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شدن اقتصاد بر توزیع درآمد در جامعه بینی اثر جهانیبررسی و پیش
  شهري ایران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

  امید ستاري ،دکتر سید عبدالمجید جالیی
  30/8/1390:پذیرش  5/5/1390:دریافت

  کیدهچ
ی و المللـ  بـین فرآینـدي بـا مشخصـه کلـی افـزایش چشـمگیر تجـارت و مبـادالت          بـه عنـوان  جهانی شـدن  

پـژوهش پیرامـون نحـوه     .وقـوع اسـت   پارچگی بازارها در مقیاس جهانی، خواسته یا ناخواسته درحـال  یک
مات کـارا توسـط   راهنمـایی در جهـت اتخـاذ تصـمی     بـه عنـوان  اثرپذیري متغیرهاي اقتصادي از این پدیده، 

هـاي سـاختاري اقتصـاد شـهري و      کـردن تفـاوت   بـا لحـاظ   در این پـژوهش،  .گرددتلقی می گزاران سیاست
اقتصاد ایـران، پـس از مقایسـه کـارایی      1350-1386هاي مربوط به دوره با استفاده از داده روستایی ایران و

هـاي عصـبی   و شـبکه  (VECM)خطـاي بـرداري   مـدل تصـحیح   و (VAR)بـرداري ني خودرگرسـیو هـا  مـدل 
ي ها بینی ضریب جینی شهري ایران براي سالشده جهت پیش ي عصبی طراحی ها ، از شبکه(ANN)مصنوعی

شدن بر توزیع درآمد  منظور بررسی اثر خالص جهانیه سناریو استفاده و پس از آن ب تحت سه1388و  1387
اي انجام نمونه بینی برونپیش 1395تا  1387نی در جامعه شهري ایران با اجراي سناریو چهارم براي دوره زما

شـدن بـا   مـدل کـاراتر و رابطـه غیرمسـتقیم جهـانی      به عنوانانتخاب مدل شبکه عصبی مصنوعی . ه استشد
  .ي اصلی این مقاله هستند ها نابرابري درآمد جوامع شهري ایران یافته

 .مصنوعی هاي عصبی، شبکهVARمدل  ،شدن، توزیع درآمد جهانی :کلیدي کلید

 .JEL: F15،F47،R13،  I32بندي  طبقه
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  مقدمه -1
تسریع معامالت  هاي فراملی،توسعه فزاینده شرکت هاي جهانی،رسانه ارتباطات و گسترش

ي فراملـی و  هـا  ناگسـترش سـازم   هـا و کاالهـا،  اندیشـه  ،تسـهیل نقـل و انتقـال افـراد     مـالی، 
شدن دنیا به یک جملگی باعث تبدیل ادله،یند تولید و توزیع و مبشدن فراالمللی، جهانی بین

 .شودخوانده می 1شدنیندي است که جهانیاین فرا .انددهکده جهانی شده
اي بـر متغیرهـاي کـالن اقتصـادي کشـورها      انتظار بر این است که چنین تحـول گسـترده  

 ،واقعدر .کشورهاست درآمد یکی از اهداف کالن اقتصاديتوزیع عادالنه  .باشد گذارتأثیر
رغم لزوم رشد اقتصادي براي افزایش سـطح رفـاه سـاکنین یـک کشـور، نحـوه توزیـع         علی

 شده از کانال رشد اقتصادي براي بهبـود سـطح زنـدگی سـاکنین یـک کشـور،       درآمد ایجاد
  . شرط کافی افزایش رفاه جامعه است

رســاند، شــدن بــه فقــرا آســیب مــی مــدعی هســتند کــه جهــانیشــدن، مخالفــان جهــانی
کـاهش داده و نـابرابري    کند، دسـتمزدها و معیارهـاي کـار را   ي بومی را نابود میها تجارت

جاد شدن موجب ایشدن، معتقدند جهانیداران جهانی طرف. کندمد را تشدید میتوزیع درآ
شده و ضمن تعدیل توزیع درآمد، باعث  همگرایی جهانی رشد اقتصادي، اشتغال، کارایی و

پذیرتري گیري انعطافگروهی دیگر از اقتصاددانان با جهت .شودافزایش رفاه اقتصادي می
شدن بر الگوي توزیع درآمـد را بایسـتی بـا در نظرگـرفتن درجـه      معتقدند اثرگذاري جهانی

کشـور در مسـیر   هـر   نان نحـوه اثرپـذیري  دااین اقتصـاد . گی کشورها بررسی کردیافتتوسعه
  .دانندط مییافتگی آن کشور مرتبشدن را، با درجه توسعهجهانی

 ها ناسازم چنین همشدن و عزم همه کشورها و بودن فرایند جهانیبا توجه به گریزناپذیر 
آوردن شرایط توزیع عادالنه درآمد، ارزیابی اثـرات تـوزیعی    فراهمالمللی بر و نهادهاي بین

گیـري   ی و ملـی درفراینـد تصـمیم   المللـ  بـین بینـی ایـن اثـرات در سـطح      شدن و پـیش  جهانی
  .ز اهمیت استئحا گزاران تسیاس

                                                
 

1- Globalization 



 119... / شهري ایران با شدن اقتصاد بر توزیع درآمد جامعه  بینی اثر جهانی بررسی و پیش

  

  

شـود   لذا در این مقاله با توجه به تفاوت ساختاري اقتصاد شهري و روستایی ایران، تالش مـی 
شدن اقتصاد، نابرابري توزیع درآمد را در جامعه شهري ایـران کـاهش    که آیا جهانی سؤالبه این 

رقیـب، بهتـرین مـدل    ي هـا  انتخـاب مـدل   دهـد، پاسـخ داده و سـپس بـا اسـتفاده از معیارهـاي      می
  .شود 1395 بینی میزان نابرابري درآمد شهري تا سالکننده انتخاب و اقدام به پیش بینی پیش

شـود کـه در بخـش دوم بـه ادبیـات       مـی بنـدي  بر این اساس مقاله به این صـورت بخـش  
پـس از  . گـردد و مدل تصریح می ارایهدر بخش سوم مبانی نظري . شود میموضوع پرداخته 

و طراحـی شـبکه عصـبی مصـنوعی      VECMو VARخش چهارم به تخمـین مـدل  آن در ب
شدن بر توزیـع درآمـد در جامعـه شـهري      انتها ضمن بررسی اثر جهانیشود و دریپرداخته م

بینـی نـابرابري   اي، اقدام به پـیش  نمونه ي درون ها بینی ترین مدل در پیش ایران با انتخاب دقیق
   .خواهد شد 1395شهري ایران تا سال  درآمد جامعه

