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 چكیده

افراد در  یزندگ یتنزل استانداردها یاصل یلدل یباالتر درآمد هایهو تمرکز درآمدها در طبق ینابرابر یشافزا
 پراکنشدر  ینابرابر یشافزا با رویاروییهای اتخاذ سیاست ین،. بنابرادآییم شماربه یدرآمد تریینپا یهاطبقه

در این  درآمد خواهد داشت.کم یهاو گروه یرترفق هایجامعهگسترش فقر در کاهش با  یمیدرآمدها ارتباط مستق
به  7931-7931های سال زمانی دورههای های گسترده و دادهخودتوضیح با وقفه مدل، با استفاده از بررسی

 روستایی ایران پرداخته شد. نتایج نشان داد هایمنطقههای اعتباری بر نابرابری درآمدی در ارزیابی تأثیر سیاست
مدت و بلندمدت در کوتاه ییروستا هایمنطقهدر  یدرآمد هاییبر کاهش نابرابر یاعتبار هاییاستس اجرای که
و  یبخش کشاورز یقیحق یهسرما یموجود یشنشان داد که افزانین، نتایج همچ داشته است. دارییمعن یرتأث

 ییروستا هایمنطقهدر  یدرآمد هاییباعث کاهش نابرابرهای زندگی روستایی افزایش سهم درآمدها از هزینه
 یشافزا هایعاملاز  یاقالم کشاورز یارانهو  یبخش کشاورز یقیرشد حقبا این وجود،  .شودیم یراندر ا

 هایینابرابر یزان، به منظور کاهش مدر نهایت. شناخته شد یرانا ییدر مناطق روستا یدرآمد هایینابرابر
افزایش  یندهایفرا آسانگری ی،کشور همزمان با تحقق رشد بخش کشاورز ییروستا هایمنطقهدر  یدرآمد

سازی دریافت اعتبارات سبب پشتوانهبه  پاهبرداران خردبهرهبرخورداری بر  رکزبا تم یدر بخش کشاورز سرمایه
این  نتایجسیاستی مستخرج از  هایپیشنهادبه عنوان های اعتباری برای آنان و تقویت و تداوم اجرای سیاست

   .ارائه شد بررسی

 JEL: C13, D33, O18بندی طبقه
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 مقدمه

جامعه توصیف درجه نابرابری موجود بین افراد یک کشور و تشریح چگونگی سهم افراد مختلف 

درآمدها مابین  پراکنشکاهش نابرابری در درآمد موسوم است.  پراکنشد ملی به از درآم

شمار بهیافتگی در هر کشور های ارتقای توسعهترین مؤلفهمختلف جامعه از مهم قشرهای

در ای دارای اهمیت است که به اندازهامروزه نابرابری و توزیع نامناسب درآمد رو، از این .دآیمی

ها را تنظیم الگوی توزیع دولت هایهدفترین مهماقتصادی یکی از  هایمکتببسیاری از 

 Rezagholizadeh andد )نکنمطرح میکاهش نابرابری درآمدی  برای شدرآمد و تال

Aghaei, 2015.)   

باالتر درآمدی دلیل اصلی تنزل استانداردهای  هایابرابری و تمرکز درآمدها در طبقهافزایش ن

بنابراین، افزایش نابرابری در توزیع  ؛آیدیشمار مبهتر درآمدی پایین یهاطبقهزندگی افراد در 

درآمد خواهد های کمفقیرتر و گروه هایجامعهدرآمدها ارتباط مستقیمی با گسترش فقر در 

باشند، اما همگام با یکدیگر نظری متفاوتی می هایمفهومداشت. در واقع، فقر و نابرابری اگرچه 

  (.Karagiannaki, 2017ند )سازرا نمایان میدرآمد های یکسان پدیده توزیع جنبه

روستایی به صورت کلی به  هایمنطقهدر بسیاری از کشورهای در حال توسعه گسترش فقر در 

قابل توجه روستایی  یمحرومیت از جمله توزیع نابرابر درآمدها پرشمارهای دلیل وجود جنبه

بنابراین، پرداختن به (. Rosida, 2018شهری است ) یهامنطقهبیشتر از  به طور عمدهبوده و 

ترین از جمله مهمکشورهای در حال توسعه روستایی  یهامنطقهمسئله توزیع درآمد در 

های آماری مرکز آمار ایران داده ( با استفاده از1در شکل ). آیدیشمار مبههای پژوهشی اولویت

روستایی ایران  یهامنطقهبه ارائه وضعیت توزیع درآمد در  1شاخص ضریب جینی زمینهدر 

 یهامنطقهتوزیع درآمد در  هایشود، تغییرپذیریطور که مشاهده میهمانپرداخته شده است. 

