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 05/12/89 :پذیرش  - 10/07/89:دریافت

 چکیده
شواهد تجربـی  . شود به تشدید نابرابری می منجر یکی از نگرانیها در مباحث رشد و توسعه این است که رشد اقتصادی

نیـز بـه دنبـال      قتصادی برخوردار بودند، تشـدید نـابرابری را  اند که بسیاری از کشورهایی که از رشد اهم نشان داده
شود این است که آیا رشـد  ال اساسی که در این زمینه مطرح میؤس. این نگرانی در کشور ما نیز وجود دارد. اند داشته

ـ      و  اقتصادی بخش حمل رای تمـام  نقل و ارتباطات که شرایط رقابت برابر و امکان دسترسی بـه امکانـات و فرصـتها را ب
تواند رشد همراه با توزیع مناسب درآمد را به دنبال داشته باشـد؟ در همـین راسـتا تحقیقـی      می ،کند اقشار فراهم می

هـای   برای بـرآورد، از داده . نقل و ارتباطات در توزیع درآمد است و  صورت گرفته که هدف از آن بررسی نقش حمل 
نتایج بیانگر آن اسـت کـه رشـد    . است  سنجی کمک گرفته شدهتصادمعمول در اقو روش  1348-1386آماری سالهای 

عالوه بر آن، . آورد نقل، رشد اقتصادی توأم با کاهش نابرابری درآمد را به ارمغان می  و  اقتصادی حاصل از بخش حمل
 ای لهای بـالقوه نقـل ایـران از پتانسـی     و  نقـل منطقـه، شـبکه حمـل      و  ایران در بخش حمل کبا توجه به موقعیت استراتژی

تر کند و از شکاف درآمدی خانوار متعادل و روستایی را درآمد در بین اقشار شهری  تواند توزیع برخوردار است که می
  .شهری و روستایی بکاهد

  درآمد، ضریب جینی، فرضیه کوزنتس، ساختار رشد  نقل و ارتباطات، توزیع  و  حمل: های کلیدیواژه

   مقدمه. 1
و توزیـع درآمـد در میـان اقشـار جامعـه، یکـی از        فقر روسـتایی 

روسـتاییان  . ترین و جدیدترین مسائل عصـر حاضـر اسـت    عمده
خود نیاز دارند محصوالتشـان را بـه پـول     برای رفع نیازهای اولیه 

نقل و ارتباطـات، بـه عنـوان پـل      و   صنعت حمل. نقد تبدیل کنند
کننـدگان آن،  خـدمات و مصـرف   ارتباطی بین تولیدکنندگان کاال، 

. نقش مؤثری در ایجاد فرصتهای شغلی و افزایش درآمد ملی دارد
 دارای توسـعه،  زیربنـای  و نیـاز  پیش عنوان به نقل و حمل بخش

 بـالقوه  اسـتعدادهای  و امکانات باروری در کارآمد و اساسی نقش

ناگسسـتنی   پیونـد  مسافر، و بار طریق جابجایی از است که جوامع
موجـب   و آوردمـی  فـراهم  را توسـعه  و درشـ  مختلف عوامل بین

مختلـف   تـر بخشـهای  گسـترده  و ترسریع چه هر تقویت برقراری

                    گـــرددیمـــ کشـــور فرهنگـــی و اجتمـــاعی ،اقتصـــادی
  تـر گسـترده  و تـر سـریع  چـه  هـر  تقویـت  برقـراری 
ارجـرودی و  رضایی[شود یم کشور فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،

نقل کـارآ،    و در گذشته، فقدان سیستمهای حمل  ]1387همکاران، 
به مشکالت اساسی برای اقشار جامعه بخصوص روستاییان  منجر

سازی، باال بـودن  عدم وجود بازاریابی، تأسیسات ذخیره. شده بود
نقل و ارتباطات، نداشـتن دسترسـی    و  آور حمل  های سرسام هزینه

ــای           ــع نیازه ــد و رف ــرای خری ــاالی اساســی و ضــروری ب ــه ک ب
قابـــل تـــوجهی                    اولیـــه، در افـــزایش نـــابرابری درآمـــد نقـــش

  .]1375 شاه شجایی، [داشت 
حتی فقدان دسترسی به اطالعات و آمـوزش، منجـر بـه افـزایش     

شـد و از سـویی در    های تولید و قیمت نهایی محصول مـی  هزینه
دسترس نبودن اطالعات بازار فـروش، ناکـارآیی حمـل و نقـل و     
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را تحـت تـأثیر         هـای آن، درآمـد روسـتاییان     مناسب نبودن هزینـه 
  . شد داد و منجر به افزایش شکاف شهری و روستایی می قرار می

نقـل، ایـن     و  حال با توجه به توسعه و بهبود زیرساختهای حمـل 
نقـل و   و  شود که رشد اقتصادی حاصل از حمـل   سؤال مطرح می

ارتباطات توانسته نـابرابری درآمـد را کـاهش دهـد؟ آیـا توسـعه       
و ارزش افــزوده آن توانســته درآمــد  نقــل  و  هــای حمــل شــبکه

روستاییان را تحت تأثیر قـرار دهـد و منجـر بـه کـاهش شـکاف       
درآمدی خانوار شهری از روستایی شود؟ در همین راستا تحقیقی 

صورت گرفته است که به بررسی اثر ارزش افزوده سـرانه بخـش       
انوار نقل و ارتباطات بر توزیع درآمد و شکاف درآمدی خ و  حمل 

  .پردازدروستایی از خانوار شهری می
  
  ادبیات موضوع. 2

 مبانی نظری 2-1
درآمـد و عوامـل مـؤثر بـر آن      مکاتب اقتصادی در مـورد توزیـع   

تشـدید نـابرابری در     مکاتـب کالسـیک  . های متفاوتی دارند نظریه
. داننـد  درآمد را یکی از آثار اولیه رشد سریع اقتصـادی مـی   توزیع 