  دبیات موضوعا -2

شدن اقتصاد بر توزیع درآمد ی و داخلی مطالعات متعددي راجع به اثر جهانیجهان سطحدر 
  . شود میاشاره  ها آنترین  شده که در این بخش به مهم  انجام

هـاي  با در نظر گرفتن ارتبـاط تجربـی بـین میـزان نهـاده      )1999( 1اسپیلیمبرگو و دیگران
گیرند که مناطق داراي زمین اقتصاد، تجارت و توزیع درآمد شخصی نتیجه می تولید در هر

ر ایـن  دارنـد و بـ  ه مناطق داراي نیروي کار فراوان و سرمایه توزیع درآمد نابرابرتري نسبت ب
تجارت آزاد بر توزیع درآمـد تـابعی اسـت از میـزان     اد و اقتصاساس اثرات بازبودن درهاي 

  .ر آن ساختار اقتصادي دردسترس استموجودي عوامل مختلفی که د
شدن با اي در کشور چین، به بررسی اثرات توزیعی جهانیدر مطالعه 2)2000( ژیادونگ

بـر پایـه مطالعـه وي    . با در نظرگرفتن وضعیت اجراي حقوق مالکیت معنوي، پرداخته اسـت 

                                                
 

1- Spilimbergo and et al(1999) 
2- Xiaodong(2000) 
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دهـد و   مـی نیروي کار غیر ماهر را افزایش  تجارت آزادتر دستمزد نیروي کار ماهر نسبت به
 ووو وي  .میزان این افزایش با درجه پایبندي به قوانین حقوق مالکیت معنـوي مـرتبط اسـت   

 بـودن  دریافتند شهرهایی کـه درجـه بـاز    1993تا  1988درمطالعه دیگري در دوره  1)2002(

-سبت درآمد شهري به روسـتایی داشـته  تجارت باالتري دارند کاهش بیشتري در نابرابري ن
نوبی مطالعـه  ج در کرهدور بایستی اشاره کرد،  گرفته در خاورمطالعات صورتدرمیان . اند

ییـد فرضـیه کـوزنتس در کـره جنـوبی      أت دهد شواهد ضعیفی دال برنشان می 2)2003(جاي 
 3)2003( میالنـویچ  .ر نـدارد نوبی بر توزیع درآمد اثجشدن اقتصاد کرهجهانیوجود دارد و 

اسـت و  تمند و فقیر پرداخته توزیع درآمد در کشورهاي ثروشدن بر به مقایسه اثرات جهانی
بر توزیع درآمد بستگی بـه سـطح درآمـد     کند که اثر بازبودن درهاي اقتصادگیري مینتیجه

که در کشورهاي با درآمد پایین این ثروتمنـدان هسـتند کـه از     طوري به .اولیه کشورها دارد
شـدن در  بـا اشـاره بـه مشـکالتی کـه جهـانی       4)2006( باسـو . شوند میبازبودن اقتصاد منتفع 
شـدن نیـروي کـار    سـهیم اول . کنـد مـی  ارایـه همـراه دارد، دو پیشـنهاد    جهت تشدید فقر بـه 

گیري یک سـازمان بـا قـدرت    شکل دوم سسات وؤسهام م بیکارشده در این فرایند در سود
در  5)2006( گاسـکینا . ي فقرزدایـی  هـا  اجرایی در جهت مقابله با فقـر و همـاهنگی سیاسـت   

-در کشورهاي پیشرفته نشان مـی  کارشدن بر سهم نیرويبررسی پیرامون موضوع اثر جهانی
بیشـتر   OECDکـار در چنـد دهـه اخیـر در کشـورهاي عضـو       دهد که کاهش سهم نیـروي 

  .اياي تعادلی بوده است نه چرخهپدیده
یـن کشـورها در   ا گیرند زمانینتیجه میاز پژوهش خود  6)2006( هریسون و مک میالن

شـود و در مجمـوع    هـاي مـتمم هـم اجـرا     کـه سیاسـت   نـد شدن بیشتر سـهم دار منافع جهانی
  .شدن در بین فقرا هم برندگان و بازندگانی داردجهانی

                                                
 

1- Wei, Jin &Yi Wu(2002) 
2- Jai-S-mah(2003) 
3- Milanovic (2003) 
4- Basu (2006) 
5- Guscina (2006) 
6- Harrison & Mc Milan(2006) 
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شـده توزیـع درآمـد و     هـاي نرمـال  بـا اسـتفاده از مجموعـه داده    1)2010(برگ و نیلسون 
ن و آزادي اقتصـادي را بـر نـابرابري    شـد اثر جهانی 2شاخص آزادي اقتصادي موسسه فریزر

بررسـی کردنـد و نتیجـه ایـن مطالعـه حـاکی از        2005 -1975کشور در دوره  80درآمد در
بـا مالحظـه    3)2007( یـاموتی و تیتـل  . رابطه مستقیم آزادي تجارت و نابرابري درآمد اسـت 

کــار ملــی کشــورهاي پیشــرفته، معادلــه ســهم نیــروي کــار در درآمــدکــاهش ســهم نیــروي
ــراي تخمــین ســهم جهــانی  اســتخراج ــابع ترانســلوگ را ب شــدن، پیشــرفت فنــی و شــده از ت

آمـده نشـان   دسـت نتـایج بـه  . کنندمی ارایهکار هاي بازار کار در کاهش سهم نیروي سیاست
بـراز و  . کـار اسـت  دلیل اثرگـذار بـر سـهم نیـروي     شدن تنها یکی از چندکه جهانی دهدمی

انـد کـه توزیـع درآمـد در     نشـان داده  هاي مخارج خـانوار دهبا بررسی دا 4)2007( همکاران
رتبط هسـتند، بـه   تر و بیشـتر بـا اقتصـاد جهـانی مـ      طور نزدیکه هایی که بمکزیک در ایالت

بـا مشـاهده افـزایش نـابرابري      5)2008( دایانانـدان  و تیان، وانـگ . رودسمت بهبود پیش می
را  شدن بر توزیـع درآمـد در ایـن کشـور    درآمد در کشور چین در دو دهه اخیر، اثر جهانی

انـد بدترشـدن   بـه ایـن نتیجـه رسـیده     2006تا  1978و با مطالعه دوره داده  مورد بررسی قرار
  .شدن اقتصاد نیستتوزیع درآمد در چین معلول جهانی