در حدود  یادشدهمیزان شاخص  میانگینثابتی داشته و  نسبیمدت روند روستایی ایران در بلند

در  ودر طول یک دهه گذشته ها از جمله در بعضی از سال. در عین حال، بوده است 83/0

ای که میزان گونه؛ بههای درآمدی روستایی روند افزایشی داشته استهای اخیر نابرابریسال

 1831 در سال 83/0به حدود  1833در سال  83/0شاخص ضریب جینی از میزان حدود 

های اقتصادی توان به اتخاذ سیاستاین موضوع می اصلی هایعلت. از افزایش یافته است

                                           
1 Gini Index 
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 ،از پایان جنگ تحمیلی پس آغازینهای . به عنوان نمونه در سالکرددر کشور اشاره مختلف 

باعث افزایش ضریب جینی های تعدیل اقتصادی همچون کاهش ارزش پول ملی اجرای سیاست

از  پسهای نخست در سالدر مقابل، . (Ahmadi and Mehregan, 2006در کشور شد )

درآمدی کاسته شد. نتایج  در کشور از میزان نابرابری هااجرای قانون هدفمندسازی یارانه

 Yasharel and Habibian Naghibi (2016) و Shahnazi et al (2014) هایبررسی

براین، افزایش و کاهش ضریب جینی در کشور در آیند. افزونشمار میبهاهدی بر این مدعا وش

برونزا  هایتغییر و دگرگونیتوان به های اخیر را میدر سال ها از جمله رشد آنبسیاری از سال

آن ایجاد تورم و رکود اقتصادی در  در پیهای خارجی و در اقتصاد کشور از جمله اعمال تحریم

شود که حتی با فرض بنابراین، استنباط می. (Baoosh et al., 2018کشور منتسب دانست )

نابرابری درآمدی در کشور از  هاییو دگرگون ییرتغهای برونزا و تصادفی در اقتصاد، تکانه نبود

های ریزیها و برنامهگذاریروستایی دارای اثرپذیری قابل توجه از سیاست یهامنطقهجمله در 

روستایی  یهامنطقهریزی در جهت کاهش نابرابری در بنابراین، برنامه. کالن اقتصادی است

های اقتصادی مرتبط با توزیع درآمد از ابعاد مختلف به ویژه از منظر ایران و تحلیل سیاست

های سیاست از جمله در ایران کشورها بیشتردر . اهمیت است بازدایی بسیار محرومیت

افراد  یبا فقر و توانمندساز رویارویی یمناسب برا یخرد راهکار تسهیالت و پرداخت 1اعتباری

  .(Seyfipour et al., 2019) شده است شناختهکم درآمد  یهامنطقهدر 

 روستایی ایران یهامنطقهتوزیع درآمد در  هایتغییرپذیریروند  (5شکل )
Figure (1) The trend of income distribution in rural areas of Iran 

                                           
1  Credit Policy 
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که  یابه گونه ؛اندداشتهتوسعه  یهادر برنامه یایژهو یگاهجاهمواره  یاعتبار هاییاستس

 یهاکننده در رشد و توسعه بخش یینمؤثر و تع هایاز جمله عامل یبانک یالتتسه یاعطا

بسیاری از  باوربا این حال، به . (Farahanifard et al., 2016) دآیشمار میبه یاقتصاد

های اعتباری به طرز مناسب و منطقی تدوین نشده باشد، اقتصاددانان در صورتی که سیاست

و بهینه به رشد و توسعه اقتصادی و سرریزهای رفاهی ناشی از آن از  مؤثرتواند به طرز نمی

، نابرابر و نامتقارن اطالعات پراکنشمنجر شود.  های درآمدی در جامعهجمله کاهش شکاف

ترین مواردی است که های اجرای قراردادهای مالی از جمله مهمو هزینه تهای نظارهزینه

شود های اعتباری میاختصاص بهینه تسهیالت پرداختی و اثربخشی سیاست یبازدارنده

(Sharifi Renani et al., 2013 .) 

