه آنهها   تنها با اشخاص يا خانوارها و كل در توزيع شخصي يا مقداري درآمد،

آنچهه   . كتهب درآمهد اهميتهي نهدارد     يو طريقهه  مواجه هتتي  ،كننددريافت مي
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بدون توجهه   است، آن است كه هر واحد چه مقدار درآمد كتب نموده ،اهميت دارد

سود، اجاره، هديه، ارث يها ههر طريهق ديگهري      ،به اينکه اين درآمد از اشتغال، بهره

 سه  عوامهل توليهد يها سهه  كهل درآمهد ملهي       در توزيع درآمد   كتب شده باشد.

دسهتيابي بهه     .شودميهر يک از عوامل توليد توضي  داده  يوسيلهبه دريافت شده

متتلزا استفاده صحي  از ابزارههاي اقتصهادي سياسهت مهالي      ،توزيع عادالنه درآمد

ضهريب جينهي    ،گيري توزيع درآمدها براي اندازهترين شاخصيکي از مناسب  است.

افهراد يها    يعنهي  ؛درآمدها داردضريب جيني صفر اشاره به برابري كامل توزيع  ت.اس

ضريب جيني يهک   ،در مقابل خانوارها داراي درآمد يا مخار  كامال  يکتاني هتتند. 

تنها يک فهرد يها    يعنيباشد؛ ها يا مخار  ميحاكي از نابرابري كامل در توزيع درآمد

متهتقل از   همچنيناين ضريب  دهد. ختصاص مييک طبقه تماا درآمد را به خود ا

به اين معنا كه اگر افراد درآمدهايشان را دو به دو معاوضهه   است؛ميانگين و متقارن 

در اين شهاخص، انتقهال درآمهد از     شود. تغييري در ضريب جيني حاصل نمي ،كنند

زيهع  و مقهدار آن بهه تو   شودميافراد غني به افراد فقير جامعه باعث كاهش شاخص 

 ).1923 )جاللي، استهاي مياني جامعه حتاس درآمد در گروه
 

 مطالهات انجام شده -8

گذشته آغاز شهده   يتأثير متغيرهاي اقتصادي بر توزيع درآمد از چند دهه يموالعه

ارائه شد كه بهر طبهق    0توسط سيمون كوزنتس 1355اولين موالعه در سال   است.

گهذارد و  ل رشد اقتصهادي رو بهه افهزايش مهي    آن نابرابري درآمدي طي اولين مراح

 (. 1929 تهودارو، ) يابهد شود و باالخره طي مراحل بعد كاهش مهي سپس ه  تراز مي

هاي در دسترس كشورهاي توسعه يافتهه بهه ايهن نتيجهه     كوزنتس با استفاده از داده

ههاي  كاهش يافته است و با توجه به داده 1302 يرسيد كه نابرابري حداقل از دهه

ي در حال توسعه )كه در سوو  گوناگون درآمدي قرار داشتند( دريافت كه كشورها

شهکل   ،ديگهر  ييابد؛ بهه عبهارت  با باال رفتن درآمد تا حد معيني نابرابري افزايش مي

واژگهون   Uبين نابرابري درآمد سرانه در طول زمهان در يهک كشهور شهبيه      يرابوه

 است.

                                                           
0 Kuznets 



3 ر ايران ...هاي مالي دولت بر نابرابري درآمد دتحليل فضايي، تأثير سياست

( بها  1334) 1( و اوگوانه  1322) 5راا (،1331) 4، آهلوواليا(1339) 9پاكرت

واژگون كوزنتس  U يهاي مقوعي كشورهاي در حال توسعه، فرضيهاستفاده از داده

 .(1922 ،و ديگران فالحتي) اندرا مورد آزمون قرار داده و آن را تأييد كرده

منظهور آزمهون اثهر     بهه  تجربهي،  يدر يک موالعه( 1332) 3بليجر و گايرريو

ههاي  ههاي سهري زمهاني در سهال    تصاد كالن بر توزيع درآمهد از داده هاي اقسياست

نتاي  بهرآورد معهادالت همزمهان نشهان داد كهه        ند.ه ااستفاده كرد 1321تا  1332

آنها اين نتيجهه را بهه سهاختار و      كند.هاي دولتي توزيع درآمد را نابرابرتر ميهزينه

كهه  كردنهد   اسهتدالل  و تندمربوط سهاخ  1322 يهاي دولتي در دههماهيت هزينه

-هاي دولت در پروژهگذاريهاي دولتي به نحوي بوده است كه سرمايهتركيب هزينه

از طهرف    هاي صنعتي براي ثروتمندان يک منبع درآمدي پر سود ايجاد كرده است.

ههاي  هزينهه  ،عالوه بهر ايهن   . اندمند نشدهفقرا از نظاا خدمات اجتماعي بهره ،ديگر

مين مالي شده و عمدتا  بر ماليهات غيهر   أعمده از ماليات بندي نزولي ت طوردولتي به

 متتقي  تکيه داشته است.

ههاي  ( بهه بررسهي توزيهع درآمهد، ماليهات و سياسهت      0222) ديگرانو  2چو

 اهه  نتهاي  بهه    . ه انهد ر كشورهاي در حال توسعه پرداختاجتماعي دولت د يهزينه

-ههاي ماليهاتي و انتقهالي، نهابرابري    د برنامهقبل از اثر توزيع مجد كه شر  است اين

تر از كشورهاي صهنعتي  طور ميانگين پاييندرآمدي در كشورهاي در حال توسعه به

ههاي  ها و پرداختطور كارا از طريق مالياتدر حالي كه كشورهاي صنعتي به  است.

ه بها  كشورهاي در حال توسهعه در مقايته   بخشند. انتقالي توزيع درآمد را بهبود مي

مناسهب توزيهع مجهدد را بهراي رسهيدن بهه برابهري         ههاي كشورهاي صنعتي برنامه

موالعهات مربهوط بهه وقهوع       .هاي انتقهالي ندارنهد  درآمدي بعد از ماليات و پرداخت

دهد كه اثرات توزيع مجدد درآمد در كشورهاي در حهال توسهعه و   مالياتي نشان مي

نعتي در مقايته با كشورهاي در كشورهاي ص . در حال گذار كوچک و محدود است

                                                           
9 Paukert 
4 Ahluwalia 

5 Ram 
1 Ogwang 

3 Blejer and Guerrero 
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 انهد.  جيني درآمد تجربه كهرده اي را در ضريبحال توسعه يک افزايش قابل مالحظه

ند تها  اهطور موفق عمل كردها بههاي انتقالي و مالياتكشورهاي صنعتي در پرداخت

در حهالي كهه بتهياري از      افزايش در ضريب جيني قابل تصهرف را محهدود سهازند.   

