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 اجتماعي در -هاي اقتصاديروند تغييرات نابرابري
 )1966-2006(مناطق شهري و روستايي ايران 

 ∗فرمصطفي سليمي
  دانشگاه فردوسي مشهد ،دانشيار گروه اقتصاد
 روح اله نوروزي

 دانشجوي كارشناسي ارشد علوم اقتصادي 
 چكيده
 محـور  سـه  روسـتايي در    -شـهري هـاي   برخـورداري در  هـاي عمـده شـكاف       زمينـه  مقالـه،    نخستدر بخش   
بـراي دوره    بـا اسـتفاده از شـاخص سـوفر          ناهمگوني در شـرايط زنـدگي       و هاي آموزشي، بهداشتي  نابرابري

نتايج به دسـت آمـده حـاكي از آن اسـت كـه در دوره                . مورد بررسي قرار گرفته است     1966 -2006زماني  
شكاف شهر و   ) 1976-2006(اما در دوره بعد      روستايي افزايش يافته،     -هاي شهري نابرابري) 1966 -1976(

در بخـش دوم، عوامـل      . اي كاهش پيـدا كـرده اسـت       هاي مذكور به نحو قابل مالحظه     روستا در اغلب زمينه   
هـاي  به عنوان مهمترين عامل در تعميق شكاف نابرابري       ( روستايي   -هاي درآمد شهري  تاثيرگذار بر نابرابري  

هـاي سـاليانه در    و داده)ARDL( تـوزيعي هـاي  خودتوضيح بـا وقفـه  گوي ال با استفاده از     ) روستايي -شهري
دهـد كـه توسـعه    نتـايج نشـان مـي   .  در اقتصاد ايران مورد بررسي قرار گرفته است      1963 -2006دوره زماني   

وري بخش  بهبود بهره . دهدصنعتي و رشد شهرنشيني، نابرابري درآمد شهرنشينان و روستاييان را افزايش مي           
هـاي بعـد از انقـالب       همچنـين سياسـت    .دهـد ، نابرابري درآمـدي را كـاهش مـي        فناوري و بهبود    كشاورزي

 . اسالمي موجبات كاهش نابرابري درآمدي را فراهم آورده است
هاي توزيعي الگوي خودتوضيح با وقفهسوفر،  شاخص روستايي،-هاي شهري نابرابري:كليدواژگان

)ARDL(اقتصاد ايران ، 
  JEL:  R28،R23،R13،R12،R11،C22بندي طبقه
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 The purpose of this article is to compare the situation of Iran’s rural-urban 
divergences during the period of 1966-2006. In order to do this, several inequality 
indicators such as Sophere’s index (SI) and Gini coefficient have been employed. 
Moreover, an autoregressive distributed lag (ARDL) model has been estimated. 
Obtained results revealed that, urban and rural areas experienced two different 
periods in this regard. In the first period (1966-1976) city and countryside tended to 
diverge, so that the socio-economic conditions of the residents in these areas were 
completely distinguishable from each others. In the second period (1976-2006), 
which coincided with the upheaval of the Islamic Revolution, rural-urban disparities 
clearly exhibited a decreasing trend in terms of the majority of the selected 
indicators. Findings from the estimated model indicate that industrialization and 
urbanization of the country caused diverging the two areas. Meanwhile, agricultural 
growth and the Islamic Revolution contributed converging rural and urban areas. At 
least, two strategic policies affected to faster improvement in the socio-economic 
conditions of rural residents than that of urban residents; the first one was the 
emphasis of the state on the pivotal role of agriculture activities in the economic 
development plans of the country. The second one was pursuing social justice 
policies by the state throughout the post-revolutionary period. Meanwhile, there is a 
notable gap between these two areas from the point of view of socio-economic 
satisfaction. 
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  مقدمه.1

 غلبـه تفكـر   ي شـد، ولـ  رفتـه ي پذي دخالـت دولـت در امـور اقتصـاد    نـز، يك ديـ هر چند بر اساس عقا
 و اقتصـادانان بـه   اسـتگذاران ي از آن، مانع از توجـه س       پس و   1960 و   1950 يها در دهه  يساالرشدر

 از اقتصاد شـد كـه       ييهاها بر بخش   تفكر موجب تمركز دولت    نيوجود هم . رشد متعادل مناطق شد   
 صـنعت از  شـد ياز آنجا كـه تصـور مـ    . برخوردارندي كسب نرخ رشد اقتصادي برا يشترياز توان ب  
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عمـدتاً بـه    )  روسـتاها  جهيو در نت   (يخوردار است، كشاورز   هدف بر  ني به ا  لي ن ي برا يشتري ب ييتوانا
 كـه شـواهد     يبـه طـور   . مورد غفلـت قـرار گرفـت      ) هستند در شهرها مستقر     كه عمدتاً (نفع صنعت   

 يكاي هند و آمر   ن،يچ:  از كشورها از جمله    ي در برخ  يدهنده آن است كه رشد اقتصاد     ن نشا يتجرب
 .  همراه بوده استي شهر-يي مناطق روستابين ي نابرابرشيافزا با نيالت

 بـدون  ي ناخـالص داخلـ    ديـ  درصـد از تول    4/25 درصد اشتغال و   1/55 ي بخش كشاورز  رانيدر ا 
اصـالحات    كه به شكل   1963سال  در   ياما اصالحات اقتصاد  . دادي م لي تشك 1962نفت را در سال     

 كشور يكل گرفت، نه تنها موجب توسعه صنعت   ش شدني صنعت راهبرد و   ي در بخش كشاورز   يارض
 يابـه گونـه  .  به همـراه داشـت    زي را ن  يي جامعه روستا  ي اجتماع ي و انزوا  يورزنشد، بلكه ركود كشا   

 7/10 بدون نفـت بـه       ي ناخالص داخل  دي درصد و از تول    2/32 از اشتغال به     يكه سهم بخش كشاورز   
 5/23 بـه    بيـ بـه ترت   هـا  نسـبت  نيـ  ا ،انقـالب اما در دوره بعد از      . افتي كاهش   1976درصد در سال    

 و مهـاجرت از     يني بـا رشـد شهرنشـ      دهيـ  پد نيـ ا. افتي شي افزا 2005 ال درصد در س   6/15درصد و   
 47 بـه    38 از   ي شـهر  تيـ  سـهم جمع   1966 -76 دهـه    ي كه در ط   يروستا به شهر همراه بود، به طور      

 نسـبت مـذكور بـه       جـه يت شـد و در ن     يني موجب رشـد شهرنشـ     زيانقالب ن . دي رس تيدرصد كل جمع  
  .دي رس2006 درصد در سال 46/68

 كـار در بخـش      يرويـ  ن ي تقاضـا  شي بـا افـزا    ي غربـ  ي در كشـورها   شدني صنعت ،يخياز نظر تار  
 سـو همـراه     گـر ي از د  ي كار در بخش كشـاورز     يروي مازاد عرضه ن   دهي سو و بروز پد    كيصنعت از   

رونـد  ، ني و بنـابرا ي صـنعت يهاتيعال در في كار مازاد بخش كشاورزيروي جذب ن هجيبود كه در نت   
 درحـال   ي كـه در كشـورها     يدر حـال  .  روستا به شهر در آن كشورها اتفـاق افتـاد          ز مهاجرت ا  ميمال

 توسـعه   ايـ  كـار در شـهرها و        يرويـ  ن ي تقاضا شيتوسعه، مهاجرت از روستا به شهر در پاسخ به افزا         
 در بخـش    يون بـازده نزولـ     از قـان   ي ناشـ  يور كـاهش بهـره    ريبخش صـنعت نبـود، بلكـه تحـت تـاث          

 از  يمنـد  و تفـاوت بهـره     ي درآمـد  قيـ ، شكاف عم  )كشاورزان (انيي روستا نيي پا مد درآ ،يكشاورز
 بـا   ي شـهرها  شيداي از روستا به شهر و پ      عي وس يهامهاجرت.  در شهر و روستا بود     ي زندگ التيتسه

از ) ياسي س -ي اجتماع يهاي و ناهنجار  ينينشهي حاش دهيو متعاقب آن بروز پد    ( يتي جمع يتراكم باال 
 يي روستا -ي شهر يهاي تالش جهت كاهش نابرابر    نيبنابرا.  مذكور بودند  يهايرابر ناب جيجمله نتا 