ــده  ــه عقی ــ  ب ــس  آن ــق پ ــد از طری ــای پردرآم ــداز و  ان گروهه ان
کننـد   گذاری، زمینه را برای بهبود رشد اقتصادی فراهم مـی  سرمایه

گروههای کـم درآمـد جامعـه، صـرف مخـارج مصـرفی        و درآمد 
انــداز و شــود و درآمــدی بــرای پــس شــان مــی زنــدگی روزمــره

سایر . ماند که منجر به رشد اقتصادی شود گذاری باقی نمی سرمایه
داننـد نـه    مـی  1مکاتب اقتصادی، رشد اقتصـادی را رشـد فقـرزدا   

 3و رشد اقتصادی را به سه دسـته فقـرزدا، فقـرزا و سـرریز    2فقرزا
  . ]1386ابونوری،  [کنند بندی می شده تقسیم
حــداکثر کــردن رشــد اقتصــادی، محــور   1960و 1950  در دهــه

ه پـایین  رفت که فقرا از اثر نفوذ ب سیاستهای توسعه بود، انتظار می
ولی در اواخر . مند شوند منافع حاصل از رشد سریع اقتصادی بهره

مشخص شد که منافع رشـد سـریع اقتصـادی نـه تنهـا       1960 دهه
رسد، بلکه گروههای بسـیاری از رشـد هـیچ     بسیار دیر به فقرا می

تجربه هم نشان داده که در . ]64:1379 ،مهرگان[برند منفعتی نمی
ها که انتظار بهبود  شدن کشور با صنعتی همگام 1950و  1940دهه 

رفـت، علیـرغم ایـن انتظـار،      درآمد و کاهش نـابرابری مـی   توزیع 
شدن نائـل   هایی که به رشد اقتصادی قابل توجهی از صنعتی کشور

. درآمد نیز گرفتار آمدنـد  شده بودند، به تشدید نابرابری در توزیع 
شـدن و رشـد    یدرآمـد در اثـر صـنعت    تشدید نابرابری در توزیـع  
دن، منجر بـه تقویـت نظریـه مکتـب     ش  اقتصادی حاصل از صنعتی

هـای بعـدی، از ایـن     ولـی در دهـه  . شـد  1950 کالسیکها در دهه 
تـرین انتقـادی کـه    مهـم . آمـد  عمـل   های جدی به  نظریات، انتقاد

ای  مطالعه 1955وی در سال . بود 4صورت گرفت توسط کوزنتس
کـوزنتس در  . درآمـد انجـام داد    در مورد رشد اقتصادی و توزیـع 

اش، توزیع درآمد را در یک برش مقطعی از کشورهایی بـا   مطالعه
یافتگی بررسی کرد و به این نتیجـه رسـید     سطوح مختلف توسعه

گـذارد   که نابرابری درآمد طی اولین مراحل رشد رو به افزایش می
شـود و بـاالخره طـی مراحـل بعـدی کـاهش        تراز می و سپس هم

  . [Kuznets, 1995]د یاب می
   درآمد در مقابل رشـد اقتصـادی بـه منحنـی      چنین تغییرات توزیع

U کوزنتس توسعه اقتصادی را یک . وارون کوزنتس شهرت یافت
) شـهری (به اقتصاد نوین ) روستایی(فرآیند گذار از اقتصاد سنتی 

این فرآیند گذار اقتصـادی تـوأم بـا رشـد اقتصـادی      . کند بیان می
در طی مراحل اولیه این گذار اقتصادی، رشد اقتصادی ولی . است

چندانی مشاهده نخواهد شد و گروههای پایین درآمـدی از رشـد   
شوند، بلکه حتی ممکن است از آن متضرر نیز بشوند  مند نمی بهره

ولـی در طـی مراحـل    . شـود  تر  درآمد در جامعه نامتعادل و توزیع 
  شـوند و توزیـع   مند مـی هگذار، از رشد اقتصادی بهر بعدی فرآیند 
  . گرددتر می درآمد متعادل

ــان   ــاً همزم ــز تقریب ــدور نی ــه  ) 1957، 1956(کال ــوزنتس ب ــا ک ب
درآمــد پرداختــه          بنــدی مــدل رشــد اقتصــادی و توزیــع  صــورت

وی به گسترش مدل رشـد  . است که به مدل کمبریج شهرت یافته 
درآمـد را بـه    هارود دومار پرداخته و رابطـه بـین رشـد و توزیـع     

با این فرض که اقتصاد . است صورت تابع درآمدی مشخص کرده  
انـداز درآمـد ناشـی از سـود از      در اشتغال کامل هست و نرخ پس

تر است، رابطه مستقیمی بین سـهم  درآمد، ناشی از دستمزد بزرگ
هرچـه توزیـع   . گـذاری وجـود دارد   سود در درآمد و نرخ سرمایه

رمایه تغییر کند، میزان بیشـتری از درآمـد   درآمد به نفع صاحبان س 
تبـع آن رشـد اقتصـادی     یابد و بـه   گذاری اختصاص می به سرمایه

  .]1378نیلی، [تر اتفاق خواهد افتاد  سریع
وجود نظریات کالسیکها، کـوزنتس و کالـدور در مـورد رشـد و     

درآمد و تفکر غالب اقتصادانان بر وجود ارتباط میان رشـد   توزیع 
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گذاران کشورهای در حـال توسـعه را بـه     درآمد، سیاست  و توزیع
بانک جهانی در پـی برطـرف کـردن چالشـهای     . چالش فراخواند

