
 

 

 

 

 

 

 

 71-7، صفحات 7131، بهار 7، شمارة 71روستا و توسعه، سال  فصلنامة

 

 و حجت ورمزياري اسديمصطفي بني
 10/7/1931: تاريخ پذيرش  02/0/1931: تاريخ دريافت

در بهبود  ياساس ي مؤثر وعامل ييروستا ةدر جامع ياز رشد اقتصاد يع درآمد ناشيتوز ةنحو
 ةيفرض برقراري به بررسي حاضر ةمطالع ،رونياز ا. روديمشمار به ش فقرو کاه يرفاه اجتماع

و  يخط يالگوهااز  ،ن منظوريپردازد و بدميران يا ييروستا ينواحع درآمد کوزنتس در يتوز
ل يکه به دل هگرفت انجامز ير انقالب و جنگ نيتأث آزمون گيرد؛ البتهبهره ميا ياهلووال يخطريغ
 ةيفرضكه دست آمده حاكي از آن است نتايج به. شده استاز مدل حذف  ،دار نبودن يمعن
در  يرشد اقتصاد يست؛ همچنين،ران برقرار نيا ييروستا ينواحع درآمد کوزنتس در يتوز

ده انجاميز يبه بدتر شدن آن ن ينداشته و حت يريتأث ييروستا ينواحع درآمد در يبهبود توز
بر بهبود  داري مثبت و معنيريتأث يرشد بخش کشاورز، يخالف اثر رشد اقتصادبر يول. است
 . ران داشته استيا ييروستا نواحيع درآمد در يتوز
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خواهد شد که منافع  ياقتصاد ةمنجر به کاهش فقر و توسع يرشد اقتصاد يدر صورت
ن موضوع بدان يا يول. ع شوديان مردم توزين رشد به صورت عادالنه ميل از احاص
 يتح. شوديمافراد جامعه  ةسبب بهبود وضع هم يست که رشد اقتصادين يمعن

ع درآمد يت توزي، وضعيط رشد اقتصاديدهند که در شرايمطالعات مختلف نشان م
نظران صاحب(. 1973ن، و مهرگا يصادق)ز شده است يشتر نيبدتر و تعداد فقرا ب

ع منافع يو توز يفقر با مباحث رشد اقتصاد ةن باورند که مقوليبر ا ،به اجماع ،ياقتصاد
 يزان رشد اقتصاديان ميم ةرابط ؛ به ديگر سخن،تنگاتنگ دارد ةن رشد رابطيحاصل از ا
ن سطح فقر ييتع ياصل يهااز شاخص ع درآمدها در آنيتوز يچگونگ وجامعه 

در مورد  يمکاتب اقتصاد ،نيهمچن(. 1930ادرس، يو فر يخالد)ود شيمحسوب م
د يک تشديمکاتب کالس. متفاوت دارند ييهاهيع درآمد و عوامل مؤثر بر آن نظريتوز

ة ديبه عق. داننديم يع اقتصاديرشد سر ةياز آثار اول يکيع درآمد را يدر توز ينابرابر
نه را يزم يگذارهيانداز و سرماق پسيطرپردرآمد از  يهاگروه شمندان اين مكاتب،ياند
صرف  درآمد جامعه کم يهادرآمد گروه يکنند وليفراهم م يبهبود رشد اقتصاد يبرا

 يگذار هيانداز و سرماپس يبرا يشود و درآمديم ة آنهاروزمر يزندگ يمخارج مصرف
 هايدهه در(. 1831، قادريو  يابونور) شود يماند که منجر به رشد اقتصادينم يباق

انتظار  و توسعه بود، يهااستيمحور س يحداکثر کردن رشد اقتصاد ،1511و  1591
مند بهره يع اقتصاديمنافع حاصل از رشد سر «نيياثر نفوذ به پا»رفت که فقرا از  يم

تنها نه يع اقتصاديمشخص شد که منافع رشد سر ،1511 ةدر اواخر ده يول. شوند
كه چنان .برندياز رشد نم يمنفعت چيه ياريبس يها بلکه گروهرسد، ير به فقرا ميار ديبس

شدن کشورها  يهمگام با صنعت ،1591و  1591 هايدر دهه است،تجربه هم نشان داده 
که  يي، کشورهاهاع درآمديبهبود توز در اثر يکاهش نابرابر اتي مبني برانتظار رغمو به

در  يد نابرابريبودند، به تشد رسيدهشدن  ياز صنعت ناشي  قابل توجه يبه رشد اقتصاد
شدن و  يع درآمد در اثر صنعتيدر توز يد نابرابريتشد. ز گرفتار آمدنديع درآمد نيتوز

