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  مقدمه -1
گـذاري   هاي سياست توزيع عادالنه درآمد همواره يكي از دغدغه

آن  تأثيرتوان در  در جوامع بشري بوده است. دليل اين امر را مي
بر سطح رفاه افراد و پيامدهاي اقتصادي و سياسي ناشـي از آن  

هـاي نـامطلوب زنـدگي     دانست. نابرابري درآمد يكـي از پديـده  
اقتصادي و اجتماعي است، به طوري كه همه جوامع بشري بـه  

 و اخيـر  هاي سال دنبال كاهش و در نهايت حذف آن هستند. در
 توزيـع  چگـونگي  ،جهان در فقر كاهش طرح شدن از عنوان بعد

 امـروز  دنياي در زيرا گرفت توجه قرار مـورد قبل از بيش درآمد
بلكه  درآمد، نه تنها كمبود فقر كنندة ايجاد اصلي عوامل از يكي
عوامل متعددي منجر به بروز نابرابري  .نامناسب آن است توزيع

تـوان بـه عوامـل     شـوند كـه از آن جملـه مـي     توزيع درآمد مـي 
اشاره كرد. ايـن عوامـل    فرهنگيو اجتماعي  اقتصادي، سياسي،

گذارنـد. در  تأثيربه طور مستقيم يا غيرمستقيم بر نابرابري درآمد 
گذار بر نـابرابري درآمـد، مهـاجرت از اهميـت     تأثيرميان عوامل 

خاصي برخوردار است چرا كه مهاجرت خـود منشـأ بسـياري از    
 بـرهم  بـر، عالوه  باشد. مهاجرت تغيير و تحوالت در اقتصاد مي

جمعيتي و اشتغال، توزيع درآمـد را نيـز تحـت     هاي تركيب زدن
  دهد. قرار مي تأثير

 تغييـر  در حـال  شرايط از برخاسته پويا و فرايندي مهاجرت
 به توجه با است. امروزه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سياسي،
 و مختلـف  نواحي بين جمعيتي تحركات و مهاجرت باالي سطح

 هـا، موضـوع   مشـكالت و بحـران   انـواع  يـري گ شكل آن تبع به
 تبـديل  بشـري  جوامـع  براي پيچيده مسائل از يكي به مهاجرت

اي براي تخصيص بهينـه   شده است. در گذشته مهاجرت وسيله
بازده به نـواحي   منابع به لحاظ انتقال نيروي انساني از نواحي كم

آمد. در حال حاضر بـه دليـل رشـد فزاينـده      پربازده به شمار مي
شهرنشيني، مهاجرت به پديده خطرناكي تبديل شده اسـت كـه   

محيطي، ظهور بخش كـاذب   تواند منجر به مشكالت زيست مي
هاي اقتصادي و اجتماعي  و غيررسمي شهرها و انواع ناهنجاري

گذشـته،   سـال  50 از جمله افزايش فقر و نـابرابري شـود. طـي   
 قتصـادي، ا هـاي  فعاليـت  روند در تغيير علت به كشور ايران نيز

 بـوده  رو روبه داخلي عظيم هاي مهاجرت با فرهنگي، اجتماعي و
روند مهاجرت در ايران با رونـد آن در كشـورهاي توسـعه    . است

يافته كنوني متفاوت است. در ايران از يك سو به خـاطر پـايين   
هـاي شـغلي و دسـتمزدهاي پـايين در      بودن امكانات و فرصت

كننـد از ايـن منـاطق بـه      ينيافته، افراد تالش مـ  مناطق توسعه
شــهرهاي بــزرگ مهــاجرت كننــد. از ســوي ديگــر بــه دليــل  

محدوديت بازار كار در شهرهاي بزرگ، برخي از اين افراد جذب 
شوند و اين امر عالوه بر اينكه موجـب يـك نـوع     بازار كار نمي

شود، تعادل شهري را نيز بر هـم   پيچيدگي در مقوله بيكاري مي
هايي چون فقـر و نـابرابري درآمـد     بزده و موجب گسترش آسي

خواهد شد. حال آنكه افزايش فقر و نابرابري نيز به نوبه خود بـا  
ايجاد فشار اقتصادي و اجتماعي بر مردم موجبات مهاجرت افراد 

. بنـابراين  )55: 1399(مصطفائي و همكـاران،   آورد را فراهم مي
رند. فقر و مهاجرت با نابرابري و فقر پيوند تنگاتنگ و دوسويه دا

توانـد   تواند باعث مهاجرت شود و مهاجرت نيز مـي  نابرابري مي
: 2007، 1موجب تشديد يا كاهش فقر و نابرابري گـردد (دوپونـد  

195.( 

با عنايت به مطالب عنوان شده، هدف اصلي مطالعه حاضـر  
بررسي رابطه بين خالص مهاجرت با نـابرابري درآمـد و فقـر در    

در اين راستا رابطـه بـين متغيرهـاي    هاي ايران است.  شهرستان
تحقيق با استفاده از رويكرد علّيت فضـايي مـورد بررسـي قـرار     

بخش شامل مقدمـه،   5مطالعه حاضر مشتمل بر خواهد گرفت. 
، تخمين مـدل و  شناسي تحقيق روشادبيات تحقيق،  مروري بر

 ،تفسير نتايج بوده و در پايان نيز با توجه به مطالب عنوان شـده 
  گيري ارائه خواهد شد. دي و نتيجهبن جمع

  
  ادبيات موضوع -2
  مباني نظري -2-1

 بـه  را انديشـمندان  ذهن كه است ديرزماني درآمد، توزيع مسئله
 اقتصـادي  فرهنـگ  در را اي ويـژه  جايگاه و داشته معطوف خود
 درجـه  اسـت. توزيـع درآمـد بـه توصـيف      داده اختصاص خود به

 سـهم  چگـونگي  تشريح و كشور يك افراد بين موجود نابرابري
 به عبارت ديگر. پردازد مي ملي درآمد از كشور يك مختلف افراد

 هـاي  گـروه  سـهم  مقايسـه  آن، نـابرابري  و درآمد توزيع بررسي
: 1392است (جعفـري صـميمي،    ملي درآمد از جمعيت، مختلف

توان گفت، در صورتي كـه يـك    مي). به بياني ساده 124-123
ه را در اختيـار داشـته باشـد توزيـع     فرد تمامي درآمد يك جامعـ 

ترين وضع ممكن را دارد و زمـاني كـه تمـامي     درآمد، ناعادالنه
منــد شــوند  افـراد بــه يــك نســبت از درآمــد كـل جامعــه بهــره  

. در گذشته اقتصاددانان به جاي است ترين حالت موجود عادالنه
هـاي شـديد درآمـدي، بـه      توجه به توزيع درآمد و رفع نابرابري

كردند  شد اقتصادي، به ويژه در كشورهاي فقير تأكيد ميايجاد ر

                                                      
1. Dupont (2007) 
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و حتي در برخي مواقع، نابرابري شديد درآمـد را الزمـه رشـد و    
دانستند. اين طـرز تفكـر باعـث شـده بـود       كارايي اقتصادي مي

گذاري اقتصادي به رشد اقتصادي نسبت به توزيع برابـر   سياست
 1كـوزنتس  1995درآمد توجه بيشتري داشـته باشـند. در سـال    

اي داد كه بر طبق آن نابرابري درآمد، طي  براي اولين بار نظريه
يابد و باألخره در مراحل  مراحل اوليه رشد اقتصادي افزايش مي

يابد. كوزنتس همچنين نشـان داد كـه توزيـع     بعدي كاهش مي
توسـعه در مقايسـه بـا كشـورهاي      درآمد در كشورهاي در حـال 

  ).1: 1395وندپور و عباسيان،  (خواجهيافته نابرابرتر است  توسعه
هـاي   اي، تـداوم چـالش   هاي منطقـه  توان گفت كه نابرابري مي

، 2دهـد (شـانكار و شـاه    توسعه در بيشتر كشـورها را نشـان مـي   
اي، تمايـل بـه    ). امروزه در ادبيات اقتصاد منطقـه 1421: 2003

اي افـزايش يافتـه    هاي منطقه بررسي علل و پيامدهاي نابرابري
هـاي   ). با اين حـال توجـه بـه نـابرابري    44: 2007، 3(بونو است

هاي فضايي در مطالعات جغرافيايي در طول  عدالتي فضايي و بي
). نابرابري در ابعاد 115: 1994، 4نمايان شد (اسميت 1970دهه 

هاي مختلف نظير نـابرابري در سـطح جهـاني، ملـي،      و مقياس
كند. اين امر هـم در   مياي، شهري، روستايي و ... ظهور  منطقه

يافته و هـم در حـال توسـعه در تمـامي ابعـاد       كشورهاي توسعه
اي در تمـام اشـكال و    هاي منطقـه  تداوم داشته و دارد. نابرابري

تواند پيامدهاي ناگواري را به همراه داشـته باشـد    سطوح آن مي
  ). 38: 2013، 5(پاسيون

نوارهـاي  تفاوت در شرايط اقتصادي و اجتماعي افراد يـا خا 
تواند باعث به وجود آمدن نابرابري در بين افـراد آن   مختلف مي

گيري فقر و  هايي منجر به شكل جامعه شود. بروز چنين نابرابري
). بـا گسـترش   47: 1391شود (باباپور،  تغيير در توزيع درآمد مي

ابعاد فقـر و نـابرابري درآمـد در منـاطق روسـتايي و شـهرهاي       
يرند براي دستيابي به درآمد بيشـتر و  گ كوچك افراد تصميم مي

بهبود شرايط زندگي به شهرهاي بزرگ و توسعه يافته مهاجرت 
  كنند. 

