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  چکیده

ي در تولید ناخالص داخلی وسـایر متغیرهـاي اقتصـادي و سیاسـی بـر توزیـع اعتبـارات تملـک         این مقاله به بررسی اثرات کمی سهم بخش کشاورز
با توجه به اینکه در ارتباط با بررسی چگونگی تخصیص بودجـه میـان   . پرداخته است 1384-1393هاي هاي کشور طی سالاي استانهاي سرمایه دارایی
گیري ناهمگنی مکانی باشد لـذا  شود و باید از رهیافتی استفاده نمود که قادر به اندازهمطرح می هاي مختلف کشور، مسأله ارتباط فضایی مناطق نیز بخش

هـاي  دهد که رویکرد توزیع اعتبارات تملـک دارایـی  نتایج نشان می. هاي تابلویی استفاده شده استدر این پژوهش از روش اقتصاد سنجی فضایی با داده
نتـایج  . باشد و در این رویکرد نیز ضابطه کارایی و نه برابري مورد عمل قرار گرفتـه اسـت  وده و بلکه برنامه محور میها سیاست محور نباي استانسرمایه

 رشـته  واسـطه  داخلـی، مصـرف   ناخـالص  تولیـد  در نفـت  و صـنعت ، خـدمات , هاي کشـاورزي بخش دهد که درآمدهاي استانی، سهمهمچنین نشان می
همچنـین بـه دلیـل    . انـد هـا در توزیـع اعتبـارات مـوثر بـوده     سرانه، جمعیت و مسـاحت اسـتان   داخلی ناخالص صولمح ،اقتصادي، نرخ تورم هاي فعالیت

هاي مجاور نیز در توزیـع اعتبـارات   ها و اثرات متقابل متغیرهاي توضیحی الگو در استانهاي مطالعه، مجاورت استانخودهمبستگی فضایی مثبت در داده
  .نقش داشته است

  
  ايمنطقه سیاست توسعه بودجه ریزي استانی، اقتصاد سنجی فضایی، : لیديک واژه هاي

 
 

   4 3 12 مقدمه
 هـاي سیاسـت  اجـراي  در دولـت  ابـزار  ترینمهم کشور هر بودجه
 از تـوجهی  قابـل  میزان. است کشور آن سیاسی و اجتماعی اقتصادي،

 از کـه  ايسرمایه هايدارایی تملک بودجه را دولت هايگذاريسرمایه
. دهنـد می تشکیل یابد، می اختصاص هااستان به سالیانه بودجه محل

 هـا استان بین منابع تخصیص در بویژه دولت اقتصادي رفتار حساسیت
 بـاال  بسیار اي،منطقه توسعه بر آن تأثیرگذاري عمیق درجه به توجه با

 سیاسـت  و اقتصـاددانان  توجـه  مـورد  همـواره  جهـت  همین به و بوده
 امـور  توسعه در ايسرمایه هايدارایی تملک بودجه. ستا بوده گذاران

 می ایفا را مهمی نقش اجتماعی ـ اقتصادي هايساخت زیر و زیربنایی
 بین ايسرمایه هايدارایی تملک بودجه تخصیص نحوه بنابراین. نماید
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 زیـرا  اسـت،  برخـوردار  ايالعـاده  فوق اهمیت از کشور مختلف مناطق
 محرومیـت  مسـتلزم  کشـور  در متـوازن  و ارپایـد  توسعه به یابی دست
 از و منـاطق  ایـن  در توسعه و رشد هايزمینه ایجاد و مناطق از زدایی

  .)9(است دیگر مناطق در تمرکز بردن بین
 تمطالعا راتعتباا و جهدبو بهینه تخصیص و یعزتو صخصو در

اي در مطالعـه ) 3( 5بریلیوکس و برکمن. ستا پذیرفته رتصو مختلفی
تأثیر متغیرهاي سیاسی، اقتصادي، جمعیتی، فضایی و زمانی  به بررسی

با اسـتفاده   1990-96هاي بندي ایاالت امریکا طی سالبر روند بودجه
-نتایج نشـان داد کـه قـدرت قـانون    . از روش اقتصاد سنجی پرداختند

اي بـر رونـد   گذاري و اجرایی و همچنین متغیرهـاي زمـانی و منطقـه   
ــأثیربودجــه در مطالعــه دیگــري . قابــل تــوجهی دارد بنــدي ایــالتی ت

-در خصوص بررسـی عوامـل تعیـین   ) 14(و همکاران  6المبرینیدیس
گذاري در زیرساخت عمومی کشـور  اي سرمایهکننده تخصیص منطقه
و بـا   1982-94ي زمـانی  هاي تـابلویی و دوره یونان با استفاده از داده

                                                             
5- Barrilleaux and Berkman 
6- Lambrinidis  
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، تراکم و متغیـر  روش اقتصاد سنجی دریافتند که متغیر سال انتخابات 
گـذاري بـر بودجـه    شـده در ابتـداي هـر دوره سـرمایه     سرمایه ذخیره

همچنین . هاي عمومی تاثیر گذاشته استتخصیص یافته به زیرساخت
هاي دولتی و سیاسی در تخصیص بودجه اثر نتایج نشان داد که قدرت

 عوامـل  تـأثیر  مطالعـه  به) 2011(گونزالس و همکاران . چندانی ندارند
 کشــور منطقــه 24 بــراي بودجــه تخصــیص در اقتصــادي و اســیسی

پرداختـه و   پانـل  روش از اسـتفاده  با 1993-2006 دوره طی آرژانتین
 تعلـق  هـا اسـتان  اکثـر  به بودجه اقتصادي، رویکرد اساس بر دریافتند

 از تواننـد  نمـی  شرایط واجد هاياستان از یک هیچ همچنین و گرفته
 بـه  شـهروندان  سیاسی رویکرد اساس بر. شوند حذف بودجه تخصیص

 که دهندمی رأي سیاسی نامزدهاي از افرادي به انتخابات در خود نوبه
 بودجـه،  تخصـیص  در همچنـین . دهنـد مـی  بیشـتري  وعـده  آنـان  به

 ریـیس  بـا  کـه  هـایی اسـتان  و دارد بیشـتري  تأثیر تاکتیکی استراتژي
یان میرشـجاع . کننـد  می دریافت بیشتري بودجه هستند متحد جمهور

اي بـه بررسـی اثـرات متغیرهـاي     نیز در مطالعـه ) 18(حسینی و رهبر 
هـاي اسـتانی بـا    اقتصادي و سیاسی مؤثر بر شیوه تخصـیص بودجـه  

پرداختنـد و   1379-86ي هاي تـابلویی طـی دوره  استفاده از الگو داده
نشان دادند که رفتار بودجه ریزي استانی در ایران کارایی محور بوده و 

رمایه اولیه استانی و تراکم جمعیت داراي رابطـه منفـی بـا    دو متغیر س
همچنین دولـت در  . باشندهاي سرانه تخصیص یافته میمیزان بودجه

هـاي بیشـتري را بـه    سال برگزاري انتخابات ریاست جمهوري، بودجه
از طـرف  .هاي با مشارکت انتخاباتی کمتر اختصـاص داده اسـت  استان

 بـراي  الگـوي  اي بـا بـرآورد  مطالعه در) 10(دیگر قاسمی و همکاران 
 طـی  تابلویی هايداده قالب اي درسرمایه دارایی تملک بودجه توزیع
 کارایی شاخص تاکتیکی، دریافتند که متغیرهاي1379-90زمانی دوره

دارایـی   هـاي تملـک  بودجـه  بر معناداري و مثبت اثر برابري وشاخص
  .دارند ايسرمایه

در قالـب شـکل حجـیم و پیچیـده     بندي بودجه) 13(به نظر هاید 
هـا، بیـان کننـده     خودش، بـه طـور همزمـان شـامل نتـایج سیاسـت      

هاي سیاستی، اهداف و موضـوعات مختلـف، مشـخص کننـده      اولویت
گیرنده عملکرد، اثرات و کارائی  تالش دولت براي ارائه خدمات و اندازه

در هایی سیاسی،  بر طبق نظر هاید  بودجه بندي در بخش. باشد آن می
بخشی اقتصادي، در بخش دیگـري حسـابداري و در بخـش دیگـري     

بر اساس مباحث سیاسی، بودجه منابع محـدود را  . امري مدیریتی است
در . دهـد  بین نیازهاي پیچیده، در تضاد و چندگانه اجتماع پوشش مـی 

امور اقتصادي و مالی، بودجه یک ابزار اولیه براي تعیین توزیـع مجـدد   
ده رشد اقتصادي و توسعه، ایجاد اشتغال کامـل، ضـد   درآمد، برانگیزانن

بر اساس اصول حسابداري، . باشد تورم و محافظ پایداري اقتصادي می
بودجه تعیین سقف براي مخارج دولت و در حقیقت چارچوبی قانونی و 

در نهایت از منظر مدیریتی، بودجه نشـان  . باشد آور براي دولت می الزام
هایی   مات عمومی تأمین شده و محدودیتدهد که از چه طریق خد می

ایـن  . گذاري صورت گیرد گیري و ارزش شود تا نظارت، اندازه ایجاد می
دهد که یک تئوري به طور کامل نخواهد توانست تمام  موارد نشان می

 . هاي بودجه بندي عمومی را بیان نماید جنبه
 سیاسی دقتصاا يلگوا به توجه با تا میکند شتال مقاله ینا

 که هدد پاسخ السؤ ینا به عمومی ابعـمن ايهـمنطق خصیصت
و  لگوا چه ساـسابر انرـیا هاي استانی درتملک دارایی يهاجهدبو