 -ياسـ ي س يهـا  از بحـران   زي و پره  ي گسترش عدالت اجتماع   ثي بلكه از ح   ،ينه تنها از جهت اقتصاد    
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 . استتي حائز اهمزي نياجتماع
 روسـتايي در ايـران را بـراي دوره چهـل            -ي شـهري  ها ناهمگوني بررسي حاضر در همين راستا    

به اين منظور پس از بررسي ادبيـات موضـوع، اشـاره    .  مورد بحث قرار داده است    1976-2006 ساله
هـاي  سـپس زمينـه   .  روستايي در بستر تاريخي كشـور خواهـد شـد          -هاي شهري كوتاهي به نابرابري  

ــابرابريردر چهــار محــو روســتايي -هــاي شــهريعمــده شــكاف برخــورداري  هــاي آموزشــي، ن
كـه خـود   (  ناهمگوني در شرايط زنـدگي اي و  هزينه -هاي درآمدي بهداشتي، نابرابري هاي   نابرابري

مندي از انرژي برق و نوع مصالح سـاختماني بـه           شامل برخورداري از آب آشاميدني بهداشتي، بهره      
مورد بررسي قرار  1اخص سوفرشبا استفاده از ) باشدروستا مي كار رفته در ساخت مسكن در شهر و    

 روستايي، بـر اسـاس      -هاي درآمدي شهري  در ادامه، با معرفي يك الگو براي نابرابري       . گرفته است 
مـدت عوامـل    ميـزان تـاثير بلندمـدت و كوتـاه        ) ARDL (2هـاي تـوزيعي   توضيح با وقفه   الگوي خود 

در پايان، خالصه و نتـايج      . شود روستايي در ايران بررسي مي     -كننده نابرابري درآمدي شهري   تعيين
 .آورده شده است

 
 مروري بر مطالعات انجام شده . 2

و اعتقـادش  ر مناطق روستايي و شهري در هند پرداخته است به بررسي فقر د) Ghosh, 2002( قوش
 بر پايه عدالت و كارايي اقتصادي نيست        ها،ريزيگذاري در برنامه  بر اين است كه تخصيص سرمايه     

بنـابراين درآمـد،    . يابـد گذاري به بخش روستايي اختصـاص مـي       ري از منابع سرمايه   و سهم كوچكت  
 فقـر روسـتايي را       عامـل نيـز    تر از سـطح بهينـه اسـت و ايـن          توليد و اشتغال در مناطق روستايي پايين      

 .كندتشديد مي
 در مطالعه خود به اين نتيجه رسيد كه رشد سـريع اقتصـادي در هنـد، افـزايش     )Jha, 2002(جها 
 & Janvry( مطالعـه جنـوري و سـادولت   .  روسـتايي را بـه دنبـال داشـته اسـت     -هاي شهرينابرابري

Sadoulet, 2000(        نشان داد كه در آمريكاي التين نيـز رشـد درآمـد موجـب كـاهش نـابرابري بـين 
اهميـت نسـبي   ) Sahn & Stifel, 2003(و اسـتيفل   سـان  .مناطق شهري و مناطق روستايي نشده اسـت 

ربوط بـه   ستايي در مقابل مناطق شهري در شرايط فقر پولي و هفت شاخص وابسته ديگر م              مناطق رو 
                                                                                                                            
1- Sopher Index (SI). 
2- Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL). 
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شواهد كلي هيچ گونـه كاهشـي       . دنآزمايبراي چندين كشور آفريقايي مي    استانداردهاي زندگي را    
فـان و   . دهنـد  شهري نشان نمـي    -از تفاوت در شكاف بين استانداردهاي زندگي در مناطق روستايي         

باالي رشد اقتصـادي در كشـور    هايند نرخنيز نشان داد )Fan and Chan-Kang, 2004(چان كنگ 
 درصـد در سـال طـي دوره زمـاني     9در حـدود  ) 1978پس از اصـالحات اقتصـادي در سـال      (چين  
 .  شهري همراه بوده است-، با افزايش نابرابري در مناطق روستايي1978 -2002

هـاي  يت درآمد و شاخصبا استفاده از كمYao, Zhang and Feng, 2005( (نگ و فنگ ژا ،يائو
 شـهري   -متريك و ناپارامتريك به مطالعه نـابرابري روسـتايي        اهاي پار مصرفي و به كارگيري روش    

دهـد كـه    نشان مينتايج مطالعه آنها  . ندپرداز مي 1978 -95هاي چين طي دوره زماني      در همه استان  
 . وستايي و شهري و كل مخارج وجود داردشواهد روشني از واگرايي در درآمد سرانه ر

 شهري و كل -وضعيت توزيع درآمد در مناطق روستايي) Wu & Perloff, 2005(يو و پرلوف و
 در چين بررسي كرده كـه نتـايج حـاكي از آن اسـت افـزايش نـابرابري در                 1985 -2001را از سال    

موجـب رشـد كلـي       شـهري    -داخل مناطق روستايي و شهري و رشـد شـكاف درآمـدي روسـتايي             
 & ,Nguyen, Vroman (وسـتبروك   ورمـن و  ،نينگـو . نابرابري در طي دو دهه گذشته شده اسـت 

Westbrook, 2007 (98 در دوره يي و روسـتا ي منـاطق شـهر  ني رفـاه بـ  عيـ  توزي نـابرابر يچگونگ- 
نجش به عنـوان واحـد سـ    خانوار را ي واقعي مصرفيهانهي هز آنها.د بررسي كردن  تناميدر و  را   1993

-ي رفـاه مـ    عيـ  توز كاف شـ  ي بـه بررسـ    يوني رگرس لي و تحل  هي و با استفاده از تجز     گرفتهرفاه در نظر    
 در آمـوزش،    ييهـا  از تفـاوت   ي منـاطق ناشـ    نيـ  ا ني بـ  ي كه شـكاف اصـل     دنريگي م جهي و نت  دنپرداز
 . و عمر استهاتيقوم

 
 هاي شهري و روستايي در ايران نابرابري. 3
 مروري تاريخي. 3-1

تمـامي  دليـل اينكـه تقريباً    ه   نابرابري قابل توجهي بين شهر و روستا وجود نداشت، بـ           ،ان قديم در اير 
بـه روسـتاها    ًشد و شهرها از اين نظر كامال        كاالهاي مصرفي خانوار شهري نيز در روستاها توليد مي        

اي از  همچنـين شـهرها قـدرت اقتصـادي و اداري زيـادي بـراي جـذب بخـش عمـده                   . وابسته بودند 
 ,Sharbatoghli(ت روستا را نداشتند و لذا مهاجرت روسـتا بـه شـهر در ايـن دوره نـاچيز بـود       جمعي
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اي در تغييـر عمـده  ) 1907(توان گفت تا بعد از انقالب مشروطه و حفر اولين چـاه نفـت               مي). 1991
انقالب مذكور به دليل تـاثيراتي كـه بـر فضـاي اجتمـاعي،              . سطح زندگي شهر و روستا اتفاق نيفتاد      

اثراتي كه بر اوضاع اقتصادي كشور گذاشت، سـرآغاز يـك           با  رهنگي و با توجه درآمدهاي نفتي       ف
تـوان  با ايـن وجـود مـي   . تحول مهم در نقش شهر و روستا در زندگي اقتصادي و سياسي كشور شد        

ايران با شركت نفت انگلسـتان      ) 1933(گفت كه برخورد جدي شهر و روستا مقارن با قرارداد نفتي            
افزايش درآمدهاي نفتي از يـك طـرف        .  دو برابر شد    كه در نتيجه آن درآمدهاي نفتي       بود، نو ايرا 

از  و) از طريق واردات مواد غذايي از كشـورهاي خـارجي         (نيازي شهرها از روستاها شد      موجب بي 
 در شـهرها  كـرد كـه عمـدتاً   بنايي كمك مـي سوي ديگر به گسترش صنايع مختلف و تاسيسات زير   

 جهت استثمار كشاورزان و روستاييان به نفع شهرنشـينان توسـط     يهايهمچنين سياست  .مستقر بودند 
ســان كــه دولــت بــه عنــوان خريــدار بــدين. گرفــتحكومــت رضــاخان در ايــن دوره صــورت مــي

ترين حد ممكن و شرايط مبادله داخلـي را         هاي محصوالت كشاورزي را در پايين     انحصاري، قيمت 
 ). Katouzian, 1981(داشت و به نفع شهرنشينان نگاه ميپيوسته بر ضد جمعيت روستايي 

از عوامل ديگري كه موجب عقب نگه داشتن روستاها از رونـد حركـت اقتصـادي كشـور شـد                    
هـا بـر   گذاران بود كه موجب تمركز دولـت ستاوجود تفكر رشد ساالري در بين اقتصاددانان و سي    