 انجاميد 1591 ةدر ده کيتب کالسامک ةيت نظريبه تقو آنحاصل از  يرشد اقتصاد
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 هايهن نظريبعد، از ا يهادر دهه با اين همه،(. 1835احمدآباد،  يمهرگان و دهقان)
در سال  يو. مطرح شدکوزنتس  از سو  ن انتقاديترمهم. به عمل آمد يجد قاداتانت

اساس كوزنتس بر . ع درآمد انجام داديو توز يدر مورد رشد اقتصاد يامطالعه 1599
 ةدارد كه در اوايل روند توسعچنين بيان مي ،يافتهجوامع توسعه در مطالعاتبرخی 

 اززيرا كارگران ، (Kuznets, 1955) يابدع درآمدها افزايش ميتوزي اقتصادي، نابرابري در
 ةدر روند توسع. و سطح دستمزدها پايين خواهد بود برخوردار نيستندمهارت و تخصص 

به باور  .ديابگرايش مید و توزيع به سمت عادالنه شدن شوها تعديل مينابرابري ،اقتصادي
اقتصادي را  ةروند توسعنابرابر درآمدها توزيع  آغازين صنعتي شدن، ، در مرحلةوي

گرايش نهايي به اگر جامعه به دو گروه فقير و ثروتمند تقسيم شود، . كندتضمين مي
نهايي به مصرف  گرايشو چون  از طبقات فقير است در طبقات ثروتمند بيش اندازپس

افزايش تقاضا درآمدها جز  ة، راهبرد توزيع عادالناستهاي پايين درآمدي زياد  در گروه
نهايي به مصرف در اقشار ثروتمند  گرايشكه  اما از آنجا نخواهد داشت؛ يپيامد ديگر

از مصرف  در اين طبقات اندازنهايي به پس گرايشنسبت به اقشار فقير پايين است، 
اشتغال  ،و در نهايت شودمیگذاري شده صرف سرمايهاندازهاي يادگيرد و پسپيشي مي

در مراحل مياني  .تهمان رشد اقتصادي اس ،يابد كه در واقعفزايش ميو درآمد ملي ا
سطح بر  ،كار دگرگون شده بافت مهارتي و تخصصي نيروي ،اقتصادي ةفرايند توسع

 ينيحس)د شوهاي درآمدي مي گذارد و منجر به كاهش نابرابري گروهدستمزدها تأثير مي
 U يبه منحن يدر مقابل رشد اقتصادع درآمد يرات توزييتغ گونهاين (.1933، يو نجف
ند گذار از يفرا کيرا  ياقتصاد کوزنتس توسعة. ه استافتيکوزنتس شهرت  واژگون

 يند گذار اقتصاديان فريا. کنديان ميب( يشهر)ن يبه اقتصاد نو( ييروستا) ياقتصاد سنت
ه مشاهد يرشد اقتصادچندان ، ة آنيمراحل اول يط ؛ امااست يتوأم با رشد اقتصاد
ممکن  يشوند، بلکه حت يمند نمبهره از رشد ين درآمدييپا يهانخواهد شد و گروه
 يط با اين همه،. تر شودع درآمد در جامعه نامتعادليتوزو  شوندبز ياست از آن متضرر ن

 هاع درآمديتوز شده،مند بهره ياز رشد اقتصادآنها نيز  ،ند گذاريافر يمراحل بعد
 (. 1835احمدآباد،  ين و دهقانمهرگا) شوديتر ممتعادل
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 يرشد اقتصاد انيم رابطة يچگونگ صيو تشخ ي، بررسشدهبا توجه به موارد گفته

د ين نهادها بايا. است يگذار ضرور استيس يش از همه بر نهادهايب ع درآمدهايتوز و

ن دغدغه يا ،عالوههب .ن دو مقوله توجه کننديدخود همزمان ب يهايزيردر برنامه

از  يد سطحيباع، يسر يبه رشد اقتصاد يابيدست يبراا يآ»ه وجود دارد که هموار

 يع درآمدها بر رشد اقتصاديا بهبود توزيآ»و  «رفت؟يدرآمدها را در جامعه پذ ينابرابر

ار مهم يبس يع درآمد و رشد اقتصاديان توزيم ةن رابطييتع ،نيبنابرا .«اثر کاهنده دارد؟

کشور  يباال يرشد اقتصاد چون ،اسالمی تا وقوع انقالب 1932ران، از سال يدر ا. است

ن درآمدها همراه بود، در کاهش يع نابرابر ايبا توز( ينفت يش درآمدهايافزا جةينت در)