 نـیا از. دـناهدـش عـیزتو اـه نستاا نمیا در متغیرهایی چه از متأثر
 رـب مؤثر )تاکتیکی( سیاسی و )اي برنامه( ديقتصاا  ياـمتغیره رو،

قرار  سیربرمورد  هاي استانیتملک دارایی ياـههـجدبو یصـتخص
 .اندگرفته
  

  هامواد و روش
هاي ارایه شده در خصـوص چگـونگی توزیـع    در این قسمت الگو

هاي تابلویی فضـایی مـورد   اعتبارات بین مناطق و همچنین مدل داده
  .گیردبحث قرار می

  
  اي سرمایه هايدارایی تملک بودجه تخصیص نحوه 

 کـه  است اعتباراتی اي،سرمایه هايدارایی تملک هبودج از منظور
 دولـت  عمـومی  بودجه در و کلی صورت به ساله پنج عمرانی برنامه در
 و) ثابـت  اعتبارات عمرانی( عمرانی هايطرح اجراي جهت تفکیک، به

 و اقتصـادي  هـاي برنامـه  به مربوط جاري هايهزینه توسعه همچنین
. شـود بینـی مـی   پـیش ) رثابـت غی عمرانـی  اعتبـارات ( دولت اجتماعی

ـــه   ـــع منطق ــیص و توزی ــاي تخص ــوص الگوه ــات در خص اي  مطالع
طور عمده بر مبناي دو دسته متغیرهـا   هـا و منـابع عمـومی، به هزینـه

انـد؛ یعنـی در تخصـیص     اي بنا شده هاي تاکتیکی و برنامه و استراتژي
دي، منابع عمومی یک بخش از عوامل مؤثر مربوط به متغیرهاي اقتصا

باشد و بخش دیگر عوامل سیاسی  اي می منطقه-اجتماعی و جغرافیایی
  . است

بهترین الگوهاي نظري در خصوص بـاز توزیـع تـاکتیکی توسـط     
. انـد  طراحـی شـده) 7(و دیکزیـت و النـدرگان ) 16(لیندبک و ویبول 

ریـزان   در هر دو مطالعه فوق فـرض شـده اسـت کـه دولـت و برنامـه      
ـ  هـا منـابع    رو، آن از ایـن . ظ جایگـاه خـود دارنـد   کشوري تمایل به حف

کننــد کــه    هاي انتخابـاتی توزیـع مـی    اي در حوزه گونه عمومی را به
نتـایج تجربـی ایـن    . پیـروزي در انتخابات را برایشـان تضـمین کنـد   

هـایی بیشــتر توجـه    مردان به حـوزه دهد که دولت مطالعات نشان می
. دار بیشـتري هسـتند   و نوسـان  دهندگان مـردد  کنند که داراي رأي می

ایـن رأي دهندگان در صورت مشاهده منافع اقتصـادي، حاضـرند بـه    
هاي انتخاباتی کـه نامزدهـا    حوزه. نامزد یـا حزب مورد نظر رأي دهند

هایی  برنـد یـا حوزه بازنـد یـا می ها با فاصله اندك مـی یا احزاب در آن
انــد، داراي تعــداد    اشـتهکه در سابقه تاریخی خود نوسانات زیـادي د
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  ).4(دهندگان مردد هستند  زیـادي از رأي
معتقـد هسـتند   ) 6(در مقابل نظریات باال، کاکس و مـک کـوبینز   

سیاستمداران ریسک گریزنـد و اگرچـه تمایـل بــه بـرد در انتخابـات       
دهندگان مصـمم، ثابـت و    گـذاري بـر روي رأي دارنـد؛ ولـی سـرمایه

. شناخت این افراد نیز بســیار ســاده اسـت   . دهند وفادار را ترجیح می
مداران بیشترین رأي را از آنجا  هاي انتخاباتی که سیاست معموالً حوزه
هر یـک  . دهندگان وفادار بیشتري هستند انـد، صاحب رأي کسب کرده

از نظریات، موافقان و مخالفانی دارد و مطالعـات تجربـی متعـددي بـر     
 .شده استصحت یکی و رد دیگري نگاشته 

هاي ریاضی را براي توزیع تـاکتیکی   الگو) 5(اوله -کاستلز و سوله
اند که بـه طــور عمـده بـر محوریـت       هاي دولتی طراحی کرده بودجه
رسد ایـن الگـو   البته به نظر می. اند هاي عمرانی بنا گذاشته شده بودجه

هاي داراي پارلمان طراحی شـده اسـت کـه در آن،     بیشـتر براي نظام
در این الگو، حزب یا گـروه حـاکم در   . کند دولت را انتخاب می مجلس

حــوزه  Jاي بودجـــه عمرانـــی را در میـــان  گونــه دولــت مرکــزي بــه
کند که بیشترین تعـداد نماینـدگان منتخــب را از   انتخاباتی توزیع می

تـوان   بنابراین، مسـأله توزیـع بودجـه عمرانـی را مـی     . آن خـود سـازد
  ):18( صورت زیر نوشت به
)1(Max 

j jee                                                
s.t.  
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 j  ،ijتعداد نمایندگان منطقه  ej تعداد کل نمایندگان،  eکه در آن 
نشـان دهنـده    j  ,njمقدار بودجه سرانه تخصیص داده شده به منطقه 
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u(Fuv(که  jjjjj  آمده در حـوزه   دست بیانگر تعداد رأي بهj ، 

uj دهندگان در منطقـه   تـابع مطلوبیـت رأيj ،Fj    تــابع توزیــع رأي
هاي حزب  وري تالش شاخص بهره fj، θjبه متصدیان قدرت با چگالی 

تـابع مطلوبیـت راي   . باشـد  ضـریب الگرانـژ مـی    λو  jحاکم در حوزه 
که خود تابعی از سـهم  ) yj(نیز تابعی است از درآمد فرد ) uj(دهندگان 
وري نیـز در   شـاخص بهـره  . اسـت ) Cj(اي  هاي منطقه مایهسـرانه سر

یابدکـه متصـدیان، دانــش دقیقـی در خصـوص      صورتی افزایش مـی 
 .ها داشته باشند تقاضاي حوزه مورد نظر براي زیرساخت

ها بایـد بــه نحــوي توزیــع      کند که زیرساخت بیان می 2رابطه 
ایـن  . کسان شـود ها ی شـود کـه اثـر نهـایی بـر نمایندگان تمام حوزه

اول اثـر تغییـر در   : آیــد  اثر نهایی از ضرب دو عامـل بـه دسـت مـی    
دهندگان بــر انتخــاب نماینــدگان اسـت و دوم اثــر       مطلوبیت رأي

داراي  Fjحـال فـرض کنیـد کـه تـابع      . گـذاري بـر مطلوبیت سـرمایه

است که در ادامـه از دو تـابع بسـیار    ηj]، [-ηjتوزیع یکنواخت در بازه  
  :           شود ه مطلوبیت و تولید زیر استفاده میساد

)3(                                  
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پارامتري است کـه تحـدب تــابع مطلوبیــت نهــایی       ε ≤ 0که 

وري مخصوص هـر   ضریب بهره aj. کند نزولـی درآمـد را تضـمین می
اي زیرسـاختی در تابع تولید است کـه از  هـ توان سرمایه  α≥0حوزه و

1بـا دانسـتن   . کنـد  اي به حوزه دیگر تغییـر مـی   حوزه
i
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صورت زیر بازنویسی کرد توان به ، شرط مرتبه اول را می :  
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آید که  تم گرفتن و مرتب کردن اجزا، رابطه زیر بدست میبا لگاری

هـاي زیرساختی مطلوب هر منطقه را بدین گونـه   میزان حجم سرمایه
  :دهد توضیح می

)5                    (                                lncj=βj+σlnyj+lnψ  
  :که در آن

)6            (  σ=1+ε    ،βj=lnαj-lnλ  وlnψj=lnμj+lnθj+lnηj    
بـا افـزایش    jبنابراین مقدار مطلوبیت سرانه زیرساختی در منطقه 

قدرت سیاسی نیز در . یابـدافزایش می ψدرآمد سرانه و قدرت سیاسی 
اي الزم  هاي کمتري براي برد نماینـده  رأي) صورتی باال است که الف

ي سـو  وري باالتر منابعی که توسـط متصـدیان بـه    بهره) ؛ ب)µj(باشد 
بـاالتر بـودن چگـالی    ) و ج) θj(شـود   مناطق مـورد نظـر سـرازیر مـی  

دهندگان مردد و بـا   کـه بیـانگر سـهم رأي) ηj(دهنـدگان  نهـایی رأي
گـرا   دهنـدگانی اسـت کـه بسـیار ایـدئولوژیک و آرمـان       نوسان یا رأي

  .)18(نیستند
هــاي کـارایی محـور و     بـه دو دسـته اسـتراتژي) 19(اوله -سوله

کند که هر یک ممکن است مورد توجه دولتـی   ري محور اشاره میبراب
اي اقـــدام بـــه توزیـــع  باشــد کــه قصــد دارد بــا اســتراتژي برنامـــه

تخصــیص کـارایی محـور بـه معنـاي      . هـاي عمـومی کنــد  بودجـه
هاي غنـی و ثروتمنــد اسـت کـه بـه منظـور       گذاري در استان سرمایه

در . گیـرد  ها صورت مـی  ودهاي آنتأمین نیازهاي کنونی یا جبران کمب
مقابل این استراتژي، تخصیص برابري محور قرار دارد کـه ســعی در  
توزیـع یکسـان امکانـات در کشور دارد و توجه عمده خود را معطـوف  