علت مهاجرت نيـروي كـار را سـطح پـايين      6كيت گريفين
دهــد بــا  دســتمزد و نــاامني مشــاغل آزاد دانســته و نشــان مــي

                                                      
1. Kuznets (1995) 
2. Shankar & Shah (2003) 
3. Bono (2007) 
4. Smith (1994) 
5. Pacione (2013) 

گــريفين، كيــت. راهبردهــاي توســعه اقتصــادي، ترجمــه حســن راغفــر، . 6
  1384محمدحسين هاشمي، نشرني، چاپ سوم، تهران 

مهــاجرت، عرضــه كــار در منــاطق مهاجرفرســت كــاهش و در 
يابد. ايـن فراينـد باعـث افـزايش      فزايش ميمناطق مهاجرپذير ا

سطح دستمزد واقعي در مناطق مهاجرفرست شـده و در نتيجـه   
شـود. همچنـين بـه     باعث بهتر شدن توزيع درآمد در آنهـا مـي  

هــاي موجــود در  عقيــده وي مهــاجرت باعــث كــاهش تفــاوت
شـود. بـه عبـارتي وي، داليـل      استانداردهاي واقعي زندگي مي

ا به عنوان پيامـد مهـاجرت بلكـه بـه عنـوان      اقتصادي را نه تنه
  ).91: 1390داند (شفيعي كاخكي،  انگيزه مهاجرت مي

جـايي   طور كـه اشـاره شـد مهـاجرت داخلـي و جابـه       همان
جمعيت در بين مناطق يك كشور، يك فرايند مهم اجتماعي در 

العمل مردم نسبت به عـواملي   بسياري از كشورهاست كه عكس
هاي اجتمـاعي و   اي، ناكامي تصادي، منطقههاي اق نظير نابرابري

كنـد   هاي زندگي را منعكس مي عدم رضايت در بسياري از جنبه
). در اكثر كشورهاي در حـال رشـد،   84: 1390(زالي و عظيمي، 

شهرهاي بزرگ با عدم پيوستگي كامل بـا شـهرهاي كوچـك،    
اكثراً سطوح عالي خـدماتي، اجتمـاعي و اقتصـادي را بـه خـود      

ده است و شهرهاي كوچـك بـا ارتبـاط ضـعيف بـا      اختصاص دا
اي و  تر از خود به صورت فضاهاي پيراموني حاشـيه  جوامع پايين

). امـا در ايـن ميـان نحـوه     69: 1387اند (زياري،  وابسته درآمده
هـا در خصـوص مهـاجرت، پرسشـي      گيري سياست دولت جهت

است كه پاسخ آن منوط به ارزش يا ضد ارزش پنداشتن پديـده  
رت است. نگاه به مهاجرت به عنوان تحرك عوامل توليـد  مهاج

وري، بر پايه تلقـي مهـاجرت بـه عنـوان      به منظور افزايش بهره
باشد. اين در حالي است كه در برخي موارد مهـاجرت   ارزش مي

به انگيزه ارتقاء كيفيت زندگي، نوعي ناهنجاري اجتماعي اسـت  
اقتصـادي و   كه تحديد و يا تشويق آن موجب دگرگوني ساختار

اجتماعي جوامع خواهد شد. لذا مهاجرت بـا دو انگيـزه درآمـد و    
باشـد. زيـرا رفـاه     كيفيت زندگي، مؤثر بـر رفـاه اقتصـادي مـي    

اقتصادي به كميت و كيفيـت زنـدگي انسـان، درآمـد سـاالنه و      
كنـد، بسـتگي    گيـري مـي   هايي كه از اين درآمد بهره تعداد سال

ــاخكي،   ــفيعي ك ــان  ).90: 1390دارد (ش ــابراين، جري ــاي  بن ه
ريـزي نشـده آثـار سـوء بسـياري در       رويه و برنامـه  مهاجرت بي

اي از معضــالتي ماننــد  منـاطق مهاجرپــذير دارد، بخــش عمـده  
هاي درآمدي، امكانـات ناكـافي،    افزايش بيكاري، ايجاد نابرابري

بهداشت نامناسب، كمبود امكانات حمل و نقل، افـزايش ميـزان   
م، بزهكاري و معضالت ديگر اجتماعي و آلودگي، ترافيك پرحج

جانبـه كيفيـت زنـدگي منطقـه مقصـد       به طور كلي كاهش همه
باشد. از سوي ديگـر مهـاجرت    هاي مهاجرت مي ناشي از جريان
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داخلي نرخ رشد جويندگان كار را به طور نامتناسـبي نسـبت بـه    
). تحـرك  393: 1367دهـد (تـودارو،    رشد جمعيت افزايش مـي 

تي بر نـابرابري درآمـدي جوامـع مهاجرفرسـت و     نيروي كار اثرا
كند. به لحاظ مفهومي، اين اثر بستگي بـه   مهاجرپذير ايجاد مي

عوامل ساختاري جوامع شهري و روسـتايي دارد كـه بـر توزيـع     
، 1گذارد (بالك و همكاران مي تأثيرهاي مهاجرت  منافع و هزينه

هـاي   ). اگر تصميم به مهاجرت با توجه به محـدوديت 1: 2006
اعتباري كه اغلب در كشورهاي در حال توسعه چنـين وضـعيتي   

آور باشد، تصميم به مهاجرت توسط قشر فقيري  وجود دارد، الزام
اند اتخـاذ   هاي غيرمولد چنين جوامعي گرفتار شده كه در فعاليت

دهد كه ثروتمندان بيشترين منفعـت را از   شود. اين نشان مي مي
اين مهـاجرت بـه جـاي محـدود     اين موضوع خواهند برد. بنـابر 

كردن شكاف درآمدي در جوامع ارسال كننـده مهـاجر، موجـب    
)، 1998و  1993( 2شــود. در مطالعــات آدامــز گســترش آن مــي

) بـه ايـن   1988( 4)، اسـتارك و تيلـور و يژاكـي   1980( 3ليپتون
  ).42: 1397موضوع اشاره شده است (ابريشمي و همكاران، 

از روسـتا بـه شـهر يـا از     رويـه   از طرف ديگر مهاجرت بـي 
شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ كـه بـه داليـل گونـاگون     

پذيرد، در صورتي كه صنايع موجود در نقاط شـهري،   صورت مي
توانايي جذب تمام افراد حاضر به كار را نداشته باشـند، بيكـاري   

دهـد (ابريشـمي و همكـاران،     در نقاط شـهري را افـزايش مـي   
معضـالت اقتصـادي و اجتمـاعي     ). بيكاري از جملـه 43: 1397

تواند در افـزايش فقـر، ايجـاد شـكاف      است كه گسترش آن مي
طبقاتي گسترده و افزايش نابرابري در جامعه مؤثر باشـد (لـي و   

). اين مسئله منجر بـه ايجـاد مشـاغل كـاذب در     86: 2002، وز
شود. روند سريع شهرنشـيني در كشـور موجـب     نقاط شهري مي

رم، بيكـاري پنهـان، معضـل مسـكن،     ايجاد بخش خدمات متـو 
مشكالت زيست محيطي، گسترش حاشيه نشـيني شـده كـه از    

آينـد (ابريشـمي و    عوامل مهم در افزايش نابرابري به شمار مـي 
). اين مطلب توسـط آرتـور لـوئيس كـه از     48: 1397همكاران، 

طرفداران فرضيه كوزنتس در خصوص رابطه رشـد اقتصـادي و   
طرح شـده اسـت، وي ايـن فـرض را در     باشد نيز م نابرابري مي

بندي مدل توزيع درآمد در نظـر گرفتـه اسـت كـه رونـد       فرمول
هاي صنعتي اقتصاد و فاصله  صعودي دستمزدهاي باال در بخش

با سطح دستمزدها در مناطق روسـتايي و شـهرهاي كوچـك و    
                                                      
1. Black et al. (2006) 
2. Adams (1993) 
3. Lipton (1980) 
4. Stark, Taylor and Yitzhaki (1988) 

غيرصنعتي، باعث تداوم روند مهـاجرت بـين منـاطق شـهري و     
وي ايـن فـرض را نيـز در نظـر      شـود. همچنـين   روستايي مـي 

گيرد كه اكثر كشورهاي در حـال توسـعه، در گـذر از دوران     مي
بـر   بـر و تكنولـوژي   هـاي سـرمايه   صنعتي شدن، بيشتر از پروژه

استفاده نموده و احتياج به نيروي كار كمتـري دارنـد، در نتيجـه    
ميزان بيكاري شهري افزايش يافته و بيشتر نيروي كـار مهـاجر   

هاي ساختماني كـه نيـاز بـه تخصـص و مهـارت       تجذب فعالي
شـوند. در ايـن حـال بـه علـت پـايين بـودن سـطح          ندارند، مي

دستمزدها بين كارگران ساختماني نسبت به كـارگران صـنعتي،   
يابد  اختالف درآمد بين كارگران در مناطق شهري نيز شدت مي

  ).62: 1389(حنيفي، 
ت كـه رابطـه   توان دريافـ  با توجه به مطالب عنوان شده مي

بين مهاجرت با نـابرابري درآمـد و فقـر بسـته بـه نـوع جوامـع        
كـه   تواند يك رابطه يك طرفه يا دوطرفه باشـد، بـه طـوري    مي

هـاي درآمـدي و    تواند خود به علت وجود نـابرابري  مهاجرت مي
تواند  فقر تحريك و ايجاد شود و از طرف ديگر مهاجرت نيز مي

نابرابري درآمدي و فقر را هم آثار اقتصادي و اجتماعي همچون 
دنبـال   در مناطق مهاجرپذير و هم در منـاطق مهاجرفرسـت بـه   

  داشته باشد. 
  

  پيشينه تجربي تحقيق -2-2
پديده نابرابري درآمدي و عوامل مؤثر بر آن، در تحليل مسـائل  

اي برخـوردار اسـت.    از جايگـاه ويـژه    كالن هر منطقه و جامعـه 
متغيرهـاي مهـم اقتصـادي و     مطالعات مختلفي در خصوص اثر

اجتماعي بر نابرابري درآمدي صورت گرفته اسـت كـه در ايـن    
بخش مطالعاتي كه به بررسـي رابطـه بـين نـابرابري درآمـد و      

  شود: اند به اختصار بيان مي مهاجرت پرداخته
هاي  هاي مهاجرت در دو دسته انگيزه شفيعي كاخكي انگيزه

هـاي كشـور را مـورد     اقتصادي و غيراقتصادي در كليـه اسـتان  
بررسي قرار داده است. در اين مطالعه با استفاده از مـدل جاذبـه   

گذاري متغيرهاي نسـبت نـابرابري اسـتان    تأثيربه بررسي نحوه 
مقصد به مبدأ، مجـاورت دو اسـتان مقصـد و مبـدأ، فاصـله دو      
استان، نسبت درآمد استان مقصد و مبدأ، جمعيت استان مبـدأ و  

يفيت زندگي جمعيتي در اسـتان مقصـد   مقصد، نسبت شاخص ك
به مبدأ و نسبت شاخص كيفيـت زنـدگي جغرافيـايي در اسـتان     
مقصد به مبدأ بر مهـاجرت پرداختـه شـده اسـت. نتـايج نشـان       