دهــد نشــان مــی 6)2008( آدامــز ،در بررســی اثــرات حقــوق مالکیــت معنــوي چنــین هـم 
 در همـین زمینـه یـاموتی،   . دهـد رات نابرابري درآمد را توضیح میتغیی% 15شدن تنها  جهانی
شده در نابرابري درآمـد در  گیرند که افزایش مشاهدهنتیجه می 7)2008( پاپاگئورگیو الل و
زیـادي بـه اثـر     توسعه در دو دهه اخیر تـا حـد   حال در یافته ودسته کشورهاي توسعه هر دو

 نسـبتاً شدن، در نابرابري بـه طـور کلـی    توسعه جهانیسهم . شودتغییرات فنی نسبت داده می
                                                

 
1- Bergh & Nilsson(2010) 
2- Fraser Institute 
3- Jaumotte & Tytell (2007) 
4- Borraz & Others (2007) 
5- Tian , Wang & Dayanandan (2008) 
6- Adams (2008) 
7- Jaumotte, Lall & Papageorgiou (2008) 
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بودن اقتصاد، نـابرابري درآمـد    معتقد است افزایش درجه باز 1)2005( اندرسون. کمتر است
ــ  در کشــورهاي در ــابرابري  أحــال توســعه را از طریــق مت ثرکردن نســبت قیمــت عوامــل و ن

قـرار   تـأثیر درآمـد، تحـت    و نابرابري جغرافیایی و جنسـی و میـزان توزیـع مجـدد      ها دارایی
 کـه  ایـن کنند احتمال در پژوهشی تحلیل می 2)2009( ذکر است هیل و رپ الزم به .دهد  می

توسعه و در  حال وري در کشورهاي درارات مبنی بر باال رفتن سطح بهرهانتظ رشد تجارت،
  .نتیجه کاهش فقر را تحقق نبخشد، بسیار زیاد است

اشـاره  ) 1387( توان به مطالعه گرجی و برهانی پوراخلی میمطالعات ددر میان  چنین هم
ــا اســتفاده از روش هــم  انــد کــه نتیجــه گرفتــهجوســلیوس  –جمعــی یوهانســون کــرد کــه ب

شدن با وجود ساختار فعلی اقتصـاد ایـران باعـث افـزایش نـابرابري شـده و وضـعیت         جهانی
  .کندتر میتوزیع درآمد را بحرانی
شـدن بـر روي توزیـع درآمـد در     با هدف تحلیل اثـر جهـانی  ) 1388(موسوي و دیگران 

هـاي ثابـت   نقطه برگشت منحنی کوزنتس بـه قیمـت  درآمد سرانه  اند کهبرآورد کردهایران 
- 7520و  6800 – 8540براي خانوارهاي شهري و روستایی به ترتیب در دامنـه   1369سال 

اد کـه شـواهد محکمـی دال بـر     نشـان د  ي ایـن پـژوهش  هـا یافته. هزار ریال قرار دارد 7190
بـه سـوي اقتصـاد جهـانی وجـود       گرایی اقتصاد ایرانیش نابرابري به موازات افزایش همافزا

   .دندار
کالسـیک در شناسـایی مسـائل مربـوط بـه      هـاي غیـر   اسـتفاده از روش هاي اخیر  در سال

ي  هـا  شبکه .اي رواج یافته استهاي پیچیده، در محافل علمی و حرفهبینی رفتار سیستم پیش
هاي بدیع و درحال تحول است که در موضوعات متنوعی از قبیل عصبی، یکی از این روش

با . بینی به کار رفته و نتایج مفیدي داشته است بندي و پیش الگوسازي، شناخت الگو، خوشه
تــوان گفــت کــه مطالعــات خــارجی بررســی میــزان کــاربرد شــبکه عصــبی مصــنوعی، مــی 

                                                
 

1- Anderson (2005) 
2- Hill & Rapp (2009) 
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بینی شرایط آینده بازارهاي مالی مختلـف تمرکـز   بر پیش رهیافت اکثراً کننده از این استفاده
شناسی ایـن رهیافـت   جا به ذکر پژوهش جامعی که بر روش همین جهت در این به. اندکرده

–هـاي  بـه بررسـی کاربردهـاي شـبکه     1)1998( ژانگ و دیگـران . شودنظر کرده، اکتفا می

تلفیقـی از تحقیقـات    تـأمین  دف ایـن بخـش،  هـ . پردازنـد بینی مـی مصنوعی در پیش عصبی
عصبی مصنوعی و هاي سازي شبکه بینشی راجع به مسائل مدل ارایهیافته در این زمینه، انتشار

مصـنوعی  عصـبی  هـاي  نظیـر شـبکه  هـاي کـم  هاي آینده است و بر ویژگـی هدایت پژوهش
  .کندمی کیدأت 4، قابلیت نگاشت اختیاري تابع3بودن، غیرخطی2ازجمله سازگاري

قـدیمی و  ، )1380( تـوان بـه مطالعـه مشـیري     مـی در میان مطالعات داخلی در ایـن زمینـه   
نجفـی و  ، )1384(و جـواهري   مرزبـان، اکبریـان   ،)1381( اسـکویی اصغري ،)1381(مشیري 

 )1388( پـور و حسـینی  آبـادي شـکیبایی، نظـام   و) 1387(طیبی و دیگران ، )1385( طرازکار
  .اشاره کرد

  یح مدلتصر -3
 درآمـد،  توزیع بین تئوریک ي رابطه به بررسی است شده تقسیم قسمت دو به که بخش این

 یـک  بـه  مربـوط  مـدل  یـک  ،اول قسمت در .پردازد می مالکیت توزیع و تولید عوامل قیمت
 منطبـق اسـت، ایـن    هدوم که بـر هـدف ایـن مقالـ     قسمت در. شودداده می شرح بسته اقتصاد

 دارنـد  یکسـان  ترجیحـات  و تولیـد  توابـع  کـه  اقتصـاد  چندین از متشکل دنیاي به چارچوب
  .شود می بحث شخصی درآمد توزیع بر تجارت اثرگذاري پیرامون ،نهایتاً داده شده و تعمیم
 E بــردار. دارد وجــود فــرد N و مختلــف تولیــد عامــل M مفــروض، يبســته اقتصــاد در

 بـراي  تولید عوامل. دهد می نشان را کل تولید Qc بردار و اقتصاد عوامل تولید کل موجودي
 :شود می گرفته کار به F تولید تابع طریق از Qc کاالهاي تولید

                                                
 

1- Zhang et al. (1998) 
2- Adaptability 
3- Nonlinearity 
4- Arbitrary function mapping ability 