  . نماید هاي کم درآمد می استان
اي  اوله یک الگو ریاضی براي بـاز توزیـع برنامـه   -کاستلز و سوله 

در اینجـا تـابع هـدف،    . دهنـد  اساسی پیشـنهاد مـی  مبتنی بـر قـانون 
اي  هـاي سـرمایه   حداکثر سازي رفـاه اجتمـاعی بـا اسـتفاده از بودجه

   :توانند در مناطق مختلف توزیع شوند است که می
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{i1, K, ij} 
است که در آن مقدار  CESبع رفاه اجتماعی باال و از نوع تا wکه 

ϕ اي  هاي تولید منطقـه  دهنده درجه پرهیز و مخالفت با نابرابري نشان
 ϕمقــدار  . تا یـک در حـال نوسـان اسـت     -∞اسـت و مقـدار آن از 

دهنـده قیـود موجـود در     که نشـان  ςتـابعی اسـت از بـردار متغیرهاي 
شـرط  . وص درجـه گریـز از نابرابري استقانون اساسی کشور در خص

  : صورت زیر است به) 6(مرتبه اول معادله 
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، )3(با توجه بـه اشـکال تـابعی تولیــد و مطلوبیــت در معادلــه    

هاي زیر ساختی در مناطق مختلـف   رابطـه زیـر بـراي توزیـع سرمایه
  :قابل استخراج است

 )9                     (                     jjj yc ln)(ln    
آن است که در اینجا از متغیرهـاي  ) 5(باال با معادله  تفاوت معادله

قدرت سیاسـی نشـانی نیسـت و بـه جـاي آن، قیـود قـانون اساسـی       
اگـر در  . انـد  اي بـر الگـو نمایــان شـده    صورت ضریب تولید منطقه به

را مقداري ثابــت در گــذر زمــان و مکــان در نظــر       σمعادله فوق 
توانـد  اي منطقـه، مـی بگیـریم، نوسانات کشش تولیدي ذخیره سرمایه

برابـري  _دهنده درجـه گریـز از نابرابري یا همان تبادل کـارایی  نشان
  ).5( اند تجمیع یافته ϕباشد که در 

  
 هاي تابلویی فضاییداده مدل

آوري شده در سطح فـردي، بـه طـور معمـول     هاي جمعدر نمونه
اما، با بررسی یـک  . نگرانی در ارتباط با همبستگی مقطعی وجود ندارد

این احتمال وجود دارد ... ها، شهرها و مقطع از کشورها، مناطق، استان
که مقاطع مطالعه داراي همبستگی مقطعی باشند که الزم است به آن 

 1ها بر تعامل فضـایی هاي مقطعی، تمرکز این الگوادهدر د. توجه گردد
. اسـت ) 4ناهمگنی فضایی( 3و ساختار فضایی) 2خودهمبستگی فضایی(

نماینـد  هاي وابستگی فضایی از اندازه فاصله اقتصادي استفاده میالگو
آورد کـه از لحـاظ   هاي مقطعی را فرآهم مـی که این امر نوعی از داده

   ).2. (زمانی استزمان در آمار سريساختار، مشابه با شاخص 
 یک الگو دوربـین فضـایی نامحـدود بـا اثـرات ثابـت فضـایی را        

  :توان به صورت زیر تصریح نمود می

                                                             
1- Spatial Interaction 
2- Spatial Autocorrelation 
3- Spatial Structure 
4- Spatial Heterogeneity 

)10 (        
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از پارامترهـاي   1در  Kنمایـانگر یـک بـردار     βمشـابه بـا    γکه 

ضایی است کـه  یک عنصر از ماتریس وزنی ف Wijناشناس اما ثابت و 
دهنده ترتیب فضایی واحدهاي نمونه مورد بررسی این ماتریس توضیح

تصریح یک ماتریس غیرمنفی از پیش Wفرض بر این است که . است
 . است Nشده از مرتبه 

توان به صورت اثرات ثابت یا به صورت اثرات خاص فضایی را می
تغیـر دامـی   در الگو اثرات ثابت، یـک م . اثرات تصادفی در نظر گرفت

گردد، در حـالی کـه در الگـو اثـرات     براي هر واحد فضایی معرفی می
شود که بـه  به عنوان یک متغیر تصادفی در نظر گرفته می μiتصادفی 

توزیـع گردیـده    σ2طور یکسان و مستقل با میانگین صـفر و واریـانس  
 ϵitو  μiهمچنین، فرض بر این اسـت کـه متغیرهـاي تصـادفی     . است

 ).8( باشندیگر میمستقل از یکد
با تصریح کردن ارتباط میان واحدهاي مقطعی، الگو میتواند شامل 
وقفه متغیر وابسته فضایی یا فرایند خودتوضیح فضایی در جملـه خطـا   

و الگـو   (SAR) باشد که به ترتیب تحت عنـوان الگـو وقفـه فضـایی    
الگو وقفه فضایی این فـرض  . شناخته میشوند (SEM) خطاي فضایی

گیرد که متغیر وابسته تابعی از متغیر وابسته مشاهده شده نظر میرا در 
اي از خصوصیات مکانی مشاهده شده در واحدهاي همسایه و مجموعه

  ):8( است

)11                     (
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ضریب خودرگرسیو فضـایی الگـو وقفـه فضـایی بـه طـور        δکه 

ي بـراي خروجـی تعـادلی یـک     معمول به عنوان یک تصریح قرارداد
شـود کـه در آن،   فرایند تعاملی فضایی یا اجتماعی در نظر گرفتـه مـی  

مقدار متغیر وابسته براي یک عامل به طور مشترك با عوامل همسایه 
  گردد تعیین می

کند که متغیر وابسته فرض می از سوي دیگر، الگو خطاي فضایی
ده و جملـه خطـایی   هاي مکانی مشـاهده شـ  تابعی از مجموعه ویژگی

  :ها استاست که همبسته میان مکان
)12                                                 (yit=Xitβ+μi+ϕit  

)13                                       (
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بـه عنـوان    ρنمایانگر جمله خطاي خودهمبسته فضایی و  ϕitکه 

  .شودیی شناخته میضریب خودهمبسته فضا
 γ=0اول اینکه : توان دو فرض را در نظر گرفتمی 10لذا در الگو 

:H0  0و دوم اینکه=βδ+γ :H0      باشد فـرض اول ایـن مسـأله را مـورد
توان به یک الگـو  دهد که آیا الگو دوربین فضایی را میآزمون قرار می



  1396تابستان ، 2، شماره31، جلد نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزي     140

و دوربین وقفه فضایی تقلیل نمود و فرض دوم این مسأله را که آیا الگ
توان به الگو خطاي فضایی خالصه نمـود مـورد آزمـون    فضایی را می

  ).2( دهدقرار می
  

  مدل تصریحی 
تصریح الگوي رگرسـیونی در ایـن پـژوهش مطـابق بـا ادبیـات        

قلمـرو مکـانی ایـن    . موضوع و مطالعات پیشین صورت گرفتـه اسـت  
ن باشـد و قلمـرو زمـانی آ   هـاي کشـور مـی   تحقیق شامل تمام استان

در این پژوهش از متغیر درآمـدهاي  . است) 93-1384(سال  10شامل
هـاي  استانی با توجه به مطالعات میرشجاعیان حسینی و رهبـر، متغیـر  

 ناخـالص  تولیـد  در نفت و کشاورزي، صنعت، هاي خدماتبخش سهم
اقتصادي بـر اسـاس نتـایج     هاي فعالیت رشته واسطه داخلی و مصرف

و المبرینیـدیس و همکـاران،    و رهبـر  طالعات میرشجاعیان حسـینی م
هاي نرخ تورم و نرخ بیکاري مطابق با مطالعـات هـو و اسـمیت    متغیر

سـرانه بـا    داخلـی  ناخالص ، متغیر محصول)1(و آفونسو و آلگره ) 12(
مبـانی نظـري ، متغیـر جمعیـت بـر اسـاس       ) 9(و ) 5(توجه به روابـط  

میرشجاعیان حسینی و و ) 15(مطالعات آفونسو و آلگره ، لیائو و ژانگ 
طالعـات میرشـجاعیان   ها بر اساس نتایج مرهبر و متغیرمساحت استان

. اي اسـتفاده شـده اسـت   به عنوان متغیرهـاي برنامـه  حسینی و رهبر 
عالوه بر متغیرهاي اقتصادي، جمعیتی و جغرافیایی، متغیرهاي سیاسی 

لعـات  با توجه بـه مطا . اندنیز به الگوي تخصیص بودجه اضافه گردیده
هـاي  متغیـر ) 10(میرشجاعیان حسینی و رهبر و قاسـمی و همکـاران   

مشارکت در انتخابات ریاست جمهوري و درصد آراي به رئیس جمهور 
هـا  باشند که از آناي میدهندهمنتخب در هر استان متغیرهاي توضیح

-بندي کشور اسـتفاده مـی  براي بررسی نقش سیاست در فرایند بودجه
  . گردد

به توضیحات فوق، الگو رگرسـیونی تخصـیص بودجـه را    با توجه 
  :توان به صورت زیر تصریح نمودمی

)14  (  
LnY=α0+ α1Lngrit+α2LnServit+α3LnIndit+ 

α4LnOilit+ α5LnCoit+ 
α6LnPrit+α7LnInfit+α8LnPcGdpit+ 

α9LnUnemit+α10LnExtit+α11LnPopit+α12LnElecit
+α13LnPvit+Uit 

هـاي  لگاریتم اعتبـارات تملـک دارایـی    LnYitکه در این رابطه ، 
 بخــش لگــاریتم ســهم t ،LnAgritدر زمــان  iاي در اســتان ســرمایه

 t، LnServitدر زمـان   iداخلی در اسـتان   ناخالص تولید در کشاورزي
در  iداخلـی در اسـتان    ناخـالص  تولید در خدمات بخش لگاریتم سهم