هاي  مثبت و شاخص تأثيرهاي درآمدي  دهنده اينست كه انگيزه
  ).89: 1390منفي دارند (شفيعي كاخكي،  تأثيرغيراقتصادي 
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اي به بررسي اثر مهاجرت  شبخانه در مقاله مهرگان و زماني
روستايي و افزايش شهرنشيني بر توزيع درآمد با تأكيد بر نظريه 

اند كه براي اين منظور بـا بـه كـارگيري روش     كوزنتس پرداخته
وارونـه   Uاقتصادسنجي عالوه بر مورد آزمون قرار دادن نظريه 

شهرنشيني بـر  كوزنتس در ارتباط با توزيع درآمد، به بررسي اثر 
انـد. نتـايج ايـن مطالعـه نشـان داد رشـد        توزيع درآمد پرداختـه 

شهرنشيني و افزايش مهـاجرت ابتـدا باعـث كـاهش نـابرابري      
اقتصادي شده و پـس از يـك حـد معـين، منجـر بـه افـزايش        

  ).3: 1392گردد (مهرگان و زماني شبخانه،  نابرابري مي
رسي عوامـل  خليلي عراقي و همكاران در مطالعه خود به بر

مؤثر بر رشد جمعيت شهرها و بررسي نقش فقر در فرايند رشـد  
هاي مربوط به  شهري پرداختند. در اين مطالعه با استفاده از داده

مـدل رشـد    1385-1394هاي كشور در دوره زمـاني   شهرستان
جمعيت با استفاده از مـدل خطـاي فضـايي مـورد بـرآورد قـرار       

دهد كـه شـاخص    نشان ميگرفت. نتايج حاصل از اين پژوهش 
ــي از  ــر يك ــمفق ــرين مه ــت    ت ــد جمعي ــر رش ــؤثر ب ــل م عوام

 و فقر كاهش ،هاي ايران است. همچنين مطابق نتايج شهرستان
 رشـد  و بـزرگ  شـهرهاي  به مهاجرت كاهش موجب محروميت

  .)7: 1396گردد (خليلي عراقي و همكاران،  مي جمعيت متوازن
ــه  ــاران در مطالع ــمي و همك ــي   ابريش ــه بررس ــأثيراي ب  ت

هاي مهاجرت از روستا بـه شـهر بـر نـابرابري درآمـدي       پويايي
استان ايران  30اند. در اين مطالعه آمار مناطق روستايي  پرداخته

هاي تركيبي و با اسـتفاده   ، با روش داده1385-1394طي دوره 
ميزان اثرگذاري يافته،  از روش اقتصادسنجي گشتاورهاي تعميم

متغير مهاجرت روسـتايي بـر نـابرابري درآمـد روسـتايي، مـورد       
بررسي قرار گرفته است، نتايج اين مطالعه حاكي از آن است كه 
مهاجرت در ابتداي امر موجب افزايش نابرابري درآمد شده و در 
دوره بعد اثري كاهنده بر شكاف درآمد روستايي دارد (ابريشـمي  

  ).39: 1397و همكاران، 
مهـاجرت بـر فقـر در     تـأثير ترنج در مطالعه خود به بررسي 

مناطق مهاجرپذير پرداخته است. نتايج حاصـل از ايـن مطالعـه    
تواند به گسترش فقـر در منـاطق    دهد كه مهاجرت مي نشان مي

مهاجرپذير منجر شود. از داليل عمـده مهـاجرت نبـود شـغل و     
نيافته اسـت،   هدرآمد كافي در مناطق روستايي و شهرهاي توسع

كننـد   بنابراين اكثر افرادي كه به شهرهاي بزرگ مهاجرت مـي 
گيرنـد. از طـرف    افرادي هستند كه در زمره افراد فقير قرار مـي 

ديگر مهاجرت اين افراد به شهرهاي بـزرگ وضـعيت شـغلي و    
كنـد. بنـابراين اگـر     درآمدي فقراي شهر بزرگ را نيز بـدتر مـي  

و مناطق مهاجرپذير وجود داشته  شرايط اشاره شده در مهاجران
باشد كه اين شرايط بيشتر در كشورهاي در حال توسـعه وجـود   

: 1397دارد، مهاجرت منجر به گسترش فقر خواهد شـد (تـرنج،   
13.(  

اي به بررسي مهـاجرت داخلـي و    در مطالعه 1ها و همكاران
هـاي   . در ايـن مطالعـه داده  انـد نابرابري درآمد در چين پرداخته 

ــوط  ــه مرب ــه صــورت  1997-2006روســتا طــي دوره  100ب ب
مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت. روش بـرآورد    هاي تركيبي  داده

باشد. نتايج حاصل از اين مطالعه الگوي  مي GMMمدل روش 
درآمـد در   برعكس) را بين مهـاجرات و نـابرابري   U( 2كوزنتس

مهاجرت زمان  ،دهد. مطابق نتايج جوامع مهاجرفرست نشان مي
دهد ولي مهـاجرت بـا وقفـه،     ل نابرابري درآمد را افزايش ميحا

همچنين پديـده مهـاجرت   بيشتري بر نابرابري درآمد دارد.  تأثير
تمايل دارد كه در ابتدا شكاف دستمزد جنسيتي را افزايش دهـد  

(هـا   و سپس موجب كاهش آن در روستاهاي مهاجرفرست شود
  .)2009و همكاران، 

اي و نـابرابري را   مهاجرت درون منطقـه  3هيد فان و كاكس
اند. نتـايج نشـان    طي دوره گذار در ويتنام مورد بررسي قرار داده

دهد در برخي مناطق، مهاجرت منجر به كـاهش نـابرابري و    مي
 تـأثير شـود.   هـا مـي   در برخي مناطق منجر به افزايش نـابرابري 

به شود، مربوط  مهاجرتي كه منجر به كاهش شديد نابرابري مي
شـود كـه در آن    هايي است كه به مناطقي انجـام مـي   مهاجرت

هاي صنعتي بـا محوريـت تجـاري يافـت      گذاري مناطق سرمايه
 ).100: 2010هيد، شود (فان و كاكس مي

مهـاجرت بـر    تـأثير اي به بررسـي   در مطالعه 4هيبز و هنگ
اند. در ايـن مطالعـه از شـاخص ضـريب      نابرابري درآمد پرداخته

هـا   ن معيار نابرابري درآمد استفاده شده است. دادهجيني به عنوا
و اطالعات مورد استفاده در اين مطالعه مربـوط بـه سرشـماري    

اياالت متحده آمريكا بوده است. نتايج  2000و  1990هاي  سال
دهد كه اگر مهاجران وارد شده، افراد با مهارت پـايين   نشان مي
توزيـع درآمـد    كمتـري بـر   تـأثير مهاجرت  صورت اينباشند، در 

اگر افـزايش مهـاجران بـا     ،خواهد داشت. همچنين مطابق نتايج
مهارت پايين، موجب شـود كـارگران بـومي آن محـل را تـرك      

برآوردها تـورش بـه سـمت پـايين خواهـد       صورت اينكنند، در 

                                                      
1. Ha et al. (2009) 
2. Kuznets 
3. Phan & Coxhead (2010) 
4. Hibbs & Hong (2015) 
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  ).650: 2015داشت (هيبز و هنگ، 
مهاجرت داخلـي را بـر    تأثيردر مطالعه خود  1كوالمپارامبيل

بري درآمد در آفريقاي جنوبي بررسي كرده است. به منظـور  نابرا
اسـتفاده شـده    GMMبررسي اين موضوع از روش رگرسـيون  

هاي رسمي  دهد مهاجرت به بخش است. نتايج حاصل نشان مي
مناطق پذيرنده مهاجرت، منجر به كاهش نـابرابري و مهـاجرت   

يج دهد. همچنين نتا به بخش غيررسمي، نابرابري را افزايش مي
گـذار  تأثيردهد مهاجرت از طريق دو كانال بر نابرابري  نشان مي

خواهد بود، از كانال دستمزد و از كانال بيكاري، كه نتـايج ايـن   
بيشـتري   تـأثير مطالعه نشان دهنده اين است كه كانال اشتغال 

  ).2145: 2016نسبت به كانال دستمزد دارد (كوالمپارامبيل، 
مهـاجرت   تـأثير بـه بررسـي    اي در مطالعـه  2ها و همكاران

. ايـن  انـد روستايي بر ضريب جيني روستاها در چـين پرداختـه   
هاي پانـل و بـا هـدف تعيـين اثـر       تحقيق كه با استفاده از داده

آن بـر نـابرابري    تـأثير پويايي مهاجرت از روسـتاها بـه شـهر و    
روستايي انجام شده است، به اين نتيجه رسيده است كه رابطـه  

معكـوس   Uت و درآمـد روسـتايي بـه صـورت     پويا بين مهاجر
است. به اين معنا كه مهاجرت زمان حال نـابرابري روسـتايي را   

دهد (ها  افزايش داده ولي مهاجرت باوقفه نابرابري را كاهش مي
  ).27: 2016و همكاران، 

اي تحــت عنــوان نقــش  در مطالعــه 3بايراكتــار و اوزييلمــاز
ثال تركيه)، بـه بررسـي   اي (م مهاجرت داخلي بر نابرابري منطقه

مهاجرت داخلـي بـر نـابرابري در منـاطق مهاجرفرسـت و       تأثير
هـاي پنـل    مهاجرپذير پرداخته است. آنها به ايـن منظـور از داده  

مربوط به مناطق مختلف تركيه  2008-2015هاي  ديتا در سال
دهد پديده مهـاجرت در   اند. نتايج حاصل نشان مي استفاده كرده

منجر بـه افـزايش نـابرابري و در منـاطق     مناطق مهاجرفرست 
شـود (بايراكتـار و    مهاجرپذير منجـر بـه كـاهش نـابرابري مـي     

  ).9: 2017اوزييلماز، 
مهاجرت بر نـابرابري   تأثيردر مطالعه خود به بررسي  4هاول

درآمد بين اقوام مختلف چيني پرداخته است. نتايج مطالعات وي 
ي خــود بــراي دهــد، مهــاجران بــا ارســال درآمــدها نشــان مــي

دهنـد.   هايشان درآمد ناحيه مهاجرفرست را افـزايش مـي   خانواده
دهــد مهــاجرت  همچنــين تجزيــه و تحليــل نتــايج نشــان مــي

اي را به خاطر انتقال درآمد مهاجران بـراي   هاي منطقه نابرابري
                                                      
1. Kollamparambil (2016) 
2. Ha et al. (2016) 
3. Bayraktar & Ozyilmaz (2017) 
4. Howell (2017) 

هـاي قـومي را افـزايش     هايشان، كاهش ولـي نـابرابري   خانواده
  ).200: 2017دهد (هاول،  مي