مهم  يمانع ين رشد اقتصادييز سطح پايپس از انقالب ن. ر نداشتيتأثچندان ران يفقر ا

ش يبع درآمد، يتوز يهاد شاخصها، بهبون ساليدر ا. بر سر راه کاهش فقر بوده است

با  يباشد، به علت انتقال قشرها يمنافع رشد اقتصاد ةع عادالنياز توز ياز آنکه ناش

با درآمد اندک بوده است  يان قشرهايبه م( يانيم يهادهک)درآمد متوسط جامعه 

 (. 1930ادرس، يو فر يخالد)

ع يبا توز ياقتصادرشد  ةرابط ع درآمد کوزنتس ويتوز ةيفرض يبررس نةيدر زم

 به ،انجام شده است که در ادامهو خارج از کشور  ايراندر  گوناگونمطالعات  ،درآمد

 .شوديبدانها اشاره م اختصار

پانيتزا  ،(Oshima, 1962)شيما ي چون ُاهايپژوهشدر  از کوزنتس، پس

(Panizza, 2002)،  كاكواني و همكاران(Kakwani et al., 2003)،  و ورايمي و

، يمقطع يهابا استفاده از داده نيز (Weriemmi and Ehrhart, 2004)رهارت ا

 . دشد ييکوزنتس تأ ةينظر و در پي آن، يواژگون کوزنتس بررس U ةينظر

، يزمان يسر يهابا استفاده از داده ،(Deininger and Sqir, 1996)يمينگر و اسكير ِد

از  يبرخ) آنها يمورد بررس يدرصد از کشورها نود دند که دريجه رسينت بدين

 ن رشديب يگونه ارتباطچي، ه(مختلف جهان يهادر حال توسعه از قاره يکشورها

 .واژگون وجود ندارد Uصورت ع درآمد بهيو توز اقتصاد 



  1 9 ة، شمار17روستا و توسعه، سال  ةفصلنام        ...بررسي فرضية توزيع درآمد كوزنتس در 

 

به  ،اي موردي در مطالعه ،(Doessel and Valladkhani, 1998)سل و ولدخاني ِاسدو

 1397-39هاي  هاي سري زماني سال داده کوزنتس در ايران بر اساس بررسي فرضية

شاخص توزيع درآمد و  در قالبارتباط بين ضريب جيني  ،هطالعدر اين م. پرداختند

 وشاخص رشد اقتصادي از طريق يک مدل غيرخطي برازش شده  در قالبدرآمد سرانه 

 .استکوزنتس  دست آمده گويا  رد فرضيةبهنتايج 

کا يو رشد را در جامائ ين فقر، نابرابرياط بارتب (Danielson, 2002)يلسون يدن

معتقد  يو. ه کرده استيتجز يرات فقر را به دو اثر رشد و نابرابرييکرده و تغ يبررس

تداوم رشد . سزا داردهب ینقش هادرآمد يدر کاهش فقر و نابرابر ياست که رشد اقتصاد

 ياساس يهارساختيزاصالح  مستلزم ع درآمديتوأم با کاهش فقر و بهبود توز ياقتصاد

 .است يبخش کشاورز ويژههبو  ييدر مناطق روستا

ک ي ،1372-77در دورة ن يچ يبرا ياستان يها، با استفاده از داده(Fan, 2003)فن 

ن اثرات انواع مختلف مخارج دولت برآورد يمنظور تخم م معادالت همزمان را بهنظا

 بهدولت که  يهايگذارهيسرما آن گروه از ،ين بررسيج اينتا ار اساس .کرده است

، ياري، آبيج کشاورزيق و ترويدر تحق يگذارهي، از جمله سرماانجامدمید يش توليافزا

تنها به رشد ، نه(مخابراتی يهاسامانهشامل جاده، برق و )ها رساختيو ز ييآموزش روستا

 .دکاهيم ياطقهمن يها يو نابرابر ييفقر روستا از د، بلکهکنيکمک م يدات کشاورزيتول

ع درآمد و عوامل مؤثر بر آن در مناطق يتوز يبه بررس (1973) يو خالد يذريچ

تا  1932)مورد مطالعه  دورة يکه طه ق نشان دادين تحقيج اينتا. اندپرداخته ييروستا

ع يتوز يتر شدن چگونگنامناسب به ييروستا يواقع ة، نرخ رشد درآمد سران(1973

ت ينرخ رشد جمع يرهايمتغ که يدر حال ده است،انجامي ييستادرآمدها در مناطق رو

ط يپس از انقالب و شرا يها استي، سيبخش کشاورز يواقع ةو ارزش افزود ييروستا

 ييع درآمدها در مناطق روستايتوز يدار بر چگونگيمعن  ريتأث يليجنگ تحم يهاسال

 .نداشته است
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 يابيران را ارزيع درآمد در ايو توز يرنابراب ةکنندنييسهم عوامل تع (1839) ييبايز