داخلـی   ناخالص تولید در صنعت بخش لگاریتم سهم t، LnInditزمان 
 ناخـالص  تولیـد  در نفت لگاریتم سهم t، LnOilitدر زمان  iدر استان 

 رشـته  واسـطه  لگاریتم مصـرف  t، LnCoitدر زمان  iداخلی در استان 

ــت ــاي فعالی ــتان   ه ــادي در اس ــان  iاقتص ــاریتم  t ،LnPritدر زم لگ
 t، LnInfitدر زمــان  iدر اســتان  قــانون مصــوب اســتانی درآمــدهاي

 t، LnPcGdpitدر زمـان   iدر اسـتان   )1390=100( نرخ تورملگاریتم 
 ،tدر زمــان  iســرانه در اســتان  داخلــی ناخــالص لگــاریتم محصــول

LnUnemit  بیکـاري در اسـتان    لگاریتم نـرخi   در زمـانt، LnExtit 
لگـاریتم   t، LnPopitدر زمـان   iجغرافیایی در استان  لگاریتم مساحت

 در لگـاریتم مشـارکت   t، LnElecitان در زم iجمعیت در استان  اندازه
لگـاریتم   LnPvit و tدر زمـان   iجمهوري در اسـتان   ریاست انتخابات

  . است tدر زمان  iمنتخب در استان  جمهور رئیس به آرا درصد
هاي آماري و برآورد الگو با استفاده از نـرم  در این پژوهش، آزمون

 GeoDaو  ArcGISافزارهـاي  پـذیرد و از نـرم  افزار استاتا صورت می
همچنـین از  . براي ایجاد ماتریس وزنی فضـایی اسـتفاده شـده اسـت    

مانند براي تعریف مـاتریس مجـاورت مرتبـه اول و از روش    الگوي رخ
  .سازي استفاده شده استردیفی براي نرمال

  
 نتایج و بحث

پیش از برآورد الگو الزم است که ایستایی متغیرهاي مطالعه مورد 
براي مثـال،  (هاي تابلویی در سطح کالن براي داده. دبررسی قرار گیر

شـود  به طور معمول فرض مـی ) ايدر سطح کشوري، استانی و منطقه
نهایت میـل  هاي زمانی به سمت بیکه تعداد مقاطع ثابت و تعداد دوره

نماید و با توجه به این مسأله الزم اسـت کـه آزمـون ریشـه واحـد      می
-به خصوصیات مجانبی آزمـون لـوین   با توجه . مناسب انتخاب گردد

، در این پژوهش از این آزمون براي بررسی ایستایی استفاده 1چو -لین
بر اساس نتایج . گزارش شده است) 1(گردد که نتایج آن در جدول می

تـوان رد کـرد و لـذا    فرض صفر مبنی بـر وجـود ریشـه واحـد را مـی     
  . باشندمتغیرهاي مطالعه در سطح ایستا می

هـاي  أیید ایستایی متغیرهاي مطالعه، لزوم استفاده از دادهپس از ت
در آزمون چاو فرضـیه  . شودتابلویی با استفاده از آزمون چاو بررسی می

هـاي  لزوم اسـتفاده از داده (یکسان بودن عرض از مبدأها بیانگر صفر 
لـزوم  ( عرض از مبدأها  متفاوت بودن و فرضیه مقابل نمایانگر) تلفیقی

 F، مقدار آمـاره  )2(بر اساس جدول . است) هاي تابلوییداده استفاده از
هـاي  و بنـابراین بایـد از داده   گیـرد در ناحیه رد فرضیه صفر قرار مـی 
  . تابلویی براي تخمین استفاده نمود

ترین آزمون جهـت بررسـی خودهمبسـتگی    آزمون موران متداول
نبـود  فـرض صـفر در ایـن آزمـون نمایـانگر      . ها استفضایی در داده

دهنده وجود خودهمبستگی خودهمبستگی فضایی و فرض مقابل نشان
، فرض صـفر مبنـی بـر نبـود     )2(بر اساس نتایج جدول . فضایی است

گردد و با توجه به عالمـت مثبـت آمـاره    خودهمبستگی فضایی رد می

                                                             
1- Levin–Lin–Chu 
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  . ها وجود دارداین آزمون، خودهمبستگی مثبت فضایی در داده
 

  LLCواحد  آزمون ریشهنتایج  - 1جدول 
Tablw 1- Results of LLC unit root test 

  متغیر 
Variable 

  مقدار آماره آزمون
Statistic test 

quant. 

  ارزش احتمال
Probability 

value  
LnY  -4.123  0.000  

LnAgr  -6.032  0.000  
LnServ  -6.415  0.000  
LnInd  -3.993  0.000  
LnOil  -11.217  0.000  
LnCo  -9.204  0.000  
LnPr -11.042  0.000  
LnInf  -6.698  0.000  

LnPcGdp  -13.033  0.000  
LnUnem  -4.736  0.000  

LnExt  -4.333  0.000  
LnPop -3.361  0.000  

  تحقیقهاي یافته: مأخذ
  Source: Research findings 

  
تـوان بـه   براي آزمون این مسأله که آیا الگو دوربین فضایی را می

و وقفه فضایی تقلیل داد یـا خیـر، از آزمـون    الگو خطاي فضایی یا الگ
گردد که فرض صفر آن براي الگو استفاده می) LR(نسبت راستنمایی 

-مـی  γ :H0=0و براي الگو وقفه فضایی  βδ+γ:H0=0خطاي فضایی 
بر اساس مطالب مطرح شـده، چنانچـه فـرض صـفر در هـر دو      . باشد

بـراي بـرآورد    آزمون نسبت راستنمایی رد گردد؛ الگو دوربـین فضـایی  
نمایـانگر آن اسـت کـه فـرض     ) 2(نتایج جدول . باشدالگو مناسب می

شود و بـر ایـن اسـاس    صفر در هر دو آزمون نسبت راستنمایی رد می
توان چنین نتیجه گرفت کـه الگـو دوربـین بـراي بـرآورد الگـوي       می

  .شودتخصیص بودجه مناسب می
ات تصـادفی در  براي انتخاب روش برآورد میان اثرات ثابت و اثـر 

. شـود از آزمون هاسمن اسـتفاده مـی  هاي تابلویی فضایی دادهرویکرد 
آزمون هاسمن در حقیقت آزمون فرضیه ناهمبسته بودن اثرات انفرادي 
و متغیرهاي توضیحی اسـت کـه بـر طبـق آن، ضـرایب تخمینـی در       

اگر بین جزء . شوندبرآوردهاي اثرات ثابت و تصادفی با هم مقایسه می
و متغیـر توضـیحی همبســتگی وجـود نداشـته باشـد، هــر دو       اخـالل 
از طـرف دیگـر، اگـر    . زن اثرات ثابت و تصادفی سازگار هستندتخمین

بین جزء اخالل و متغیـر توضـیحی همبسـتگی وجـود داشـته باشـد،       
زن اثرات ثابـت سـازگار و   زن اثرات تصادفی ناسازگار و تخمینتخمین

یـانگر عـدم همبسـتگی بـین     فرض صفر در ایـن آزمـون ب  . کارا است
-باشد و فرض مقابـل نشـان  متغیرهاي توضیحی و خطاي تخمین می

-نشان می) 2(مقدار آماره هاسمن در جدول . دهنده وجود ارتباط است
داري دهد که فرضیه صفر مبنی بر وجود اثرات تصادفی در سطح معنی

ـ  برآورد بـه ر بایست میتوان رد کرد و درصد را می 5  توش اثـرات ثاب
   ).2(انجام شود

  
  آماري يهاآزمون نتایج - 2جدول 

Table 2- Results of stastical tests 
رزش ا
  حتمالا

Probabilit
y value  

مقدار 
  آماره
Stat. 

quant. 

آماره 
  آزمون
Stat. 
test  

  آزمون
Test 

0.000  17.96 
F چاو  

Chow 
0.000  0.374  

Z موران  
Moran 

0.000  181.98 
χ2 ینسبت راستنمای  

Likelihood ratio 
0.000  219.40 

χ2 نسبت راستنمایی  
Likelihood ratio 

0.000  179.13 
H هاسمن  

Huasman 
  تحقیقهاي یافته :مأخذ

  Source: Research findings  
  

با توجه به مطالب بیـان شـده، حـال بـه تحلیـل اثـر متغیرهـاي        
هـاي  شود تا رویکرد تخصیص بودجه در اسـتان اقتصادي پرداخته می
لگـاریتم  "متغیرهـاي ) 3(بر اساس نتایج جدول . کشور مشخص گردد

 لگـاریتم سـهم  "، ")LnAgr( داخلی ناخالص تولید در کشاورزي سهم
 در صنعت لگاریتم سهم"، ")LnSer( داخلی ناخالص تولید در خدمات
 تولیـد  در نفـت  لگـاریتم سـهم  "،  ")LnInd( داخلـی  ناخـالص  تولیـد 

 سـرانه  داخلی ناخالص لگاریتم محصول" و ")LnOil( داخلی ناخالص
)LnPcGdp(" هـاي  داري بر بودجه تخصیص یافته به استاناثر معنی

کشور دارند کـه ایـن امـر نمایـانگر آن اسـت کـه رویکـرد دولـت در         
اي یا اقتصادي است و با توجـه بـه اثـر    تخصیص بودجه از نوع برنامه