همكاران در مطالعه خود به بررسي رابطه بين اندازه  و 5چن
شهر، مهاجرت و نابرابري درآمد شهري با استفاده از يك درصد 

انـد. نمونـه مـورد     پرداختـه  2005جمعيت سرشـماري در سـال   
دهـد   باشد. نتايج حاصـل نشـان مـي    شهر چين مي 252بررسي 

دارد، بـه   داري نابرابري درآمد با اندازه شهر رابطه مثبت و معنـي 
تر باشد نابرابري درآمد نيز  عبارت ديگر هر چه اندازه شهر بزرگ

همچنـين مطـابق نتـايج، مهـاجرت موجـب       .بيشتر خواهد بـود 
افزايش عرضه نسبي نيروي كار با مهارت پـايين بخصـوص در   

  ).42: 2018شود (چن و همكاران،  شهرهاي بزرگ مي
ي مهـاجرت  و همكاران در مطالعه خود به بررس 6گيرسبرگر

اي و نابرابري دستمزد در اقتصاد غرب آفريقـا پرداختنـد.    منطقه
هاي مربوط به ساكنان و مهـاجران هفـت    آنها با استفاده از داده

در ايـن ناحيـه، نـابرابري درآمـد و مهـاجرت      پايتخت اقتصادي 
اي را مورد بررسي قرار دادند. نتايج مطالعات آنهـا نشـان    منطقه

درصـدي در   18اي منجـر بـه افـزايش     دهد مهاجرت منطقه مي
شود و همچنين نابرابري درآمـد (ضـريب    متوسط دستمزدها مي

دهد. اين كاهش نابرابري درآمد  درصد كاهش مي 5/1جيني) را 
هايي است كه بين شهرهاي پايتخـت وجـود    مربوط به نابرابري

مهـاجرت بـر نـابرابري درآمـد      تأثيردارد. اين در حالي است كه 
داخل مناطق و شهرها، در مناطق و شهرهاي مختلـف متفـاوت   

  ).2019است (گيرسبرگر و همكاران، 
  
  شناسي روش -3
  ها روش گردآوري داده -3-1

هاي كشور  در اين مطالعه، جامعه آماري شامل تمامي شهرستان
 هاي موجـود از مركـز   باشد. داده مي 1385-95طي دوره زماني 

آمار ايران و نتايج سرشماري نفـوس و مسـكن اسـتخراج شـده     
هاي كشـور در اواسـط    است. الزم به ذكر است برخي شهرستان

شده و به چند شهرستان تبديل  بازه زماني مورد مطالعه تفكيك
 336هـاي كشـور از    شاهد افـزايش تعـداد شهرسـتان    اند و شده

 1395شهرسـتان در سـال    429بـه   1385شهرستان در سـال  
ايـم. بـه منظـور وجـود امكـان مقايسـه، آمـار مربـوط بـه           بوده

 336هاي تفكيك شده، مجددا تجميع شـده اسـت و    شهرستان

                                                      
5. Chen et al. (2018) 
6. Girsberger et al. (2019) 
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به عنوان مالك مقايسـه در نظـر گرفتـه     1385شهرستان سال 
نقشه "شده است. آمارهاي مربوط به فقر و نابرابري نيز از طرح 

  شده است. استخراج  "هاي كوچك فقر ايران؛ بر اساس ناحيه
  
  متغيرهاي تحقيق  -3-2

متغيرهاي اين تحقيق شامل سه متغير مهـم خـالص مهـاجرت،    
نابرابري درآمد و فقر است كه در ادامـه بـه تبيـين دقيـق ايـن      

  پردازيم: متغيرها مي
در هر شهرستان تفـاوت   ):Net Migrationخالص مهاجرت (

الص بين مهاجران وارد شده و مهاجران خارج شده به عنوان خـ 
چنانچـه در يـك   به عبـارت ديگـر   مهاجرت تعريف شده است. 

شهرستان تعداد مهاجران خارج شده بيش از مهاجران وارد شده 
) نشـان داده شـده   -( باشد، خالص مهاجرت بـا عالمـت منفـي   

  است.
تـرين روش در بيـان نـابرابري درآمـدي،      رايـج نابرابري درآمد: 

ين مطالعه از شاخص هاي نابرابري است. در ا استفاده از شاخص
گيري  ترين روش اندازه به عنوان متداول )GINIضريب جيني (

  توزيع درآمد استفاده شده است. 
در اين مطالعه درصد جمعيت زير خط فقر هر شهرستان به فقر: 

  آن شهرستان در نظر گرفته شده است. فقر عنوان شاخص 
  هاي توصيفي متغيرها . آماره1جدول 

انحراف  حداقل  حداكثر
  متغير  ميانگين  معيار

خالص   28/39 75/4825 -26323  29572
  مهاجرت

 شاخص فقر  78/27  845/10  3/7  1/64

 ضريب جيني 4025/0 2711/0 323/0 471/0

  نتايج تحقيقمأخذ: 
هاي توصيفي مربـوط بـه متغيرهـاي تحقيـق نيـز در       آماره

بندي فضايي  گزارش شده است. همچنين خوشه 1جدول شماره 
نشـان داده شـده اسـت. در ايـن      3تـا   1 هاي در شكلمتغيرها 
بـه   متغير مورد بررسي،هاي كشور بر مبناي  شهرستان ها شكل

به ترتيب از رنگ براساس مقدار متغير  چهار دسته تقسيم شده و
  .اند بندي شده روشن تا تيره طبقه

شهرسـتان   336تعداد نمونه مورد بررسـي در ايـن مطالعـه    
)، متوســط خــالص 1باشــد. مطـابق نتــايج جــدول شـماره (   مـي 

باشـد.   نفـر مـي   39هـاي كشـور حـدود     مهاجرت بين شهرستان
هـاي خـالص مهـاجرت (بـا عـدد       انحراف معيار مربوط بـه داده 

دهنده پراكندگي بسيار باال در مقدار اين متغيـر   ) نشان75/4825
توان گفت مقـدار   هاي كشور است. در واقع مي در بين شهرستان

بيشترين فراوانـي   28/39 ± 75/4825خالص مهاجرت در بازه 
همچنين مطابق نتايج، كمترين مقدار خـالص مهـاجرت   را دارد. 
نفر بوده و در نقطه مقابل آن حداكثر خالص مهاجرت  -26323
  نفر قرار دارد. 29572با مقدار 

  
  بندي فضايي خالص مهاجرت شهخو. 1شكل 

  محاسبات تحقيقمأخذ: 
  

دهد كه مقـدار   نيز نشان ميبررسي شاخص نابرابري درآمد 
متوسط شاخص نابرابري درآمد (كه در مطالعـه حاضـر ضـريب    

هـاي كشـور    جيني در نظر گرفته شده است) در بين شهرسـتان 
باشد، طبق تعريف ضريب جيني، هـر چقـدر مقـدار     مي 4025/0

دهنـده نـابرابري    تر باشد نشـان  شاخص به عدد يك نزديكاين 
باشد، از اينرو مقدار متوسـط بـه دسـت آمـده در ايـن       بيشتر مي

هـاي كشـور از لحـاظ     دهد وضعيت شهرستان مطالعه نشان مي
ضريب جيني در وضعيت مناسـبي قـرار نـدارد. انحـراف معيـار      

) نشـان دهنـده   2711/0شاخص نابرابري درآمـد نيـز (بـا عـدد     
هاي  پراكندگي نسبتا بااليي در نابرابري درآمد در بين شهرستان

  كشور است.
ه شـاخص نـابرابري درآمـد    نبا بررسي مقادير بيشينه و كمي

شود بيشترين نابرابري درآمد مربوط به شهرسـتان   مشخص مي
و كمتـرين   471/0شهر استان اصفهان با ضريب جينـي   فريدون

شهر استان تهـران بـا    اسالمنابرابري درآمد مربوط به شهرستان 
  باشد. مي 323/0ضريب جيني 

بررسي شاخص فقر (كه در مطالعه حاضـر درصـد جمعيـت    
دهد كـه در   زير خط فقر در نظر گرفته شده است) نيز نشان مي

درصد خانوارها زير  78/27هاي كشور به طور متوسط  شهرستان
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خط فقر قرار دارند. همچنين پراكنـدگي شـاخص فقـر در بـين     
باشد. بررسي مقدار بيشـينه و   مي 845/10كشور  يها هرستانش

دهـد كـه شهرسـتان نوشـهر      كمينه شاخص فقر نيز نشان مـي 
، داراي كمترين شاخص فقر 3/7استان مازندران با شاخص فقر 

 3/7دهنده آن است كه در اين شهرسـتان   است، اين عدد نشان
رين درصد خانوارها زير خـط فقـر قـرار دارنـد. همچنـين بيشـت      

شاخص فقر مربوط بـه شهرسـتان زاهـدان اسـتان سيسـتان و      
باشـد كـه نشـان دهنـده آن      مي 1/64بلوچستان با شاخص فقر 

درصد خانوارهـا زيـر    64است كه در شهرستان زاهدان بيش از 
  خط فقر قرار دارند كه عدد بسيار بااليي است.