 يورش بهرهياز آن است که افزا يمدت حاککرده و بر اساس نتايج مطالعة او، روابط بلند

ع درآمدها و يبهبود توز هارز در کشور در بلندمدت ب يکار و اصالح نرخ واقع يروين

ع درآمد يبهبود توزتنها موجب نه يکاريش تورم و بياما افزا انجامد؛يم يکاهش نابرابر

کند و منجر به يعمل م يات نزوليک نوع ماليصورت به يکاريبشود، بلکه تورم و ينم

از آن  يحاک يج مدل برآوردينتا ،نيهمچن. شوديع درآمد ميت توزيبدتر شدن وضع

د، در شويم يه باعث بهبود رفاه اجتماعيسرما کار و يروين يورش بهرهياست که افزا

 .دارد يبر رفاه اجتماع ياثر منف يکاريو ب که تورم يحال

ب ير و ترکيتأث يبه بررسنيز ( 1937) و مهرگان و همکاران( 1931)پرمه  و يخالد

ها  بر اساس نتايج پژوهش. اندران پرداختهيع درآمد در ايبر توز ياقتصاد يهاسهم بخش

 .است يبخش کشاورزشود،  يدرآمد م يکه منجر به کاهش نابرابر ييهااز بخش يکيآنها، 

بلندمدت بين رشد اقتصادي و  ةبررسي رابطبه ( 1931) رنجبركي و مهدوي عادلي

نشان ق ين تحقيج اينتا. اند پرداخته 1932تا  1917 يهاسال يط توزيع درآمد در ايران

 ييهمگرا ةک رابطيست و يران صادق نين دوره در ايکوزنتس در ا ةيدهد که فرض يم

( ينيب جيضر)ع نابرابر درآمد يو شاخص توز ين رشد اقتصادايبلندمدت مثبت، م

 يريوجود تأث ةدهندر نشانين دو متغيب يت گرنجريآزمون عل ،نيهمچن وجود دارد؛

 .آنهاست نيمتقابل و دوطرفه ب

ع يتوز ةيفرض برقرار  يبررس ة حاضرشده، هدف از مطالعانيبا توجه به مطالب ب

 يو رشد بخش کشاورز ير رشد اقتصاديران و تأثيا ييدرآمد کوزنتس در مناطق روستا

 .است ييع درآمد روستايبر توز

 يع درآمد در نواحيبا توز يرشد اقتصاد ةرابط يچگونگ يبررس يبرا ة حاضر،در مطالع
استفاده  (Ahluwalia et al., 1979)اهلوواليا  يرخطيو غ يخط ياز الگوها ييروستا
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( ينيب جيضر) ييع درآمد روستايشاخص توز ،ايووالاهل يدر مدل خط. ه استشد
از  ،بيترت به که يبخش کشاورز سرانه و ارزش افزودة يد ناخالص داخليتول يبرا

. اندشده برازش، ندروشمار میبه يو رشد بخش کشاورز يرشد اقتصاد يها شاخص
كوزنتس  ع درآمديتوز ةيفرض برقرار آزمودن  اياهلووال يخطريهدف از مدل غ

(Kuznets, 1955)  ا ياهلووال يخطريو غ يخط ها مدل. است ييروستا ينواحدر
 :استر يصورت زبه

 :اياهلووال يمدل خط

LogYG 10                                                                          (1)  

LogVAG 10                                                                         (0)  

 :اياهلووال يخطريمدل غو 

5)(log 3

2

210 RYLogYG                                             (9)  

5)(log 3

2

210 AgriRVALogVAG                                   (1 )  

توليد ناخالص تم يلگار Log Y، ييدر مناطق روستا ينيب جيضر Gن روابط، يکه در ا

بخش  ةتم ارزش افزوديلگار Log VA ،1979مت ثابت يسرانه به ق (GDP)داخلی 

تم ارزش يمربع لگار( Log VA)2 و سرانه GDPتم يمربع لگار( Log Y)2 ،يکشاورز

در  GDPمتوسط نرخ رشد  R5 ،کوزنتس ةيفرض يبررس يبرا يبخش کشاورز ةافزود

. است يبخش کشاورز ةسال گذشت پنجمتوسط نرخ رشد  AgriR5و سال گذشته  3

و  1 ،1 بيصادق است که ضرا يزمان (واژگون U)ع درآمد کوزنتس يتوز ةيفرض

2 ،2 باشد يمنفب دوم يدو ضرمثبت و  ب اوليدو ضر ،بيترتدار و بهيمعن 

  .(1930ادرس، يو فر يخالد)
 -نيدورب h ةاز آمار ،يونيخودرگرس يهامدل يو کشف خودهمبستگ يبررس يبرا