فزوده بخش خدمات به استثناي متغیر سهم ارزش ا(مثبت این متغیرها 
توان چنین نتیجـه گرفـت   بر جذب بودجه می) در تولید ناخالص داخلی

که دولت در توزیـع اعتبـارات بـا هـدف گسـترش تولیـد، بیشـتر بـه         
  .هاي اقتصادي باالتر توجه نموده استظرفیتهاي با  استان

هاي مـالی و غیرمـالی   با توجه به سهم باالي خانوارهاي و شرکت
و بـا در نظـر   ) درصـد  75حدود (افزوده بخش خدمات در ایجاد ارزش 

زیربنایی توسط بخش  هايگذاريسرمایه از گرفتن این امر که بخشی
 لگـاریتم سـهم  "؛ اثـر منفـی متغیـر    )17( گیـرد خصوصی صورت مـی 

ــی ناخــالص تولیــد در خــدمات ــر تخصــیص بودجــه "داخل  تملــک ب
  .است اي مطابق با واقعیت اقتصادي ایرانسرمایه هاي دارایی

و  "داخلـی  ناخـالص  تولیـد  در صـنعت  لگاریتم سـهم "متغیرهاي 
اثـر مثبـت و    "داخلـی  ناخـالص  تولیـد  در کشـاورزي  لگاریتم سـهم "
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ایـن  . هاي کشـور دارنـد   داري بر بودجه تخصیص یافته به استان معنی
گذاري و تخصیص بودجه ملی در ایـن  دهد که سرمایهیافته نشان می

د و هر چه یک استان از لحاظ صنعتی و گیرها بیشتر صورت میبخش
تر باشد؛ بودجه تخصیص یافته به آن استان بیشـتر  کشاورزي پیشرفته

 دالیلـی  بـه ( کشاورزي هايزمین بودن عالوه بر این، خرد. خواهد بود
 حـاکم  ،)کشاورزي اراضی تفکیک و ارضی اصالحات ارث، قانون مانند
 سـرمایه،  تشـکیل  همس بودن موجب پایین مالکی خرده فرهنگ بودن
 هـاي شـیوه  ادامـه  و بخش در این بیشتر گذاريسرمایه به تمایل عدم

  ). 23( تولید شده است سنتی
مثبـت و   "داخلـی  ناخالص تولید در نفت سهم لگاریتم"اثر متغیر 

به طور متوسـط، در  . دار است که این یافته مطابق با انتظار استمعنی
ز بخـش نفـت، گـاز طبیعـی و     طول سه دهه اخیر، درآمدهاي حاصل ا

پتروشیمی بیش از پنجـاه درصـد بودجـه عمـومی کشـور را بـه خـود        
از این رو، دولت همواره به درآمدهاي نفتـی وابسـته   . انداختصاص داده

دهد گذاري خود را با اولویت این بخش صورت میبوده است و سرمایه
از طرف دیگر سالیانه دو درصد درآمد حاصل از فروش نفت خام ). 18(

اي بـه  هاي سـرمایه و گاز طبیعی نیز به صورت اعتبارات تملک دارایی
 ناخـالص  محصـول  لگـاریتم "متغیر . یابداستان مربوطه اختصاص می

از متغیرهاي مهم الگو است که بـا توجـه بـه عالمـت      "سرانه داخلی
اي تخصیص بودجه در رویکرد برنامه ضابطهتوان ضریب برآوردي می

دار این با توجه به اثرگذاري مثبت و معنی. یا اقتصادي را تشخیص داد
توان استدالل نمود رویکرد دولت در تخصیص بودجه مبتنـی  متغیر می

هـایی کـه داراي تولیـد ناخـالص داخلـی      بر کارایی است و به اسـتان 
-سرمایه هايدارایی تملک هباشند؛ سهم بیشتري از بودجبیشتري می

یافته ایـن پـژوهش مطـابق بـا نتیجـه مطالعـه       . یابداي اختصاص می
 .است میرشجاعیان حسینی و رهبر

بـر   ")LnPr( قـانون  مصوب استانی هايلگاریتم درآمد"اثر متغیر 
دار هاي کشور مثبـت و معنـی  بودجه عمرانی تخصیص یافته در استان

بودجـه سـاالنه اسـتانی مبتنـی بـر      از آنجـایی کـه تصـویب    . باشدمی
باشد؛ یافته پژوهش حاضر مطـابق  درآمدهاي استانی مصوب قانون می

 لگـاریتم نـرخ تـورم   "متغیـر  . ایـران اسـت   در ریـزي بودجـه  با فرآیند
)LnInf("      از دیگر متغیرهاي اقتصـادي موجـود در الگـوي بـرآوردي

اري بـر  ددهد ایـن متغیـر اثـر منفـی و معنـی     است که نتایج نشان می
این یافتـه مطـابق   . اي داردسرمایه هايدارایی تخصیص بودجه تملک

هاي اقتصادي است، زیرا با افـزایش نـرخ تـورم یـا شـاخص      با نظریه
. یابـد هاي کشور کاهش میکننده، رشد اقتصادي استانقیمت مصرف

هـاي عمرانـی   از سوي دیگر، افزایش نرخ تورم موجب افزایش هزینـه 
ـ می هـاي عمرانـی از لحـاظ    ین محیطـی، اجـراي طـرح   گردد و در چن

  . گردداقتصادي غیرقابل توجیه می
 اقتصـادي  هـاي  فعالیـت  رشـته  واسـطه  مصـرف  لگـاریتم "متغیر 

)LnCo(" داري بر بودجه تخصیص یافته به اسـتان اثر منفی و معنی-
هـاي بخـش   به طور کلی، مصرف واسطه در فعالیـت . هاي کشور دارد

باشد و بـا توجـه بـه اثـر     ها بیشتر میایر بخشخدمات در مقایسه با س
 ناخـالص  تولیـد  در خـدمات  لگـاریتم سـهم  "دار متغیـر  منفی و معنـی 

توان چنـین  هاي کشور میبر بودجه تخصیص یافته به استان "داخلی
-عنوان نمود که در فرایند توزیع اعتبارات، بیشتر بودجه تملک دارایـی 

یابـد کـه مصـرف رشـته     میهایی تخصیص اي به استانهاي سرمایه
این یافته نمایانگر آن . ها کمتر باشدهاي اقتصادي در آن استانفعالیت

) ايدر رویکرد اقتصـادي یـا برنامـه   (است که دولت از ضابطه کارایی 
 لگاریتم نـرخ بیکـاري  "متغیر  .نمایدبراي تخصیص بودجه استفاده می

)LnUnem(" هـاي  ه استانداري بر بودجه تخصیص یافته باثر معنی
تخصیص بودجه بدون در نظـر گـرفتن نـرخ بیکـاري در     . کشور ندارد

هاي کشور نمایانگر آن است که در فرایند اعطاي بودجه تملـک  استان
هـاي کشـور، بیشـتر توجـه بـر معیـار       اي به استانهاي سرمایهدارایی

ي برابري، زیرا در مناطق نیازمند و کمتر توسعه کارایی است تا ضابطه
  .یابدفته با نرخ بیکاري باالتر، اعتبارات کمتري تخصیص مییا

از آنجا که هدف نهایی بخش عمـومی، تـأمین نیازهـاي مـردم و     
-ساکنین یک کشور است؛ با افزایش اندازه جمعیت، تخصیص بودجـه 

در واقع، هنگامی که جمعیـت در  . هاي دولت نیز افزایش خواهد یافت
گذاري در امـور  ابد؛ نیاز به سرمایهییک محدوده جغرافیایی افزایش می

دهـد کـه اثـر    نتـایج نشـان مـی   ). 18( یابـد زیرساختی نیز افزایش می
 لگــاریتم جمعیــت "و  ")LnExt( مســاحت لگــاریتم"متغیرهــاي 

)LnPop("  هـاي کشـور مثبـت و    بر بودجه اختصاص یافته به اسـتان
سـاس  این یافته مطابق با تئوري اقتصادي است و بـر ا . دار استمعنی

توان چنین استدالل نمود با افزایش وسعت جغرافیایی و انـدازه  آن می
جمعیت، تخصیص اعتبارات فضا محور و جمعیت محور بیشتر خواهـد  

اي در بود که این یافته نمایانگر استفاده از رویکرد اقتصادي یا برنامـه 
  .اي استهاي سرمایهتوزیع اعتبارات بودجه تملک دارایی

 ریتم مشــارکت در انتخابــات ریاســت جمهــوريلگــا"متغیرهـاي  
)LnElec("  لگاریتم درصد آرا به رئیس جمهور منتخب"و )LnPv(" 

توان چنین اسـتدالل نمـود   باشند و میداري نمیاز لحاظ آماري معنی
هاي کشور که این متغیرهاي تاکتیکی در تخصیص بودجه میان استان

-ت سیاسی و حمایت از رأيدر واقع، حفظ قدر. داري ندارندتأثیر معنی
-دهندگان حامی از معیارهاي مهم در تخصیص بودجه تملک دارایـی 

باشـد و دولـت تنهـا از    هـاي کشـور نمـی   اي میان استانهاي سرمایه
  . نمایداي یا اقتصادي براي توزیع بودجه استفاده میرویکرد برنامه

ر هاي رگرسیون فضایی از ساختار پیچیده وابستگی فضـایی د الگو
ها کنند که این مشاهدات نمایانگر مناطق، استانمشاهدات استفاده می

باشند و پارامترهاي برآوردي آن شامل اطالعات ارزشـمندي از  می... و
تغییر در متغیر توضیحی مربوط . ارتباط میان مشاهدات یا مناطق است
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اثر (به یک استان بر بودجه تخصیص یافته به  آن استان اثرگذار است 
و عالوه بر این، این تغییر به طور غیرمسـتقیم بـر تخصـیص    ) تقیممس