  يهاي رشد و توسعه اقتصاد پژوهش ،ـ پژوهشی میفصلنامه عل /  124

 

)1(  Qc=F(E) 

F کامـل  رقابـت  یینهـا  کاالهـاي  و عوامـل  بازار اگر. دهدمی نشان را تولید توابع بردار 
 بـه  یدتول عامل که بخشی هر در یینها تولید ارزش با است برابر عامل هر قیمت ،فرض شود

 :رود می کار

)2(  PcF'
(E)=Wc 

Pc بسته اقتصاد در یینها کاالهاي ي ها قیمت بردار،F'
(E) عوامـل  یینهـا  تولید بردار E و 

Wc يهمـه  بـراي  کامـل  اشـتغال  کـه  شودمی فرض ،این بر عالوه. است عوامل قیمت بردار 
 قیمـت  بـه  توجـه  ابـ  را عوامـل  قیمـت  ) 2( معادله و کامل اشتغال شرایط. دارد وجود عوامل
 :کند می مشخص E ،اقتصاد عوامل نسبی موجودي و Pc کاالها

)3(  Wc =W(E,P
c
)  

  :شود می بسته نهایی کاالهاي براي تقاضا با سیستم

)4(  Pc=P(Q
c
)   

 از تـابعی  صـورت  بـه  عوامـل  قیمـت  ،)3( ي معادلـه  در )2( و )1( ي معادلـه  دادن قـرار  با
 :دآی می دست به تولید عوامل موجودي

)5(  Wc=W(E) 

 مشـخص  بسـته  اقتصـاد  یـک  در کامـل  طـور  بـه  را تولید عوامل قیمت ،عوامل موجودي
 يانـدازه  باشـند،  داشته مقیاس به نسبت ثابت بازدهی F تولید توابع که اگر نکته آن. کند می

 بـا  عوامـل  نسـبی  قیمـت  ایـن،  بـر  عـالوه . کنـد  مین تعیین را تولید عوامل نسبی قیمت اقتصاد
 بین مکملی ي رابطه وجود عدم و مقیاس به نسبت نزولی بازده ي فرضیه تحت ها آن یفراوان

  .دارد عکس رابطه عوامل
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 قابـل  کاالهـاي  داخلـی  قیمـت  ،*Pجهانی ي ها قیمت بردار ،کوچک باز اقتصاد یک در
 قیمـت  توانـد  مـی  زیـر  شـرایط  تحـت  چنـین  هم یالملل بین تجارت. کند می مشخص را مبادله

 شـبیه  دنیـا  بقیـه  بـه  هـا موجودي يزمینه در کفایت حد به اقتصاد )1: کند خصمش را عوامل
 وجـود  مبادلـه  قابـل  غیـر  کاالهـاي  )3 دارد دنیـا  نقـاط  سایر مشابه تکنولوژي اقتصاد )2است
 درجـه  از همگـن  تولیـد  توابـع  )5 دارد وجـود  تولید عوامل کاالها اندازه به حداقل )4 ندارد
 همگـی  بـاال  شـرایط  اگـر . نـدارد  وجـود  تولیـد  عوامل دتش برگشت پدیده )6 هستند یک

 توسـط  کشـور  داخـل  در عوامـل  قیمـت  و دارد وجود عوامل قیمت 1همگرایی ،باشد فراهم
 :شود می مشخص کاالها جهانی قیمت

)6(  Wo=W(P
*
)  

قطعی  عوامل قیمت همگرایی ،بماند باقی نتواند باال در شده ذکر شرایط از هرکدام اگر
 قیمـت  داخـل،  در تولیـد  عوامـل  موجـودي  هـم  و کاالها یالملل بین قیمت هم و بود نخواهد
 :کنند می مشخص را داخلی تولید عوامل

)7(  Wo=W(P
*
, E)  

 متفـاوت  زیـاد  کشـورها  تولیـد  عوامـل  موجـودي  کـه  پارچه یک جهانی اقتصاد یک در
 : شوندمی تعیین جهان در تولید عوامل نسبی موجودي توسط یالملل بین هاينیستند، قیمت

)8(  P*=P*
(E

*
)  

 :آیدمعادالت زیر به دست می )7(و )6( معادالت در) 8( ي معادله کردن جایگزین با

)9(  Wo=Wo
(E

*
)  ,  Wo=Wo

(E
*
,E) 

 .شـوند  مـی  تعیـین  عوامل یالملل بین موجودي توسط عوامل قیمت دارندبیان می معادالت این
                                                

 
1- Equalization 
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 و نمـوده  مداخلـه   هـا  دولـت  کـه  زمـانی . نیست فهتعر بدون کشوري هیچ تقریباً جهان از طرفی در
 را T. دهـد  مـی ن روي عوامـل  قیمـت  شـدن  برابر ،کنند می تحمیل تجارت به را موانع سایر و تعرفه

 :آید میدر رو به رو صورت به )9( ي معادله بنابراین و نامیده عوامل جهانی قیمت انحراف

)10(  Wo=Wo
(T, E

*
,E) 

 هر. است مالکیت ساختار ،شخصی درآمد توزیع و عوامل درآمد توزیع بین نقطه اتصال
 :i، Yiفرد کل درآمد که طوري به آورد دست به تولید عامل چندین از را خود درآمد فردي

)11( Yi =W1(T, E
*

,E)E1Wi1 +…+ Wj(T, E
*

,E)EjWij  i=1,…,I 
 

Ej و اقتصاد در تولیدي عامل موجودي Wij فرد سهم iعامل مالکیت از ام jاست ام. 

)12(   ∑ Wij = 1  ,  j = 1,…,J 

   .دده می نشان را ماj عامل به پرداختWj لذا 
Ω ضرائب ماتریس Wij بـر ایـن   . دهـد  مـی  توضـیح  را مالکیـت  سـاختار  کـه  بود خواهد

درآمـد عوامـل تولیـد    ) با فرض وجود تجـارت (توان بیان نمود در یک اقتصاد باز اساس می
است از ساختارهاي مختلف مالکیت و موجودي عوامل در داخل و موجودي عوامـل   تابعی

و با این مبنا تفـاوت سـاختار توزیـع عوامـل و گونـاگونی سـاختار       ) توزیع عوامل( در خارج
شـدن اسـت و   پذیرفتن توزیـع درآمـد از فراینـد جهـانی    تأثیرمالکیت افراد یک جامعه ریشه 

فراینــد  تــأثیرافــراد اســت نیــز تحــت درآمــد  زا ترکیبــی شــاخص یــکضــریب جینــی کــه 
 :به عبارت دیگر خواهیم داشت .گیردشدن قرار می جهانی