 يهاج مدلينتااعتبار  يبررس همچنين به منظور. ه استگرديدواتسون استفاده 



3  اسدي و حجت ورمزياريمصطفي بني            1ة ، شمار17روستا و توسعه، سال  ةفصلنام  

ن صورت يبد ،هگرنجر استفاده شد -انگل يالهمرح، از روش دومورد نظر يونيرگرس

ه گرديد يبررس ييستايامدل از نظر  يها ماندهيرفتار باق ،ها برآورد و سپسکه ابتدا مدل

که  شدهافته استفاده ي ميفولر تعم -يکياز آزمون د ،هاماندهيباق ييستايا يبررس يبرا. است

 . ه استشد يمعرف (Dickey and Fuller, 1981, 1979)ديكي و فولر  ن بار توسطيولا

ة دور يط رانيا يبانک مرکز يزمان يسر يهااز از دادهيمورد ن يآمارهادر مطالعة حاضر، 

 .شده استاستفاده  Eviews5افزار نيز از نرم هابرآورد مدل و برا  استخراج 31-1891

 .ارائه شده است 1تا  1ها در جداول ن مدليج تخمينتا

 اياهلووال يج برآورد مدل خطينتا -7 جدول

 ريمتغ
د يمدل با رشد تول

 سرانه داخلیناخالص 

مدل با رشد 

 يکشاورز

 عرض از مبدأ
999/2 

(99/3) 

13/1 

(3/10) 

، (Log Y) 1979مت ثابت يسرانه به ق داخلید ناخالص يتم توليلگار

 (Log VA) يبخش کشاورز ةودتم ارزش افزيلگار

239/2 

(03/1) 

271/2- 

(11/3-) 

 [AR(1)]اول  ةون مرتبيرگرسخود
173/2 

(31/0) 

997/2- 

(03/3-) 

 [MA(1)]اول  ةن متحرک مرتبيانگيم
733/2 

(11/11) 

33/1 

(93/09) 

 [MA(2)]دوم  ةن متحرک مرتبيانگيم
309/2 

(29/03) 

33/2 

(00/97) 

R)ن ييب تعيضر
2) 31/2 39/2 

 -00/2- 33/1 (h D-W)واتسون  -نياچ دورب ةآمار

 قيتحق يهاافتهي: مأخذ
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مورد  ةا در دورياهلووال يخط يهامدلاز  دست آمدهبهج يو نتا 1 با توجه به جدول
ب يضر)د درآم عير توزيبر متغ( سرانه GDPتم يلگار) ير رشد اقتصادي، متغيبررس
که  جه گرفتيتوان نت يم ،نيبنابرا. است دار نشدهيمعن اما اثر مثبت داشته( ينيج
ر يتأث ييع درآمد در مناطق روستايمورد مطالعه بر توز ةدر دور يرات رشد اقتصادييتغ

، با ينيب جيکشور بر ضر يدار رشد اقتصادير معنيرغم عدم تأثيعل. نداشته است
 ر برشتيکشور ب يرشد اقتصاد که رسدينظر م به ،بين ضريتوجه به عالمت مثبت ا

 يدرآمدها رو،و از اينبر اقتصاد مانند صنعت اتفاق افتاده هيسرما يهااساس رشد بخش
بر بخش  يمبتنکه  ييدر جوامع روستا ،برعکس. ه شده استيصاحبان سرما ديعاکالن 
موجود  يسنت يل ساختارهايکندتر به دل  ، رشدو بخش کاربر اقتصاد است يکشاورز

رشد  ،رونياز ا. اتفاق افتاده است رگرايفقريمحور غرشد يهااستيو س در روستاها
ر ارزش يتأث)در مدل دوم  .ده استانجاميع درآمد يت توزيبه بدتر شدن وضع ياقتصاد
که  يتم ارزش افزوده بخش کشاورزيلگار ،(ينيب جيبر ضر يبخش کشاورز افزودة
اشته د ينيب جيدار بر ضرياست، اثر عکس و معن ياز رشد بخش کشاورز يشاخص

 ييروستا يع درآمد در نواحيمنجر به بهبود توز يدهد رشد بخش کشاورزيکه نشان م
است  يعي، طبنداشتغال دار يروستاها به کشاورز اغلب ساکنانکه از آنجا . شده است

البته . شود ييروستا يع درآمد در نواحيبهبود توزمنجر به  يکه رشد بخش کشاورز
ر يمتغ. ع درآمد خواهد شديص منجر به بهبود توزخا ييبا سازوکارها يرشد کشاورز

AR(1) دار شده يمعن ،که در هر دو مدل استبا وقفه ( ينيب جيضر) يحير توضيمتغ
 .ز مؤثر استيبعد ن ةبر دور ک دورهيرات آن در ييو تغ ينيب جيضر ،نيبنابرا. است
ناهمبسته  اول و دوم جمالت اخالل يهاوقفه ،بيترتبه ،MA(2)و  MA(1) يرهايمتغ