گهردد ايهن   تهر شهدن نهابرابري درآمهدي مهي     ني و ملي منجر به گتتردهعوامل جها

هاي اقتصادي و اجتماعي به بهبود توزيهع درآمهد   شود كه سياستموضوع مور  مي

كه رشد اقتصهادي بهاال، توزيهع درآمهد برابرتهر را       زيرا ؛كندهاي محدودي ميكمک

كهالن مناسهبي را   هاي ساختاري و اقتصاد كشورهايي كه سياست  كند.تضمين نمي

-اند درآمدكشورهايي كه توانتته  بهبود يافته است. آن درآمد توزيع ،انداتخاذ كرده

هاي مالياتي را از طريق ماليات تصاعدي افزايش دهند بدون آنکه در ايهن متهير بها    

هاي توزيع مجدد درآمد اند ابزارهاي مربوط به سياستتوانتته ،مشکلي مواجه شوند

 .را گتترش دهند
به بررسهي نهابرابري درآمهدي و توزيهع مجهدد       (0229) 3دميلو و تيونگتون

بهين توزيهع مجهدد     ينهد كهه رابوهه   اهو به اين نتيجه رسيد ه،مخار  دولتي پرداخت

 غير خوي است. يمخار  دولتي و نابرابري درآمدي يک رابوه

بر  تحت عنوان اثر درآمدهاي نفتي ايموالعه در (1924) جرجرزاده و اقبالي

توزيع درآمد در ايران با اسهتفاده از ضهريب جينهي و يهک الگهوي اقتصهاد سهنجي        

داد نتهاي  نشهان     اند.بررسي كرده 1943-21هاي وضعيت توزيع درآمد را طي سال

هاي مالياتي و درآمد گذاري بخش خصوصي،سرمايه كه سرانه توليد ناخالص داخلي،

كه تهورا، بيکهاري،   حالي در است، داشته توزيع درآمد اي اثر مثبت برمخار  سرمايه

هاي نفتي و مخار  جاري دولت اثر منفي بر توزيع درآمد داشته و وضهعيت را  درآمد

 .است بدتر كرده

هاي اقتصاد كهالن  در تجزيه و تحليل اثر شاخص (1921) ابونوري و خوشکار

نتيجهه   1933-21ي بهين اسهتاني( طهي دوره    ي)موالعهه  بر توزيع درآمد در ايران

تهورا و   كهه نتهبت درآمهدهاي ماليهاتي بهه محصهول ناخهالص اسهتاني،        انهد  گرفته

اطالعهات   هاي دولتي بر نابرابري اثهر افزايشهي داشهته اسهت و بها اسهتفاده از      هزينه

ههاي درآمهدي را بهه تفکيهک     مقوعي توزيع درآمد، ضريب جيني و سهه  بيتهتک  

 نتاي  . نداهتريک برآورد كردبا روش پارام 1933-21 يهاي مختل  طي دورهاستان

                                                           
3 Demello and Tiongson 



3 ر ايران ...هاي مالي دولت بر نابرابري درآمد دتحليل فضايي، تأثير سياست

و خراسان در سهال   1922و 1933 هاياستان گلتتان در سال كه نشان داد تحقيق

ههاي  انهد و اسهتان  هاي كشهور قهرار داشهته   در باالترين سو  نابرابري استان 1921

داراي  1921 و 1922، 1933ههاي  ترتيب در سهال هرمزگان، سمنان و خوزستان به

 اند.ها بودهري در بين استانكمترين سو  نابراب

اثهر مخهار  عمرانهي دولهت بهر توزيهع درآمهد         (1922)داوري دولت آبادي 

.  بهر اسهاس نتهاي  ايهن     ه اسهت را بررسهي كهرد   (1933-25بين استاني  ي)موالعه

هاي كشور داشته و مخار  عمراني دولت تأثير منفي بر ضريب جيني استان ،تحقيق

ههاي  گهذاري سهرمايه   ها شهده اسهت.  در اين استانموجب كاهش نابرابري درآمدي 

 داشته است.دولت با گذشت زمان تأثير بيشتري بر افزايش نابرابري  يانجاا شده

حداقل معاش خانوارهاي شهري استان كرمانشهاه  ( 1923ارشدي و ديگران )

اي ذهني و نتبي از خط فقر، به همهراه چنهد شهاخص فقهر طهي      عنوان سنجهرا به

با بهره گيري از سيتت  مخار  خوي پويا با فرض شکل گيهري   1931 -21ي دوره

 ( بهرآورد ISURهاي به ظاهر نامرتبط تکهراري ) ( و روش رگرسيونHLESعادات )

 ند.اهكرد

 

 روش تحقيق -4

بها  در اين موالعه  . استردي و بر حتب روش علّي نوع موالعه بر حتب هدف كارب

بين عوامل و  يابع رسمي كشور به تخمين رابوهدست آمده از منه استفاده از آمار ب

( نهابرابري درآمهد  متغيرهاي متهتقل بهر متغيهر وابتهته )     همچنين ميزان اثرگذاري

 شود.مي هپرداخت

دوري و نزديکهي )بعهد    و هها هها، همتهايگي  اي، مجهاورت در اقتصاد منوقهه 

متغيرههاي   توانهد بهر  متافت( از برخي از مناطق مانند مراكز خدماتي، اقتصادي، مي

اي ماننهد اشهتغال،   بهه طهوري كهه پديهده     ،موجود در هر منوقه تأثير داشته باشهد 

اي بيکاري و موضوع مورد بحث يعني توزيع درآمد در قالب ضريب جيني در منوقهه 

 باشد. iمتأثر از همين پديده و ساير متغيرهاي مرثر در منوقه  jمانند 

يا ويژگهي  وري و نزديکي به مراكز حت تأثير دها تاي پديدهاقتصاد منوقه در

به طهوري كهه داراي تغييهرات     ،گيرندصورت گوناگون قرار ميمختل  همتايگان به

ممکن است تأثيرپذيري يک متغير بها   ،ديگر يعبارتبه . گردندداري ميفضايي معني

كشهور مها در    ،بر ايهن اسهاس    و بالعکس. شودمي نزديک شدن به مراكز ك  يا زياد
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هاي سياستي )سياسهت مهالي(   ها و بتتهاستان مختل  اگرچه از مجموعه 92قالب 

امها تهأثيرات متفهاوتي را در منهاطق مختله  شهاهد        ،دنگيربرابر و يکتاني بهره مي

هاي مالي دولهت بهه منظهور ايجهاد     سياستهدف اين موالعه بررسي تأثير   هتتي .