در ). اثـر غیرمسـتقیم  (ها نیز تأثیرگذار خواهد بود بودجه در سایر استان
نتایج اثرات مستقیم متغیرهاي توضیحی الگو گزارش شـده  ) 5(جدول 

حال با در نظـر گـرفتن مقـادیر بـرآوردي، بـه بررسـی اهمیـت        . است
  . شودپرداخته میمتغیرهاي مطالعه 

  
  نتایج حاصل از برآورد الگو - 3جدول 

Table 3- Results of model estimation 
 متغیر

 Variable  
 ضریب

Coefficient  
 ارزش احتمال

Probability value  
LnAgr  0.316  0.000  
LnServ  -0.296  0.000  
LnInd  0.198  0.000  
LnOil  0.024  0.000  
LnCo  -0.379  0.000  
LnPr  0.167  0.000  
LnInf  -1.255  0.000  

LnPcGdp  0.317  0.000  
LnUnem  0.043  0.380  

LnExt  0.042  0.019  
LnPop 0.776  0.000  
LnElec -0.023  0.742  
LnPv -0.041  0.547  

  تحقیقهاي یافته :مأخذ
  Source: Research findings  

  
  حاصلضرب ماتریس مجاورت در متغیرهاي توضیحی -4جدول

Table 4- Cross nighberhood matrix of independent 
variables 

LnAgr 0.180 0.065 
LnServ 0.662 0.000  
LnInd 1.039 0.000  
LnOil -0.001 0.973 
LnCo -0.116 0.404 
LnPr -0.110 0.282 
LnInf -0.048 0.944 

LnPcGdp 0.213 0.175 
LnUnem -0.175 0.137 

LnExt -0.080 0.061 
LnPop -0.248 0.124 
LnElec 0.018 0.914 
LnPv 0.338 0.014 

  تحقیقهاي یافته :مأخذ
  Source: Research findings   

  
در خصوص اثرات مستقیم متغیرهـا بیـانگر آن   ) 5(یج جدول نتا  

  :است که 
اي نسـبت  هاي سرمایهجزئی خودي بودجه تملک دارایی کشش 

در سـطح   "داخلـی  ناخالص دتولی در کشاورزي بخش سهم"به متغیر 
  .باشددرصد می 32/0دار و برابر با درصد معنی 95اطمینان 

 تولیـد  در خـدمات  لگـاریتم سـهم  "اثر مسـتقیم و منفـی متغیـر     
یـک درصـدي   ) کاهش(دهد که با افزایش نشان می "داخلی ناخالص

سهم خدمات از تولید ناخالص داخلی در هر استان، بودجـه تخصـیص   
) افزایش(درصد کاهش  29/0ستان به طور متوسط حدود یافته به آن ا

هـاي  خودي بودجه تملک داراییکشش جزئی از سوي دیگر، . یابدمی
 ناخـالص  تولیـد  در صـنعت  بخـش  سـهم "متغیر نسبت به اي سرمایه
  . باشدمی 22/0و در حدود  مثبتداراي عالمت  "داخلی

ي اهـاي سـرمایه  هاي جزئی خودي بودجه تملـک دارایـی  کشش
-داراي عالمـت  "داخلی ناخالص تولید در نفت سهم"نسبت به متغیر 

دهـد  این یافته نشـان مـی  . باشنددرصد می 02/0هاي مثبت و برابر با 
هـاي اقتصـادي   که اثر مستقیم بخش نفت در مقایسه با سـایر بخـش  

 رشته لگاریتم مصرف واسطه"متغیر اثر مستقیم ضریب. باشدکمتر می
  . میباشد) -38/0(نیز معادل  "اقتصادي هاي فعالیت

قانون در یک اسـتان بـه    مصوب افزایش یک درصدي درآمدهاي
هـاي  درصدي بودجه تملک دارایـی  16/0طور متوسط موجب افزایش 

لگـاریتم  "ایـن اثـر مسـتقیم متغیـر     . شـود اي آن اسـتان مـی  سرمایه
 . باشددار میاز لحاظ آماري معنی "قانون مصوب استانی هاي درآمد
 "لگاریتم تورم"متغیر  اثر مستقیمعالمت دهد که تایج نشان مین 
در ایـن حالـت، کشـش    . هاي اقتصادي اسـت و مطابق با تئوري منفی
نرخ تـورم  نسبت به  ايهاي سرمایهبودجه تملک دارایی خودي جزئی

باشد و با ثابت بودن سایر شرایط، هـر یـک درصـد    می -14/1برابر با 
 کـاهش بـه طـور متوسـط باعـث      هر استانتورم در ) کاهش(افزایش 

درصـد   26/1در حـدود  بودجه تخصیص یافته به آن اسـتان  ) افزایش(
هـا در هـر   تخصیص بودجـه تملـک دارایـی   به عبارت دیگر،  .شودمی

   .باشدکشش میاب تورم آن استاننسبت به  استان
نسبت به  ايهاي سرمایهبودجه تملک دارایی خودي کشش جزئی

 32/0و برابر با  مثبتداراي عالمت  "سرانه داخلی صناخال محصول"
کند کـه بـا ثابـت بـودن سـایر      مشخص می این اثر مستقیم. باشدمی

 داخلـی  ناخـالص  محصولدر ) کاهش(شرایط، هر یک درصد افزایش 
) کـاهش (افـزایش به طور متوسط باعث در یک استان مشخص  سرانه

  .یشوددرصد م 32/0در حدود بودجه تخصیصی به آن استان
ــر مســتقیم متغیرهــاي   ــرخ بیکــاري"اث لگــاریتم "، "لگــاریتم ن

لگـاریتم درصـد آرا بـه    "و  "مشارکت در انتخابات ریاسـت جمهـوري  
باشـند و تغییـر در   دار نمیاز لحاظ آماري معنی "رئیس جمهور منتخب

داري در بودجه این متغیرها در یک استان مشخص موجب تغییر معنی
  . شودتان نمیاختصاص یافته به آن اس

از لحـاظ آمـاري    "لگاریتم جمعیت"و در نهایت اثر مستقیم متغیر 
به بیان دیگر، با فرض . باشدمی 77/0دار است و مقدار آن حدود معنی
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در جمعیـت  ) کـاهش (ثابت بودن سایر شرایط، هر یک درصد افزایش 
بوجه تخصیص یافته به آن استان ) کاهش(یک استان موجب افزایش 

دهنـده آن اسـت   همچنین، نتایج نشان. شوددرصد می 77/0 در حدود
داري داراي اثرمسـتقیم مثبـت و معنـی    "لگاریتم مسـاحت "که متغیر 

است به نحوي که با ثابت بودن سایر شرایط، به ازاي هر یـک درصـد   
در وسعت جغرافیایی یک اسـتان، بودجـه تخصـیص    ) کاهش(افزایش 

) کاهش(درصد افزایش  03/0د یافته به آن استان به طور متوسط حدو
  .یابدمی

  
  )الگو دوربین فضایی(نتایج اثرات مستقیم  - 5جدول 

Table 5- Results of direct effect (Spatial durbin model) 
  متغیر 

Variable 
  ضریب 

Coefficient  
  ارزش احتمال

Probability value  
LnAgr  0.328  0.000  
LnServ  -0.290  0.000  
LnInd  0.227  0.002  
LnOil  0.023  0.002  
LnCo  -0.384  0.000  
LnPr  0.167  0.000  
LnInf  -1.269  0.000  

LnPcGdp  0.324  0.000  
LnUnem  0.039  0.344  

LnExt  0.039  0.037  
LnPop 0.778  0.000  
LnElec -0.024  0.750  
LnPv -0.042  0.499  

  تحقیقهاي یافته: مأخذ
  Source: Research findings  

  
هاي فضایی آن اسـت کـه بـا اسـتفاده از     هاي دادهکی از مزیتی

را در شـکل اثـرات غیرمسـتقیم    ) خـارجی (توان اثرات فرعی ها می آن
اثرات غیرمستقیم متغیرهاي الگـو بـر   ) 6(در جدول . گیري نموداندازه

  : بر این اساس . فرایند تخصیص بودجه استانی گزارش شده است
 تولیـد  در بخـش کشـاورزي   ریتم سهملگا"اثر غیرمستقیم متغیر 

باشد و به ازاي هـر یـک   دار میاز لحاظ آماري معنی "داخلی ناخالص
در سهم کشاورزي از تولیـد ناخـالص داخلـی    ) کاهش(درصد افزایش 

یابـد، بـه   هاي مجاور تخصیص مـی اي که به استانیک استان، بودجه
  .یابدمی) کاهش( افزایش 54/0طور متوسط حدود 

 تولیـد  در خـدمات  لگـاریتم سـهم  "مستقیم یا فرعی متغیر اثر غیر
باشد و عالمت مثبـت آن  دار میاز لحاظ آماري معنی "داخلی ناخالص

یک درصدي سهم خدمات از ) کاهش(حاکی از آن است که با افزایش 
هـاي  تولید ناخالص داخلی یک استان، بودجه تخصیص یافته به استان

. یابدمی) کاهش(درصد افزایش  89/0مجاور آن به طور متوسط حدود 
نتایج نشان داد که متغیر سـهم خـدمات یـک اسـتان اثـر منفـی بـر        
تخصیص بودجه به آن استان دارد، در حـالی کـه اثـر غیرمسـتقیم آن     

در . یابـد هاي مجـاور افـزایش مـی   داللت بر این دارد که بودجه استان
ه توسط دولت گذاري و خدمات ارائه شدواقع برخی از پروژهاي سرمایه