  
  بندي فضايي شاخص نابرابري (ضريب جيني) خوشه. 2شكل 

  محاسبات تحقيقمأخذ: 

  بندي فضايي شاخص فقر خوشه. 3شكل 
  محاسبات تحقيقمأخذ: 

هاي نابرابري درآمد و  بندي فضايي شاخص همچنين خوشه
هاي واقع در  دهد كه شهرستان ) نشان مي3و  2هاي  فقر (شكل

شرق ايران به لحاظ فقر و نـابرابري درآمـد در وضـعيت بسـيار     

  نامناسبي قرار دارند.
  دسنجي فضايياقتصا -3-3

ها داراي جزء مكان هستند، ديگر تصريح متعارف  زماني كه داده
تواند مناسب باشـد و   هاي مرسوم نمي مدل و برآورد آن به شيوه

كنـد، چـرا كـه در ايـن      پاسخ درستي براي پژوهشگر ايجاد نمي
) 2و  1) وابسـتگي فضـايي  1توانـد رخ دهـد:    حال دو مسئله مي
). وابستگي فضايي بـه  29: 2009، 3(لي سيج 2ناهمساني فضايي

اي مشـاهده شـده در يـك     هـاي نمونـه   اين معني است كه داده
هاي ديگر وابسـته   نقطه از فضا به مقادير مشاهده شده در مكان

هستند. اصطالح ناهمساني فضـايي نيـز اشـاره بـه انحـراف در      
 هاي جغرافيـايي فضـا دارد   روابط بين مشاهدات در سطح مكان

هاي  . به عبارت ديگر توزيع داده)45: 1398 ،ان(نظري و همكار
اي هنگام حركت بين مشاهدات (تغيير مكـان جغرافيـايي)    نمونه

داراي ميانگين و واريانس ثابتي نخواهد بود (عسگري و اكبري، 
تـوان از تكنيـك اقتصادسـنجي     ). در اين صورت مي97: 1380

  فضايي بهره گرفت.
دسـنجي فضـايي دو   هـاي اقتصا  براي تعيين مكان در مدل

منبع اطالعاتي در دسترس است. يكـي مجـاورت و همسـايگي    
است كه منعكس كننده موقعيت نسـبي در فضـاي يـك واحـد     

اي مشاهده، نسـبت بـه واحـدهاي ديگـري از آن قبيـل       منطقه
باشد. دومين منبـع اطالعـات مكـاني، موقعيـت در صـفحه       مي

ص مختصات است كه از طريق طول و عرض جغرافيايي مشـخ 
توان فاصـله هـر نقطـه در فضـا يـا       شود و بر اين اساس مي مي

فاصله هر مشاهده را نسـبت بـه نقـاط يـا مشـاهدات ثابـت يـا        
  ).16: 1396مركزي محاسبه نمود. (خليلي عراقي و همكاران، 

در مطالعه حاضر از يك مـاتريس وزنـي براسـاس طـول و     
علت  شود. عرض جغرافيايي (و نه براساس مجاورت) استفاده مي

اين امر اين است كه در ماتريس فضايي ساخته شـده براسـاس   
مجاورت، دو مشاهده تنها در صورتي كه داراي مـرز و يـا رأس   

شوند. به عبارت ديگـر ايـن    مشترك باشند، مجاور محسوب مي
روش بين شهرهاي ده كيلومتر دورتر يا شهرهاي صد كيلـومتر  

است به جاي اينكه  شود. حال آنكه بهتر دورتر تفاوتي قائل نمي
تنها به مجاورت و داشتن مرز مشترك توجه شود، فاصـله بـين   

: 2013، 4مشاهدات نيز مورد توجه قرار گيـرد (وگـا و الهورسـت   
). لذا در اين مطالعـه بـراي تشـكيل مـاتريس وزنـي از روش      5

                                                      
1. Spatial Dependence 
2. Spatial Heterogeneity 
3. Lesage (2009) 
4. Vega & Elhorest (2013) 
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  شود.  معكوس فاصله استفاده مي
كـه  هاي بسياري در ادبيات اقتصادسنجي مطرح شده است  مدل

پـردازيم. يـك مـدل     در ادامه به صورت اجمالي به بيان آنها مي
فضايي كامل كه در برگيرنده تمام انواع اثرات متقابـل فضـايي   

  شود: است به صورت زير نشان داده مي

)1(  
N

u

Y WY l X WX u

u W

   
 

    

 
 

   

  
  هاي مختلف وابستگي فضايي رابطه بين مدل. 4شكل 

  2014الهورست، مأخذ: 
  

شود. در  ) ناميده ميGNS( 1، مدل فضايي عمومي)1(مدل 
نشـان دهنـده    Xاز متغير وابسـته و   N×1بردار  Yرابطه فوق 

متغيـر توضـيحي اسـت.     Kاسـت كـه شـامل     N×Kماتريس 
Wاســت و  2مــاتريس وزنــي فضــاييβ  بــردار ثابــتK×1  از

اثـرات متقابـل    WYضرايب ثابت ولي نامعين است. همچنـين  
 Wuاثـرات متقابـل متغيـر مسـتقل و      WXبين متغير وابسته، 

ضـريب   دهـد.   اثرات متقابل بين اجزاء اخالل را نشـان مـي  
 3ضـريب خودهمبسـتگي فضـايي    خودرگرسيون فضـايي و  

ه نشان دهنده اثرات سرريز در مـدل خطـاي فضـايي از    است ك
با ميـانگين   iid 4نيز جز اخالل  كانال جمله اخالل است. 

  ).119: 2014است (الهورست،  2صفر و واريانس 
مدل اقتصادسنجي فضـايي   7اي از  زير مجموعه 4شكل شماره 

) در سـمت  GNSدهد. مدل فضايي عمومي ( ميخطي را نشان 
در سـمت راسـت شـكل قـرار دارد. تمـامي       OLSچپ و مدل 

توان با اعمال قيدهاي مشخصي از مدل  هاي فضايي را مي مدل
GNS  داده شده است. )4(استخراج كرد. اين قيدها در شكل  

  

                                                      
1. General Nesting Spatial Model 
2. Spatial Weights Matrix 
3. Spatial Autocorrelation Coefficient 
4. Identically Independently Distributed 

  5علّيت فضايي -3-4
ـا   نمي) با استفاده از اين واقعيت كه آينده 1969گرنجر ( تواند علت حال ي

ـتفاده از   Ytكند كه چنانچه مقادير جاري ( گذشته باشد، بيان مي ـا اس ) ب
ـتفاده       Xtمقادير گذشته ( ـته اس ـادير گذش ـالتي كـه از مق )، نسبت بـه ح

) را علـت  Xtبيني شود، در اين صورت ( شود، با دقت بيشتري پيش نمي
ـيه  گويند. در آزمون علّيت گرنجري براي  ) ميYtگرنجري ( اينكه فرض

»Xt  علت گرنجريYt ـيح   » نيست آزموده شود، يك مدل خـود توض
ـاران    تشكيل داده مـي  VAR(6برداري ( ـا و همك : 2011، 7شـود (آلياگ

196.(  
ـاني    شايان به ذكر است كه بررسي رابطه علّيت در يك مقطـع زم

ـا روش    ـتند، ب ـايي هس ـاي   بين متغيرهايي كه داراي خصوصيات فض ه
ـتفاده از      متداول (روش علّيت گرنجري) امكانپـذير نيسـت و نيازمنـد اس
ـين        روش علّيت فضايي هستيم. با توجـه بـه اينكـه مطالعـه حاضـر اول

ش علّيت فضايي است، در اين بخـش  مطالعه داخلي در زمينه كاربرد رو
سعي شده است روش انجام آزمون علّيت فضايي و مبناي تئوريـك آن  
ـايي      ـام آزمـون علّيـت فض به طور كامل بيان شود. در ادامه مراحل انج

  صورت گام به گام بيان خواهد شد.   به
ـا در   سه نكته كه هنگام آزمون علّيت بين دو متغير در حالتي كـه داده  ه

  ايي و به صورت مقطعي هستند، بايد در نظر گرفت، عبارتند از:بستر فض
                                                      
5. Spatial Causality 
6. Vector Autoregressive Regression 
7. Aliaga et al. (2011) 
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نقش فضا: اگر متغيرها از نظر فضايي مستقل باشند، بهتـرين روش   - 1
: 2009، 1هاي متداول قبلي است (پيرل براي بررسي علّيت همان روش

106.(  
ـند، صـحبت در     - 2 رابطه بين متغيرها: اگر دو متغير مستقل از هـم باش

  معني خواهد بود. بين دو متغير بي مورد علّيت
با فرض اينكه متغيرها وابستگي فضايي داشته و دو متغير مستقل از  - 3

وجود و جهت رابطه علّيت از طريـق رويكـرد    صورت اينهم نباشند، در 
  گيرد. علّيت فضايي مورد آزمون قرار مي

با توجه به نكات مطرح شده، براي بررسي علّيت بين دو متغير كـه  
  شود: راي بعد مكان هستند سه گام زير مطرح ميدا

هاي مربوط بـه هـر متغيـر     گام اول آزمون فرضيه استقالل فضايي داده
شـود،   است. براي اين منظور ابتدا ساختار فضايي هر متغير مشخص مي

شود. سپس  اين ساختار از طريق ماتريس وزني فضايي نمايش داده مي
آزمون موران تـك متغيـره، آزمـون    اي چون  ي شناخته شدهها آزموناز 

ـتفاده        ـايي اس ضريب الگرانژ و ... بـراي بررسـي وجـود وابسـتگي فض
شود. نتايج حاصل از مرحله اول بايد به اين شكل باشند: بـراي هـر    مي

ـيه   2يك از متغيرها ماتريس وزني يكساني در نظر گرفتـه شـود   و فرض
ـارت    ديگـر، هـر دو   استقالل فضايي براي هر دو متغير رد شود. بـه عب

  متغير وابستگي فضايي داشته باشند.
ـاره   گام دوم، بررسي وجود وابستگي بين دو متغير است. چنانچه اش
شد وابستگي فضايي بين دو متغير، شرط الزم براي وجود رابطه علّيـت  
فضايي است. بنابراين وابستگي فضايي بين متغيرها بايـد مـورد آزمـون    

است  3، يك ضريب از نوع مانتل غيره،قرار گيرد. آماره موران دو مت
ـاران  ) بـه  1985( 5) كـه توسـط وارتنبـرگ   187: 2011، 4(الياگا و همك

گيري همبستگي فضايي بين دو متغير ارائـه شـده    عنوان شاخص اندازه
ـاهده     Rاست. با فرض اينكه دو متغير در  ـاوت مش ـاني متف موقعيت مك

  آيد: ز رابطه زير به دست مياند، آماره آزمون موران دو متغيره ا شده
)2( 

1 1

0 ( ) ( )
i j

R R

i ij jj i

xy

y w x
I

S Var y Var x
 


   

،Wام ماتريس وزنـي  jام و ستون iدرايه سطر  ijwكه در آن 

                                                      
1. Pearl (2009) 

به عبارت ديگر، در آزمون استقالل فضـايي هـر يـك از متغيرهـا، يـك       .2
ماتريس وزني يكسان به عنوان ماتريس فضايي بهينه انتخاب شده و به كار 

  ).2011گرفته شود (هررا و همكاران، 
3. Mantel-Type Coefficient 
4. Aliaga et al. (2011) 
5. Wartenberg (1985) 

0S   ــه ــه دراي ــوع هم ــاتريس   مجم ــاي م و  W ،Var(y)ه
Var(x)  هـاي   نيز به واريانس (تخمين زده شده) سـريy  وx 

شـناخته   ذكر است كه تابع توزيـع آمـاره    شاياناشاره دارد. 
  شده نيست.