رض جغرافيهايي و ميهزان   هها بها توجهه بهه طهول و عه      كاهش نابرابريو توزيع درآمد

ههاي وزنهي   دسترسي به مراكهز و تغييهرات فضهايي بها اسهتفاده از روش رگرسهيون      

كار گرفته شده براي توزيهع درآمهد   شود و شاخص بهبررسي مي (GWR) جغرافيايي

 ضريب جيني است.

در   هاي بتياري ارائه گرديده اسهت. دست آوردن ضريب جيني روشهبراي ب

 ،) مورگهان و ديگهران   اسهتفاده شهده اسهت    12ديگرانورگان و اين تحقيق از روش م

ههاي طبقهه بنهدي شهده     فرمول ميلر كه براي برآورد ضريب جيني از داده  (.1339

 عبارت است از:  ،بتيار مناسب و مشهور است
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درصد تجمعي درآمد  iy ،اا iدرصد تجمعي افراد يا خانوارها در گروه   ix كه در آن

 است. هاتعداد گروه nو  اا i افراد يا خانوارها در گروه

 

 صري  مدلت -1

اي از اقتصهاد سهنجي اسهت كهه بها رابوهه متقابهل        اقتصاد سنجي فضايي زير شاخه

در  )ناهمتاني فضهايي(  و ساختار فضايي )وابتتگي يا خودهمبتتگي فضايي( فضايي

اسهتفاده  سهري زمهاني    -مقوعي يا تركيب مقوعهي  هايداده ازهاي رگرسيوني مدل

 تواند ر  دهد:ل در مدل سازي روابط ميهاي مکانمند دو مشکدر داده  .مي كند
 ؛وابتتگي فضايي موجود بين مشاهدات .1

 .ناهمتاني فضايي .0

در اقتصهاد   گردنهد، مهاركوف مهي   -له كه باعث نقض فروض گاسأاين دو مت

 -گهاس  در ارتبهاط بها وابتهتگي فضهايي،      شهوند. سنجي مرسوا ناديده گرفتهه مهي  

 انهد. ههاي تکهراري، ثابهت   نمونهه  كند كه متغيرههاي توضهيحي در  ماركوف فرض مي

                                                           
12 Morgan  



11 ر ايران ...هاي مالي دولت بر نابرابري درآمد دتحليل فضايي، تأثير سياست

به همين ترتيب ناهمتاني فضهايي ايهن    كند.وابتتگي فضايي اين فرض را نقض مي

ههاي مشهاهدات نمونهه    خوي يکّه بين داده يماركوف را كه يک رابوه -فرض گاس

در حالت وابتتگي فضايي يک مشاهده مربهوط بهه يهک      كند.نقض مي وجود دارد،

 يعني: ،گيرد( قرار ميj≠i) j هاي ديگرتباط با مشاهدات مکانار ( درi)فرضا   مکان

    ji   ni ,,, 21          )( ji yfY  

 يرود كه در هر نقوه از فضا يک رابوهدر حالت ناهمتاني فضايي انتظار مي

   .وجود دارد صورت زيربه متناوا

)( iiiii xfY   
ههاي رگرسهيوني، از مهاتريس وزنهي     براي وارد كردن اثهرات مکهان در مهدل   

كهه ايهن مهاتريس بهر اسهاس فاصهله )يها طهول و عهرض            گردد.فضايي استفاده مي

ههر   يدر ماتريس نهوع اول فاصهله    گردد.مجاورت تعري  مي يجغرافيايي( يا رابوه

قوه نتهبت بهه نقهاط يها مشهاهدات      نقوه در فضا يا هر مشاهده قرار گرفته در هر ن

نتهبت   ،مشاهداتي كه به ه  نزديکترند ،بنابراين گردد. ثابت يا مركزي محاسبه مي

بهه    وابتتگي فضايي باالتر باشند. يكنندهبايد منعکس ،به آنهايي كه از ه  دورترند

 يعبارت ديگر، وابتتگي فضايي و تأثيرات آن بين مشاهدات بايد با افهزايش فاصهله  

 ياثهرات فضهايي از طريهق رابوهه     ،در ماتريس نوع دوا  بين مشاهدات كاهش يابد.

موقعيهت نتهبي    يكننهده مجاورت و همتايگي مهنعکس  گردد. مجاورت تعري  مي

معيهار    هاي ديگهري از آن قبيهل اسهت.   اي در فضا نتبت به واحديک واحد منوقه

ي جامعهه مهورد موالعهه    هدست آمده از روي نقشه هنزديکي و مجاورت بر اطالعات ب

توان تعيين كرد كه كهداا منهاطق بها    مبتني خواهد بود و بر اساس اين اطالعات مي

بنابراين با در نظر گهرفتن    باشند.ه  همتايه هتتند، يعني داراي مرز مشترک مي

همتايگي يا مجهاورت هتهتند، بايهد     يوابتتگي فضايي، واحدهايي كه داراي رابوه

ايهن دو منبهع ايجهاد اطالعهات       ضايي بهاالتري را نشهان دهنهد.   وابتتگي ف يدرجه

 )اكبهري توانند به جاي ه  استفاده شوند موقعيت مکاني لزوما  متفاوت نيتتند و مي

 .(1922 ،و عتگري

صهورت ايتهتا، در   ههاي فضهايي بهه   رگرسيون خوي معمولي، داده يدر الگو

 شوند:تمامي نواحي مورد موالعه، فرض مي
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(4)        
                                                               

                                              

 

(0)        
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گيهري ايهن الگهو ثابهت     هاي پارامتر حاصهل شهده در انهدازه   تخمين رواز اين

 هتتند:

                                                                                  YXXX TT 1
 

كه در آن 1 داراي ابعادn، اما ،استTX و X  داراي ابعهاد n n و Y

1n هتتند.   

ii رگرسيون معمولي داريه :  يبراي فرض ايتتايي الگو XY 110     و بها

ههاي تکهراري   گيهري ي در نمونهه متغيرهاي توضهيح مارك   -توجه به فروض گاوس

 ،گيهرد را در همه جا يکتان در نظر مي βفرض در نظر گرفته شده مقادير   .اندثابت

وجهود وابتهتگي بهين مشهاهدات و      ،رو هتهتي   هب هاي مکانمند رواما وقتي با داده