)13(  gini ≡ g(y) =g(T, E
*
,E,Ω)  

 کـه  دهـد می نشان معادله این. این پژوهش است تجربی بررسی براي ايپایه )13( معادله
و  کننـد  می تعیین را واملع درآمد توزیع که متغیرهایی از است تابعی شخصی درآمد توزیع
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  .1دارد هم مالکیت ساختار به بستگی
کردن درهـاي  بـاز  ث بیان داشت این است که اوالًنتیجه این بح به عنوانتوان چه می آن

تواند وابسـته بـه ترکیـب عوامـل     این اثر می ثانیاً. باشدثر ؤم تواند بر توزیع درآمداقتصاد می
شـهري و روسـتایی در کشـورهاي     وت ساختاري اقتصـاد تفا تولید موجود در اقتصاد بوده و

کنـد  ینه ایفا مـی درحال توسعه حداقل از حیث موجودي عوامل تولید نقش مهمی در این زم
  . پژوهش جامعه شهري مورد مطالعه قرار گرفتو به همین جهت در این 

  تخمین مدل -4
 چنـین  هـم ی سري زمانی و سنجهاي اقتصادبه تخمین مدل 13در این بخش با تکیه بر معادله 

 ،شـده  با توجـه بـه مـدل تصـریح    . شودپرداخته می طراحی و آموزش شبکه عصبی مصنوعی
  :شودمعرفی میاکنون متغیرهاي به کار گرفته شده در تخمین 

ترین شاخص نابرابري درآمـد اسـت و از نظـر آمـاري عبـارت      متداول ضریب جینی) 1
ي نـابرابري   آمـد مـورد بررسـی بـه حـداکثر انـدازه      ي برابري توزیـع در است از نسبت اندازه

ضریب جینی عبارت است  ،از نظر ترسیمی .برابر کامالًدرآمد ممکن در یک توزیع درآمد 
سطح بین منحنی لورنز توزیع درآمد و خـط برابـري کامـل توزیـع     (از نسبت مساحت لورنز 

ینـی شـهري بـه    ضـریب ج . به مساحت مثلث زیر خط برابـري کامـل توزیـع درآمـد    ) درآمد
  .درنظرگرفته شده است عنوان شاخص توزیع درآمد در جامعه شهري ایران

اسـت   3این شاخص همان شاخص گروبل و لوید ).IIT( 2الملل بینشاخص ادغام  )2
 :گیري کرده و به صورت زیر است که ادغام جهانی یک بخش را اندازه

                                                
 

. اسـت ) Ω(ي ضریب جینی نیازمند اطالعات در خصوص ساختار کامـل مالکیـت    محاسبه بایستی خاطرنشان کرد -1
عوامل از لحاظ نظري براي محاسبه ضریب جینـی  کواریانس توزیع  ـهاي ترکیبی مثل ماتریس واریانس   سایر شاخص
  .کافی نیستند

2- Integration of International Trade 
3- Grobel-Loyd index 
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)14(  IITt=1-[│Mt-Xt│/(Xt+Mt)] 

تجـارت درون   ،الملـل ي ادغام تجارت بـین ي درجهدهنده اندر حقیقت این شاخص نش
بین صفر و یـک بـوده اسـت     IITtمقدار شاخص  .صنعت و تجارت درون یک بخش است

این  .)1381، کلباسی وجالیی( بخشی است ي عدم وجود تجارت دروندهنده که صفر نشان
محاسبه و در مدل قـرار   ناقتصاد ایرا شدني میزان جهانیدهندهشاخص به عنوان متغیر نشان

  .گرفته است
گونـه کـه در قسـمت تصـریح مـدل       همان :)TAR( اي حقیقی دولتدرآمد تعرفه) 3

ی قیمت عوامل تولید در سطح یتواند همگرا میموانع تجاري به صورت کلی  ،اشاره گردید
یقـی  اي حقبنـابراین در ایـن مطالعـه درآمـد تعرفـه     . قرار دهد تأثیرجهانی و داخلی را تحت 

  .ي موانع تجاري پیش روي تجارت آزاد در مدل قرار گرفته استدولت به عنوان نماینده
 سال در را ترکیبی شاخص سازمان ملل این :(HDI)ي انسانیشاخص توسعه )4

 در زندگی به امید براساس که عمر طول :است لفه استوارؤم سه بر که نمود معرفی 1990

 تولید حسب بر که زندگی سطح و باسوادي و موزشآ میزان شود،می تعریف تولد بدو

   .شود می تعریف خرید قدرت و سرانه داخلی ناخالص
هـاي   متغیري که در این مطالعه در جهـت ارزیـابی سیاسـت    :(GOV) مخارج دولت) 5

  . گیرد، مخارج دولت استدولت در زمینه توزیع درآمد مورد استفاده قرار می
ي میـزان مجمـوع تشـکیل سـرمایه     :(CAPITAL) تشکیل سرمایه ثابـت ناخـالص  ) 6

  .ناخالص بخش خصوصی و بخش دولتی به عنوان یک عامل تولید در مدل قرار گرفته است
عامل نیروي کار نیز به عنوان عامل تولید دیگر، بـا در  : (LABOR)جمعیت فعال ) 7

  .بررسی قرار گرفته است نظرگرفتن جمعیت فعال در مدل مورد

   سنجی سري زمانی اقتصادي  ها مدل. 4-1
ي شـهري ایـران از دو مـدل    شـدن بـر توزیـع درآمـد در جامعـه      انیجهت بررسی اثرات جه
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  :سنجی سري زمانی استفاده شده استدمربوط به اقتصا
  )VECM(مدل تصحیح خطاي برداري  -2) VAR(مدل خودرگرسیون برداري  -1

رهــا بررســی شــده و در هــاي مختلــف متغیروابــط متقابــل بــین وقفــه VARدر الگــوي 
انباشـتگی باشـد، از طریـق الگـوي تصـحیح خطـاي       که الگوي مورد نظر داراي هـم صورتی

انباشـته را  ي آن روابط بلندمدت و بردارهاي هـم گیرد که در نتیجهنجام میبرداري برآورد ا
  .توان به دست آورد می

  ) VAR(مدل خودرگرسیون برداري  .1- 4-1
اسـتفاده شـده کـه     »1فـولر تعمـیم یافتـه    -دیکی«متغیرها از آزمون انباشتگی براي آزمون هم