سب نرخ رشـد اقتصـادي برخوردارنـد و چـون          هايي از اقتصاد شد كه از توان بيشتري براي ك         بخش
و در نتيجـه    (شد كه صـنعت توانـايي بيشـتري بـراي نيـل بـه ايـن هـدف دارد كشـاورزي                      تصور مي 
ذكر يك مثال به روشن شدن ابعاد  . مورد غفلت قرار گرفت   ) شهرها( به نفع صنعت     عمدتاً) روستاها

 ميليـون دالر كاالهـاي   397 ران، ايـ 1973طبق آمار موجـود در سـال   . اين قضيه كمك خواهد كرد    
 درصد كل صادرات غيرنفتي در آن سال بود در حالي كه سهم اين              5/62كشاورزي صادر كرد كه     

صــادرات . داددرصــد واردات را تشــكيل مــي 2/3 ميليــون دالر يعنــي فقــط 121 بخــش از واردات
 2472 در مقابـل  ) درصد صـادرات غيرنفتـي  7/16( ميليون دالر 105كاالهاي صنعتي در همان سال    

به عبـارت ديگـر بخـش كشـاورزي نـه تنهـا از ارز       . واردات برآورد شد)  درصد 1/66(ميليون دالر   
 درصد ارز حاصل از صـادرات كاالهـاي كشـاورزي           70حاصل از درآمدهاي نفتي منتفع نشد بلكه        

در آن تر شدن فاصله شـهر و روسـتا      اين وضع موجب عميق   . ها اختصاص داده شد   نيز به ساير بخش   
 .دوران شد
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 هاي آموزشي نابرابري.3-2
 بيـانگر پيشـرفت     ،مطالعه اجمالي اطالعات موجود در رابطه با نرخ باسوادي در مناطق روسـتايي            

به عنوان  .  است اي از اين جهت در اين بخش از كشور در دوره بعد از انقالب اسالمي              قابل مالحظه 
 درصـد در    09/75 بـه    1976 درصد در سال     5/30 مثال درصد جمعيت باسواد در مناطق روستايي از       

 مناطق شهري نيز از افـزايش نـرخ باسـوادي           گر چه ).  درصد رشد  2/146( افزايش يافت    2006سال  
در دوره مذكور سود بردند ولي اين افزايش كمتر از آنچه كه در مناطق روستايي اتفاق افتاده، بوده                

 98/35( درصـد    93/88 درصـد بـه      4/65ها از   سـوادي در شـهر    بر اساس آمار موجود نـرخ بـا       . است
بـه عبـارت ديگـر رشـد سـوادآموزي در منـاطق             . در دوره مـذكور افـزايش يافـت       ) درصد افزايش 

البته (روستايي بيش از چهار برابر رشد آن در مناطق شهري كشور در دوره مورد مطالعه بوده است                  
مناطق روسـتايي و شـهري در سـال    درصد جمعيت برخوردار از سواد در كل كشور و به تبع آن در     

بـا ايـن وجـود هنـوز تفـاوت          ). دهـد اي را نشان مـي     كاهش قابل مالحظه   1991 نسبت به سال     1996
وضـعيت جمعيـت    ) 1(جـدول   .  وجـود دارد   2006زيادي بين شهر و روستا از ايـن جهـت در سـال              

 .دهد كشور، مناطق روستايي و شهري نشان مي كلباسواد را در
 

 يت باسواد كل كشور، مناطق شهري و روستاييجمع) 1(جدول 

هزار (كل كشور  سال
مناطق شهري  درصد )نفر

مناطق روستايي  درصد )هزار نفر(
 SI درصد )هزار نفر(

1956 1911 6/14 1396 3/32 514 6 87/0 
1966 5532 4/29 3832 4/50 1700 1/15 76/0 
1976 12877 5/47 8682 4/65 4249 5/30 63/0 
1986 23913 8/61 15507 1/73 8371 4/48 46/0 
1991 33966 1/74 21725 9/81 12128 7/63 41/0 
1996 41582 2/69 27857 7/75 13661 3/59 33/0 
2006 54076 6/84 39096 93/88 14939 09/75 42/0 

 .هاي مختلف سرشماري عمومي نفوس و مسكن، مركز آمار ايران، شماره:نبعم
 

 در  87/0نيز از   ) SI (1نشان مي دهد شاخص نابرابري سوفر     ) 1( آخر جدول    همان طور كه ستون   

                                                                                                                            
1 - Sopher Index (SI)شود كه به صورت زير محاسبه مي: 

( ) ( ) ( )[ ]XXXXSI 2112 100100loglog −−+= 
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 كاهش يافته است كه بيانگر آن است كه نابرابري شـهر و روسـتا               2006 در سال    42/0 به   1956سال  
 .از جهت برخورداري از سواد در يك دوره پنجاه ساله به كمتر از نصف كاهش يافته است

آموزان بـه كسـاني كـه واجـد شـرايط بـراي             نسبت تعداد دانش  (عالوه بر اين، پوشش تحصيلي      
 درصـد در سـال     5/91 بـه    1976درصد در سال     58در مناطق روستايي از     ) نام در مدارس بودند   ثبت

در حالي كه نسبت مذكور در مناطق شهري بـا افـزايش            )  درصد افزايش  7/57( افزايش يافت    2005
بنـابراين از  .  درصـد در دوره مـذكور رسـيد   7/98 به  درصد98 درصد، از 71/0بسيار اندكي معادل  

 برابـر منـاطق شـهري       4/82جهت برخـورداري از امكانـات آموزشـي، منـاطق روسـتايي در حـدود                
پيشرفت نمودند كه اين امر كمك قابل توجهي بـه كـاهش اخـتالف شـهر و روسـتا از ايـن جهـت                        

 .كند ميجزئيات بيشتري را در اين مورد بيان) 1(نمودار . نموده است
 

 آموزان به افراد واجد آموزش نسبت دانش) 1(نمودار 

45

55

65

75

85

95

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

شهری
روستايی 
کل کشور

 
 هاي مختلفبانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، گزارش اقتصادي و ترازنامه، شماره: نبعم

 
اخـتالف بـين    ) 1979( از وقـوع انقـالب اسـالمي         پـس سـت    ا  نمودار فوق پيدا   درطور كه   همان

ري از امكانات آموزشي در حال كاهش اسـت كـه ايـن             مناطق شهري و روستايي به لحاظ برخوردا      
اما بايد توجـه داشـت   . باشدناشي از افزايش بيشتر امكانات آموزشي در روستاها نسبت به شهرها مي  

 نسـبت بـه     2005كه هر چند نابرابري بين مناطق شهري و روستايي به لحاظ شـاخص فـوق در سـال                   
نـام در مـدارس در      از افـراد واجـد شـرايط ثبـت         درصـد    5/8 كاهش يافته است اما هنوز       1976سال  

                                                                                                                            
XXكه   21  .است  ≥

 . مراجعه فرماييدKumar & Kumar (2007) و Baraik & Kulkarni (2006)ن شاخص به براي مطالعه بيشتر در مورد اي
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 .اندمناطق روستايي از دسترسي به اين امكانات در سال مذكور محروم بوده
 

  بهداشت و درمان.3-3
قبل از   اطالعات دقيقي در مورد توزيع امكانات بهداشتي بين مناطق شهري و روستايي در دوره             

سترسي روستاها به امكانات مذكور در مقايسه بـا         بر اساس اطالعات موجود، د    . انقالب وجود ندارد  
 8275 پزشـك موجـود در كشـور         15182شهرها در آن دوره ناچيز بوده است به طوري كه از كل             

 در اسـتان    1981در سال   )  درصد 58( نفر   1291 دندانپزشك كشور    2218و از كل    )  درصد 55(نفر  
 و 798نپزشـك در آن سـال بـه ترتيـب           يعني نسبت جمعيت به پزشـك و دندا       . اندتهران ساكن بوده  

هـاي  در همين حال نسبت جمعيت به پزشك در رابطه با اسـتان           .  نفر در استان فوق بوده است      5113
 نفر در سال مـورد بحـث        138650 و   12937احمد به ترتيب    سيستان و بلوچستان و كهگيلويه و بوير      

نسبت جمعيت به پزشك در مناطق ) Sharbatoghli, 1991(بر اساس مطالعات انجام شده . بوده است
عـالوه  .  بوده اسـت   1970 نفر در مناطق شهري در اواسط دهه         1647، در مقايسه با     11000روستايي  