باشند و هر چه مشارکت بخش خصوصـی در  محدود به یک استان می
اي کمتري براي توسـعه  آن استان بیشتر باشد؛ نیاز به اعتبارات بودجه

ها به طـور  از سوي دیگر، اجراي برخی پروژه. هاي خدماتی استطرح
-نماید و مشارکت در چنین پـروژه همزمان چندین استان را درگیر می

به دلیل دیربازده بـودن  (باشد از سوي بخش خصوصی کمتر میهایی 
اي هایی الزم است که اعتبارات بودجهو براي توسعه چنین طرح) هاآن

  .بیشتري در نظر گرفته شود
 تولیـد  در صـنعت  لگـاریتم سـهم  "کشش جزئی غیرخودي متغیر 

باشد و با فرض ثابـت بـودن سـایر    بزرگتر از یک می "داخلی ناخالص
، به ازاي هر یـک درصـد افـزایش در سـهم صـنعت از تولیـد       شرایط

هاي مجاور ناخالص داخلی یک استان، بودجه تخصیص یافته به استان
بـا توجـه بـه    . یابـد درصد افزایش مـی  88/1آن به طور متوسط حدود 

تـوان  هاي مثبت اثرات مستقیم و غیرمستقیم ایـن متغیـر مـی   عالمت
صـنعت بیشـتر باشـد، بودجـه     چنین استدالل آورد که هر چـه سـهم   

. تخصیص یافته به یک استان و مناطق مجاور آن بیشـتر خواهـد بـود   
برابـر   8یافته قابل توجه این است که اثر غیرمستقیم این متغیر حدود 

در واقع، در کنار تولیدات صنعتی یک استان الزم . اثر مستقیم آن است
کـه ایـن امـر    ها ایجاد گـردد  است که بسترهاي الزم براي عرضه آن

  . هاي مجاور استدلیلی بر ضرورت تخصیص بودجه بیشتر به استان
از سوي دیگر، نتایج مؤید آن اسـت کـه اثـر غیرمسـتقیم متغیـر       

بر خـالف اثـر مسـتقیم     "داخلی ناخالص تولید در نفت لگاریتم سهم"
در واقع، این یافتـه حـاکی از آن   . باشددار نمیآن از لحاظ آماري معنی

افزایش سهم بخش نفت از تولید ناخالص داخلی یک استان، است که 
هـاي  تنها موجب افزایش تخصیص اعتبـارات بودجـه تملـک دارایـی    

-اي تأثیر بـر اسـتان  شود و از لحاظ بودجهاي به آن استان میسرمایه
  . هاي مجاور ندارد

 هـاي  فعالیـت  رشته لگاریتم مصرف واسطه"اثر غیرمستقیم متغیر 
باشد و با توجه بـه  دار میدرصد معنی 90ح اطمینان در سط "اقتصادي

توان استدالل نمود که به ازاي هـر یـک درصـد    عالمت منفی آن می
مصرف واسطه در یک اسـتان، تخصـیص اعتبـارات    ) کاهش(افزایش 

هـاي مجـاور بـه طـور     اي به اسـتان هاي سرمایهبودجه تملک دارایی
بـا فـرض ثابـت    (بد یامی) افزایش(درصد کاهش  49/0متوسط حدود 

اثر غیرمستقیم این متغیر مشابه با اثر مسـتقیم آن  ). بودن سایر شرایط
برابـر اثـر    5/1داراي عالمت منفی اسـت و از لحـاظ مقـداري حـدود     

  . مستقیم میباشد
 "قـانون  مصوب استانی لگاریتم درآمدهاي"اثر غیرمستقیم متغیر 

یافته، درآمدهاي یـک  بر اساس این . باشددار نمیاز لحاظ آماري معنی
-استان تنها موجب افزایش اعتبارات تخصیص یافته به آن استان مـی 
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هـا  شود و این متغیر اثري بر اعتبارات تخصیص یافته به سـایر اسـتان  
این یافته مطابق با انتظار است، زیرا هر استان درآمدهاي مربوط . ندارد

نمایـد، مسـتقل   یبه خود را دارد و اعتباراتی که بر اساس آن دریافت م
  .هاي مجاور استاز درآمد استان

 ناخـالص  لگـاریتم محصـول  "درصد، متغیر  90در سطح اطمینان 
بـه  . داري اسـت ، داراي اثر غیرمسـتقیم مثبـت و معنـی   "سرانه داخلی

در محصول ناخـالص  ) کاهش(عبارتی، به ازاي هر یک درصد افزایش 
هـاي  بـه اسـتان  داخلی سرانه در یک استان، بودجه تخصـیص یافتـه   

  . یابدمی) کاهش(درصد افزایش  59/0مجاور به طور متوسط حدود 
لگـاریتم نـرخ   "، "لگـاریتم تـورم  "اثرات غیرمسـتقیم متغیرهـاي   

ــاري ــاحت"، "بیک ــاریتم مس ــت"، "لگ ــاریتم جمعی ــاریتم "و  "لگ لگ
دار از لحـاظ آمـاري معنـی    "مشارکت در انتخابات ریاسـت جمهـوري  

دهد که افزایش این متغیرها در یـک  ا نشان میهاین یافته. باشندنمی
هـاي  داري در بودجه تخصیص یافته به استاناستان باعث تغییر معنی

دهـد  نشان مـی ) 5(و ) 4(از سوي دیگر، نتایج جداول . شودمجاور نمی

که تغییر در متغیرهاي نرخ بیکـاري و میـزان مشـارکت در انتخابـات     
داري در بودجـه  معنـی  ریاست جمهوري موجـب افـزایش یـا کـاهش    

شـود  مجاور آن نمی) هااستان(تخصیص یافته به یک استان و مناطق 
  . باشددار نمیو اثرات مستقیم و غیرمستقیم این متغیرها معنی

لگـاریتم  "درصـد، اثـر غیرمسـتقیم متغیـر      90در سطح اطمینان 
باشد و دار میاز لحاظ آماري معنی "درصد آرا به رئیس جمهور منتخب

دهد که به ازاي هر یـک درصـد افـزایش    المت مثبت آن نشان میع
در یـک اسـتان،    "درصد آرا به رئـیس جمهـور منتخـب   "در ) کاهش(

هاي مجـاور بـه طـور متوسـط حـدود      بودجه تخصیص یافته به استان
دار نبـودن اثـر   با توجه به معنی. یابدمی) کاهش(درصد افزایش  52/0

استدالل نمود که هرچه درصد آرا به توان چنین مستقیم این متغیر می
هـاي  رئیس جمهور منتخب در یـک اسـتان بیشـتر باشـد، بـه اسـتان      

یابـد تـا از ایـن طریـق، یـک      ي بیشتري تخصیص میهمجوار بودجه
  .اي در کسب آرا ایجاد گرددهمگرایی منطقه

  
  )الگو دوربین فضایی(نتایج اثرات غیرمستقیم  - 6جدول 

Table 6- Results of indirect effect (Spatial durbin model)  
  متغیر 

Variable  
  ضریب 

Coefficient   
  ارزش احتمال

Probability value  
LnAgr  0.546  0.037  
LnServ  0.895  0.008  
LnInd  1.881  0.000  
LnOil  0.013  0.696  
LnCo  -0.492  0.065  
LnPr  -0.044  0.788  
LnInf  -0.954  0.470  

LnPcGdp  0.594  0.059  
LnUnem  -0.277  0.147  

LnExt  -0.122  -0.112  
LnPop 0.136  0.640  
LnElec 0.025  0.922  
LnPv 0.525  0.054  

  تحقیقهاي یافته: مأخذ
  Source: Research findings  

  
نیز در خصوص بررسی اثـرات کـل متغیرهـا بـر     ) 7(نتایج جدول 

  : دهد توزیع اعتبارات نشان می
 ناخـالص  تولیـد  در کشـاورزي  بخش سهم تملگاری"اثر کل متغیر 

نشـان   باشند و عالمـت مثبـت آن  دار میاز لحاظ آماري معنی "داخلی
کشاورزي از تولید ناخالص داخلی یک  دهد که افزایش سهم بخشمی

هاي استان موجب افزایش بودجه تخصیص یافته به آن استان و استان
  . گرددهمجوار می

 ناخـالص  تولیـد  در خـدمات  م سـهم لگـاریت "اثر مسـتقیم متغیـر   
دار و اثر کل دار، اثر غیرمستقیم آن مثبت و معنیمنفی و معنی "داخلی

). درصد 90در سطح اطمینان (باشد دار میاین متغیر نیز مثبت و معنی
به عبارتی، افزایش سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی یک استان از 

شـود و  آن استان می یک سو موجب کاهش بودجه تخصیص یافته به
هاي همجوار از سوي دیگر، موجب افزایش اختصاص بودجه به استان

توانـد بـه   همانطور که قبالً توضیح داده شد، این امر مـی . گرددآن می
هـا نیازمنـد   هاي باالسري باشد که اجراي آندلیل وجود طرح و پروژه

 . اعطاي اعتبار به چندین استان است
از  "داخلـی  ناخـالص  تولید در صنعت تم سهملگاری"اثر کل متغیر 
دهـد کـه افـزایش سـهم     باشند و نشان مـی دار میلحاظ آماري معنی
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هاي صنعت از تولید ناخالص داخلی یک استان موجب افـزایش  بخش
  . گرددي همجوار مینهابودجه تخصیص یافته به آن استان و استا

از  "اخلـی د ناخـالص  تولیـد  در نفـت  سهم لگاریتم"اثر کل متغیر 
ایـن  ) کاهش(به عبارت دیگر، افزایش . باشددار نمیلحاظ آماري معنی