های در حال توسـعه، تـیم تحقیقـاتی بـه سرپرسـتی       فکری کشور
وی معتقد . هولیس چنری برای بررسی این موضوع اختصاص داد

درآمـد نسـبت بـه     است که رابطه بـین رشـد اقتصـادی و توزیـع     
سیاستگذاری تغییرات قابـل تـوجهی   . یاستگذاری حساس استس

همچنـین وی معتقـد   . گـذارد  درآمد از خود بر جای می در توزیع 
است که پیگیری و دستیابی به رشد اقتصادی به معنای دستیابی به 

برخی از راهبردهای رشد اقتصـادی منجـر   . هر نوع رشدی نیست
رآمـد جامعـه   به بهبود چشمگیری در وضـعیت گروههـای کـم د   

های رشد، منجر بـه بهبـود    شود و در مقابل آن برخی از راهبرد می
  .شود وضعیت گروههای باالی درآمدی می

نقــل یکــی از زیرســاختهای اصــلی و یکــی از   و  بخــش حمــل 
بخشهایی است که عالوه بر اثر مستقیم آن بر رشـد اقتصـادی، در   

بخـش  توسعه و رشد اقتصادی سایر بخشهای اقتصادی بخصوص 
ارزش افزوده ایجاد شـده در بخـش   . کشاورزی نقش بسزایی دارد

نقل به عنوان یکی از بخشهای زیربنایی رشد اقتصـادی و    و حمل 
  . ]1388بابازاده، [توسعه اقتصادی کشور است 

. شـوند  مند مـی   فقرا نیز از اثرات رخنه به پایین رشد اقتصادی بهره
ــک  ــادی  در ی ــد اقتص ــودی رش ــان عم ــل  جری ــش          ازحاص بخ

ینـد طبیعـی   آبه تدریج و از طریق یک فر حمل و نقل و ارتباطات
به این معنـا کـه منـافع حاصـل از      ،شود از اغنیا به فقرا سرریز می

 ی،رسد و آنگاه در مرحله بعـد  ابتدا به ثروتمندان و اغنیا می ،رشد
آنها این منـافع را هزینـه کننـد، فقـرا در یـک جریـان        هنگامی که

ـ  شوند مند می هاز کانال اغنیا از رشد اقتصادی بهرعمودی  ن ، بـه ای
        ترتیــب رشــد اقتصــادی بــه خــودی خــود از طریــق بکــارگیری  

البتـه بخـش           . سـازد  می برطرفنابرابریهای درآمد را  ،عوامل بازار
هـای   هـا و هزینـه   نهـاده  نقل و ارتباطات در کاهش قیمت  و  حمل 

  . نیز نقش بسزایی داردو خدمات  تولیدی کاال 
همچنــین بخــش حمــل و نقــل و ارتباطــات در کــاهش تفــاوت  

ــه ــود رقابــت منطق ــق تجــارت و   ای و بهب ــاطق از طری ــذیری من پ
ای است کـه کـارآیی تولیـد را بـا توزیـع       جابجایی کاالها به گونه

های اقتصادی دارند از طریق کـاهش   فرآیندهایی که فرصت صرفه
. دهند ای افزایش می کاهش تفاوت منطقهنقل و  و  های حمل  هزینه

تباطات بـر سـاختار و فضـای    نقل و ار  و  در کل، تأثیری که حمل

گذارد باعـث تمرکـز و عـدم تمرکـز فعالیتهـای       کشور میکالبدی 
اقتصادی در مناطق مختلف کشـور، رشـد منـاطق در دسـترس و     

. ]224:1376 محمـودی، [شـود   رکود مناطق دور از دسـترس مـی  
 توانـد   حمل و نقل یکی از بخشهایی است کـه مـی   بخش بنابراین

در صدد رفع علل باالبودن نابرابری درآمد، عـدم تقاضـای کـافی،    
   .برآید... رکود اقتصادی، مشکالت ساختاری و 

  
مطالعات تجربی  2-2  

 6، هـاروی اوشـیما  )1960( 5بعد ازکـوزنتس، ایروینـگ کـراویس   
، کـاکوانی،  )2002(  8زا،  پانی)1998( 7دوسل و ولدخانی ،)1962(

بـا  ... و ) 2004( 10، ورییمـی و ارهـارت  )2003( 9خاندکر و سان
وارون کـوزنتس را مـورد    Uهای مقطعـی، نظریـه    استفاده از داده

هـای کالسـیکها    اند و به نتایج متضـاد بـا نظریـه    بررسی قرار داده
رشـد  . انـد  اند و نظریه کـوزنتس را مـورد تأییـد قـرار داده     رسیده
درآمد نیست بلکه منجر به بهبـود   دی نه تنها متضاد با توزیع اقتصا

ولی برخی از مطالعاتی که با اسـتفاده از  . شود رآمد نیز می توزیع د
است صـحت   زمانی برای کشور خاصی انجام شده  های سری  داده

  .اند فرضیه کوزنتس را مورد تردید قرار داده
زمـانی   های سـری   ز دادهبا استفاده ا)  1998( 11دینینگر و اسکوایر

هـای مـورد    درصـد از کشـور   90به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه در     
معکوسـی بـین رشـد و توزیـع      Uگونه ارتبـاط   شان، هیچ بررسی

  .درآمد وجود ندارد 
در بررسیهایشـان از کشـورهای مختلـف    ) 1996( 12چن و رالیون

وارون در کشـورهای   Uجهان به این نتیجـه رسـیدند کـه نظریـه     
ولی در سایر کشـورهای   ،ی و آسیای میانی مورد تأیید استاروپای

درآمد وجـود    گونه ارتباط میان رشد اقتصادی و توزیع جهان هیچ
  .توزیع درآمد بستگی به شرایط ساختاری هر کشور دارد. ندارد