ن متحرک معروف يانگيند ميابه فر يزمان يهايکه در سر ستدر هر کدام از الگوها
ا ياهلووال يخط يهامدل يهاماندهيباق ييايج آزمون پاينتا (.01: 1979، ينوفرست)است 

افته، يميفولر تعم -يکيد ييايو آزمون پا 0 با توجه به جدول .ده استآم 0در جدول
شده از اعتبار الزم رو، دو مدل برآوردست و از اينايدل در سطح پام يهاماندهيباق

 .برخوردارند
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 اياهلووال يمدل خط يهاماندهيباق ييايآزمون پا -2 جدول

 مدل
در  فولر -يکيد ةآمار

 سطح

فولر  -يکيد ةآمار

 يمحاسبات

سطح احتمال 

 ييايپا

 داخلید ناخالص يمدل با رشد تول

 سرانه

93/9- 1% 

39/1- 221/2 33/0- 3% 

91/0- 12% 

 يمدل با رشد کشاورز

99/9- 1% 

33/9- 222/2 33/0- 3% 

91/0- 12% 

 قيتحق يهاافتهي: مأخذ

 .ده استآم 9 ا در جدولياهلووال يرخطيغ يهاج مربوط به مدلينتا

 اياهلووال يخطريغ مدل ج برآوردينتا -1 جدول

 ريمتغ
د يمدل با رشد تول

 سرانه لیداخناخالص 

مدل با رشد 

 يکشاورز

 عرض از مبدأ
271/2 

(00/2) 

11/9 

(07/1) 

 ،(Log Y) 1979مت ثابت يسرانه به ق يلد ناخالص داخيتم توليلگار

 (Log VA) يبخش کشاورز ةتم ارزش افزوديلگار

911/2 

(73/2) 

23/1- 

(11/1-) 

و مربع ([ Log Y)2]سرانه  يلداخد ناخالص يتم توليمربع لگار

 ([Log VA)2] يبخش کشاورز ةتم ارزش افزوديلگار

290/2- 

(32/2-) 

213/2 

(21/1) 

 (R5)سال گذشته  پنجدر  GDPمتوسط نرخ رشد 
221/2 

(30/2) 

2229/2 

(11/2) 

 [AR(1)]اول  ون مرتبةيرگرسخود
319/2 

(93/3) 

90/2 

(19/3) 

R)ن ييب تعيضر
2) 77/2 73/2 

 073/2- 19/1 (h D-W)واتسون  -نياچ دورب آمارة

 قيتحق يهاافتهي: مأخذ
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و عالمت  يداريد به معنيهمزمان با ،ع درآمد کوزنتسيتوز ةيفرض يمنظور بررسبه
 9 با توجه به جدول. توجه شود2(Log VA )، (Log Y)2و  Log Y ،Log VAب يضرا
ع درآمد يتوز ةيدر مدل اول با انتظارات فرض (Log Y)2و  Log Yب يم ضرائعال

ع درآمد کوزنتس در يتوز ةي، فرضيداريل عدم معنيدلگ است، اما بهکوزنتس هماهن
 . ستيرفته نيپذ ييروستا ينواح

ع يتوز ةيدر مدل دوم با انتظارات فرض( Log VA)2و  Log VAب يم ضرائعال
. و مثبت است يمنف ،بيترتبه ،بيست و عالمت دو ضريدرآمد کوزنتس هماهنگ ن

ع يبا توز يرشد بخش کشاورز ةمورد مطالعه، رابط ةردر دوکه توان گفت يم ،نيبنابرا
دار ير معنين دو متغيب ايضرا اگر چه .استشکل  Uبلکه  واژگون Uصورت  نه به درآمد
در مدل . کنند يد مييگر را تأيکديا ياهلووال يرخطيو غ يمدل خط يهااما عالمت ،نشده
 يرخطيو در مدل اول غ ع درآمد شدهيمنجر به بدتر شدن توز يرشد اقتصاد ،اول يخط

کوزنتس در بخش  ةيو صادق نبودن فرض يدار يرغم عدم معنيز عليا نياهلووال
ع درآمد در يانگر بدتر شدن توزيکه ب بودهکوزنتس  ةيها مطابق با نظر، عالمتيکشاورز

 ةکه رابط ،اياهلووال يخطريو غ يدر مدل دوم خط. است ياقتصاد ةتوسع ةيمراحل اول
باعث  يدهد، رشد بخش کشاورزيع درآمد را نشان ميو توز يرزرشد بخش کشاو