بها فهرض وجهود     امها   كنهد. مهاركوف را نقهض مهي    -ناهمتاني فضايي فروض گهاس 

رابوهه تغييهر    ،فضهايي  يههاي نمونها با حركت بين دادهن دادهوابتتگي فضايي ميا

 ،رواز ايهن  . ب، تابع خوي بر حتب متغيهر وابتهته نخواههد بهود    يخواهد كرد و ضرا

طهور  هها و تحليهل تغييهرات فضهايي در روابهط بهه      موضوع غيرايتتايي فضهايي داده 

كه توسهط   ستقابل ارائه ا (GWR)متتقي  توسط روش رگرسيون وزني جغرافيايي 

 طراحي و معرفي شده است.( 1331)ديگران و  11براندسون

بر خالف مدل هاي رگرسيون عمومي، تخمين ضرايب متغيرههاي توضهيحي   

 باشد و براي ههر مکهان ضهريب منحصهر بهه فهردي ارائهه        ثابت نمي GWRدر مدل 

قلمهرو جغرافيهايي مهورد     يدر در ضرايب متغيرها نشهان دهنهده  i  انديس  شود.مي

استان و براي سال  02 تعداد 1922 كه براي سال استهاي ايران بحث يعني استان

 امهين نقوهه در فضها     iمختصات .  استان در نظر گرفته شده است 92 تعداد 1925

(iv,iu) شامل متغيرهاي مدل   .استGINI    هها شاخص توزيع درآمهد بهراي اسهتان، 

GECP و  ريمخار  جا يسرانهGEIP است. مخار  عمراني يسرانه  

ماتريتي است قوري كهه بهر مبنهاي فاصهله ميهان       ،در اين مدل iwماتريس 

نرا افهزار   است كه توسططور خودكار با توجه به طول و عرض جغرافيايي ها بهمکان

تهر وزن بيشهتري   دو مکان نزديهک  يهر چه فاصلهبه گونه اي كه  ،شودمحاسبه مي

 شود.مي اختصاص داده

                                                           
11 Brundson 

(5)        
                                                               

                                              

 



19 ر ايران ...هاي مالي دولت بر نابرابري درآمد دتحليل فضايي، تأثير سياست

اي ينهزجاري )عملکرد اعتبارات ههاي مورد نياز پژوهش، هزينه هايشاخص

عمرانهي )عملکهرد   ههاي هزينه و هاي اجرايي از محل درآمد عمومي()جاري( دستگاه

 هها از محهل درآمهد عمهومي(    اي )عمراني( استانهاي سرمايهاعتبارات تملک دارايي

اسهتخرا    1925و  1922ههاي  آمهاري سهال   ههاي از سالنامه آنها هاياست كه داده

 شده است.

هاي مصرفي دولت بر توزيع درآمد بتتگي بهه توزيهع ايهن مخهار      اثر هزينه

ههاي عمرانهي دولهت بهه     اگر هزينه  .داردهاي درآمدي ها، مناطق و گروهبين بخش

) هاي درآمدي متوسهط و پهايين منتفهع شهوند     اي باشد كه از ثمرات آن گروهگونه

د ارائه خدمات اجتماعي، فرهنگي و بهداشتي به اقشار يا فهراه  آوردن امکانهات   مانن

 در ايههن صههورت   ،(هههاي درآمههدي اسههتفاده از ايههن خههدمات بههراي ايههن گههروه   

هاي گذاري در بخشتوانند با سرمايهها ميدولت  هاي دولت اثر توزيعي دارند.هزينه

اي اقشار مختل  خصوصا  خانوارههاي  امکان دسترسي بر بنايي، با افزايش و بهبودزير

از اين طريق بهه آنهها     هاي اقتصادي متصل كنند.درآمد، آنها را به هتته فعاليتك 

دهنهد و  هاي توليدي بيشتر و در نتيجه درآمد بيشتر را مياجازه دستيابي به فرصت

 بخشند.توزيع درآمد را در جامعه بهبود مي

ها در قالب مدل زير بررسهي  ع درآمد استانهاي مورد نظر بر توزيتأثير متغير

 بنابراين تصري  مدل استاني به صورت زير است: شود. مي

iiiiiiiiii GEIPvuGECPvuvuGINI   22110 ),(),(),( 
 

 تحليل نتاي  -6

و  مهي شهود  و توضيحات مربوط به آنهها ذكهر    1922در ابتدا جداول مربوط به سال 

بهوط بهه مهدل    در اولهين جهدول نتهاي  مر   .  شودپرداخته مي 1925سپس به سال 

 .رگرسيون مرسوا آورده شده است
 OLS  ،1922نتاي  برآورد مدل با استفاده از روش: 0 جدول

      تحقيقهاي : يافتهمأخذ 

 

 آماره ي T انحراف معيار مقدار برآورد شده متغير

 221/11 294/2 93/2 عرض از مبدأ

GECP80 233/2 233/2 059/1 

GEIP80 013/2- 11/2 252/2- 

(1)          
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نتهاي     آورده شهده اسهت.   1922براي سال  OLS( نتاي  روش 1جدول )در 

ضريب متغير مخار  عمراني سهرانه   ،درصد 35در سو  اطمينان  كه دهدنشان مي

افهزايش در   هر يک ميليون ريال  معنادار است و اثر كاهشي بر نابرابري درآمد دارد.

ديگهر عوامهل( سهو     واحد )در صهورت ثبهات    013/2سرانه مخار  عمراني استاني 

برآورد ضريب مربوط به مخار  جاري سرانه برابر بها    يابد.نابرابري درآمد كاهش مي

علي رغ  اينکه مخار  جاري سرانه اثر افزايشهي بهر نهابرابري درآمهد     است.   233/2

بها    .نيتهت  درصهد معنهادار   35اما از لحاظ آماري در سو  اطمينان  ،ها دارداستان

ن حداقل مربعات در اقتصاد سنجي مرسوا، ايهن ضهرايب بهراي    توجه به روش تخمي

تواند در ايهن  اي نميهاي منوقهها لحاظ شده است و در نتيجه تفاوتاستان يهمه

اي و متفهاوت  هاي منوقهبراي نشان دادن تفاوت ،از اين رو  ضرايب نشان داده شود.