ویژه بهو  یدر بخش کشاورز یخصوص گذارانیهبا توجه به حضور اندک سرما یراندر ا

عمده در  یمال ینتأم شاورزان و روستاییان،ک بیشتر یفضع یو توان مالروستایی  یهامنطقه

 یژهوها بهاز بانک یافتیدر یالتبا اتکا به تسه اغلبروستایی  هایکار و حرفهو  یبخش کشاورز

بر آمارهای بانک بنا  .یردپذیصورت م یبانک کشاورز یقاز طر یفیتکل یالتدر قالب تسه

بخش برداران بهرهمرکزی جمهوری اسالمی ایران، تسهیالت پرداختی بانک کشاورزی به 

به پنج گروه فعالیتی شامل زراعت و  کلیروستایی به صورت  یهامنطقهن شاورزی و ساکناک

ایع باغداری، دام و طیور، شیالت و آبزیان، صنایع و خدمات وابسته به کشاورزی و قالیبافی و صن

، در طول دوره مورد بررسی در مجموع بیش یادشدهبر آمارهای بنا . شودبندی میدستی تقسیم

های شغلی . بنابراین، حمایت از گروههزار میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده است 8800از 

بنابراین، قرار داشته است.  در ایران های اعتباریمختلف در روستاها همواره مورد هدف سیاست

های درآمدی های اعتباری بر کاهش نابرابریبا توجه به آنچه اشاره شد، ارزیابی تأثیر سیاست

اهمیت به  بانیز روستایی ایران و تحلیل عوامل توفیق یا شکست این سیاست  یهامنطقهدر 

های اعتباری بر متغیرهای رشد و توسعه سیاست پیامدهایرسد. در زمینه بررسی نظر می

. جزئیات انجام کشور انجام شده است و خارج از داخلمختلفی در  هایبررسیقتصادی تاکنون ا

  ( ارائه شده است.1در قالب جدول ) هابررسیاین 

در های اعتباری اتخاذ سیاست دهد کهنشان میپیشین انجام شده  هایبررسینتایج  مرور

به همراه داشته  یمتفاوت پیامدهایهای رشد و توسعه اقتصادی بر مؤلفهکشورهای مختلف 

 . است
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 پیشین هاینتایج بررسی( مروری بر 5جدول )
Table (1) A review of previous studies 

 نام نویسندگان
Names of 

authors 

 هدف
Purpose 

 روش تحقیق
Research Method 

 نتایج
Results 

Twumasi et 

al (2020) 

 بررسی تأثیر دسترسی به اعتبارات بر

دسترسی به انرژی در خانوارهای 

 روستایی کشور غنا
Investigating the effect of 

access to credit on  improving 

access to energy in rural 

households in Ghana 

توبیت و  رگرسیون

 پروبیت
Tobit and Probit 

Regression 

دسترسی به اعتبارات تأثیر قابل توجهی 

بر بهبود دسترسی به انرژی در 

 روستایی دارد. یهامنطقه
Access to credit has a 

significant impact on 

improving access to energy in 

rural areas. 

Fatthi 

Aghababa  et 

al (2020) 

بررسی تأثیر تسهیالت بانکی بر رشد 

 اقتصادی در ایران
Investigating the Impact of 

Banking Facilities on 

Economic Growth in Iran 

 میتعم یروش گشتاورها

 افتهی

The generalized 

method of 

moments (GMM) 
 

مثبت و  ریتاث التیپرداخت تسه

 یاقتصاد یهابخش رشد بر یداریمعن

 .داشته است
Payment of facilities has had a 

positive and significant effect 

on economic sectors. 

Chang et al 

(2019) 

بر  یاعتبار هایاستیس ریتأث یبررس

 نینو یهایدر منابع انرژ یگذارهیسرما

 نیدر کشور چ
Investigating the impact of 

credit policy on investment in 

new energy resources in 

China 

 یاقتصادسنج یسازمدل

Econometric   روش

 افتهی میتعم یگشتاورها

The generalized 

method of 

moments (GMM) 

بر  یمهم ریتأث یاعتبار یهااستیس

 یانرژ دیجد هایمنبعدر  یگذارهیسرما

 دارد.
Credit policy has a significant 

impact on investment in new 

energy sources. 

Mohsani et 

al (2019) 

بر  یاعتبار لیتسه استیس ریتأث یبررس

 رانیاقتصاد ا کالن در یرهایمتغ
The Effect of Credit Easing 

Policy on Macroeconomic 

Variables in Iran 

روش خودرگرسیون 

 برداری
Vector auto 

regression (VAR) 

 ،یبر رشد اقتصاد یاعتبار هایاستیس

 یکاریو کاهش ب یگذارهیصادرات، سرما

 مثبت داشته است. ریتأث
Credit policy has had a 

positive impact on economic 

growth, exports, investment 

and reducing unemployment. 