در ارتباط با اثر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد، چنری و کـاکوانی  
ــد     ــه رش ــد ک ــد بودن ــان معتق ــد کروس ــه                خان ــادی از چ اقتص

.             گـذار اسـت   درآمـد تـأثیر    راهبردهایی به دسـت آیـد بـر توزیـع    
در تعیین . تواند فقرزدا یا فقرزا باشد های رشد اقتصادی می راهبرد
های رشد اقتصادی، شناخت ساختار رشد اقتصـادی، حـائز    راهبرد

  .]1378نیلی، [اهمیت است 
قــی بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه وجــود در تحقی) 1375(پــروین 

اسـت   نمـوده  فراهم ایران اقتصاد در را امکان این نفتی، درآمدهای
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 و درآمد توزیع نابرابری هایزمینه به توجه توسعه بدون فرآیند که
 بـا  درآمـد،  نـابرابر  که توزیع حالی در بگیرد؛ شکل آن پیامدهای

 گـانگی  دو بـر  بـازار،  کمّـی  و کیفی ساختار در محدودیت ایجاد

  .ورزدمی اقتصاد تأکید
در  را نـابرابری و رشـد   فقـر،  بـین  ارتبـاط ) 2002( 13دانیلسـون 
و  رشـد  اثـر  دو به را فقر او تغییرات. است  بررسی کرده جامائیکا
وی معتقد است که رشد اقتصـادی در  . تجزیه کرده است نابرابری

رشـد  برای تداوم . کاهش فقر و نابرابری درآمد نقش بسزایی دارد
اقتصادی توأم با فقر و نابرابری درآمد، نیاز به بهبود زیرسـاختهای  

  . اساسی در مناطق روستایی بخصوص بخش کشاورزی است
 بـه ) 1387(همکارانش مهرگان و و ) 1384(همکارانش خالدی و 

 در درآمد  توزیع بر ترکیب سهم بخشهای اقتصادیتأثیر و  بررسی 
 یایهیکـی از بخشـ   ن نتیجه رسیدند کهآنها به ای. اند هایران پرداخت

است کشاورزی شود، بخش  به کاهش نابرابری درآمد می رکه منج
  ].1387 ،و مهرگان 1384 ،خالدی[

در بررسـیهای خـود بـه ایـن     ) 2003( 14آسـرا  و پرنیا ساکان، بالی
منـابع انسـانی،    در گـذاری  سرمایه چون نتیجه رسیدند که عواملی

محصــوالت  تجــارت شــرایط ا،گــذاری در زیرســاختهســرمایه
نـابرابری   کـاهش  زمینه را برای فنĤوری، به دسترسی و کشاورزی

  .مند شدند از آن بهره مستقیماً فقرا و کرده فراهم
توان رشد اقتصادی مبتنی بـر   در تعیین سایر منابع رشد فقرزدا، می

از  اقتصـادی حاصـل   رشـد . نقل را مورد بررسی قرار داد  و حمل 
تولید ناخالص ملی و اشتغال را  سهم قابل توجهی از ،نقل و  حمل 

درصــد از تولیــد  86/7حــدود . اســت  بــه خــود اختصــاص داده
نقـل   و  درصد از اشتغال کشور در بخش حمـل   6ناخالص ملی و 

نقـل در اقتصـاد،     و در زمینه نقش حمل  .]1384محمودی، [است 
ت اثـر  برخـی از مطالعـا  . است ای صورت گرفته  مطالعات گسترده

. انـد  ده نقل بـر رشـد اقتصـادی را مـورد بررسـی قـرار دا       و   حمل
و ) 1977(16میلــر، )1993(15مطالعــات نظیــر اســترلی و ربلــو   

نقل بر رشد اقتصادی به   و در بررسی اثر حمل ) 1996(17دوارجان
نقـل، منجـر بـه     و  گذاری در حمـل   این نتیجه رسیدند که سرمایه

 بخـش  در گـذاری عمـدتاً سـرمایه   .شود افزایش رشد اقتصادی می
  بـه  طـرف تقاضـا   از محرکـی  عنـوان ه ب نقل و ارتباطات، و حمل
 اقتصادی مناطق تشکیل به همچنین ،ددگر می منجر اقتصادی رشد

 هـا هزینـه  کـاهش  نقل و ارتباطات با و  بخش حمل . دکنکمک می
 پذیریترقاب و بهبود ایمنطقه تفاوتهای کاهش در را مهمی نقش

. کنـد  مـی  ایفـا  ،تولیـد  عوامـل  جابجایی و تجارت طریق از اطقمن
نقـل و ارتباطـات  بـا تسـهیل فعالیتهـای       و  حمل بخش همچنین 

           ایهفرصـت  کـه  فرآینـدهایی  توزیـع  و تولیـد  ییآکـار اقتصـادی،  
 افـزایش  و بهبـود  ، منجـر بـه  کندیایجاد م را اقتصادی هایصرفه

و  ددگـر مـی  ها هزینه کاهش و سیستم منطقی تغییرات و تخصص
 منـاطق  در نسـبی  اصـالح مزیتهـای   و اقتصـادی  وریبهـره  ارتقاء

  .، در رشد اقتصادی نقش داردمختلف
در مطالعه خود بـه ایـن   ) 2003( 18امرانول حق و دانگ هون گیم

نقـل    و  گـذاری در بخـش حمـل    نتیجه رسیدند که مخارج سرمایه
  .تصادی استدارای اثرات بلندمدت و پویا بر رشد اق

ــی  ــه   ) 1387(جهرم ــیده ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــیهایش ب در بررس
نقل عالوه بر این که منجر   و  گذاری دولت در بخش حمل سرمایه

گذاری بخش  به افزایش رشد اقتصادی شده، باعث افزایش سرمایه
  .است نقل نیز شده  و   خصوصی در بخش حمل