فهت رگرسهيون وزنهي    بودن اثرات مخار  در نظر گرفته شده، براي ههر اسهتان رهيا  

در جهدول زيهر آزمهون مربهوط بهه        گرفته شده اسهت. جغرافيايي مورد استفاده قرار

 برتري اين روش بر رگرسيون مرسوا انجاا گرفته شده است.

بهر روش   GWRو تأييد برتري روش  10( آزمون تحليل واريانس0در جدول )

OLS .نشان داده شده است 
  OLS  ،1922وشبر ر GWRآزمون برتري روش : 5 جدول

ANOVA 

 F ميانگين مربعات درجه آزادي مجموع مربعات باقيمانده مأخذ

 OLS 22/9 291225/2 باقيمانده _ _ 

 GWR زبهبود مدل با استفاده ا  215319/2 92/5 2292/2 _ 

GWR  باقيمانده  215900/2 32/13 2222/2 2011/9 

      تحقيقهاي : يافتهمأخذ  

SS اقيمانده،مجموع مربعات ب  DF آزادي و  يدرجههMS    ،ميهانگين مربعهات

مربهوط بهه    MSنيهز حاصهل    F يمقدار آماره باشد. ( ميDFبر  SS)حاصل تقتي  

بر اساس   است.  GWRيمربوط به باقيمانده MSبر  GWRبهبود مدل با استفاده از 

به  OLSبر روش  GWRبرتري روش  201/9( با مقداري برابر 0در جدول ) F آزمون

پهذيرش روش رگرسهيون    يشود، كه بيهان كننهده  بودن تأييد مي 0دليل بزرگتر از 

 است. 1922قل مربعات در سال وزني جغرافيايي بر روش حدا
 GWR ،1922و  OLSهاي مدل در دو روش برآورد آماره يمقايته: 8جدول 

OLS GWR 

                                                           
10 ANOVA 



15 ر ايران ...هاي مالي دولت بر نابرابري درآمد دتحليل فضايي، تأثير سياست

 AIC ضريب تعيين  R2 تعديل شده  AIC ضريب تعيين R2تعديل شده 

241/2 15/2 9/129- 4/2 1/2 4/121 

      تحقيقهاي : يافتهمأخذ

 

اي بههين دو روش رگرسههيون وزنههي جغرافيههايي و   ( مقايتههه9در جههدول )

ضريب تعيهين   ،آيدطور كه از نتاي  بر ميهمان  رگرسيون مرسوا آورده شده است.

راي و به  4/2و 2 /1بهه ترتيهب معهادل     GWRو ضريب تعيين تعديل شده، در روش 

بهه مراتهب بهتهر از     GWRباشد كه نتاي  مربوط بهه  مي 241/2و OLS، 15/ 2روش 

درصهد از تغييهرات    4، الگوي مورد نظر قادر اسهت  OLSروش  در است.  OLSروش 

، GWRدر حهالي كهه روش    ،هاي كشور را توضي  دهدسو  نابرابري در ميان استان

 هد.ددرصد از تغييرات سو  نابرابري را توضي  مي 42
 1922مربوط به سال   GWR اي از نتاي خالصه: 4 جدول

 حداكثر چارک باال ميانه چارک پايين حداقل متغير

 401/2 935/2 903/2 031/2 040/2 عرض از مبدأ

GECP80 295/2- 291/2 014/2 901/2 522/2 

GEIP80 309/2- 523/2- 925/2- 141/2- 212/2 

      تحقيقهاي : يافتهمأخذ

 GEIPو  GECPجه به اينکه نابرابري توزيع درآمد متهأثر از متغيرههاي   با تو

هها را  ي تأثيرات هر يک از ايهن متغيهر  روش رگرسيون وزني جغرافيايي دامنه ،است

درصههد از تخمههين  52 حههدود  دهههد.( نشههان مههي4در جههدول ) 1922بهراي سههال  

درصهد   12 حدود  ميان چاركي قرار خواهد گرفت. ياي در دامنهپارامترهاي منوقه

تخمهين   و انهد انحراف معيار از ميانه قرار گرفتهه  1مقادير در توزيع نرمال بين  از

ميهان   ياگهر دامنهه   ،بنهابراين   باشهد. پارامتر عمومي ميانگين يک توزيع نرمال مهي 

باشد، رگرسيون عمومي  يانحراف معيار ميانه 0اي بزرگتر از چاركي تخمين منوقه

   باشد.ي مراحل غيرايتتا ميدهندهنشان

را بههراي متغيههر  ]-295/2و  5/2[ اي معههادليهها بههازده ي( دامنههه4جههدول )

GECP بر نهابرابري  غير دهد كه حداقل تأثير اين مت)مخار  جاري سرانه( نشان مي

 5/2 بها  و حداكثر تأثير اين متغير برابهر  295/2 با توزيع درآمد مقداري منفي و برابر

اي كه براي ايهن متغيهر در جهدول نشهان داده شهده      هر چند ميانه باشد. مثبت مي

 014/2 بها  كهه معهادل   استتأثير مقدار مثبت بر روي نابرابري ي دهندهنشان ،است

يابد و مخار  جاري، نابرابري توزيع درآمد افزايش مي ييعني با افزايش سرانه ؛است
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بايد بپذيري  كه بهه   ،ديگر يبه عبارت  كند.حركت ميبه سمت توزيع نابرابرتر درآمد 

ولهي شهاهد    ،درآمد داراي تأثير مثبت اسهت  بر نابرابري GECPطور متوسط متغير 

علي رغ  اينکهه چهارک    ،مقداري منفي است GECPهتتي  كه حداقل تأثيرگذاري 

 باشد.پايين و باال نيز داراي اثر مثبت مي

)مخهار    GEIPرا بهراي متغيهر    ]-309/2و  212/2[ يدامنه GWRتخمين 

دهد كه حداقل و حداكثر تأثير اين متغير بر نابرابري توزيع عمراني سرانه( نشان مي

اي كه براي ايهن متغيهر در   ميانه  باشد.مي 212/2و  -309/2درآمد مقدارهايي برابر 

دار منفهي بهر نهابرابري توزيهع     ي تأثير مقنشان دهنده ،جدول نشان داده شده است

مخار  عمرانهي،   ييعني با افزايش سرانه ؛است -952/2 با باشد كه معادلدرآمد مي

-يابد و توزيع درآمد به سمت بهبودي حركهت مهي  نابرابري توزيع درآمد كاهش مي

بر نهابرابري داراي تهأثير منفهي     GEIPطور متوسط متغير به ،ديگر يبه عبارت  كند.