هـاي  براسـاس یافتـه   .دارنـد  2انباشـتگی  ي هـم  بوده و با هم رابطه I(1) براساس آن متغیرهاي
برابـر یـک درنظـر     VARمحقق و با در نظرگرفتن معیار شوارتز تعداد وقفه بهینه براي مدل 

  .گرفته شد
  (VAR)د رگرسیون بردارينتایج تخمین مدل خو -1جدول 

LABOR (-1)  CAPITAL(-1)  HDI (-1)  GOV (-1)  TAR (-1)  IIT (-1)  Ginis (-1)  متغیر  
-1.21E-05 -4.83E-06 -1.91E-05 5.83E-06 -1 91E-05 -0.013122 0.042343 Ginis  
[-1.19526] [-0.68365]  [ 0.50186] [ 0.81453] [-0.04747] [-0.29596] 23156] t-stat 

 

)قیحقت محاسبات ماخذ(   

  
طـور مسـتقیم از   ه توان گفت کـه ضـریب جینـی منـاطق شـهري بـ       می 1بر اساس جدول 

اي و تعرفـه  درآمـد واقعـی  شـدن و  پذیرفته و با شـاخص جهـانی   تأثیرمقادیر دوره قبل خود 
  .مستقیم داردموجودي نیروي کار اقتصاد ایران رابطه غیر

  

                                                
 

1- Augmented Dicky-Fuller Test 
2- Cointegration 

F=14.2        R2= 0.77 
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   VECMمدل . 2- 4-1
مدت متغیرهاي موجـود در مـدل بـر نـابرابري توزیـع درآمـد در        گذاري بلندبراي تحلیل اثر

شود تا به کمـک آن  تخمین زده می) VECM( 1تصحیح خطاي برداري مناطق شهري مدل
 VECMلذا با طی مراحل زیـر مـدل   . مدت مقایسه گرددمدت و بلندمتغیرها در کوتاه تأثیر

  :برآورد شده است
از بــین . انباشــته اســتتعــداد بهینــه بــردار هــمتعیــین  VECMنخســتین گــام در تخمــین 

نامقیـد و بـدون    أبراي اقتصاد شهري مـدل عـرض از مبـد    VECMالگوهاي مطرح در مدل 
انباشـته در نظـر    بردار هـم  پنج trace λروند برگزیده شده است که با توجه به نتایج آزمون 

 تـأمین نظر این پـژوهش را   ل که هدف موردنکته اساسی در تحلیل نتایج این مد .گرفته شد
بـه مقـدار    -97/0مـدت بـا ضـریب تعـدیل      ضریب جینی شهري کوتاه که کند، آن استمی
کـردن   را با لحـاظ  VECMجدول زیر نیز نتایج تخمین مدل  .شود میمدت خود همگرا  بلند

  . کندمی ارایهعنوان متغیر سمت چپ مدل به ،متغیرهاي ضریب جینی شهري

  VECMنتایج تخمین مدل  -2 لجدو
D(LABOR)  D(CAPITAL(-1))  D(HDI(-1))  D(GOV(-1)) D(TAR(-1)) D(IIT(-1)) D(GINIs(-1))  متغیر  

2.13E-05 -9.36E-06 2.426670 8.37E-06 -0.000445 0.086036 -0.068435 D(GINIs)  
0.46583 -0.54011  1.77617 0.48300 -0.94167] 1.87115] -0.46909] t-statistic 

)قیحقت محاسبات ماخذ(  

  
گردد، نابرابري توزیع درآمد شهري بـا متغیرهـاي   مشاهده می 2طور که در جدول  همان

مخارج دولت و شاخص توسعه انسانی و جمعیت فعـال در شـکل    الملل وسطح تجارت بین
یه مااي دولـت و موجـودي سـر   متغیرهـاي درآمـد تعرفـه    تفاضل مرتبه اول رابطه مستقیم و با

  .نابرابري درآمد شهري در شکل تفاضل مرتبه اول رابطه عکس دارند چنین همو اقتصاد 

                                                
 

1- Vector Error Correction Model 

F=4.47        R2= 0.71 
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  شبکه عصبی مصنوعی .4-2
هم  (ANN) هاي عصبی مصنوعیهاي سري زمانی اقتصادسنجی از مدل شبکهدر کنار مدل

هـاي محاسـباتی یـادگیر     تکنیک مصنوعی هاي عصبیشبکه. شودبینی استفاده میبراي پیش
هـاي مختلفـی    توان یک نگاشت خاص را تقریب زد و یـا داده  می ها آنند که به کمک هست

. ان از سـاختار کلـی مشـابهی برخوردارنـد    شبه رغم تنوع ANNهاي  مدل .بندي کرد را دسته
  :شود میاز سه الیه به ترتیب زیر تشکیل  یک شبکه عصبی مصنوعی معموالً

  3الیه خروجی )3 2)نالیه پنها( الیه میانی )2 1الیه ورودي) 1
باشد کـه در   میبه تعداد متغیرهاي توضیحی مدل ) 4نرون(الیه ورودي شامل واحدهایی 

هاي میانی و الیه. شوندشناخته می 5ادبیات شبکه عصبی مصنوعی به عنوان متغیرهاي ورودي
، عملیاتی جبري )هانرون( دراین واحدها. هاي پردازش اطالعات هستندخروجی شامل واحد

بـه صـورت یـک ورودي جدیـد بـه       ها آنبر روي اطالعات ورودي صورت گرفته و نتیجه 
واحدهاي الیه خروجی مشابه متغیرهـاي   .گرددي بعدي ارسال می ها هاي دیگر در الیهنرون

در اصـطالح شـبکه   ( شـده متغیـر وابسـته    وابسته در مدل رگرسیون هستند که مقادیر بـرآورد 
  .شود گفته می 7دهند که به این برآوردها، خروجیویل میرا تح) 6ي هدف ها عصبی داده

در ادبیـات شـبکه عصـبی    (ثري در فرآینـد بـرآورد   ؤهـاي میـانی نقـش مـ    هاي الیهنرون
هـاي  تعـداد الیـه  . نماینـد صحیح مدل ایفا می) شودگفته می 8مصنوعی به آن فرایند آموزش

تبعیـت   قاعـده خاصـی  هنـوز از هـا  هـاي پـردازش اطالعـات درایـن الیـه     میانی و تعداد نرون
  .کنند و روش آزمون و خطا روش معمول تعیین این پارامترهاست نمی

                                                
 