ــچ ــكي و ري ))،1993( 6زابلس )yxE I  و( )yxV I  ــراي را ب
هـاي   گشـت  جـاي  !Rهاي ممكن بـه دسـت آوردنـد.    !Rتمام 

هـاي  جفت 7تصادفي ;s s s S
y x


اي  مجموعـه  Sاسـت كـه    

بـراي تعـديل فرمـول بـراي      موقعيـت مكـاني اسـت.    Rشامل 
40R( هاي بزرگ نمونه :آماره زير پيشنهاد شده است (  

)3( 
( )

( )
xy yx

xy

yx

I E I
T

V I


  

باشد. فـرض   كه داراي توزيعي تقريباً مشابه نرمال استاندارد مي
شـود كـه    صفر، مبني بر عدم وجود همبستگي، هنگامي رد مـي 

2
xyZ N  باشد، كه در آن

2
N   مقدار بحراني در سـطح

αاحتمال 
است. در ادامـه آزمـون ديگـري بـراي اسـتقالل       2

  شود. براساس ضرايب الگرانژ است، ارائه مي فضايي كه
باشد (در صورتي كه بين  هدف گام سوم، يافتن جهت علّيت مي

دو متغير علّيت وجود داشته باشد). به پيروي از روش معمول در 
 تجزيه و تحليل سري زماني، در اين بخش قصد بر ايـن اسـت  

براي تكميل آزمون، يك مدل اتورگرسـيو بـرداري فضـايي     كه
را برآورد كنيم. براي سادگي، فـرض مـي    Sp VAR(8امقيد (ن

  شود كه وابستگي فضايي هر دو سري از مرتبه اول است:
)4( 

 
R yy R yx y y

R xy R xx x x

I W y I W x u

I W y I W x u

   

   

          
      

 

ماتريس وزني فضايي، Wكه در آن  , , ,yy yx xy xx    
، Rاز مرتبه  9ماتريس هماني RIپارامترهاي وابستگي فضايي،

y  وx ) بردارهايR×1 ،از مشاهدات متغيرها ( ;y x   دو
و  10) از اجزا قطعيR×1بردار ( ,y xu u   بردارهاي تصـادفي

  به صورت زير است: 4هستند. شكل خالصه شده رابطه 

                                                      
6. Czaplewski & Reich (1993) 
7. Random Permutations 
8. Unrestricted Spatial Vector Autoregressive Model 
9. Identity Matrix 
10. Deterministic 
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)5( 

AY u   
ــه در آن  ــردار  Yكـ ــه   (2R×1)بـ ــوري كـ ــه طـ ــت، بـ اسـ

, , ,;Y y x    ــردار اســت:  (2R×1)نيــز از مرتبــه  . ب
;y x     

 1شود كه جزء غيرقطعي براي سادگي فرض مي ;
هر دو سـري فقـط شـامل يـك مقـدار ثابـت اسـت، بنـابراين         

m l     ــه در آن ــت ك ــردار  lاس ــردار  mو  (R×1)ب ب
y;ها به صورت  از ميانگين (1×2) xm m    است. بردار خطا

,: (R×1)تركيبــي از دو زيربــردار بــا مرتبــه  , ,;y xu u u    
∋است، كه داراي توزيع نرمال به صـورت  , Ξ   اسـت

  كه:
)6(  

2 2

2 2

0 0

0 0

y R y
R R

x R x

I
I I

I

 
 

  
       

   
         

A  ماتريس(2R×2R)  است، ساختار ماتريسA  به شكل زير
  باشد: مي

)7( 

11

1211 12

21 22 21

22

R yy

R yx

R xy

R xx
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بـه شـكل زيـر     2با فرض نرمال بودن، تابع لگاريتم راسـتنمايي 
  است:

)8(  

   ' 1

( ; ) ln(2 ) ln ln
2 2

( )

2
R

R R
L Y A

AY I AY

 

 

     

  
 

  با 
)9(  

' 2 2; ; ; ; ; ; ; ; ;yy yx y y xx xy x x               

)10(

   
                                                      
1. Non-Deterministic 
2. log-Likelihood 
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  به صورت زير است، aهاي  و مؤلفه 3عملگر اثر (-)trكه در آن 
)11(  

11
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ــا اســتفاده از  ــوان ( ) مــي4(رابطــه  SpVAR چــارچوبب ) 1ت
ها را آزمـون   ) جهت علّيت بين سري2ها و ( استقالل بين سري

كرد. فرضيه صفر و مقابل آزمـون اسـتقالل بـين دو سـري بـه      
  صورت زير است:

)12( 

0 12 21

1 12 21
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: 0
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  به شكل زير است. 12تحت فرض صفر رابطه  4بردار امتياز
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3. Trace Operator 
4. Score Vector 
بردار امتياز بردار مشتقات مرتبـه اول تـابع لگـاريتم راسـتنمايي نسـبت بـه       

  پارامترهاي مورد برآورد است. 
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  با در نظر گرفتن: 
)14(  

' ' ' '
'
0 2 2 2 2

y y x x

y y x x

xWu xu yWu yu
   

 
 

  
و   

[0 0 0 0 0 0 0  '
1  

مـاتريس  ضريب الگرانژ فرم درجه دوم بردار امتياز بر معكـوس  
اطالعات است كه هر دو (بردار و ماتريس) بايـد تحـت فـرض    

) ارزيابي شوند. با تركيب اين نتايج عبـارت زيـر   12صفر (رابطه 
نمايـد، بـه    كه امكان آزمون استقالل بين دو سري را فراهم مي

  آيد. دست مي
)15(  

λ ~ 4  
ريـانس بـردار   كووا-معكوس مـاتريس واريـانس   I11كه در آن 

0  4-3تـوان در رابطـه (   است، كه عبارت معادل آن را مـي-
) يافت. بنابراين بـراي آزمـون فـرض    2011( 1) مطالعه هررا85

  عدم وجود همبستگي يعني:
)16(  

		فرايندهاي	ناهمبسته	هستند
∈
	و	 ∈ 	: 0   

بـا سـطح اطمينـان     گيـري بـراي آزمـون     قاعده تصـميم 
100(1 )% :به شكل زير است  

20اگـر   - (4)ILM    ،را  12فـرض صـفر رابطـه     باشـد
  توان رد كرد. نمي

ILM(4)2اگر  -  ،شود. رد مي 12فرض صفر رابطه  باشد 

با فرض اينكه فرض صفر استقالل در سيستم دومتغيـره رابطـه   
رد شود، گام بعدي آزمـون فرضـيه عـدم علّيـت اسـت. ايـن        4

آزمون در واقع يك آزمون دو طرفه اسـت. ابتـدا متغيـر اول در    
نيسـت؛   yعلت متغير  xشود، اينكه  مقابل متغير دوم آزمون مي

 xعلـت   yشـود كـه    سپس ترتيب را تغييـر داده و آزمـون مـي   
نيست) به شكل زيـر   yعلت  xنيست. فرض صفر آزمون اول (

  است:
)17( 
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  به شكل زير است: 17بردار امتياز تحت فرض صفر رابطه 
  
  

                                                      
1. Herrera (2011) 
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به شكل خالصه، آماره آزمون ضريب الگرانژ، تحت فرض صفر 
 ) به شكل زير است:17رابطه (

)21(  
λ ~ 2  

كوواريـانس بـردار   -معكوس مـاتريس واريـانس   I11كه در آن 
0 ) 2011) مطالعه هررا (127-4-3است (رابطه .((  

در نهايت براي آزمون فرض صفر  s s S
x

 علت s s Sy  
1)100نيست، در سطح اطمينان  )%     بـه صـورت قاعـده

  شود: زير تصميم گيري مي
20اگـر   (2)NCLM    ،را  17فـرض صـفر رابطـه     باشـد
 توان رد كرد. نمي

NCLM(2)2اگر   ،شـود   رد مـي  17فرض صفر رابطـه   باشد
 ).191: 2011(آلياگا و همكاران، 

بـه   5شـكل  در تـوان   مراحل آزمون علّيـت فضـايي را مـي   
  صورت خالصه مشاهده كرد.
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 روند آزمون علّيت فضايي بين متغيرها. 5شكل 

  )2011همكاران (: الياگا و مأخذ
  
  نتايج برآورد مدل -4

چنانچه در بخش قبل به تفصـيل بيـان گرديـد، اولـين گـام در      
بررسي علّيت فضـايي بـين متغيرهـاي مـورد بررسـي، آزمـون       
فرضيه استقالل فضايي تك تك متغيرها است به عبارت ديگـر  

رها مورد بررسي قرار گيرد. ابتدا بايد وجود وابستگي فضايي متغي
هاي مختلفي براي آزمون  در ادبيات اقتصادسنجي فضايي، روش

آنهـا   تـرين  مهـم وجود اثرات فضايي مطرح شـده اسـت كـه از    
اشاره كرد. آماره آزمون مـوران تـوان    1توان به آزمون موران مي

                                                      
1. Moran 

بااليي در تشـخيص وجـود اثـرات فضـايي دارد. نتـايج آزمـون       
راي هر سه متغير خـالص مهـاجرت، فقـر و    موران تك متغيره ب

  گزارش شده است.  2نابرابري در جدول شماره 
  

  نتايج آزمون موران تك متغيره. 2جدول 
 متغير آماره آزمون ارزش احتمال

0000/0 161/0 خالص مهاجرت 

0000/0 4951/0 
  فقر  

10/0توجه:  p  ،05/0 p  ،01/0 p  
  هاي تحقيق يافته: مأخذ
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مطابق نتايج و با توجه به فرض صفر آزمـون مـوران تـك    
متغيره مبني بـر عـدم وجـود اثـرات فضـايي، فرضـيه صـفر رد        

شود. لذا وجود اثرات فضايي بـراي هـر سـه متغيـر خـالص       مي
  گيرد.  مهاجرت، نابرابري و فقر مورد تأييد قرار مي

گام دوم، آزمون وجـود وابسـتگي فضـايي بـين متغيرهـاي      
در ايــن مرحلــه بــراي آزمــون اينكــه آيــا بــين تحقيــق اســت. 