 4/3( نفـر    1300 نفر كارمندان بهداشـت و درمـان فقـط           33034 از   1976براين طبق سرشماري سال     
 تمــامي ايــن كــه تقريبــاًًانــد و بــا توجــه بــه در منــاطق روســتايي مشــغول بــه خــدمت بــوده) درصــد

توان گفت كه اكثريت قـاطع      اند مي هاي كشور در دوره مورد بحث در شهرها قرار داشته          بيمارستان
روستائيان كشور از دسترسي به پزشك، بيمارستان و ساير امكانات بهداشتي و درمـاني در آن دوره                 

 .اندمحروم بوده
در شهرها از عوامل اصلي شكاف عمده شـهر و  ها و ساير مراكز درماني مجهز   تمركز بيمارستان 

با اين وجود تاسيس تعداد قابل توجهي       . رودنظر در بعد از انقالب نيز به شمار مي        روستا از اين نقطه   
هـاي مـذكور    هاي بهداشت در روستاها در اين دوره گام سودمندي در جهت كاهش نـابرابري             خانه

 بـاب در    16725 بـه    1983 باب در سـال      3598داشت از   هاي به به عنوان مثال تعداد خانه    . بوده است 
 .كنداطالعات بيشتري را در اين زمينه ارائه مي) 2(جدول .  افزايش يافت2005سال 

هـاي بهداشـت از     دهد درصد جمعيت تحت پوشش خانه     همان طور كه جدول مذكور نشان مي      
. افـزايش يافتـه اسـت      2003 درصد جمعيت روسـتايي در سـال         8/91 به   1983 درصد در سال     9/27

 . اندكي كاهش يافته است1996 در سال هاي بهداشتالبته جمعيت تحت پوشش خانه
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 هاي مختلفوضعيت بهداشتي روستاها در سال) 2(جدول 

 سال
-تعداد خانه

هاي 
 بهداشت

درصد جمعيت 
روستايي تحت 

هاي پوشش خانه
 بهداشت

تعداد 
كارمندان 

هاي خانه
 بهداشت

تعداد مراكز 
 درماني -اشتيبهد

به ازاي هر (روستايي 
 )يك ميليون نفر

تعداد مراكز 
 درماني -بهداشتي

به ازاي هر (شهري 
 )يك ميليون نفر

1983 3598 9/27 5550 NA NA 
1986 5109 5/38 8452 2/87 2/76 
1991 9734 67 9489 9/83 5/85 
1996 14146 1/84 22143 6/88 102 
2001 16281 4/89 26016 4/103 4/113 
2005 16725 8/91 27085 2/106 8/119 

 .هاي مختلفسالنامه آماري، مركز آمار ايران، شماره: نبعم
 

 درمـاني روسـتايي بـه ازاي هـر يـك ميليـون جمعيـت                -از طرف ديگر تعـداد مراكـز بهداشـتي        
ه البتـ . ( افـزايش يافتـه اسـت   2005 مركـز در سـال   2/106 بـه  1986 مركز در سال    2/87روستايي از   

در حالي كه نسـبت مـذكور در شـهرها    ).  كاهش اندكي داشته است1991تعداد اين مراكز در سال    
 . مركز در دوره مورد بحث افزايش يافته است8/119 به 2/76از 

 29/2( بايد توجه داشت كه از يك طرف نرخ رشد ساليانه تعداد مراكز فوق در مناطق شـهري                  
 - كـه موجـب شـده تعـداد مراكـز بهداشـتي            اسـت  ) درصـد  99/0(بيشتر از مناطق روستايي     ) درصد

و از طـرف    .  دوره از منـاطق شـهري كمتـر باشـد          يدرماني روستايي در پايان دوره بر خـالف ابتـدا         
 - كيفيت ارائه خدمات و نيـز تجهيـزات موجـود در مراكـز بهداشـتي               ديگر با توجه به اينكه معموالً     

، نـاهمگوني بـين شـهر و روسـتا بـر اسـاس ايـن                سـت ز مشابه آنان در روستاها بهتر ا      درماني شهري ا  
 - و دسترسـي مـردم روسـتا بـه امكانـات بهداشـتي      شتر شده اسـت  بي1986 -2005شاخص در دوره  

 . درماني هنوز بسيار كمتر از ساكنين شهرهاست
 

 نابرابري در شرايط زندگي. 3-4

لـذا   لفن برخوردار نيسـتند،   كشي گاز و ت    از امكاناتي نظير لوله    از آنجا كه روستاهاي كشور نوعاً     
به اين خاطر در اين قسمت مناطق مذكور را         . امكان مقايسه شهر و روستا از اين جهت مقدور نيست         

از جهت دسترسي به آب آشاميدني بهداشتي، نيروي برق و نيز نوع مصالح ساختماني استفاده شـده                 
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منـد از آب    هـاي بهـره   خانوادهبراي اين منظور درصد     . دهيمدر ساخت مسكن مورد مقايسه قرار مي      
 در منـاطق  2005 و 1996، 1991، 1986، 1976، 1966كشـي و بـرق را در شـش مقطـع زمـاني       لوله

 درصـد از    85دهد،  نشان مي ) 3(همانطور كه جدول    . ايمشهري و روستايي با يكديگر مقايسه كرده      
در . اندق برخوردار بوده  ها از بر  درصد آن  84 از آب لوله كشي و       1976خانوارهاي شهري در سال     

از طرفي مناطق . اند درصد بوده14 و 24هاي مذكور در مناطق روستايي به ترتيب   همين زمان نسبت  
شهري پيشرفت قابل توجهي از جهت برخورداري از امكانات فوق، در دوره بعد از انقالب اسالمي                

كشي و برق به ترتيب     ز آب لوله  مند ا اند به طوري كه درصد خانوارهاي بهره      داشته) 1976 -2005(
روستاها در دوره فوق رشد بيشتري بر اساس        .  بوده است  2005 درصد در سال     5/97 درصد و    5/91

 46/61هـاي مـورد اشـاره بـه ترتيـب بـه             اند، به اين معني كه نسـبت      هاي فوق بدست آورده   شاخص
از طـرف   ). ايش درصـد افـز    89/73 درصـد و     5/37( رسـيد    2005 درصـد در سـال       89/87درصد و   

 آبـادي در دوره فـوق       50180 پارچـه آبـادي بـه      2360ديگر تعداد روستاهاي برخـوردار از بـرق از          
 .كنداطالعات بيشتري را در اين مورد ارائه مي) 3(جدول . افزايش يافت

 

 كشي و برقخانوارهاي مناطق شهري و روستايي برخوردار از آب لوله) 3(جدول 
 2005 1996 1986 1976 1966 شرح

 :كل كشور
 مندي از آب لوله كشيدرصد بهره

 درصد بهره مندي از برق

 
3/14 
4/25 

 
9/53 
3/48 
 

 
6/74 
1/84 

 
4/79 
9/88 

 
5/82 
6/94 

 :مناطق شهري
 مندي از آب لوله كشيدرصد بهره

 درصد بهره مندي از برق

 
1/41 
6/68 

 
85 
84 

 
91 
98 

 
92 
97 

 
5/91 
5/97 

 :مناطق روستايي
 مندي از آب لوله كشيهدرصد بهر

 درصد بهره مندي از برق

 
1 
7/3 

 
24 
14 

 
8/52 
7/65 

 
1/57 
6/74 

 
46/61 
89/87 

 ): SI(شاخص سوفرز 
 آب لوله كشي

 برق

 
9/1 
8/1 

 
3/1 
5/1 

 
9/0 
4/1 

 
94/0 
1 

 
82/0 
73/0 

 نهاي مختلف، محاسبه شده توسط نگارندگاهاي آماري، سالمركز آمار ايران، سالنامه: نبعم
 

-هـاي بهـره    روستايي بر اسـاس شـاخص      -طور كه از جدول فوق پيداست نابرابري شهري       همان
 به بعد پيوسته در حال كاهش بوده است، منتهي شـدت            1966كشي و برق از سال      مندي از آب لوله   



    ايراناجتماعي در-هاي اقتصادي روند تغييرات نابرابري
 

٤٨

 بيشتر بوده است بخصوص در مورد بـرق كـه شـاخص نـابرابري         1976 -2005اين كاهش در دوره     
)SI(   كه نشان از تمايل به همگوني بسيار سريع شـهر و روسـتا در              .  كاهش يافته است   73/0  به 5/1 از

 درصـد از  5/38با ايـن وجـود هنـوز      . دوره مورد مطالعه از جهت برخورداري از امكانات فوق دارد         
 2005هـا از دسترسـي بـه نيـروي بـرق در سـال                درصـد آن   1/12كشـي و    مردم روستاها از آب لوله    