1- Input Layer 
2- Hidden Layer 
3- Output Layer 
4- Neuron 
5- Input Variables 
6-Target Data 
7- Output Data 
8- Training Process 
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بـه شـمار    ANNهـاي  تـرین مـدل  هاي شبکه عصـبی پـس انتشـار خطـا، از معـروف      مدل
و   ها که بردارهاي داده ها به این صورت است که پس از آن نحوه عملکرد این مدل. روند می

هـاي ورودي، میـانی و   ب ارتبـاطی بـین واحـدهاي الیـه    یضـرا  هدف به مدل معرفی شـدند، 
هاي هر واحد و ارسـال  سپس مدل با پردازش داده. شوندخروجی به طور تصادفی تعیین می

در ایـن مرحلـه مقـادیر    . کنـد را محاسبه مـی   ها به واحدهاي جلوتر، مقادیر بردار ستاده ها آن
اگـر  . شـود مقایسه و مقدار خطا محاسـبه مـی  ) فهد( با مقادیر واقعی)  ها ستاده(شده  محاسبه

میزان خطا یا هر تابع دیگري از خطا با مقدار مطلوب آن که از قبل در نظر گرفته شده است 
ب ارتبـاطی و تکـرار مراحـل قبلـی مجـددا      یمتفاوت بود، به عقـب برگشـته و بـا تغییـر ضـرا     

هـایی کـه بـه    کـانیزم ب ارتبـاطی طبـق م  یالبتـه ضـرا  . شـود هـاي جدیـدي محاسـبه مـی     ستاده
ن کنند که خطا یعنـی همـان تفـاوت بـی    موسومند، در جهتی تغییر می 1هاي یادگیري مکانیزم

جا کـه خطـا بـه     یابد تا آناین جریان یادگیري ادامه می. و هدف کمتر و کمتر شود  ها ستاده
بینـی میـزان   که جهت پیش در این بخش مدل شبکه عصبی مصنوعی .میزان مورد نظر برسد

شـرح  ه مراحل طراحی این مدل ب. گرددمی ارایهنابرابري درآمد شهري طراحی شده است، 
  :زیر است

. هاي الیه ورودي اسـت  مرحله اول در طراحی شبکه عصبی مصنوعی تعیین تعداد نرون
 گرفتـه شبکه شش نـرون درنظـر  شده در بخش قبل، براي الیه ورودي  مدل تصریح اساسبر 
 .بخـش آزمـون اسـت    چنـین  هـم م نمونه براي بخش یـادگیري و  مرحله دوم تعیین حج. شد

جهت یادگیري و  1382تا  1350دوره : حجم نمونه براي این منظور به دو قسمت تقسیم شد
. بـراي انجـام آزمـون اسـتفاده گردیـد      1386 تـا 1383 اعتبار مدل در نظر گرفتـه شـد و دوره  

هاي الیه خروجی  تعداد نرون .است ي خروجی و میانی ها الیه مرحله سوم تعیین تعداد نرون
متغیر هدف ضریب جینی شهري است، برابر یک در نظـر   که ایندر این پژوهش با توجه به 

                                                
 

4- Learning Mechanisms 
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بـه ایـن   . هاي الیه میـانی از طریـق روش آزمـون خطـا مشـخص شـد      تعداد نرون. گرفته شد
ه بـه  نماي شـبکه طراحـی شـد   . نرون در الیه میانی تعبیه گردید 7صورت که براي این مدل 

  :شکل زیر است

 
يشهر ینیج بیضر یخروج ریمتغ با یمصنوع یعصب شبکه یطراح -1شکل   

یک سري پارامترها و عناصر درونی مدل مانند ضـریب یـادگیري، تعـداد    در مرحله بعد 
نـوع توابـع تبـدیل در     چنـین  هـم بینـی مطلـوب و   مقدار خطـاي پـیش   دفعات تکراردر مدل،

 بـراي الیـه   1شد که در این زمینه تابع تانژانت سـیگموئید  ي میانی و خروجی مشخص ها الیه
سپس قاعده یادگیري شبکه عصبی  .میانی و تابع خطی براي الیه خروجی در نظر گرفته شد

 LM2شود، که در ایـن پـژوهش جهـت تسـریع تولیـد نتـایج از روش       مصنوعی مشخص می
  .استفاده شده است

 VAR , VECM,ANNهاي مقایسه عملکرد مدل بینی ونتایج پیش. 4-3

ي عصـبی مصـنوعی از دو    هـا  بـا شـبکه   VECMو  VARبینی مـدل براي مقایسه قابلیت پیش
  :اند، استفاده شد شده ارایه هاي رقیب که در جدول زیر معیار ارزیابی مدل

 

 

 

                                                
 

1- tansig function 
2- Levernerg_Margnurdt 
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بیرق يها مدل یابیارز يارهایمع -3جدول   

  فرمول  معیار
 میانگین مربع خطا

n
yy

MSE  


2)ˆ(  
  میانگین قدر مطلق انحراف

n
yy

MAD  


ˆ
  

  VAR، VECM، ANN يمدلها ینیبشیپ سهیمقا جینتا -4جدول 

  ضریب جینی شهري  )خروجی(متغیر وابسته

  MAD MSE  معیار کارایی
 VAR 01757/0  00055/0مدل 

  VECM 05/0  00589/0مدل 

  ANN 01/0  00037/0مدل 

)قیحقت محاسبات ماخذ(  

ب یبینـی ضـرا  شبکه عصبی طراحی در پیش ،نشان داده شده است 4طور که در جدول  همان
  .عمل کرده است VECMو  VARهاي تر از مدل اي دقیق جینی شهري به طور قابل مالحظه

 اينمونه بینی برونپیش

بینـی میـزان   هاي عصـبی مصـنوعی در پـیش   برپایه این نتایج و نظر به کارآیی عملکرد شبکه
بر این اساس از . بینی خارج از نمونه برگزیده شدمنظور پیشدرآمد، این رهیافت بهنابرابري 

هـاي   بینی ضریب جینی شـهري ایـران بـراي سـال    ي عصبی طراحی شده جهت پیش ها شبکه
منظـور بررسـی اثـر خـالص     ه تحت سه سناریو استفاده گردید و پس از آن بـ  1388و  1387

ه شـهري ایـران بـا اجـراي سـناریو چهـارم بـراي دوره        شدن بر توزیع درآمد در جامع جهانی
  .اي انجام شدنمونه بینی برونپیش 1395 تا 1387زمانی 
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  لحاظ تغییر در پنج متغیر ورودي :حالت اول 
  :شرح زیر اعمال گردیددر این حالت سه سناریو بر شبکه عصبی مصنوعی به