 .دار نشده استيا معنياهلووال يرخطيب مدل دوم غيدرآمد شده اما ضرا عيبهبود توز
 يو متوسط نرخ رشد بخش کشاورز ياقتصادمتوسط نرخ رشد  يرهايب متغيضرا

اثر مثبت دارند  ينيب جيرها بر ضرين متغيدهند که ا ينشان م( R5) گذشتهسال  پنجدر 
 پنجدر  يو رشد بخش کشاورز يرشد اقتصاد سخن، گريد ؛ بهانددار نشدهياما معن

ع درآمد ندارند اما در يتوز ةويقابل توجه بر ش  ريتأث( مدترشد کوتاه)سال گذشته 
ب يضر ،نيهمچن. ع درآمد خواهند شدي، منجر به بدتر شدن توزگذار ريصورت تأث

 ينيب جيدار بر ضريمثبت و معن  ريتأث( گذشته ةع درآمد در دوريتوز)با وقفه  ينيج
قابل   ريتواند تأثيک دوره ميع درآمد در يبهبود توز يتالش برا ،نيبنابرا. بعد دارد ةدور

 يهاماندهيباق ييايج آزمون پاينتا .دداشته باشبعد  يهاع درآمد دورهيدر توز همالحظ
 .ده استآم 1 لدر جدو اياهلووال يخطريغ يهامدل
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 اياهلووال يخطريمدل غ يهاماندهيباق ييايآزمون پا -4 جدول

 مدل
فولر در  -يکيد ةآمار

 سطح

فولر  -يکيد ةآمار

 يمحاسبات

سطح احتمال 

 ييايپا

 يلداخد ناخالص يمدل با رشد تول

 سرانه

99/9- 1% 

92/3- 222/2 33/0- 3% 

91/0- 12% 

 يمدل با رشد کشاورز

91/9- 1% 

91/1- 221/2 33/0- 3% 

91/0- 12% 

 قيتحق يهاافتهي: مأخذ

مدل در  يهاماندهيافته، باقيميفولر تعم -يکيد ييايو آزمون پا 1 با توجه به جدول
آزمون  شود کهيادآور مي. استمعتبر دو مدل ج براورد ينتا رو،ست و از اينايسطح پا

از مدل  ،دار نبودنيل معنيدلانجام شد که بهمدل در ز يانقالب و جنگ ن يرهايمتغ ريتأث
 .شدندحذف 

کوزنتس  ةيفرض ع درآمديبر توز ياقتصاد رشدر يها در مورد تأثهين فرضيتراز مهم يکي
کشور  يدهد که رشد اقتصاديمختلف نشان م يهااز مدل دست آمدهبهج ينتا. است
ع مناسب يعدم توز و علت آن همنداشته  ييروستا ينواحع درآمد در يبر توز يريتأث

که  ددهمیج مطالعه نشان ينتا ،نيهمچن. بوده است يدرآمد حاصل از رشد اقتصاد
ن يالبته اگر چه ا. ستيران صادق نيا ييروستا ينواحع درآمد کوزنتس در يتوز ةيفرض
 اثر وواژگون  Uت صورع درآمد بهيبر توز يد نشده، اما اثر رشد اقتصادييه تأيفرض

 ،رانيدر ا. د شده استييشکل تأ Uصورت ع درآمد بهيبر توز يرشد بخش کشاورز
ن يهمد ياست و شا يدرپ يپ ها نوسان يدارا يو رشد بخش کشاورز يرشد اقتصاد

-، میشدهبا توجه به مطالب گفته. نتس باشدکوز ةيد نشدن فرضييل تأيدلهم  يثباتيب

 (1)رگرايفق رشد ايفقرا  يرشد حام در کشور يه رشد اقتصادک گرفت جهينت توان چنين
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بهبود  هب يرشد بخش کشاورز ة حاضر،ج مطالعينتابر اساس  ،نيهمچن. نبوده است
 يشنهادهايپ ،دست آمدهج بهيه به نتابا توج. دانجاميم ييروستا ينواحع درآمد در يتوز
 :شودير ارائه ميز
نگذاشته و  ييروستادر نواحی  ينيب جيضر بر يريتأث يکه رشد اقتصاداز آنجا  -

 الزم استع درآمد خواهد شد، يبا توجه به عالمت منجر به بدتر شدن توز يحت
 يو اعطا ياتيم مالنظاق اصالح يع درآمد در کشور اصالح شود و از طرينظام توز

، منافع حاصل از رشد در روستا( يکشاورز)د يصورت مولد و به بخش تولهب ارانهي
 ع شود؛يتر توزصورت عادالنهبه ياداقتص