 الزم به ذكر است كه هر چند نابرابري مناطق شهري و روسـتايي بـه لحـاظ درصـد                    .اندمحروم بوده 
هاي بـرق  اي داشته است اما همچنان خاموشي  مندي از برق بعد از انقالب اسالمي كاهش عمده        بهره

.  در زمان اوج مصرف و فصل گرما در مناطق روستايي نسبت به مناطق شهري بيشتر است   مخصوصاً
 در مورد برخورداري خانوارهـاي شـهري و روسـتايي از تلفـن و     )SI (ص نابرابريعالوه بر اين شاخ  

باشد كه حاكي از توزيـع نـابرابر تسـهيالت           مي 97/1 و   92/0 به ترتيب    1996كشي در سال  گاز لوله 
 .استمذكور در مناطق شهري و روستايي كشور در آن سال 

ايـن نيـاز در   . رد در هـر جامعـه اسـت    از نيازهاي اساسي هر فبرخورداري از مسكن مطمئن قطعاً    
باشـند   مانند ايران كه مردم به طور مداوم با بالياي طبيعي از قبيل سيل و زلزله مواجه مي                 يكشورهاي

بنابراين كيفيت مواد و مصالح مورد استفاده در ساخت مسكن از           . از اهميت بيشتري برخوردار است    
آمارهـاي موجـود    .  اسـت  شهري و روسـتايي   گيري سطح زندگي در مناطق      هاي مهم اندازه  شاخص

از منازل مسكوني كشور بـا      )  درصد 7/0( كمتر از يك درصد      1976حاكي از آن است كه در سال        
 . درصد بـود   4/1 فقط   اين نسبت حتي در مناطق شهري     .  ساخته شده بودند   1استفاده از مصالح بادوام   

 درصد و 3/3طق شهري به ترتيب از واحدهاي مسكوني ساخته شده با مصالح بادوام در كشور و منا         
اين در حالي   .  افزايش يافت  2006 درصد در سال     3/42 درصد و    9/33 به   1986 درصد در سال     2/5

 8/3 از مصـالح بـادوام و        1996 درصد از واحدهاي مسـكوني روسـتايي در سـال            1/0است كه فقط    
اي از   كه پيشرفت قابل مالحظـه     مصالح نيمه بادوام ساخته شده بود هر چند        درصد آنان با استفاده از    

هاي منتفع از مصـالح بـادوام و    صورت گرفت ولي با اين وجود خانه1976 -86اين جهت در دوره    
البتـه ايـن   . دادهاي مسكوني روستايي را تشكيل مي درصد كل واحد22 و  9/0نيمه بادوام به ترتيب     

امـا بايـد توجـه داشـت كـه        . ش يافت  افزاي 2006 درصد در سال     5/42 و   3/12ها در نهايت به     نسبت

                                                                                                                            
خام و چوب و مانند دوام خشتآرمه و نيمه بادوام آهن و آجر يا آهن و سنگ و بلوك سيماني و كم مصالح بادوام اسكلت فلزي و بتن-1

  ).نگارندگان(اند ها تعريف شدهاين
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 درصـد منـازل شـهري بـا         9/23هاي روسـتايي و      درصد از خانه   2/45 حدود   2006همچنان در سال    
 .انددوام ساخته شدهاستفاده از مصالح كم

 روسـتايي در اسـتفاده از       -مبـين ايـن اسـت كـه نـابرابري شـهري           ) SI(محاسبه شاخص نابرابري    
 به يك افزايش يافته و اين روند در دوره بعـد نيـز ادامـه                72/0 از   1966 -76مصالح بادوام در دوره     

يابد و اين كـاهش در دوره بعـد          كاهش مي  98/0 به   58/1 مقدار آن از     1986 -96دارد اما در دوره     
از سـوي ديگـر شـاخص    . رسـد  مـي 1996 -2006 در پايـان دوره   81/0نيز تكرار شده تـا اينكـه بـه          
اي را در دوره چهـل    شده از مصالح نيمه بادوام كـاهش قابـل مالحظـه           نابرابري درصد منازل ساخته   

 كـاهش   1966 -76 در پايـان دوره      40/1 بـه    68/1دهد كه مقدار آن از       نشان مي  1966 -2006ساله  
شديدتر شد به طـوري كـه مقـدار         ) 1977(هاي بعد از انقالب اسالمي      يافت اما اين كاهش در دوره     

 -2006اين نابرابري در پايـان دوره       .  كاهش يافت  1996 در سال    45/0 و   1986 در سال    56/0آن به   
ارائه تسهيالت ويژه و نظارت مستمر بر احـداث منـازل           . كاهش يافت ) 002/0( به صفر     تقريباً 1996

مقاوم و مطمئن در مناطق روستانشين كشور توسط بنيـاد مسـكن انقـالب اسـالمي، بهبـود وضـعيت                    
دراوايـل سـال    (زلزلـه بـم     ) 1990(دث طبيعـي نظيـر زلزلـه رودبـار          اقتصادي روستاييان و وقوع حوا    

 -روند تغييرات نابرابري شـهري    ) 2(نمودار  . هاستترين داليل كاهش اين نابرابري    از عمده ) 2004
 .دهدروستايي را براساس مصالح ساختماني مورد استفاده در واحدهاي مسكوني نشان مي

 
  در استفاده از مصالح ساختماني روستايي-نابرابري شهري): 2(نمودار 
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 .هاي مختلفهاي نفوس و مسكن سالمركز آمار ايران سرشماري: نبعم   
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  روستايي-هاي درآمدي مناطق شهري نابرابري.4
 هاي درآمدي بين ايـن دو بخـش از كشـور مهمتـرين            شايد اغراق نباشد اگر گفته شود نابرابري      

توانـد موجـب    هـا مـي   كنند، زيرا اين گونه نابرابري    نقش را در تعميق شكاف شهر و روستا بازي مي         
. گـردد ... هـاي اشـتغال و      هاي ديگر از قبيل آموزش، بهداشت، فرصـت       پيدايش و افزايش نابرابري   

ي طي  روستاي -هاي درآمد شهري  د روند و عوامل موثر بر نابرابري      اين در ادامه سعي خواهد ش      بنابر
 -هـاي درآمـد شـهري   رونـد نـابرابري  ) 3(نمـودار  .  مورد بررسي قرار گيـرد    1963 -2006هاي  سال

 .دهدروستايي را نشان مي
 

 )1963 -2005(هاي ثابت  روستايي كشور به قيمت-روند نابرابري درآمد سرانه شهري): 3(نمودار 
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 .محاسبات تحقيق. ختلفهاي منشريات بانك مركزي و مركز آمار ايران، سال: نبعم   

 

 فرآيند صنعتي شدن بر اساس شهرنشيني، فرآيندي است كه در اقتصادهاي پيشرفته تجربه شـده              
ها از بخش كشـاورزي، عـالوه بـر آنكـه منبعـي بـراي تشـكيل                 كه در طي آن با آزاد كردن سرمايه       

. شـود هم مـي كـار ارزان مـورد نيـاز ايـن بخـش نيـز فـرا       سرمايه در بخش صنعت ايجاد شده، نيروي     
در انگلسـتان،   . هـايي متمايـل شـدند     انگلستان و ژاپن اولين كشورهايي بودند كه بـه چنـين سياسـت            

طور مشـابه   ه  ب. عالوه بر تحرك سرمايه و نيروي كار، پيشرفت تكنولوژي در رشد صنعت موثر بود             
ي وجـوه   سـاز اصالحات كشاورزي ميجي، بطور قابل توجهي بـا رهـا         ن امر در ژاپن تجربه شد؛       همي
هـا بـا    عالوه اجراي اين سياسـت    ه  ب. گذاري صنعتي همراه بود   انداز شده روستاييان براي سرمايه    پس
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قابـل تـوجهي     وري نيروي كار در بخش كشاورزي همراه بود، كه همين عامـل تـوازن             افزايش بهره 
هرها رويـه روسـتاييان بـه شـ       بين نيروي كار بخش شهري و روستايي ايجاد كرده و از مهـاجرت بـي              

 ).Dehesh, 1994(كرد جلوگيري مي
شــاه بــه خواســت كشــورهاي غربــي بــر اســاس ) 1961 -1962 (1960در ايــران در اوايــل دهــه 

تجربيات اقتصادهاي پيشرفته، در راستاي استراتژي صنعتي كردن كشـور بـر مبنـاي شهرنشـيني، بـه                   
  صنعتي در برنامه چهارم    گرفتن توسعه اجراي برنامه اصالحات ارضي پرداخت كه با محوريت قرار          