رسیدند که  به این نتیجه) 1386(رحیمی بروجردی و همکارانش 
ــین ســرمایه  ــی دو طرفــه ب گــذاری در بخــش صــنعت        رابطــه علّ

  .نقل و رشد اقتصادی در استانهای کشور برقرار است و  حمل 
نشان داده که تغییر نظام حکومتی و وقوع جنگ، ) 1384(بیضایی 

نقل در ایـران    و  منجر به کاهش اهمیت نسبی ارزش افزوده حمل
نقل کشور، تحت هـر شـرایطی     و  حملارزش افزوده . است شده 

  .است وابستگی عمیقی به صادرات نفت داشته 
به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه بخـش      ) 1384(محمودی و همکاران 

نقــل دارد و صــنعت       و معــدن اتکــای زیــادی بــه صــنعت حمــل 
نقل شدیداً متکی به محصوالت صـنعتی سـایر بخشـهای     و   حمل

  ].1384ان، محمودی و همکار[اقتصادی است 
به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه افـزایش      ) 2002(و همکارانش  19فن

هـا، آمـوزش و    گذاری دولت در تحقیقـات، توسـعه جـاده    سرمایه
ارتباطات در بلندمدت بر افزایش تولید کشاورزان، افزایش درآمـد  

  .روستاییان و کاهش فقر و نابرابری درآمد مؤثر است
ــر) 2006(20عظمــت و میچــل و نقــل و   ات حمــلدر بررســی اث

نقـل    و ارتباطات بر رفاه اجتماعی، به این نتیجه رسیدند که حمل 
و ارتباطات بر رفاه اجتماعی و اقتصادی، اثرات غیر درآمدی دارد 
و به کشورهای جهـان، بخصـوص کشـورهای در حـال توسـعه،      

کند که فرصت را غنیمـت شـمرند و بـرای اسـتفاده از      توصیه می
ــل   ــاهی حم ــافع رف ــاختهای آن                  و  من ــات، زیرس ــل و ارتباط نق

   . را توسعه دهند
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  ارائه الگو و معرفی متغیرها.  3
تـوان از نظریـه    در ارتباط با اثر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد، می

U   وی فرآینـد  . وارون که توسط کوزنتس ارائه شد، اسـتفاده کـرد
، سـهمی شـکل   2درآمد را به فرم معادله درجه  بین رشد و توزیع 

در این تحقیق ابتـدا صـحّت نظریـه کـوزنتس مـورد      . کند بیان می
به ترتیـب مثبـت و   α2 و  α1در صورتی که . گیرد بررسی قرار می

وارون کـوزنتس   Uمنفی و از لحاظ آماری معنادار باشـند نظریـه   
مورد تأیید قـرار خواهـد گرفـت و در غیـر ایـن صـورت نظریـه        

  . کوزنتس رد خواهد شد 
Gini = β0 + α1Y + α2Y2 +εt                           1(مدل         (

شاخص ضریب جینی  :Gini 
Y :سرانه تولید ناخالص داخلی  

Y2 :مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی  
εt :جزء اخالل  

سپس در جستجوی علل عدم صحت نظریـه کـوزنتس در ایـران،    
ا تطبیـق مـدل   ب. گیرد ساختار رشد اقتصادی مورد بررسی قرار می

کوزنتس برای ساختار رشد در راستای تحقیقات هـولیس چنـری   
توان اجزای ساختار رشـد اقتصـادی کـه سـبب بهبـود توزیـع        می

  .]1387مهرگان، [درآمد است را مورد بررسی قرار داد 

            Gini=β0 +α1(Y-A)+α2(Y-A)2+α3A+α4A2+εt)2(مدل

A :تباطاتسرانه ارزش افزوده بخش حمل و نقل و ار  
A2 :مجذور سرانه ارزش افزوده بخش حمل و نقل و ارتباطات  

(Y-A) :  نقـل ارتباطـات از     و  تفاضل سرانه ارزش افـزوده حمـل
  سرانه تولید ناخالص داخلی

(Y-A)2 :  ــزوده حمــل ــرانه ارزش اف ــل   و مجــذور تفاضــل س نق
  ارتباطات از سرانه تولید ناخالص داخلی

اجزای سـاختار رشـد اقتصـادی     توان اثر یکی از در مدل فوق می
را از ســایر اجــزا بــه ) نقــل و ارتباطــات و   ارزش افــزوده حمــل(

. صورت جداگانه بر شاخص ضریب جینی مورد بررسی قـرار داد 
کـار،   تقسیم مانند اقتصادی  توسعه در مؤثر عوامل از وسیعی بخش

 بین مناطق پیوند بازار،  توسعۀ شدن مکانیزه مکانها، شدن تخصصی

 طریـق کـاهش   از تولیـدی  واحدهای سازیبهینه و مصرف، یدتول

 نقل وابسـته  و حمل به اضافی ایجاد ظرفیتهای و تولید های هزینه

  . ]1386بروجردی و همکاران،  رحیمی[است 

بـه ایـن جهـت در ایـن تحقیـق بـین رشـد اقتصـادی حاصـل از               
 نقل و ارتباطات و رشد اقتصادی سایر بخشهای اقتصادی و  حمل 

شود و به صورت جداگانـه اثـرات آن بـر توزیـع      تفاوت قائل می
دهد تا به این سوال پاسخ دهد کـه   درآمد را مورد بررسی قرار می 

رشد اقتصادی حاصل از حمل و نقل موجب بهبود توزیع درآمـد       
ترتیـب   بـه α3  وα1 ، α2شود یا خیر؟ درصورتی کـه ضـرایب   می