لي كه شاهد هتتي  حداكثر تأثيرگذاري داراي اثهر مثبهت بهر نهابرابري     است در حا

تهوان سهه    با توجه به نتاي  حاصل از روش رگرسيون وزني جغرافيهايي مهي    است.

تأثيرگههذاري ضههرايب متغيرهههاي توضههيحي بههر نههابرابري درآمههد را بههر روي نقشههه  

 نشان داد. GISجغرافيايي توسط نرا افزار 
 1922مخار  جاري دولت بر توزيع درآمد،  يگذاري سرانهپراكندگي اثر: 0 شکل

 
 



13 ر ايران ...هاي مالي دولت بر نابرابري درآمد دتحليل فضايي، تأثير سياست

 1922سهال  يكه مخهار  جهاري سهرانه    GECP80متغير ( 1موابق شکل )

بهه   . حهال تغييهر اسهت   در بر حتب هر منوقهه  ]-295/2و  5/2[ي در دامنه ،است

بر روي شاخص  GECP80بر اساس موقعيت فضايي هر منوقه، متغير  ،عبارت ديگر

به طوري كه با حركت از غهرا كشهور     ،نابرابري توزيع درآمد تأثيرات متفاوتي دارد

 يابهد.  به سمت شرق، با افزايش مخار  جاري، نهابرابري توزيهع درآمهد كهاهش مهي     

هر چه از شرق به غرا كشهور   كه گردد( مالحظه مي1طور كه از روي نقشه )همان

در  5/2به سهمت مقهدار    -295/2از مقدار  GECP80غير تأثير مت ،شوي نزديک مي

طور متوسط متغير مخار  جاري تهأثير  ،  بهGWRبر اساس نتاي    حال تغيير است.

بها افهزايش مخهار  جهاري،      يعني ؛مثبت بر نابرابري درآمد در سو  كل كشور دارد

نشهان داده  پررنه    تيهره رن   امناطقي كه ب  يابد.درآمد افزايش مي نابرابري توزيع

 جاري دارند. حداكثر نابرابري توزيع درآمد را با افزايش مخار  ،شده است

 
 1922مخار  عمراني دولت بر توزيع درآمد،  يپراكندگي اثرگذاري سرانه: 5شکل 

 
 

 دهد. را نشان مي بر توزيع درآمد GEIP80( توزيع فضايي اثر متغير 0شکل )

بر حتب هر منوقهه در حهال تغييهر     [212/2تا  309/2]يتأثير اين متغير در دامنه

بهر   GEIP80بر اساس موقعيت فضهايي ههر منوقهه، متغيهر      ،به عبارت ديگر . است

طوري كه با حركت از غرا به به  ،شاخص نابرابري توزيع درآمد اثرات متفاوتي دارد
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شان همان طور كه نقشه ن  .يابدنابرابري توزيع درآمد افزايش مي ،سمت شرق كشور

طهور  بهه  . اسهت حداكثر تأثيرگذاري بر نهابرابري در شهمال شهرقي كشهور      ،دهدمي

داراي اثر منفي بهر نهابرابري توزيهع درآمهد در سهو  كهل        GEIP80متوسط متغير 

 يابد.عمراني، نابرابري كاهش ميبدين معني كه با افزايش مخار  ؛باشدكشور مي
 

 1922كارلو ،-آزمون مونت: 1 جدول
معني داري سو  متغير  

 عرض از مبدأ

GECP80 

GEIP80 

      تحقيقهاي : يافتهمأخذ                      

 

مربوط به تغييرات فضايي تأييد شده در متغيرها بر اساس آزمون ( 5جدول )

سو  معيار تأييد تغييرات فضايي در اين آزمون بر اساس مقدار   كارلو است. -مونت

تغييهرات فضهايي دو متغيهر     داشهته باشهد.    25/2كه بايد كمتر از  است اريمعني د

 5مخار  جاري سرانه و مخار  عمراني سرانه بر اساس اين آزمون در سو  خوهاي  

 درصد تأييد شده است.  
 

  OLS ،1925نتاي  برآورد مدل با استفاده از روش : 6جدول 

      تحقيقهاي : يافتهمأخذ       

 

اسهت.    آورده شهده  1925( نتاي  رگرسيون مرسوا بهراي سهال   1در جدول )

و بهراي   224/2برابر  1925برآورد ضرايب مربوط به مخار  جاري سرانه براي سال 

مربوط به دو متغيهر نشهان   t ي باشد )آمارهمي -295/2مخار  عمراني سرانه برابر با 

ي عدا معناداري آنها است( كه با توجه به روش تخمين حهداقل مربعهات در   دهنده

 ها لحاظ شده است.ي استاناقتصادسنجي مرسوا اين ضرايب براي همه
 OLS ،1925  بر روش GWRآزمون برتري روش : 7 جدول

ANOVA 

 F ميانگين مربعات درجه آزادي مجموع مربعات باقيمانده مأخذ

OLS  باقيمانده  212310/2 22/9 _ _ 

 آماره يt انحراف معيار مقدار برآورد شده متغير

 210/14 205/2 920/2 عرض از مبدأ

GECP85 224/2 203/2 143/2 

GEIP85 295/2- 209/2 519/1- 
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 GWR ز بهبود مدل با استفاده ا  229291/2 41/0 2211/2 _ 

 GWR 522/0 2221/2 53/04 215191/2 باقيمانده 

      تحقيقهاي : يافتهمأخذ

 

در سهال   OLSبر روش  GWRروش  ( برتري3در جدول ) Fبر اساس آزمون 

مقهدار   ،شهود همان گونه كه در اين جدول مشهاهده مهي   . شودنيز تأييد مي 1925

پهذيرش روش رگرسهيون وزنهي     يباشد كه بيان كنندهمي 522/0 با ربراب Fي آماره

 جغرافيايي بر روش حداقل مربعات است.