نیـروي کـار و شـاخص     درصـدي در موجـودي سـرمایه و    5افزایش سـاالنه   )سناریو اول
درصـدي مخـارج    5درصـدي شـاخص توسـعه انسـانی و کـاهش       2 وافزایش الملل بینادغام 
  دولت

درصـدي در موجـودي سـرمایه و نیـروي کـار و شـاخص        10افزایش ساالنه )سناریودوم
درصـدي مخـارج   10درصدي شـاخص توسـعه انسـانی و کـاهش     4وافزایش  الملل بینادغام 
  دولت

درصدي در موجودي سـرمایه و نیـروي کـار و شـاخص      15ساالنه  افزایش )سناریو سوم
درصـدي مخـارج    15درصدي شاخص توسعه انسـانی و کـاهش     6وافزایش  الملل بینادغام 
  دولت

  :شده است ارایه 5بینی در هرکدام از این سناریوها درجدول نتایج پیش

يورود ریمتغ 5 راتییتغ لحاظ با اول ویسنار سه به مربوط جینتا -5جدول   

  ضریب جینی شهري  )خروجی(متغیر وابسته

  1388  1387  سناریو اعمال شده

  0.3881  0.3981  سناریو اول

  0.3911  0.3956  سناریو دوم

  0.3885  0.3907  سناریو سوم

)قیتحق محاسبات ماخذ(  
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بـوده اسـت،    3997/0برابر با  1386جاکه مقدار ضریب جینی شهري ایران در سال  از آن
و  الملـل  بـین افزایش موجودي سرمایه و نیـروي کـار و شـاخص ادغـام      که بامشخص است 

نـابرابري درآمـد شـهري تمایـل بـه کـاهش        شاخص توسعه انسانی و کاهش مخارج دولت،
  .دارد

  ثبات سایر متغیرها و IITلحاظ تغییر در شاخص  :حالت دوم
هـاي   سـال  بینی ضریب جینی شهري ایران بـراي شده جهت پیشعصبی طراحی از شبکه

  :سناریو زیر استفاده گردید تحت 1395تا  1387
   و ثبات سایر متغیرها الملل بیندرصدي در شاخص ادغام  2افزایش ساالنه ) سناریو چهارم

  IITشاخص رییوتغ چهارم ویسنار اعمال با يا نمونه برون ینیب شیپ جینتا- 6جدول 
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)قیحقت محاسبات ماخذ(  

دهد نابرابري درآمد شهري در سال دوم و دوسال آخر افـزایش یافتـه   نشان می 6جدول 
  .بینی روند کاهشی را نمایان ساخته استدر مابقی دوره پیش و

  گیري نتیجه -5
  .شودیر نتایج به دست آمده، پرداخته میبه تفس بخشدر این 

   اثر متغیرهاي مستقل مدل بر توزیع درآمد شهري .5-1
اي واقعی دولت از نـابرابري درآمـد شـهري ایـران     افزایش درآمد تعرفه 1با توجه به جدول 

دهنـده افـزایش مـراودات تجـاري     اي دولـت از طرفـی نشـان    افزایش درآمد تعرفه. کاهدمی
. دهنده ایجاد موانع تجاري جهت حمایت از تولیدات داخلی استسو نشان رکشور و از دیگ
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سـتانی دولـت    این اثر حائز اهمیت اسـت، مالیـات   اما نقش دیگر این درآمدها که در تحلیل
فرآیند بازتوزیع این مالیات از اثـرات قابـل قبـولی برخـودار بـوده       رسد،است که به نظر می

چـون آمـوزش و    هـایی هـم  لفـه ؤران توسـعه انسـانی بـا م   در ساختار شهري اقتصـاد ایـ  . است
  .بهداشت مطابق انتظار در جهت کاهش نابرابري عمل کرده است

با توجه به نتایج به دست آمده، مخارج دولت در ساختار شهري اقتصاد ایـران، نتوانسـته   
ل مشـکالت باشـد و دولـت در انجـام وظـایف      است در زمینه نـابرابري توزیـع درآمـد حـالّ    

در اقتصاد شهري افزایش میزان عامل سرمایه . زتوزیع خود چندان موفق عمل ننموده استبا
همواره در جهت کاهش نابرابري توزیع درآمد عمل کرده است که با توجه بـه سـهم قابـل    

افـزایش   .هاي سرمایه بر در شهرها، با مبانی نظري این پژوهش همخـوانی دارد  توجه فعالیت
 4با توجه به جدول  .دهدنابرابري درآمد راکاهش می) عیت فعالبه صورت جم(نیروي کار 

. مشخص شد VECMو  VARدقت بیشتر رهیافت شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با مدل
بـا افـزایش موجـودي سـرمایه و نیـروي کـار و       نتایج حاصل از سه سناریو اول نشان داد کـه 

کاهش مخارج دولـت نـابرابري    چنین همو شاخص توسعه انسانی و  الملل بینشاخص ادغام 
  . درآمد شهري تمایل به کاهش دارد

  آزمون فرضیه. 5-2
شـهري در   مشخص گردید که نابرابري درآمد در جامعه )1جدول ( VARدر برآورد مدل 

از طرفـی بـا   . یابـد کاهش مـی ) IITافزایش شاخص ( بودن اقتصاد پاسخ به افزایش درجه باز
اظهار کرد که ضریب جینی جامعـه شـهري ایـران بـا      توانمی VECMتوجه به تخمین مدل

شـدن  اما نکته اساسی در تشخیص اثر جهـانی  .گرایدبه مقدار بلندمدت خود می -97/0نرخ 
ي مربوط بـه سـناریو    ها توان در یافته میبر نابرابري درآمد در ساختار شهري اقتصاد ایران را 

  .اعمال شده مشخص نمود
بینی کرد کـه بـا افـزایش شـاخص ادغـام      مصنوعی پیش در سناریو چهارم شبکه عصبی

 1395و  1394و  1387هاي  به جز در سال شهري، ضریب جینی )درصد ساالنه دو( الملل بین
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بدین ترتیب نتایج بـه  ). 6جدول ( شدن درهاي اقتصاد تمایل به کاهش دارد در مواجهه با باز
همخـوانی داشـته و    VARر مـدل ب بـرآوردي د یدست آمده از اعمال سناریو چهارم با ضرا

 توان این فرضیه را رد کـرد هاي این پژوهش نمیگرفتن یافته ظرن با در .کندیید میأرا ت ها آن
  .داردتوزیع درآمد شهري ایران گام برمی شدن اقتصاد، در جهت تعدیل نابرابري که جهانی
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  پیوست

  ANNدر مدل MATLAB ي نرم افزار ها خروجی
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