ند، دلیـل بـر صـحت نظریـه     مثبت، منفـی، منفـی و معنـادار باشـ    
کوزنتس و تأثیرگذاری ساختار رشد بر توزیع درآمد است و رشد 

تـر   نقل و ارتباطـات منجـر بـه متعـادل     و  اقتصادی مبتنی بر حمل 
البتــه در برآوردهــای مــدل از . اســت درآمــد شــده  شــدن توزیــع 

و جنـگ  ) En(متغیرهای مجازی انقالب یا تغییر نظـام حکـومتی   
)W (شده است که در صورت معنادار شدن، ضرایب  کمک گرفته

هـای آمـاری    قابل ذکـر اسـت کـه داده   . مانند آنها در مدل باقی می
زمـانی معرفـی شـده در سـایت بانـک مرکـزی         متغیرهای سـری 

  . موجود است 1348-1386جمهوری اسالمی ایران از سال 
  
  برآورد مدل و نتایج آن.  4

جمع بوده و بدون نگرانـی  م های مورد استفاده در این مدل هداده
از کــاذب بــودن رگرســیون، پارامترهــای ارائــه شــده در جــدول      

دهد کـه   نتایج نشان می. توان مورد استفاده قرار داد را می 1شماره 
انـد، بنـابراین رابطـه بـین      و منفی به ترتیب مثبتα2 و  α1ضریب 

وارون  Uفرآیند گذار رشد اقتصادی و توزیع درآمد بـه صـورت   
عبـارتی مراحـل     بـه . است، ولی از لحاظ آمـاری معنـادار نیسـت   

تواند ابتدا منجـر بـه افـزایش     فرآیند گذار اقتصادی در ایران، نمی
نابرابری درآمد و سپس در طی مراحـل بعـدی منجـر بـه کـاهش      

شایان ذکر است که اغلب مطالعـات تجربـی   . نابرابری درآمد شود
را مـورد بررسـی قـرار     صورت سری زمانی نظریه کوزنتس  که به
ناگفتـه  . اند اند صحت نظریه کوزنتس را مورد تردید قرار داده داده

نماند که رشد اقتصادی برخی از اجزای ساختار رشد، نظیر بخش 
بـر خـالف   ... نقـل و ارتباطـات و   و   کشاورزی، خدمات و حمـل 

بخشهایی نظیر نفت و صنعت و معـدن، در ارتبـاط بـا مشـارکت     
پایین درآمـدی جامعـه اسـت و گروههـای پـایین      دهکهای   عمده

ــد  ــدی در آن ســهم بســزایی دارن ــین . درآم ــق و تحــرک چن رون
. تواند در کاهش نابرابری درآمد نقـش داشـته باشـد    بخشهایی می

نقـل و   و  حمـل    نکته قابل ذکر دیگر این است که گسترش شبکه
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های مواد اولیه دور از دسترس و  ارتباطات در جهت کاهش هزینه
های حمل و نقل در جهت اسـتفاده از مزیـت نسـبی     کاهش هزینه

های کشاورزی که توسـط قشـر    در برخی از کاالها بخصوص کاال
بنابراین به نظـر  . ای دارد شود، نقش عمده پایین درآمدی تولید می

معکوس کـوزنتس بیـانگر    Uرسد که عدم تأیید صحت نظریه  می
ر رشد اقتصـاد بسـتگی   درآمد به الگوی ساختا آن است که توزیع 

منشأ و منبع اصلی ساختار رشد اقتصادی در اکثر کشورهای . دارد
گـذاریها و مشـارکت    انـداز و سـرمایه   جهان از محل افزایش پـس 

این در حالیست که منشأ اصـلی  . نیروی کار در فرآیند تولید است
ــأمین مــی   ــی ت ــدهای نفت ــران از درآم شــود و  رشــد اقتصــادی ای

از اجزای اصلی و مهم رشد اقتصادی کشور  درآمدهای نفتی یکی
است و سهم قابل تـوجهی از تولیـد ناخـالص ملـی را بـه خـود       

است کـه دهکهـای پـایین درآمـدی در تولیـد آن       اختصاص داده 
  .  ]1387مهرگان، [مشارکت ندارند 

در جســتجوی رابطــه بــین رشــد اقتصــادی و توزیــع درآمــد در  
ادی چه اثری بـر نـابرابری   دیدگاههای متفاوت، این که رشد اقتص

درآمــد دارد و عــدم صــحت نظریــه کــوزنتس در ایــران، چنــین  
درآمـد   شود که ساختار رشد اقتصـادی بـر توزیـع     گیری می نتیجه

سازی شده مدل کـوزنتس،   در یک مدل شبیه. اثرات متفاوتی دارد
اثــر یکــی از اجــزای ســاختار رشــد اقتصــادی بخــش       ) 2(مــدل 
درآمد مورد بررسی قرار گرفتـه   اطات بر توزیع نقل و ارتب و   حمل

  . است انعکاس یافته  1نتایج در جدول . است 
نتایج بیانگر آن است که بین سایر بخشهای اقتصـادی و شـاخص   

در فرآینـد گـذار   . معکوس برقرار اسـت  Uنابرابری درآمد رابطه 
آن از نفـت    رشد اقتصادی سایر بخشهای اقتصادی که سهم عمده

ا ثابت در نظر گرفتن فرآیند گذار رشـد اقتصـادی بخـش    است، ب
نقل، رشد اقتصادی سایر بخشهای اقتصادی ابتدا منجر به  و   حمل

شود و در طی مراحل بعدی منجـر بـه    افزایش نابرابری درآمد می
بنـابراین فرآینـد گـذار رشـد     . کاهش نابرابری درآمد خواهد شـد 