 .همراه شد) 1963 -1967(توسعه اقتصادي اجتماعي 
ترين اما عالوه بر اجراي سياست صنعتي شدن بر مبناي شهرنشيني، وقوع انقالب اسالمي از مهم              

بـا وقـوع    . باشـد مـي ) 1966 -2006(تغييرات ساختاري سياسـي و اقتصـادي در دوره مـورد مطالعـه              
 شهري -ها روستايي نقطه عطفي در كاهش نابرابري،و تدوين قانون اساسي) 1979(انقالب اسالمي   

 قانون اساسـي، بـه منظـور ريشـه          43 و   29،  21هاي   و اصل  12 بند   3بر اساس اصل    . شدبيني مي پيش
كردن فقر و محروميت و رفع تبعيضات و برآوردن نيازهاي انسان، با حفظ آزادي، دولـت موظـف                  

درمـان و آمـوزش و پـرورش بـراي           بهداشت،  مسكن، خوراك، پوشاك،   :به تامين نيازهاي اساسي   
 ). Faraji, 2006(باشد همه مي

 روسـتايي در دوره مـورد مطالعـه         -به منظور بررسـي عوامـل مـوثر بـر نـابرابري درآمـد شـهري               
طـور كـه    همـان . هاي اقتصادي در دوره مذكور توجـه شـود        ، بايد به اثرات سياست    )1966 -2006(

شدن بر پايـه شهرنشـيني موجـب تغييراتـي در توسـعه صـنعتي،               اجراي سياست صنعتي  مالحظه شد،   
همچنين از متغيـر مجـازي بـه منظـور بررسـي تـاثير              . شودوري نيروي كار و نرخ شهرنشيني مي      بهره

 . كنيم روستايي استفاده مي-وقوع انقالب اسالمي بر نابرابري درآمد شهري
 :شود به صورت زير ارائه مي روستايي-آمد شهرينابرابري دربر اين اساس شكل تابعي 

)1(                        ( )1979,,,  DURPADIfSI =  
SI: شود روستايي، به صورت زير محاسبه مي-شاخص نابرابري درآمد شهري: 

( ) ( ) ( )[ ]XXXXSI 2112 100100loglog −−+= 
 GDPسـهم بخـش كشـاورزي در     .  اسـت  روستاييدرآمد سرانه    X1درآمد سرانه شهري و     X2 كه
تـوان   مساوي است با درآمد بخش روستايي و سهم بخش صنعت و خدمات را با اغماض مـي    تقريباً
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كه با تقسيم آن بر جمعيت روستايي ) Katouzian, 1978(معادل سهم ساكنين شهرها در نظر گرفت 
 آيد،و شهري به ترتيب درآمد سرانه روستايي و شهري بدست مي

ID:   گـذاري و    تركيبـي از، سـهم ارزش افـزوده، سـرمايه          يـك شـاخص   : شاخص توسعه صنعتي
 بدسـت   1هـاي اصـلي   باشد، كه با استفاده از روش مولفـه       شاغلين در بخش صنعت به كل اقتصاد مي       

  آمده است،

PA: وري نيــروي كــار در بخــش كشــاورزي، كــه بــه صــورت نســبت ارزش افــزوده بخــش  بهــره
 شود،كشاورزي به شاغلين در بخش كشاورزي تعريف مي

UR: از نسبت جمعيت شهري به كل جمعيت،نرخ شهرنشيني، كه عبارت است  
D1979 :       ها  صفر و بقيه سال    1979هاي قبل از    متغير مجازي انقالب اسالمي، مقدار آن براي سال
 .متغير روند زماني :T، وباشديك مي

 
 هاي آماريداده -5

گـذاري در    خدمات و سـرمايه    اطالعات آماري مربوط به ارزش افزوده بخش كشاورزي، صنعت و         
مربوط  آمار. آوري شده استاز منابع بانك مركزي جمع    ) 1997ل  به قيمت ثابت سا   (بخش صنعت   

ريـزي حاصـل    به شاغلين بخش كشاورزي و صنعت از دفتر اقتصاد كالن سازمان مديريت و برنامـه              
ز آمـار ايـران     هاي آماري جمعيت شهري، روسـتايي و كـل جمعيـت از منـابع مركـ               داده. شده است 

 .استخراج شده است
 

 روش برآورد الگو -6
 روستايي و متغيرهاي مطرح شـده در        -به منظور بررسي رابطه بين شاخص نابرابري درآمدي شهري        

الگـو از ايـن     . اسـتفاده شـده اسـت     ) ARDL(هـاي تـوزيعي     از الگوي خودتوضيح با وقفه    ) 1(رابطه  
.  يكسان برخوردار باشـند    2رها از يك درجه تجمعي    مزيت برخوردار است كه الزم نيست كليه متغي       

همچنين، عالوه بر برآورد ضرايب مربوط به الگوي بلندمدت، الگوي تصحيح خطا را نيز به منظـور       
                                                                                                                            
1- Principal Component Analysis. 

 .مراجعه فرماييد) 1381(فر  و سليميJohnson (2001)هاي اصلي به براي مطالعه بيشتر در مورد روش مولفه
2 - Integrated. 
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 .دهدمدت به تعادل بلندمدت ارائه ميتعادلي كوتاهبررسي چگونگي تعديل بي
 حاصـل از بـه   1ردار همجمعـي كنند كه اگـر بـ  ثابت مي) Pesaran & Shin, 1999(پسران و شين 

هـاي آن   هاي توزيعي كه وقفـه    كارگيري روش حداقل مربعات در يك الگوي خودتوضيح با وقفه         
به خوبي تصريح شده به دست آيد، عالوه بر اين كـه از توزيـع نرمـال برخـوردار خواهـد بـود، در                        

 .هاي كوچك از اريب كمتر و كارايي بيشتري برخوردار استنمونه
 :توان به صورت زير نشان دادرا ميARDL  گويفرم كلي ال

( ) ( ) uWXny ttittt
LSL ++= ∑

=
δθφ /

k

1i
t

, , 

( )  , =SLφS
p LLL ααα −−−− L2

211 
( )  , =n tLθnLnLL t

t
1

2
121110

θθθθ ++++ L 
 :كه در اين روابط

    XLX tt  L  عملگر تاخير زماني مرتبه اول به طوري كه   ، =−1
yt ،                              متغير وابسته موجود در مدل    ،

   
X ،                  بردار متغيرهاي توضيحي به كارگرفته شده در مدل   ، it 
  K ،                  متغيرهاي توضيحي به كارگرفته شده در مدل تعداد    ،
n1,,2n…n،     هاي بهينه مربوط به هر يك از متغيرهاي توضيحياد وقفه تعد    ، K 
  S ، و       تعداد وقفه بهينه مربوط به متغير وابسته مدل    ،
W .  فصليبردار متغيرهاي قطعي همچون عرض از مبداء، روند زماني و متغيرهاي    ، t

 
    

ــادير    ــامي مقـ ــراي تمـ ــولي بـ ــداقل مربعـــات معمـ ــتفاده از روش حـ ــا اسـ ــه فـــوق بـ   معادلـ

dS    و=2,1,0,...,
dn ot ki و   =,2,1,..., ) يعني به تعداد     =2,1,0,..., )1 1

+
+

d
k    مدل مختلف ARDL   تخمـين 

ها گردد و تمام مدل    در ابتدا از سوي پژوهشگر تعيين مي       dها يعني   د حداكثر وقفه  تعدا. شودزده مي 
)در دوره )nt d در مرحلــه بعــد بــا اســتفاده از يكــي از معيارهــاي . شــوند تخمــين زده مــي=+1, ,...