 
 GWR، 1925و  OLSهاي مدل در دو روش برآورد آماره يمقايته: 3جدول 

OLS GWR 

 AIC ضريب تعيين 2Rتعديل شده  AIC ضريب تعيين 2Rتعديل شده 

2113/2 112/2 -01/101 195/2 031/2 10/105- 

      تحقيقهاي : يافتهمأخذ

 

 1925بهراي سهال    OLSو روش  GWRاي بهين روش  ( مقايته2در جدول )

مقهدار ضهريب    ،شهود همان طور كه در اين جهدول مشهاهده مهي    . انجاا شده است

 031/2برابر با  GWRدر روش  1925تعيين و ضريب تعيين تعديل شده براي سال 

برتري اين نتاي   است.  2113/2 و 112/2برابر با  OLSو براي روش است  195/2و 

 .را نشان مي دهد OLSبر روش  GWRروش 
 GWR  ،1925اي از نتاي  به روشخالصه: 3جدول 

 حداكثر چارک باال ميانه ايينچارک پ حداقل اصوال 

 422/2 924/2 913/2 919/2 954/2 عرض از مبدأ

GECP85 291/2- 221/2 213/2 201/2 299/2 

GEIP85 255/2- 259/2 245/2- 203/2 212/2 

      تحقيقهاي : يافتهمأخذ

 

اسهت كهه    ]-29/2و  299/2[ يداراي بهازه  1925براي سال  GECPمتغير 

و  -291/2ترتيهب  حداقل و حداكثر تأثير اين متغير بهر نهابرابري توزيهع درآمهد بهه     

نشان  ،اي كه براي اين متغير در جدول نشان داده شده استميانه  باشد.مي 299/2

 . اسهت  213/2باشد كه ي تأثير مقدار مثبت بر روي نابرابري توزيع درآمد ميدهنده

يابد و مخار  جهاري  ي، نابرابري توزيع درآمد افزايش مييعني با افزايش مخار  جار
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علي رغ  اينکه حداقل تأثيرگذاري اين متغيهر و    ،اثر نامولوبي بر توزيع درآمد دارد

 كران پايين داراي تأثير منفي بر نابرابري توزيع درآمد دارند.

 يداراي بهازه  GEIPمتغير تأثيرگذار ديگر بر نهابرابري توزيهع درآمهد يعنهي     

ترتيهب برابهر   است كه حداقل و حداكثر تأثيرگذاري اين متغير به ]255/2و  21/2[

ي تهأثير  دهندهاست كه نشان -245/2اين متغير  يميانه  است. 21/2و  -255/2با 

طور متوسط بها افهزايش   يعني به  باشد.مقدار منفي بر روي شاخص توزيع درآمد مي

يابههد در حههالي كههه حههداكثر ي، نههابرابري توزيههع درآمههدكاهش مههيمخههار  عمرانهه

 تأثيرگذاري اين متغير بر نابرابري توزيع درآمد مقداري مثبت است.

تهوان سهه    با توجه به نتاي  حاصل از روش رگرسيون وزني جغرافيهايي مهي  

نشهان   GISهاي توضيحي را بر روي نقشه جغرافيايي توسط نرا افهزار  ضرايب متغير

   داد.

 
 1925مخار  جاري دولت بر توزيع درآمد،  يپراكندگي اثرگذاري سرانه: 8 شکل

 
 

در حهال   299/2  تها  -291/2ي در دامنه GECP85متغير ( 9موابق شکل )

تغيير است و بر اساس موقعيت فضايي هر منوقه، بر شاخص نابرابري توزيع درآمهد  

نابرابري توزيهع درآمهد داراي اثهر     طور متوسط اين متغير بربه  اثرات متفاوتي دارد.

 يابهد.  بدين معني كه با افزايش مخار  جاري، نابرابري افهزايش مهي    ؛باشدمثبت مي

طور كه در نقشه نشان داده شده است، تأثير ايهن متغيهر بهر نهابرابري توزيهع      همان
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يابد و در منهاطقي كهه بهه    درآمد با حركت از غرا به سمت شرق كشور افزايش مي

 أثير بر نابرابري را داري .بيشترين ت ،پررن  نشان داده شده است صورت

 
 1925مخار  عمراني دولت بر توزيع درآمد،  يپراكندگي اثرگذاري سرانه: 4 شکل

 
 

ايهن متغيهر     نشان داده شده اسهت.  GEIP85( توزيع فضايي اثر 4) در شکل

عيهت فضهايي ههر    در حال تغيير اسهت و بهر اسهاس موق    21/2تا  -255/2 يدر بازه

همهان طهور كهه در      منوقه، بر شاخص نابرابري  توزيع درآمد اثرات متفهاوتي دارد. 

كمتهرين  GEIP85 در منهاطق غهرا و شهمال غربهي متغيهر       ،شهود نقشه ديده مهي 

تأثيرگذاري را بر نابرابري توزيع درآمد دارد و با حركت به سمت شهرق كشهور ايهن    

طور متوسط اين متغير تأثير منفي بر نابرابري در اما به يابد. تأثيرگذاري افزايش مي

بدين معني كه با افزايش مخهار  عمرانهي، نهابرابري كهاهش      ؛سو  كل كشور دارد

 يابد.مي
 1925آزمون مونت كارلو مربوط به سال : 01جدول 

      قيقتحهاي : يافتهمأخذ    

 

 سو  معني داري متغير

 54/2 عرض از مبدأ

GECP85 99/2 

GEIP85 29/2 
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در  GEIP85كهارلو، تغييهرات فضهايي متغيهر      -بر اساس نتاي  آزمون مونهت 

 باشد.درصد معنادار مي 5سو  خواي 

 

 نتيجه گيري و پيشنهادها -7

ها، دوري و نزديکي )بعهد متهافت( از   همتايگيو  ها، اي، مجاورتدر اقتصاد منوقه

اند بهر متغيرههاي موجهود در    تواقتصادي مي و برخي از مناطق مانند مراكز خدماتي

اي مانند اشتغال، بيکهاري و توزيهع   به طوري كه پديده ،هر منوقه تأثير داشته باشد

متهأثر از همهين پديهده و سهاير      j اي ماننهد درآمد در قالب ضريب جيني در منوقه

 باشد. i متغيرهاي مرثر در منوقه

 يژگهي و ياه مراكز ب يکيو نزد يدور يرها تحت تأثيدهپد ايمنوقه اقتصاد در

 ييهرات تغ يكهه دارا  يطهور به  ،گيرنديصورت گوناگون قرار مبه يگانمختل  همتا

بها   يرمتغ يک يرپذيريممکن است تأث ،يگربه عبارت د . گردنديم يداريمعن ييفضا

كشهور مها در    ،بر اين اسهاس   و بالعکس. مي شود يادز ياشدن به مراكز ك   يکنزد

هاي سياستي )سياسهت مهالي(   ها و بتتهگرچه از مجموعهاستان مختل  ا 92قالب 

به جاي مهي  اما تأثيرات متفاوتي را در مناطق مختل   ،گيردبرابر و يکتاني بهره مي

مهالي دولهت بهر نهابرابري      ههاي در اين موالعه، تحليل فضايي تأثير سياست  گذارد.