ظریه کوزنتس اسـت،  اقتصادی سایر بخشهای اقتصادی مطابق با ن
دائماً منجر به افزایش مقدار اولیه نـابرابری درآمـد نخواهـد شـد،     
بلکه ابتدا منجر به افزایش مقدار اولیـه نـابرابری درآمـد و سـپس     

در مـدل   کـه  در صـورتی . شود منجر به کاهش نابرابری درآمد می
اول وجود چنین روابطی در فرآیند گذار رشد اقتصادی از لحـاظ  

د تردید قـرار گرفتـه بـود، امـا در مـدل دوم از لحـاظ       آماری مور
آماری چنین روابطی برای سایر بخشـهای اقتصـادی مـورد تأییـد     

نقـل و    و همچنین فرآیند گذار رشد اقتصادی حمل . گیرد قرار می
شود  ارتباطات، ابتدا منجر به کاهش مقدار اولیه نابرابری درآمد می

ش نابرابری درآمد خواهـد  و سپس در مراحل بعدی منجر به افزای
بنابراین فرآیند گذار رشد اقتصـادی بخـش حمـل و نقـل از     . شد 

همان ابتدا مقدار اولیه نـابرابری درآمـد در جامعـه را بـر خـالف      
فرآیند گـذار رشـد اقتصـادی سـایر بخشـهای اقتصـادی کـاهش        

نقل در ابتدا منجر  و  علت این که فرآیند گذار رشد حمل . دهد می
و نقـل یکـی    شود این است که بخش حمل  برابری میبه کاهش نا

از زیر ساختهای اصلی و از بخشهای باالسری در اقتصاد اسـت و  
بخـش  . انـد  تقریباً تمام بخشها از کوچک و بـزرگ بـه آن وابسـته   

نقل در مراحل اولیـه فرآینـد گـذار اقتصـادی در کـاهش       و  حمل 
هـای تولیـدی   های مواد اولیه، کاهش قیمت تمـام شـده کاال   هزینه

برای فروش و افزایش سهم سوددهی به تولیدکنندگان و همچنین 
در حذف محدویت مکانی و زمانی برای برخورداری از مزیتهـای  

نســبی تولیــد در برخــی از کاالهــا نظیــر کاالهــای کشــاورزی در       
جهت افزایش فـروش، صـادرات کاالهـا، دسترسـی بـه بازارهـا،               

ای نقـش   زایی و افزایش درآمد در هر جامعه لپذیری، اشتغارقابت
منـد   بسزایی دارد که دهکهـای پـایین درآمـدی از آن بیشـتر بهـره     

از طرفـی در بخـش حمـل و نقـل و ارتباطـات اکثـراً       . شـوند  می
اند کـه مسـتقیماً   دهکهای متوسط به پایین درآن مشغول به فعالیت

ین اثـر را  در کسب درآمد آنها تأثیرگذار است و خدمات آن بیشتر
در بهبود رفاه کشاورزان که قشـر وسـیعی از جامعـه را بـه خـود      

  .  دهند، دارند اختصاص می
، زمانی که فرآیند گذار رشـد اقتصـادی   1با توجه به نتایج جدول 

سایر بخشهای اقتصادی، منجر به افـزایش مقـدار اولیـه نـابرابری     
ش  شـود، فرآینـد گـذار رشـد بخـ      درآمد به حداکثر مقدار آن مـی 

نقل و ارتباطات نیز منجر بـه کـاهش نـابرابری درآمـد از      و  حمل 
تواند بـه   این مسئله می. شود مقدار اولیه آن به حداقل مقدار آن می

دلیل آن باشد که اوالً حمل و نقل قشرهای کم درآمد را در خـود  
جای داده است و ثانیاً اگر رشد اقتصادی برخـی منـاطق را مـورد    

قرا نتوانند به دلیل فقدان امکانات حمل و نقل توجه قرار دهد و ف
مناسب به مناطق رشد یافته و فرصتهای به وجود آمـده مهـاجرت   

 عــالوه بــر آن . شــودکننــد رشــد، خــود بــه نــابرابری منجــر مــی
نقـل   و   درآمد جامعه به سیستم حمل یی که دهکهای کم یوابستگ

ست و نسـبت  و ارتباطات دارند از دهکهای باالی درآمدی بیشتر ا
  .]1384عزتی، [ ترند به استفاده آن حساس
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شود که نـابرابری درآمـد    برآیند چنین فرآیندهایی منجر به این می
نکتـه قابـل توجـه ایـن     . در کل فرآیند گذار اقتصادی کاهش یابد

نقل و ارتباطات بر توزیـع درآمـد از    و  است که تأثیر بخش حمل 
بنـابراین رشـد اقتصـادی    . سایر بخشهای اقتصادی نیز بیشتر است

تـوان یکـی از منـابع رشـد      نقل و ارتباطات را مـی   و  بخش حمل
  . اقتصادی توأم با کاهش نابرابری درآمد در نظر گرفت

و نقل و ارتباطات در کاهش نـابرابری منـاطق شـهری و    آیا حمل 
مناطق روستایی نیز نقش داشته است؟ برای همین در ادامه تحقیق 

. اسـت   یک شهری و روستایی نیـز بـرآورد شـده   مدل دوم به تفک
  . است انعکاس یافته  1نتایج آن در جدول 

نتایج برآورد مدل دوم بین اقشار شهری و روسـتایی بـه تفکیـک      
، بیانگر آن اسـت کـه فرآینـد گـذار رشـد اقتصـادی         1در جدول 
نقل و ارتباطات اثر معناداری بر نابرابری درآمـد در     و  بخش حمل

  . شهری و در مناطق روستایی نداشته است مناطق
نقل و ارتباطات در فرآیندگذار اقتصادی منجـر بـه    و  ارتقاء حمل 