مخارج  شيافزا لياز قب ييهااستيس ين و اجرايبا تدو ،دولتشايسته است که  -
 يهاپروژه ،يرسانجاده، برق) ييروستا يها رساختيدر ز يگذارهيسرما ،يعمران
آثار مثبت  ،ييو آموزش روستا يکشاورز ةق و توسعي، تحق(و ارتباطات يرسانآب

 و انتقال دهد؛ ييروستا ينواحرا به  يرشد اقتصاد
دولت  الزم استع درآمد، يدر بهبود توز يبا توجه به اثر مثبت رشد بخش کشاورز -

کار  يروين ويژهبهد و يعوامل تول يورش بهرهيل افزاياز قب ييها استيق سياز طر
بخش  يگذارهيسرما ختنيبرانگق و توسعه و يتحق يها نهيش هزي، افزايکشاورز
 ، بايديطور کلبه .ع بخشديتسررا  ، رشد اين بخشيکشاورزبخش در  يخصوص

 ، که البته اين مهم نيزباشد يرشد بخش کشاورز يدر راستا ياقتصاد يهااستيس
 يسازو فراهم ،پاژه کشاورزان خردهيوعموم کشاورزان، به يق توانمندسازيد از طريبا

 .محقق شود هاآن يبرا يت شغليفرصت و امن

 يارسپاسگز
انجام  ياسالم يمجلس شورا يهامرکز پژوهش دريغبی تيبا حما ة حاضرمطالع
 .ميبه عمل آور يتشکر و قدردانارجمند ن نهاد يا يهاکه جا دارد از مساعدت ،رفتيپذ
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1. Pro-poor 

. «انريبر فقر در ا يبرآورد اثر رشد اقتصاد» ،(1831)، رضا يقادرل و ي، اسماعيابونور
 .92-28 ، صص81، شمارة 5سال  ،رانيا ياقتصاد يها پژوهش

 يهاعوامل مؤثر بر شاخص ياقتصاد يبررس» ،(1875) ، کوهسارين و خالديرحسي، اميذريچ
ن کنفرانس اقتصاد يمجموعه مقاالت سوم. «رانيا ييع درآمد در مناطق روستايتوز

 .1973فند، اس 1-بهمن 03، ، مشهديران، دانشگاه فردوسيا يکشاورز
-1939)ران يا يو شهر ييع درآمد در مناطق روستايتوز» ،(1933) ، عباسيم و نجفي، مرينيحس

 .193-117 ، صص9، شمارة 1 سال ،يقات اقتصاد کشاورزيتحق ةمجل. «(1999
ع درآمد در يو توز يمتقابل رشد اقتصاد ةرابط يبررس» ،(1839) پرمه، زوار ، کوهسار ويخالد

 .85-29 ، صص 11، شمارة 83سال  ،يعلوم کشاورز ةمجل. «رانيا ييمناطق روستا
ع درآمد در يبا توز يرشد اقتصاد ةرابط يبررس» ،(1930) اهلليادرس، ولي، کوهسار و فريلدخا

ت يريها و مداستيش سيمجموعه مقاالت هما. «و کل کشور يي، روستايمناطق شهر
 يعال ةمؤسس، 1930تهران، ، اهاسفندم 19-13 ،رانيرشد و توسعه در ا يهابرنامه

 .يزيرت و برنامهيريآموزش و پژوهش مد
. «رانيع درآمد در ايو توز ينابرابر ةکنندنييسهم عوامل تع يابيارز» ،(1839) ، حسنييبايز

  .17-25 ، صص51، شمارة 11 سال ،برنامه و بودجه ةمجل
ع درآمد يو توز ياورزدر بخش کش يرشد اقتصاد» ،(1973) و مهرگان، نادر ني، حسيصادق

 .72-37 ، صص11، شمارة 3 سال ،و توسعه ياقتصاد کشاورز. «ييروستا
بلندمدت بين رشد  ةبررسي رابط» ،(1931) علي، رنجبركيو  محمدحسين، مهدوي عادلي

 ، صص13، شمارة 1سال  ،ياقتصاد ةپژوهشنام. «اقتصادي و توزيع درآمد در ايران
118-197. 

بخش حمل و نقل  ين اثر رشد اقتصاديتخم» ،(1835) ياحمدآباد، هان ين، نادر و دهقانمهرگا
 .913-819 ، صص9، شمارة 7 سال ،حمل و نقل ةپژوهشنام. «رانيع درآمد در ايبر توز
ع درآمد در يو توز يرشد اقتصاد» ،(1837) حکمت، رضا يانيو ک ؛ثمي، مييموسا مهرگان، نادر؛

 .77-97 ، صص23، شمارة 3 سال ،يرفاه اجتماع. «رانيا
 .رسا :تهران. يسنجدر اقتصاد يواحد و همجمع ةشير ،(1979) ، محمدينوفرست
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