ايهن راسهتا بها     در درآمد با استفاده از اقتصاد سنجي فضهايي بررسهي شهده اسهت.     

و  1922ههاي  استفاده از اطالعات مربوط به مخار  جاري و عمراني دولهت در سهال  

، به بررسي اثرات مخار  دولت بر نهابرابري بهه روش   مختل هاي براي استان 1925

، GWRدست آمهده از  ه بر اساس نتاي  ب وزني جغرافيايي پرداخته است.   رگرسيون

به طوري كه  ،است ]-295/2و  5/2[نابرابري  بر GECP80تأثيرگذاري متغير  يبازه

طور متوسهط  به  .يابدبا حركت از شرق به سمت غرا ميزان تأثيرگذاري افزايش مي

شود و همچنهين  اين متغير بر نابرابري تأثير مثبت دارد و باعث افزايش نابرابري مي

و با حركهت از غهرا بهه     است ]309/2و  GEIP80 ]12/2تأثيرگذاري متغير  يبازه

طهور متوسهط اثهر    اين متغير به . يابدشرق كشور ميزان اين تأثيرگذاري افزايش مي

 . شودو باعث كاهش نابرابري و بهبود در توزيع درآمد مي داردمنفي بر توزيع درآمد 

  اشهد. بكارلو تغييرات فضايي براي اين دو متغير معنهادار مهي  -آزمون مونت بر اساس

اسهت كهه بها     ]-291/2و  299/2[بهر نهابرابري    GECP85تأثيرگذاري متغير  يبازه

طور متوسط به . شودحركت از شرق به سمت غرا كشور اين تأثيرگذاري بيشتر مي
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  شهود. مهي  اين متغير تأثير مثبت بر سو  كل كشور دارد و موجب افزايش نهابرابري 

كهه بها حركهت از     است ]255/2و  21/2[ بر نابرابري GEIP85يرگذاري ي تأثدامنه

طهور متوسهط   ايهن متغيهر بهه    . يابدغرا به شرق كشور اين تأثيرگذاري افزايش مي

كارلو اثبات -آزمون مونت اين تغييرات فضايي توسط كهارد تأثير منفي بر نابرابري د

ههاي  در سال GEIPكه تأثيرگذاري متغير  نتيجه گرفتتوان در كل مي . است شده

يابهد و بهه طهور    مورد بررسي با حركت از غرا به سمت شهرق كشهور افهزايش مهي    

تأثيرگذاري بها حركهت از    GECPمتوسط تأثير منفي بر نابرابري دارد و براي متغير 

بري يابد و به طور متوسط تأثير مثبت بر نهابرا شرق به سمت غرا كشور افزايش مي

 دارد.

با توجه به اينکه مخار  جاري دولت بر كاهش نابرابري در مناطق مختل  كشور 

 و چگونگي يدر زمينه كه گرددپيشنهاد مي ،داراي تأثير كاهنده نبوده است

با   خصوص مناطق محروا دقت بيشتري صورت گيرد.هاي جاري بهتخصيص بودجه

حتي كه شود بر نابرابري توصيه ميتوجه به تأثير كاهندگي مخار  عمراني دولت 

هاي عمراني ، بودجهنيتتندالمقدور در مناطقي كه داراي شاخص نابرابري مناسب 

 شودبا توجه به اهميت ماليات بر نابرابري توصيه مي  تخصيص كامل داده شود.با 

 نابرابري نيز پرداخته شود. به بررسي تأثير ماليات بر كه
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 :ابعفهرست من

كالن بر توزيع درآمهد   (. اثر شاخص هاي اقتصاد1921ابونوري، اسمعيل و آرش خوشکار. )

 .15 -35: 33 ،در ايران: موالعه بين استاني. مجله تحقيقات اقتصادي

تعيهين حهداقل معهاش    (.  1923علهي حتهن زاده و فرهنه  متتشهاري. )     ،علهي  ،ارشدي

 ،اقتصهاد مقهداري  . ز سيتت  مخهار  خوهي  استان كرمانشاه با استفاده ا خانوارهاي شهري

3(4:)09-1  . 

و فضهايي: تئهوري    سنجي اقتصاد شناسي (. روش1922اكبري، نعمت اله و علي عتگري. )

 .39 -110(: 0-1)10 ،دانشگاه اصفهان پژوهشي كاربرد. مجله

اي. (. مفهوا فضا و چگونگي اندازه گيري آن در موالعات منوقهه 1924اكبري، نعمت اله. )

 .93 -12(: 09)3 ،هاي اقتصادي ايرانژوهشپ

تههران:  غالمعلي فرجهادي.  ترجمه (. توسعه اقتصادي در جهان سوا. 1929تودارو، مايکل. )

 مرسته عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه.

(. جههت گيهري مناسهب هزينهه     1920مجيد صامتي و مهشيد شاهچرا. ) ،مرتضي ،سامتي

پهژوهش ههاي    .نظور دستيابي بهه رشهد بهينهه اقتصهادي    هاي جاري و عمراني دولت به م

 .1-12(:15)5 ،اقتصادي ايران

ههاي نفتهي بهر توزيهع     (. بررسي اثهر درآمهد  1924جرجرزاده، علي رضا و علي رضا اقبالي. )

  023-004:(13)4 ،درآمد در ايران. علمي پژوهشي رفاه اجتماعي

 ن: انتشارات سمت.تهرا .ي(. اقتصاد بخش عموم1931، احمد. )يميصم يجعفر

ههاي اقتصهادي   (. بررسي و برآورد ضريب جيني در ايران. پهژوهش 1923جاللي، محتن. )

 .115 -194(: 91)10 ،ايران

ان نامهه  يه ع درآمهد. پا يه دولت بر توز ي(. اثر مخار  عمران1922زهرا. ) ،يدولت آباد يداور

 ارشد، دانشگاه اصفهان. يكارشناس

ع يه بهر توز  يمهال  يهااستير سي(. تأث1922. )ييفاطمه آقا و يمجتبي الماس ،، علييفالحت

ي جتهتارهاي  پژوهشه  -ي. فصهلنامه علمه  1924-50 يهاسال يط يدرآمد و رشد اقتصاد

 .123-191: 11 ،اقتصادي

هاي پهولي و مهالي در كشهورهاي توسهعه     (. بررسي سياست1913يحيي آبادي، ابوالفضل. )

 شگاه اصفهان.نيافته. پايان نامه كارشناسي ارشد، دان
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