   AIC(2(آكائيك 
                                                                                                                            
1- Cointegrated.  
2- Akaike Information Criterion. 
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) 3 يا ضريب تعيين تعديل شده     HQC(2( كوئين   - ، حنان  1)SBC( بيزين   -شوارتز )  2
Rهاي وقفه

هـاي  به منظور تعيـين بهينـه وقفـه     ) SBC( بيزين   -در اين بررسي از معيار شوارتز     . شودبهينه تعيين مي  
نمايـد و در نتيجـه، تخمـين از         جـويي مـي   ها صـرفه  اين معيار در تعيين وقفه    . مدل استفاده شده است   

 ).Pesaran & Shin, 1999(درجه آزادي بيشتري برخوردار خواهد بود
 ECM(4(ضمن برآورد ضرايب الگوي بلندمدت، مدل تصحيح خطاي          ARDLدر ادامه، الگوي    

 . كندمطابق با مدل انتخابي در مرحله قبل را ارائه مي
مـدت متغيرهـا بـه تعـادل     الگوي تصحيح خطاي مزبور به منظور بررسي ارتباط نوسـانات كوتـاه      

ECT جملـه تصـحيح خطـا،   . دگيربلندمدت آنها مورد استفاده قرار مي t 1−
، همـان جملـه خطـاي     

كه با يـك وقفـه زمـاني در الگـو در نظـر گرفتـه       ARDL بلندمدت به روشحاصل از برآورد رابطه 
مـدت بـين صـادرات غيرنفتـي و متغيرهـاي      شود و ضـرايب الگـو مـنعكس كننـده رابطـه كوتـاه           مي

 .توضيحي است
. شـود تخمـين زده مـي     (OLS)دمدت به روش حداقل مربعات معمولي     رابطه فوق مانند رابطه بلن    

ECTضريب متغير  t 1−
اين ضريب نشـان    . دهنده سرعت تعديل به سمت تعادل بلندمدت است        نشان 

. شـود دهد چه سهمي از عدم تعادل در متغير وابسته طي دوره قبل، در دوره جاري تصـحيح مـي                  مي
 .متغير منفي و مقدار آن از منفي تا صفر تغيير نمايدين رود عالمت اانتظار مي

البته، قبل از برآورد رابطه بلندمدت ابتدا الزم اسـت، متغيرهـا بـه لحـاظ پايـايي و وجـود رابطـه                       
 روسـتايي مـورد بررسـي       -همجمعي بين متغيرهاي مستقل الگو و شاخص نابرابري درآمدي شهري         

 .قرار گيرند
 .آمده است) 4(اي الگو در جدول نتايج آزمون پايايي متغيره

امـا بررسـي آزمـون شكسـت     . بر اساس جدول فوق هيچ يـك از متغيرهـا در سـطح پايـا نيسـت       
 دچار شكست شده، كه شكست 1977 در سال    IDدهد كه   ساختاري پرون بر روي متغيرها نشان مي      

گيـري پايـا    ر تفاضل بقيه متغيرها با يك با    ). 4نمودار(باشد  آن از نوع شكست در عرض از مبداء مي        
 كه جمعـي از مرتبـه صـفر اسـت، جمعـي از              IDبه عبارت ديگر، همه متغيرهاي الگو بجز        . شوندمي

                                                                                                                            
1- Schwarz Bayesian Criterion. 
2- Hannan-Quinn Criterion. 
3- Adjusted R-Square. 
4- Error Correction Model. 
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 .هستند I(1)مرتبه يك 
 

  فولر تعميم يافته-خالصه نتايج حاصل از آزمون ريشه واحد ديكي) 4(جدول 
 با عرض از مبداء و روند با عرض از مبداء و بدون روند

 آماره آزمون متغير
مقادير 
بحراني 
 مكينون

 آماره آزمون وقفه
مقادير 
بحراني 
 مكينون

 نتيجه وقفه

SI 5279/1- 9499/2- 0 7038/0- 5468/3- 0 ناپايا 
ID 7812/0- 9499/2- 0 3228/1- 5468/3- 0 ناپايا 

UR 4461/1- 9499/2- 0 3560/3- 5468/3- 0 ناپايا 

طح
س

 

PA 3157/0 9499/2- 0 8022/2- 5468/3- 0 ناپايا 
DSI 2288/4- 9528/2- 0 4387/4- 5514/3- 0 پايا 

DUR 7327/2- 9528/2- 1 3074/6- 5514/3- 0 پايا 

به 
مرت

ل 
فاض

ت ول
ا

 

DPA 9645/6- 9528/2- 0 9377/6- 5514/3- 0 پايا 
 محاسبات تحقيق: نبعم

 
 .ز مبداء شده است دچار شكست از نوع عرض ا1977 كه در سال DIروند متغير ) 4(نمودار 

 
 

قبل از بحث درباره رابطه تعادلي بلندمدت بين متغيرهـاي موجـود در الگـو الزم اسـت آزمـون                    
براي انجام آزمـون همگرايـي از       . جمعي بلندمدت در بين متغيرهاي موجود صورت گيرد       وجود هم 

 بـه ايـن   .اسـتفاده شـده اسـت   ) Benerjee, Dolado & Master,1992(روش بنرجـي، دوالدو و مسـتر  
الگوي پوياي نابرابري   ) ARDL(هاي توزيعي   توضيح برداري با وقفه    منظور با استفاده از روش خود     

دهـيم و    قرار مـي   1هاي مدل را مساوي     حداكثر وقفه .كنيم روستايي را برآورد مي    -درآمدي شهري 
 بـه عنـوان   1 وقفـه   بيزين بـراي -را مطابق معيار شوارتز ARDL ) 0,0,0,1(مدل  Microfit 4 افزارنرم
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 .ارائه شده است) 5( مدل در جدول نيكه اكند بهترين مدل برآوردي انتخاب مي
پس از برآورد معادله پويا، فرضيه وجود و يا عدم وجـود همجمعـي بـين متغيرهـاي موجـود در                    

چنانچه مجموع ضرايب با وقفه متغير وابسته كـوچكتر از يـك باشـد، الگـوي                . شودالگو آزمون مي  
ن وجـود همجمعـي در الگـوي        بنـابراين بـراي آزمـو     .  به سمت تعـادل بلندمـدت گـرايش دارد         پويا

 : هاي زير انجام شود، الزم است آزمون فرضيهARDL هاي توزيعيبا وقفهخودتوضيح 

)2(                                              
0

1
: 1 0

p

i
i

H α
=

− ≥∑
 

∑
=

<
p

i
H

1
i1  01 - : α 

هاي بهينه متغير وابسته را تنها يك وقفه        تعداد وقفه ) SBC(  بيزين -ه اينكه معيار شوارتز   با توجه ب  
مورد نياز براي انجام آزمون فوق به صورت زيـر محاسـبه             tمقدار آماره   ؛  )=1P( انتخاب كرده است  

 : شودمي
)3(                      =

−
=

i
S

t i

α

α
)

) 1
76.5 

067498.0
161094.0

−=
−  

 براي مدل با عرض     095/0ت بحراني ارائه شده توسط بنرجي و همكاران در سطح اطمينان            كمي
فـرض صـفر رد و       لـذا    .باشـد  مـي  34/4 و   05/4از مبداء و عرض از مبداء و روند به ترتيب برابـر بـا               
 .شودوجود رابطه بلندمدت ميان متغيرهاي الگو تاييد مي

 
روستايي به روش -لگوي پوياي تابع نابرابري درآمدي شهرينتايج حاصل از آزمون همگرايي ا): 5(جدول 

ARDL 
 متغير برآورده شده ضرايب انحراف معيار tآماره 

)000/0 (0513/9 067498/0 61094/0 SI(-1) 
)006/0 (9268/2 012099/0 035410/0 ID 
)000/0 (5882/5 0026838/0 014998/0 UR 
)003/0 (1537/3- 000008618/0 00002718/0- PA 
)016/0 (5353/2 0039231/0 0099464/0- T 
)035/0 (1900/2- 025184/0 055153/0- D1979 

99/0=R2 99/0=R
2 19/2 D.W= )000/0 (34/964 = F 

 محاسبات تحقيق: نبعم
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نتايج . ين رابطه را برآورد كرد    توان ا پس از انجام آزمون و اطمينان از وجود رابطه بلندمدت مي          
 .آورده شده است) 6(برآورد رابطه بلندمدت براي صادرات غيرنفتي در جدول 

 ARDLروستايي به روش -نتايج تخمين بلندمدت تابع نابرابري درآمدي شهري): 6(جدول 

D1979 T PA UR ID متغير 
 ضرايب 091015/0 038548/0 -0006985/0 -025565/0 -14176/0

 انحراف معيار 024432/0 0010728/0 00002029/0 0079226/0 072684/0
)059/0(9503/1- )003/0(2268/3- )001/0(4425/3- )000/0(9338/35 )001/0(7252/3 tآماره 

 محاسبات تحقيق: نبعم
 

در ، D1997  متغيـر (درصـد   95، ضـرايب متغيرهـا از نظـر آمـاري در سـطح       )6(براساس جدول   
 . دار استمعني) درصد 94اطمينان  سطح