البتـه بـه خـاطر    . گـردد  زایی و افزایش درآمـد مـی   افزایش اشتغال
و  ای که گروههای پایین درآمدی در بخش حمـل  مشارکت عمده

د دهکهـای  نقل و ارتباطات دارند، بیشتر منجر بـه افـزایش درآمـ    
همین افـزایش  . د تا گروههای باالی درآمدیشو پایین درآمدی می

درآمد در افراد گروههای پایین درآمدی تأثیر بسـزایی در کـاهش   
نقل و ارتباطـات در بهبـود    و   از طرفی حمل. نابرابری درآمد دارد

  . وضع کشاورزان، بویژه روستاییان نقش مؤثرتری دارد
ش دسـتیابی بـه بازارهـای فـروش،     حمل و نقـل منجـر بـه افـزای    

نقـل کـاال در قیمـت     و  های نسبی حمـل   صادرات و کاهش هزینه
البتـه  . شود تمام شده فروش و افزایش سهم سودهی کشاورزان می

تمـام روسـتاییان    . شود مزایای برشمرده، شامل تمام روستاییان می
 به طور غیرمستقیم، تقریباً به یک میزان از افزایش درآمـد حاصـل  

منــد  از رشــد اقتصــادی بخــش حمــل و نقــل و ارتباطــات بهــره 
شوند، تقریباً نسبت افزایش درآمد در سطوح مختلف درآمـدی   می

طبق اصـل انتقـال پیگـو دالتـون،     . در بین روستاییان یکسان است
عدم حساسیت شاخص نابرابری درآمد نسبت بـه تغییـر متناسـب    

ابری درآمـد در  درآمد کل افراد جامعه مورد بررسی، شاخص نـابر 
بـه همـین دلیـل اسـت کـه      . بین روستاییان تغییـر نخواهـد کـرد   

فرآیندگذار رشد اقتصادی بخـش حمـل و نقـل و ارتباطـات اثـر      
            معنــاداری بــر نــابرابری درآمــد شــهری و نــابرابری درآمــد       

  . روستایی ندارد

  گیری و پیشنهادات  نتیجه. 5
ر بخشی از اقتصاد در توزیـع  زایی ه عمدتاً ارزش افزوده و اشتغال

چگـونگی اثرگـذاری رشـد اقتصـادی بـر      . درآمد تأثیرگذار است
. اسـت  توزیع درآمد همواره مورد جلـب نظـر اقتصـاددانان بـوده     

وارون کوزنتس، اثـر   Uتحقیق حاضر هم ابتدا بر پایه مدل نظریه 
فرآیند گذار رشد اقتصادی را بر توزیع درآمد مورد بررسـی قـرار   

به این نتیجه رسیده که فرآیندگـذار رشـد اقتصـادی تـأثیر     داده و 
البتـه فرآیندگـذار رشـد    . معناداری بر توزیع درآمد نداشـته اسـت  

تواند منجر به افزایش نابرابری درآمد  اقتصادی در مراحل اولیه می
و در طی مراحل بعدی، منجر به کاهش نابرابری درآمد شود، ولی 

  .است گرفته  از لحاظ آماری مورد تردید قرار
در جســتجوی رابطــه بــین رشــد اقتصــادی و توزیــع درآمــد در  
دیدگاههای متفاوت، این که رشد اقتصادی چه اثری بـر نـابرابری   
درآمــد دارد و عــدم صــحت نظریــه کــوزنتس در ایــران، چنــین  

درآمـد،    شود که ساختار رشد اقتصادی بـر توزیـع   گیری می نتیجه
ه از مدل کوزنتس، در بررسـی اثـر   بنابراین با استفاد. اثرگذار است

نقـل و   و  یکی از اجزای سـاختار رشـد اقتصـادی، بخـش حمـل      
شود کـه بـین    می  درآمد این گونه نتیجه گرفته  ارتباطات بر توزیع

 Uسایر بخشـهای اقتصـادی و شـاخص نـابرابری درآمـد رابطـه       
  . معکوس برقرار است

افزایش مقدار  رشد اقتصادی سایر بخشهای اقتصادی ابتدا منجر به
شود و در طـی مراحـل بعـدی منجـر بـه       اولیه نابرابری درآمد می

از سـوی دیگـر فرآینـد گـذار     . کاهش نابرابری درآمد خواهد شد
رشد اقتصادی بخش حمل و نقل، به دلیـل ایجـاد اشـتغال بـرای     
قشرهای کم درآمد و دسترسی همه مردم و منـاطق بـه فرصـتهای    

همان ابتـدا مقـدار اولیـه نـابرابری      ایجاد شده در برخی مناطق، از
درآمد در جامعه را بر خالف فرآیند گـذار رشـد اقتصـادی سـایر     

  . دهد بخشهای اقتصادی کاهش می
کشـورمان در مقایسـه بـا متوسـط      ،از آنجا که در شـرایط کنـونی  

جهانی دارای سطح پایین درآمد سرانه است و از طرفـی درآمـدها   
باید استراتژی رشـد همـراه بـا     شوند،به شکل نامناسب توزیع می

انتخـاب ایـن اسـتراتژی    . را دنبال کرد) رشد فقرزدا(توزیع درآمد 
های توسعه اقتصادی است کـه   یکی از مشکالت اساسی در برنامه

ای اختصاص دهد  گونه دولت براساس آن بتواند منابع جامعه را به
ه نتـایج حاصـل از ایـن مطالعـ    . که رشد به توزیع درآمد بیانجامد
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بیانگر تأثیر قابل توجه رشد بخش حمـل و نقـل و ارتباطـات بـر     
تواند رشد اقتصـادی  توزیع درآمد است که توجه به این بخش می

  .فقرزدا را به ارمغان بیاورد
در جهت دستیابی به رشد اقتصادی توأم با کاهش نابرابری درآمد 
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