بودجه تخصـیص  ) کاهش(متغیرها در یک استان تنها موجب افزایش 
هـاي  شود، بدون آنکه بر تخصیص بودجه استانیافته به آن استان می

  .مجاور اثرگذار باشد
  

  )الگو دوربین فضایی(نتایج اثرات کل  - 7جدول 
Table 7- Results of total effect (Spatial durbin model) 

  متغیر 
Variable 

  ضریب
Coefficient  

  ارزش احتمال
Probability value 

LnAgr  0.874  0.003  
LnServ  0.605  0.099  
LnInd  2.108  0.000  
LnOil  0.037  0.357  
LnCo  -0.876  0.002  
LnPr  0.122  0.479  
LnInf  -2.224  0.113  

LnPcGdp  0.919  0.006  
LnUnem  -0.238  0.259  

LnExt  -0.082  0.354  
LnPop 0.914  0.002  
LnElec 0.001  0.997  
LnPv 0.483  0.103  

  تحقیقهاي یافته: مأخذ
  Source: Research findings  

  
از لحـاظ   "سـرانه  داخلی ناخالص لگاریتم محصول"اثر کل متغیر 

بت بودن سایر شرایط، به ازاي هر باشد و با فرض ثادار میآماري معنی
در محصول ناخالص داخلی سـرانه یـک   ) کاهش(یک درصد افزایش 

هاي مجاور آن بـه  استان، بودجه تخصیص یافته به آن استان و استان
  . یابدمی) کاهش(درصد افزایش  91/0طور متوسط حدود 

مطابق با نتایج جـداول، اثـر مسـتقیم، غیرمسـتقیم و کـل متغیـر       
منفی و از لحاظ آمـاري   "اقتصادي هاي فعالیت رشته اسطهمصرف و"

دهد که به ازاي هر یـک  اثر کل این متغیر نشان می. باشددار میمعنی
مصرف واسطه یک استان، بودجـه تخصـیص   ) کاهش(درصد افزایش 

 87/0هاي همجوار به طور متوسـط حـدود   یافته به آن استان و استان
  .یابدمی) افزایش(درصد کاهش 

از لحاظ  "لگاریتم درآمدهاي استانی مصوب قانون"ثر کل متغیر ا
این یافته از آن جهت قابل توجه اسـت کـه   . باشددار نمیآماري معنی

. دار اسـت دار و اثر غیرمستقیم آن غیرمعنیاثر مستقیم این متغیر معنی
توان چنین استدالل نمـود کـه افـزایش درآمـدهاي     بر این اساس، می
ان تنها باعث افزایش بودجه اختصاص یافتـه بـه آن   تصویبی یک است

هـاي  اي اسـتان شود و تغییر در ایـن متغیـر شـرایط بودجـه    استان می

  .دهدهمجوار را تغییر نمی
، "لگاریتم درصد آرا به رئیس جمهور منتخـب "اثر کل متغیرهاي 

و  "لگـاریتم تــورم "، "لگـاریتم مسـاحت  "، "لگـاریتم نـرخ بیکـاري   "
از لحـاظ آمـاري    "در انتخابات ریاسـت جمهـوري   لگاریتم مشارکت"

در واقع، برآیند اثرات مسـتقیم و غیرمسـتقیم ایـن    . باشددار نمیمعنی
متغیرها حاکی از آن است که با تغییر این متغیرها، بودجـه اختصـاص   

  . یابدداري تغییر نمیهاي همسایه به طور معنییافته به مجموعه استان
باشـد  دار میاز لحاظ آماري معنی "معیتلگاریتم ج"اثر کل متغیر 

توان چنین استدالل نمود که جمعیت به عنوان یک عامل مهم و و می
  . هاي استانی استتاثیرگذار در تخصیص بودجه

  
  گیري و پیشنهادها نتیجه

به طور کلی، نتایج مطالعـه نشـان داد کـه رویکـرد دولـت بـراي       
اقتصـادي اسـت و ایـن     اي یـا تخصیص بودجه استانی از نـوع برنامـه  

محور از ارجحیت بیشتري نسبت بـه رویکـرد تـاکتیکی    رویکرد برنامه
الزم به ذکر اسـت کـه رویکـرد دولـت در تخصـیص      . برخوردار است

محـور نیـز بـر    محور نبوده و رویکرد سیاستبودجه صرفاً از نوع برنامه
أثیر هاي کشور تأثیرگذار بوده است، اما این تاختصاص بودجه به استان

مربوط به یک استان با درصد بـاالي آرا بـه رئـیس جمهـور منتخـب      
در واقع، از رویکرد سیاست محور براي ایجاد یک همگرایـی  . باشدنمی

به بیـان  . گردداي در کسب تعداد بیشتر آرا استفاده میمنطقه-سیاسی
تـوان چنـین   دیگر، در صورت در نظر گرفتن اثـرات غیرمسـتقیم، مـی   

هـاي مـورد   محور براي اسـتان دولت از رویکرد برنامه نتیجه گرفت که
هـاي مجـاور در تخصـیص    محور براي استاننظر و از رویکرد سیاست

  . بودجه استفاده نموده است
اي یـا اقتصـادي متشـکل از دو ضـابطه کـارایی و      رویکرد برنامه

نتایج این پژوهش نشان داد که دولـت اغلـب از ضـابطه    . برابري است
اي بـه  هـاي سـرمایه  تخصـیص بودجـه تملـک دارایـی     کارایی بـراي 

هـایی کـه از   بر این اساس، اسـتان . نمایدهاي کشور استفاده می استان
باشند؛ به طور نسـبی  ظرفیت و پتانسیل اقتصادي بهتري برخوردار می

  . نمایندبودجه بیشتري نیز دریافت می
خـدمات،  (هاي اقتصادي هاي پژوهش، سهم بخشبر اساس یافته

از تولید ناخالص داخلی بر بودجه تخصـیص  ) شاورزي، صنعت و نفتک
در واقع، این یافته نشان . باشندهاي کشور تأثیرگذار مییافته به استان

هاي اقتصادي خود سهمی از دهد که هر استان با توجه به پتانسیلمی
الزم بـه ذکـر   . نمایداي را دریافت میهاي سرمایهبودجه تملک دارایی

اي متفـاوت بـر   هاي اقتصادي به شـیوه ه هر یک از این بخشاست ک
هـاي  از لحـاظ مقـداري، بخـش   . باشـند تخصیص بودجه اثرگذار مـی 

هـاي اقتصـادي بـه ترتیـب     کشاورزي و نفت در مقایسه با سایر بخش
. اندبیشترین و کمترین میزان اثرگذاري بر تخصیص بودجه را دارا بوده
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دمات از تولیـد ناخـالص داخلـی اثـر     از لحاظ نحوه اثرگذاري، سهم خـ 
منفی بر بودجه اختصاص یافته به یک استان دارد، در حـالی کـه اثـر    

افزون بـر  . باشدهاي اقتصادي مثبت میبخش کشاورزي و سایر بخش
این، هر بخش اقتصادي عالوه بر این که بر اختصاص بودجه به یـک  

جـاور نیـز   هـاي م استان اثرگذار است، بر اختصاص بودجه بـه اسـتان  
بر اساس نتایج مطالعه، متغیرهاي درآمدهاي استانی . باشدتأثیرگذار می

داري بـر بودجـه تخصـیص یافتـه بـه      مصوب قانون اثر مثبت و معنی
در واقع، بودجه ساالنه هـر اسـتان مبتنـی بـر     . هاي کشور دارنداستان

از سوي دیگر، تخصـیص بودجـه   . باشددرآمدهاي جاري آن استان می
با درآمدهاي مصوب استانی تنها محدود به اسـتان مـورد نظـر    مرتبط 

هـاي دیگـر تأثیرگـذار    گردد و بر بودجه تخصیص یافته به اسـتان می
  . باشدنمی

در مجموع، با توجه به اثر مثبت متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه 
توان چنین برداشت نمود که کـارایی  هر استان بر تخصیص بودجه می

گــوي تخصـیص بودجــه نقـش بســیار مهمـی را ایفــا    اقتصـادي در ال 
تـوان بـراي متغیـر مصـرف واسـطه      گیري را مـی این نتیجه. نماید می

هاي اقتصادي هر استان نیـز بیـان نمـود، زیـرا نتـایج مطالعـه       فعالیت
هاي اقتصادي بیشتر نمایانگر آن است که هر چه ارزش افزوده فعالیت

استان کمتـر باشـد؛ بودجـه    ها براي یک یا مصرف واسطه این فعالیت
تورم بـر کـارایی و سـودآوري    . یابدبیشتري به آن استان اختصاص می

هایی که تورم باالیی باشد و در استانهاي اقتصادي اثرگذار میفعالیت
هـاي عمرانـی بـا هزینـه     رود کـه اجـراي طـرح   وجود دارد؛ انتظار می
هایی با تـورم  بنابراین، تخصیص بودجه به استان. بیشتري مواجه باشد
 . باال، کمتر خواهد بود

مسـاحت جغرافیـایی و    نتایج مطالعه نشان داد که اثـر متغیرهـاي  
دار هاي کشور مثبت و معنیجمعیت بر بودجه اختصاص یافته به استان

در واقع، نتایج مطالعه مؤید آن است که با افـزایش جمعیـت در   . است
اي بـراي اجـراي   دجـه یک محدوده جغرافیایی، نیـاز بـه اعتبـارات بو   

هایی که وسعت جغرافیـایی و  شود و استانهاي عمرانی بیشتر می طرح
جمعیت بیشتري داشته باشـند؛ سـهم بیشـتري از بودجـه را دریافـت      
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