دهد توسعه صـنعتي و رشـد شهرنشـيني موجـب افـزايش نـابرابري درآمـد                 جدول فوق نشان مي   
 فنـاوري وري بخـش كشـاورزي، بهبـود        عـالوه بـر ايـن، بهبـود بهـره         . شـوند  روسـتايي مـي    -شهري
ب هـاي بعـد از انقـال      سياسـت همچنين نتايج گوياي آن است كه       . ها را كاهش خواهند داد     نابرابري

 .  روستايي را فراهم آورده است-اسالمي موجبات كاهش نابرابري درآمد شهري
مـدت ميـان متغيـر نـابرابري        در ادامه به برآورد الگوي تصحيح خطـا كـه بيـانگر ارتبـاط كوتـاه               

كه ضرايب مربـوط بـه آن   . پردازيمباشد مي  روستايي و متغيرهاي مستقل الگو مي      -درآمدي شهري 
 .اندشدهارائه ) 7(در جدول 

 

 روستايي-مدت نابرابري درآمدي شهريضرايب مربوط به الگوي كوتاه) 7(جدول 
 متغير برآورده شده ضرايب انحراف معيار tآماره 

)006/0 (9268/2 012099/0 03541/0 dID 
)000/0 (5882/5 0026838/0 014998/0 dUR 
)003/0 (1537/3- 000008618/0 00002718/0- dPA 
)016/0 (5353/2- 0039231/0 0099464/0- dT 
)035/0(1900/2- 025184/0 055153/0- 1979dD 
)000/0 (7641/5- 067498/0 38906/0- Ecm(-1) 

58989/0R2=                    53292/0=R
2                 1946/2 D.W=               )000/0 (3561/10 = F 

 محاسبات تحقيق: نبعم
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-دهد همانند ضرايب الگوي بلندمدت، ضرايب كوتاه      گونه كه نتايج جدول فوق نشان مي      همان
از نظر آمـاري در سـطح       باشند و همچنين همه ضرايب      مدت نيز از عالئم مورد انتظار برخوردار مي       

-ايج الگوي بلندمدت و كوتـاه     هاي موجود بين نت   عالوه بر اين از تفاوت    . دار هستند معني درصد   95
تر مطلقي كوچك  مدت نسبت به مقادير بلندمدت آنها از نظر قدر        مدت آن است كه ضرايب كوتاه     

 .باشندمي
 ecm )-1(اما آنچه كه در رابطه تصحيح خطا مورد توجه و داراي اهميت اساسي است، ضريب 

دار  معنـي  ز نظر آماري كامالً    برآورد شده كه ا    -38906/0اين ضريب در مدل مذكور معادل       . است
ضـريب  . مدت بـه سـمت تعـادل بلندمـدت اسـت          دهنده سرعت تعديل تعادل كوتاه    باشد و نشان  مي

مـدت بـه تعـادل       زياد تعديل عـدم تعـادل كوتـاه        جمله تصحيح خطاي مذكور نشان از سرعت نسبتاً       
يل دوره قبـل     درصـد از خطـاي عـدم تعـد         9/38دوره معـادل     به طوري كـه در هـر      . بلندمدت دارد 

باشـد  عالوه بر اين نتيجه مذكور بدين معني مـي        . گرددنابرابري درآمدي در دوره جاري تعديل مي      
 زماني كمتر از سه دوره الزم است تا خطاي تعادل كوتاه مدت تصحيح گردد و مـدل بـه                    كه تقريباً 

  .تعادل بلند مدت بازگردد
 

 گيريخالصه و نتيجه
:  محـور  سـه  روسـتايي در     -هاي شهري ي عمده شكاف برخورداري   هازمينهدر بخش اول مقاله،     

بـراي   با استفاده از شاخص سـوفرز       ناهمگوني در شرايط زندگي     و هاي آموزشي، بهداشتي  نابرابري
نتايج به دست آمـده حـاكي از آن اسـت           . مورد بررسي قرار گرفته است     1966 -2006دوره زماني   

 فاصــله گريكــدي شــهر و روســتا از ، منتخــبيهــا اســاس شــاخصبــر) 1966 -1976(كــه در دوره 
شـكاف شـهر و   ) 1976-2006(امـا در دوره بعـد   . ه اسـت تر شـد قي آنها عم  ني ب يند و نابرابر  ا هگرفت

البتـه هنـوز    . ه اسـت   نمود داي كاهش پ  يا مورد مطالعه به نحو قابل مالحظه      يهانهيروستا در اغلب زم   
 .  وجود داردي قابل توجهيهاي ناهمگوننطقه م دوني اني بي زندگيهاي از برخورداريدر برخ

بـه عنـوان مهمتـرين      ( روستايي   -هاي درآمد شهري  در بخش دوم، عوامل تاثيرگذار بر نابرابري      
هاي خودتوضيح با وقفه با استفاده از الگوي   ) روستايي -هاي شهري عامل در تعميق شكاف نابرابري    

 در اقتصـاد ايـران مـورد بررسـي          1963 -2006اني  هاي ساليانه در دوره زم     و داده  )ARDL (توزيعي
 .قرار گرفته است
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 نابرابري درآمد شهرنشينان و روستاييان      ،دهد كه توسعه صنعتي و رشد شهرنشيني      نتايج نشان مي  
 نـابرابري درآمـدي را كـاهش        فناوريوري بخش كشاورزي و بهبود      بهبود بهره . دهدرا افزايش مي  

وري نيـروي كـار در بخـش كشـاورزي در مقابـل توسـعه             اري بهـره   اما از آنجا كـه اثرگـذ       .دهدمي
اجراي سياست صـنعتي شـدن بـر مبنـاي شهرنشـيني،            صنعتي و رشد شهرنشيني به عنوان ديگر نتايج         

ستائيان را در مقابل شهرنشـينان      توان گفت كه اجراي اين سياست وضعيت رو       ، مي بسيار ناچيز است  
 جامعه روستايي مسببات مهاجرت روستائيان بـه شـهرها را           كه با انزواي اجتماعي   . وخيم كرده است  

 درصـد  22 شـهري  -، نرخ مهاجرت روسـتا    1966 -1976 در دوره زماني      كه به طوري . فراهم آورد 
 درصدي در نرخ مذكور در دهه      11كه در مقايسه با افزايش      )  ميليون نفر  5/3در كل   (افزايش يافت   

 ). Mohtadi, 1986(زايش يافته است دو برابر اف)  ميليون نفر6/1در كل (قبل 
هاي بعد از انقالب اسالمي موجبات كاهش نابرابري        آن هستند كه سياست   همچنين نتايج بيانگر    

 انيـ اند كـه از م     موجب كاهش شكاف مذكور شده     يعوامل متعدد . درآمدي را فراهم آورده است    
 در محصــوالت ييا خودكفــاســتي سبيــ در اثــر تعقيبهبــود بخــش كشــاورزتــوان بــه مــيهــا آن

 ي هـا  مـت ي ق اسـت ي س ي بخش و اجـرا    ني در ا  يدي اقالم مهم تول   ي برخ مهي ب ،ي كشاورز كياستراتژ
 ).Salimifar, 1998 ( محصوالت عمده اشاره نمودينيتضم

 روستايي موثر بود عبارت است از تعقيـب         -عامل ديگري كه در كاهش نابرابري درآمد شهري       
بـراي تحقـق ايـن      . ولت در دوره بعد از انقالب اسـالمي       سياست گسترش عدالت اجتماعي توسط د     

ــاد مســكن انقــالب اســالمي و     تشــكيل و ... هــدف نهادهــاي انقالبــي ماننــد جهــاد ســازندگي، بني
) 1979 -1980(طـوري كـه در دوره زمـاني    ه بـ ، هاي زيـادي را در ايـن راسـتا انجـام دادنـد          فعاليت

 ,Dehesh(بر اساس اصل مساوات بوده اسـت  بيشترين توجه دولت به توزيع مجدد ثروت و درآمد 

و شرايط بحراني ناشـي     ) 1980-1988(وقوع پيوستن جنگ ايران و عراق       ه  ولي متاسفانه با ب   ). 1994
 . از آن توجه دولت به اين مقوالت كمرنگ شد

نتايج برآورد مدل پويا نيـز وجـود رابطـه بلندمـدت بـين متغيرهـاي مـذكور و نـابرابري درآمـد                       
 نيز حاكي از آن است كه با وارد شدن يـك شـوك              ECMمدل  . ايي را تاييد مي كند     روست -شهري

 نـابرابري درآمـد     كشـد تـا    سـال طـول مـي      3  تـا  5/2به هر يك از متغيرهاي توضيحي مدل، حـدود          
 . گردد روستايي به سطح تعادلي خويش باز-شهري
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