متغيرهاي مورد بررسي وابستگي فضـايي وجـود دارد يـا نـه از     
شـود كـه نتـايج آزمـون در      آزمون موران دومتغيره استفاده مـي 

  گزارش شده است. 7و  6هاي  و شكل 3جدول شماره 
فرض صفر آزمون موران دومتغيره نبود وابستگي فضـايي بـين   

توجه به نتايج به دست آمـده وجـود وابسـتگي     متغيرها است، با
نـابرابري   -فقر و خالص مهاجرت -فضايي بين خالص مهاجرت

  شود.  تأييد مي
  

  نتايج آزمون موران دومتغيره. 3جدول 
 آماره آزمون ارزش احتمال  متغيرها

  - 1994/0 0000/0 فقر-خالص مهاجرت
 - 0738/0 0002/0  نابرابري-خالص مهاجرت

10/0توجه:  p  ،05/0 p  ،01/0 p  
  هاي تحقيق يافته: مأخذ

  

  
   نمودار پراكندگي موران خالص مهاجرت و نابرابري. 6شكل 

  محاسبات تحقيقمأخذ: 
با توجه به اينكه مطابق نتايج، هر سه متغير مـورد بررسـي   
داراي ساختار فضـايي بـوده و وابسـتگي فضـايي بـين خـالص       

نـابرابري مـورد تأييـد قـرار      -فقر و خالص مهاجرت -مهاجرت
پـردازيم.   گرفت، لذا در گام سوم به آزمـون علّيـت فضـايي مـي    

ذكر  ايانشارائه شده است.  4نتايج اين آزمون در جدول شماره 

افـزار   است كه آزمون علّيت فضايي از طريق كدنويسـي در نـرم  
MATLAB .انجام شده است  

  

 
  نمودار پراكندگي موران خالص مهاجرت و فقر. 7شكل 

  محاسبات تحقيقمأخذ: 
  نتايج آزمون علّيت فضايي. 4جدول 

X   نتيجه نهايي ← Y Y ← X متغيرها  

وجود علّيت 
فضايي از 

خالص مهاجرت 
  نابرابريبه 

0836/0  
)0375/0(  

0665/0  
)3675/0(  

X شاخص :
 نابرابري درآمد

Y:  خالص
 مهاجرت

عدم وجود 
علّيت فضايي 
بين خالص 
 مهاجرت و فقر

0522/0  
)7222/0( 

0541/0  
)6695/0(  

Xشاخص فقر :  
Y:  خالص

 مهاجرت

  اعداد داخل پرانتز بيانگر ارزش احتمال است.توجه: 
  قهاي تحقي يافته: مأخذ

فرض صـفر آزمـون علّيـت فضـايي، ماننـد آزمـون علّيـت        
گرنجر، عدم وجود علّيـت بـين دو متغيـر اسـت. مطـابق نتـايج       

وجود رابطه بين مهاجرت و نابرابري درآمد مورد تأييـد   4جدول 
گيرد. به عبارت ديگر خالص مهاجرت و نابرابري درآمـد   قرار مي

مهاجرت از خالص علت و معلول يكديگر هستند و جهت رابطه 
درآمد است، به اين معني كه در دوره مـورد بررسـي    به نابرابري

نابرابري درآمد علت مهاجرت نبوده ولي خالص مهاجرت منجـر  
  به ايجاد و افزايش نابرابري درآمد شده است.

شـود، بررسـي    مشـاهده مـي   4همچنين چنانچه در جـدول  
ه دهنده عدم وجود رابطـ  رابطه بين خالص مهاجرت و فقر نشان
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بين اين دو متغير است. به عبارت ديگـر در دوره مـورد بررسـي    
  اي بين خالص مهاجرت و فقر وجود ندارد.  هيچ رابطه

خـالص  در ادامه به منظور تعيين چگونگي اثرگذاري متغيـر  
درآمد و تعيين عالمـت ايـن رابطـه، مـدل      مهاجرت بر نابرابري

اسـتفاده از   نابرابري درآمد در قالب يك مدل ساده دومتغيره بـا 
گيـرد. بـه    رهيافت اقتصادسنجي فضايي مورد بـرآورد قـرار مـي   

ترين مدل فضايي در برآورد مدل نابرابري،  منظور تعيين مناسب
نتـايج  شـود.   ) اسـتفاده مـي  LM( ضريب الگرانژ يها آزموناز 

گزارش شـده اسـت.    5شماره در جدول  ها آزمونمربوط به اين 
) و خطاي SARمدل وقفه فضايي (با توجه به نتايج، از بين دو 

ترين مدل  )، مدل وقفه فضايي به عنوان مناسبSEMفضايي (
  .1شود انتخاب مي

  

 ي تشخيصي براي اثرات فضاييها آزمون. 5جدول 

  نتايج  آزمون

Lagrange Multiplier (lag) 
614/121 

)000/0(  

Robust LM (lag)  5124/3 
)061/0(  

Lagrange Multiplier (error) 
307/118 

)000/0(  

Robust LM (error) 
2048/0 

)651/0(  
  اعداد داخل پرانتز بيانگر ارزش احتمال است.وجه: ت

  قهاي تحقي يافته: مأخذ
، SARبراي انتخاب مـدل بهينـه از بـين سـه مـدل      همچنين 

SEM  وSDM  ــوناز ــا آزمــ ــبت  هــ ــي نســ ي تشخيصــ
شود. فرضيه صـفر   ) استفاده ميWald( ) و والدLRدرستنمايي(

 0) 2و  0) 1ايــن دو آزمــون بــه صــورت 
تـوان مـدل    داللت بـر آن دارد كـه مـي    0است. فرضيه 

SDM  را به مدلSAR    0تقليـل داد. فرضـيه 
 قابـل تبـديل بـه مـدل     SDMنيز داللت بر آن دارد كه مدل 

SEM ي تشخيصي بين سه مـدل وقفـه،   ها آزمون. نتايج است
  گزارش شده است.  6شماره  دوربين فضايي در جدول خطا و

درصد مـدل دوربـين    5بر اساس نتايج، در سطح معناداري 
شـود.   فضايي در مقابل هر دو مدل وقفه و خطاي فضايي رد مي

ي ضـريب الگرانـژ نيـز مويـد     هـا  آزمونبا توجه به اينكه نتايج 
فضـايي اسـت،    خطايفضايي در مقابل مدل  وقفهبرتري مدل 

                                                      
نحوه انتخاب مدل بهينـه بـه   ها و  براي مطالعه بيشتر در مورد اين آزمون .1

Elhorst (2014) .مراجعه شود  

، نـابرابري درآمـد  لذا مدل فضايي مورد استفاده در برآورد مـدل  
د. نتايج برآورد مدل نابرابري درآمـد  فضايي خواهد بو وقفهمدل 
  ارائه شده است. 7ل ودر جد

ي تشخيصي بين سه مدل وقفه، خطا و دوربين ها آزمون .6جدول 
  فضايي

  نتايج  فرضيه صفر  آزمون

Wald test for 
spatial lag =0θ  546/6  

)767/0(  
LR test for 
spatial lag =0θ  132/7  

 )713/0( 

Wald test for 
spatial error =0βδ +θ  862/7  

)642/0(  
LR test for 
spatial error =0βδ +θ  657/7  

)662/0(  
  اعداد داخل پرانتز بيانگر ارزش احتمال است.وجه: ت

  هاي تحقيق يافتهمأخذ: 
  نابرابري درآمدنتايج تخمين مدل . 7جدول 

 tمقدار آماره  ضريب  متغير توضيحي

Migration 606/8-  211/3-  

W_Gini 663/0  506/9  

Constant 136/0  836/4  

R-Squared 24/0  
Log likelihood 95/774  

Akaike info criterion 9/1543 -  
Schwarz criterion 45/1532-  

Test Value Prob 

Likelihood Ratio 292/63  000/0  
10/0توجه:  p  ،05/0 p  ،01/0 p  

  قهاي تحقي يافته: مأخذ
مطابق نتايج، متغيرهاي خالص مهاجرت و وقفه فضايي هر 
دو از لحاظ آماري از معناداري بااليي برخوردارند. همچنـين بـا   

مربوط به متغيرها و ضريب تعيـين مـدل    tتوجه به مقدار آماره 
توان اظهار داشت كه مهاجرت و اثـرات سـرريز    برآورد شده، مي

ات شـاخص نـابرابري   فضايي تا حد زيادي قادر به توضيح تغيير
درآمد است. بنابراين در دوره مورد بررسي، يكي از عوامل مهـم  

توان خالص  گذار در تعيين نابرابري درآمد در كشور را ميتأثيرو 
مهاجرت دانست. همچنين مطابق نتـايج، ضـريب متغيـر وقفـه     
فضايي در برآورد مدل نابرابري درآمـد، معنـادار و مثبـت اسـت     
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وجـود وابسـتگي    مؤيـد متغير وقفه فضايي  معنادار بودن ضريب
فضايي در مدل است. مثبت بودن ضريب همبستگي فضايي در 

دهد كه با افـزايش نـابرابري درآمـد در يـك      مدل نيز نشان مي

هاي ديگر نيـز افـزايش    شهرستان، نابرابري درآمد در شهرستان
يابد. به عبارت ديگـر نـابرابري درآمـد داراي اثـرات سـرريز       مي

  هاي مجاور است.  بر شهرستان فضايي
  

  
   خالص مهاجرت بر نابرابري درآمد تأثيردياگرام چگونگي . 8شكل 

  هاي تحقيق يافتهمأخذ: 
نتيجه حاصل از اين برآورد، منفي بـودن ضـريب    ترين مهم

. به اين معني كه خالص مهـاجرت داراي  1خالص مهاجرت است
منفي بر نابرابري درآمـد اسـت، يعنـي بـا افـزايش خـروج        تأثير

باشـد و   مهاجران كه به طور عمده از مناطق كمتر برخوردار مـي 
يــا بــا كــاهش ورود مهــاجران، نــابرابري درآمــد در آن منــاطق 

يابد. به عبـارت ديگـر، فراينـد مهـاجرت، نـابرابري       افزايش مي
نـابرابري  هاي مهـاجر فرسـت را افـزايش و     درآمد در شهرستان
دهـد. نتيجـه    هاي مهاجرپذير را كاهش مـي  درآمد در شهرستان

برآورد مدل به اين معناست كه با افزايش خروج مهـاجران، كـه   
يافته و با هدف يـافتن   در كشور ما عمدتا از مناطق كمتر توسعه

گيـرد،   شغل مناسب و يا دسـتمزد و درآمـد بـاالتر صـورت مـي     
يابـد. ايـن    رست افـزايش مـي  نابرابري درآمد در مناطق مهاجرف

دهنده اين امر باشـد كـه در كشـور ايـران      تواند نشان نتيجه مي
گيرند از طبقه متوسـط   اغلب افرادي كه تصميم به مهاجرت مي

هـاي الزم بـراي    جامعه هسـتند، ايـن افـراد هـم داراي انگيـزه     
مهاجرت و هم داراي توان مالي الزم براي تغيير وضـعيت خـود   

يجه بـا مهـاجرت ايـن افـراد، از تـراكم آنهـا در       باشند. در نت مي
منطقه مهاجرفرست كاسته شده و اكثريـت افـراد منطقـه را دو    

دهند، لذا توزيع درآمـد در ايـن    طبقه ثروتمند و فقير تشكيل مي
  شود. منطقه نابرابرتر مي

                                                      
هاي وقفه فضايي و دوربـين فضـايي، مقـدار     ذكر است كه در مدل شايان .1

) قابل تفسير نيستند و بايـد اثـرات مسـتقيم،    ( عددي ضرايب برآورد شده
غيرمستقيم و كل متغيرها بر متغير وابسته محاسبه گـردد. امـا بـا توجـه بـه      
اينكه در مطالعه حاضر هدف از برآورد مدل، تعيين و تفسير عالمت ضـرايب  

رآورد شده است بنابراين به منظور جلوگيري از طوالني شدن بحث، نتـايج  ب
برآورد اثرات مستقيم، غيرمستقيم و كل متغيرها و تفسـير آنهـا آورده نشـده    

  است.

ــه     ــه منطق ــاجران ب ــزايش ورود مه ــا اف ــر ب ــرف ديگ از ط
 مؤيـد ابد. اين عبارت نيز ي مهاجرپذير، نابرابري درآمد كاهش مي

دهد كه هر چه تعداد مهاجراني كه  نتيجه فوق است و نشان مي
تـر   شوند بيشتر باشد توزيـع درآمـد متعـادل    وارد يك منطقه مي

  يابد. شده و نابرابري درآمد كاهش مي
  
  گيري نتيجهبحث و  -5

مسئله توزيع درآمد و عدالت اقتصادي در بعد سياسي، اقتصادي 
از جايگاه و اهميت بااليي برخـوردار اسـت. امـروزه    و اجتماعي 

هــا بــه پيامــدهاي نــامطلوب افــزايش نــابرابري  تمــامي دولــت
اقتصادي و فاصله طبقـاتي در بعـد اجتمـاعي و اقتصـادي پـي      

ــرده ــي از     ب ــه يك ــادي در جامع ــابرابري اقتص ــاهش ن ــد و ك ان
  ها است.  ترين اهداف دولت اساسي

اجتماعي  -با توجه به اهميت موضوع نابرابري و اثرات اقتصادي
آن بر جوامع و نقش مهاجرت در تغييـرات آن، در ايـن مطالعـه    
رابطه بين خالص مهاجرت با نابرابري درآمد و شـاخص فقـر در   

مورد بررسي قـرار   1385-1395هاي ايران طي دوره  شهرستان
ن متغيرهـاي  گرفت. در مطالعه حاضر جهت بررسـي رابطـه بـي   

تحقيق از رويكرد علّيت فضايي استفاده شده اسـت. ايـن روش   
قادر به در نظر گرفتن خصوصيات فضايي متغيرها و ارائه نتـايج  

  تري است.  دقيق
 خالص مهـاجرت و نـابرابري  مطابق نتايج، وجود رابطه بين 

از خالص مهاجرت گيرد و جهت رابطه  درآمد مورد تأييد قرار مي
درآمد است، به اين معني كه در دوره مـورد بررسـي    به نابرابري

نابرابري درآمد علت مهاجرت نبوده ولي خالص مهاجرت منجـر  
به ايجاد و افزايش نابرابري درآمد شده است. همچنين بررسـي  
رابطه بين خالص مهاجرت و فقر نشان دهنده عدم وجود رابطـه  

 كاهش خروج مهاجران
 افزايش ورود مهاجران

ــابرابري   كـــاهش نـ

ــالص  ــزايش خــ ــابرابري   افــ ــزايش ن اف

 كاهش خالص مهاجرت 
 افزايش خروج مهاجران
 كاهش ورود مهاجران
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بررسـي  بين اين دو متغير است. به عبارت ديگـر در دوره مـورد   
اي بين خالص مهاجرت و فقر وجود نـدارد. در ادامـه    هيچ رابطه

خـالص مهـاجرت بـر    به منظور تعيين چگونگي اثرگذاري متغير 
درآمد، مـدل نـابرابري درآمـد بـا اسـتفاده از رهيافـت        نابرابري

اقتصادسنجي فضايي مورد برآورد قرار گرفت. نتـايج حاصـل از   
كس بين خالص مهـاجرت و  اين برآورد، حاكي از وجود رابطه ع

نابرابري درآمد است. به اين معني است كه بـا افـزايش خـالص    
يابد. در واقـع نتـايج نشـان     مهاجرت، نابرابري درآمد كاهش مي

هـاي   دهد فراينـد مهـاجرت، نـابرابري درآمـد در شهرسـتان      مي
هـاي   مهاجر فرست را افزايش و نـابرابري درآمـد در شهرسـتان   

  دهد.  مهاجرپذير را كاهش مي
شـود   با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش پيشـنهاد مـي  

هـاي كشـور، دولـت     جهت كاهش نابرابري درآمد در شهرستان

تواند با  ي كنترل مهاجرت را در پيش گيرد. دولت ميها سياست
يي چـون كـاهش بيكـاري، توزيـع متناسـب      هـا  سياستاعمال 

جرت را هـاي كشـور و ... پديـده مهـا     اشتغال در بين شهرستان
 اي پديـده  كنترل نمايد. همچنين با عنايت بـه اينكـه مهـاجرت   

گوناگون اسـت، كنتـرل پديـده مهـاجرت،      ابعاد داراي و پيچيده
مستلزم شناخت دقيق عوامل مـؤثر بـر آن اسـت، لـذا پيشـنهاد      

اي جداگانـه پديـده مهـاجرت مـورد بررسـي       شود در مطالعه مي
ــاجرت در       ــده مه ــين كنن ــل تعي ــه و عوام ــرار گرفت ــق ق دقي

هاي ايران با رويكرد فضايي مورد بررسي قـرار گيـرد.    شهرستان
شود علّيت فضايي بين مهاجرت و بيكاري  همچنين پيشنهاد مي

داليل مهاجرت) مورد بررسي قـرار   ترين مهم(به عنوان يكي از 
  :گيرد
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  *)MATLABافزار  خالص مهاجرت (خروجي نرم -نتايج آزمون علّيت فضايي فقر. 1پيوست 

 
=== Testing Spatial Causality in Cross-Section Data === 

======================================================= 
*** H0 : Non Spatial Causality from X to Y *** 

*** H1 : Spatial Causality from X to Y *** 
From X to Y = 0.0541 

p-value = 0.6695 
From Y to X = 0.0522 

p-value = 0.7222 
======================================================= 

=====Final Decision (significance level 5%)==== 
======================================================= 

Non Spatial Causality from X to Y 
 

  *)MATLABافزار  خالص مهاجرت (خروجي نرم-نتايج آزمون علّيت فضايي نابرابري درآمد. 2پيوست 
 

=== Testing Spatial Causality in Cross-Section Data === 
======================================================= 

*** H0 : Non Spatial Causality from X to Y *** 
*** H1 : Spatial Causality from X to Y *** 

From X to Y = 0.0665 
p-value = 0.3375 

From Y to X = 0.0836 
p-value = 0.0500 
=======================================================  

 =====Final Decision (significance level 5%) ==== 

======================================================= 

Non Spatial Causality from X to Y 
 
  باشد. ابل ارائه ميافزار متلب انجام شده است. در صورت نياز كدها ق توجه: آزمون علّيت فضايي از طريق كدنويسي در نرم*



  هاي ايران رابطه علّيت فضايي بين مهاجرت، نابرابري درآمد و فقر در شهرستانبررسي  :قربانيو  نوبهار                      102

 

  *)OpenGeoDaافزار  ي تشخيصي براي اثرات فضايي (خروجي نرمها آزموننتايج . 3پيوست 
 

DIAGNOSTICS FOR SPATIAL DEPENDENCE 
FOR WEIGHT MATRIX : 1.gwt 
(row-standardized weights) 
TEST                    MI/DF      VALUE          PROB 
Moran's I (error)           0.235924    11.3022674      0.0000000 
Lagrange Multiplier (lag)       1      121.6142699      0.0000000 
Robust LM (lag)                 1        3.5124336      0.0609099 
Lagrange Multiplier (error)     1      118.3066010      0.0000000 
Robust LM (error)               1        0.2047647      0.6509021 
Lagrange Multiplier (SARMA)     2      121.8190346      0.0000000 
========================= END OF REPORT  

 
آورده شده اسـت. در صـورت    ها آزمون ترين مهمافزار  ي انجام شده، در اين بخش تنها خروجي نرمها آزمونتوجه: با توجه به تعدد *
  باشد. قابل ارائه مي ها آزمونافزار تمامي  جي نرمونياز خر
  

  )OpenGeoDaافزار  نتايج برآورد مدل نابرابري درآمد (خروجي نرم. 4پيوست 
 

Regression 
SUMMARY OF OUTPUT: SPATIAL LAG MODEL - MAXIMUM LIKELIHOOD 

ESTIMATION 
Data set: dissolve shahrestan 
Spatial Weight: 1.gwt 
Dependent Variable: GINI Number of Observations: 336 
Mean dependent var : 0.402467 Number of Variables: 3 
S.D. dependent var: 0.0270674 Degrees of Freedom: 333 
Lag coeff.(Rho): 0.662568 
R-squared : 0.242372 Log likelihood: 774.95 
Sq. Correlation: - Akaike info criterion: -1543.9 
Sigma-square : 0.00055507 Schwarz criterion: -1532.45 
S.E of regression: 0.0235599 
----------------------------------------------------------------------- 
Variable Coefficient Std.Error z-value Probability 
----------------------------------------------------------------------- 
W_GINI 0.6625677 0.06969732 9.506359 0.0000000 
CONSTANT 0.1359958 0.0281222 4.835886 0.0000013 
MIG -8.606478e-007 2.680256e-007  -3.211066 0.0013226 
----------------------------------------------------------------------- 
DIAGNOSTICS FOR SPATIAL DEPENDENCE 
SPATIAL LAG DEPENDENCE FOR WEIGHT MATRIX: 1.gwt 
TEST DF VALUE PROB 
Likelihood Ratio Test 1 63.29192 0.0000000 

========================= END OF REPORT ============================== 