Tousi et al 

(2019) 

های اعتباری در ارزیابی نقش سیاست

های حمایت از کاالی ایرانی در زیربخش

 منتخب
Assessing the role of credit 

policy in supporting Iranian 

goods in selected subsectors 

 ستانده -جدول داده
Input-output table 

شده منجر به رشد  سیاست های اتخاذ

 .شودمیدر کشور  و تولیداشتغال 
The adopted policies lead to 

the growth of employment and 

production in the country. 
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 پیشین هاینتایج بررسی( مروری بر 5ادامه جدول )
Table (1) A review of previous studies (Continued) 

 نام نویسندگان
Names of 

authors 
 هدف

Purpose 
 روش تحقیق
Research 

Method 
 نتایج

Results 

Zhai and 

Ma (2017) 

 یهااستیس نیارتباط ب یبررس

 یهاشرکت تیو ساختار مالک یاعتبار

 نیدر چ یصنعت
Investigating the 

relationship between credit 

policy and the ownership 

structure of industrial firms 

in China 

 یسازمدل

 یاقتصادسنج
Econometric 

modeling 

ساختار مالکیت تأثیر مهمی در اثرگذاری 

 های اعتباری دارد.سیاست
Ownership structure has a 

significant impact on the 

effectiveness of credit policy. 

Hartarska et 

al (2015) 

بررسی ارتباط بین پرداخت اعتبارات 

روستایی  یهامنطقهکشاورزی و رشد 

 در کشور آمریکا
Investigating the 

relationship between 

agricultural credits and rural 

growth in the United States  

 های پانلیداده
Panel Data  

پرداخت اعتبارات کشاورزی بر رشد اقتصادی 

 روستایی تأثیر مثبت دارد. یهامنطقه
Payment of agricultural credits 

has a positive effect on the 

economic growth of rural areas. 

Sharifi 

Renani et al 

(2013) 

 یکشاورزاعتبارات بانک  ریتأث بررسی 

در  یکشاورز بر ارزش افزوده بخش

 رانیا
Investigating the impact of  

Keshavarzi bank credits on 

value added of agriculture in 

Iran 

روش خودرگرسیون 

 برداری
Vector auto 
regression 

(VAR) 

 یبانک کشاورز یفیرتکلیو غ یفیاعتبارات تکل

بر ارزش افزوده بخش  یاثر مثبت و معنادار

 دارد. یکشاورز
Obligatory and non-obligatory 

credits of Keshavarzi Bank have a 

positive and significant effect on 

the added value of the agricultural 

sector. 

Dong et al 

(2010) 

های بررسی تأثیر رفع محدودیت

وری و درآمد روستایی بهرهاعتباری بر 

 در کشور چین
Investigating the effect of 

lifting credit constraints on 

rural productivity and 

income in China 

روش حداکثر 

 درستنمایی
The maximum 

likelihood 

estimates 

توان یم یاعتبار یهاتیبا حذف محدود

 یو درآمد خانوارها یکشاورز یوربهره

 .دیرا بهبود بخش ییروستا
By removing credit constraints, 

agricultural productivity and 

income of rural households can be 

improved. 
 های تحقیقمنبع: یافته

Source: Research finding 

روستایی در  یهامنطقههای اعتباری بر توزیع درآمد در سیاست پیامدهایبراین، ارزیابی افزون

های داخلی کمتر در بررسی نیزهای اخیر و های انجام شده در سالپژوهش ویژهبه هابررسیاین 

 یهامنطقههای درآمدی در رو، با توجه به اهمیت مسئله نابرابریاست. از این شدهتوجه 

یی در های اعتباری بر توزیع درآمد روستاروستایی ایران از یک سو و اهمیت اثربخشی سیاست
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های های اعتباری بر نابرابریبه ارزیابی تأثیر سیاست بررسیکشور از سوی دیگر، در این 

در ادامه روش تحقیق انجام این روستایی ایران پرداخته شده است.  یهامنطقهدرآمدی در 

قرار گرفته و در نهایت  و ارزیابی دست آمده مورد بررسیه، نتایج بآنگاهارائه شده است.  بررسی

 گیری و پیشنهادهایی ارائه شده است.نتیجه

 روش تحقیق
ز اعتبارات روستایی( تابعی ا یهامنطقهشاخص نابرابری درآمدی )ضریب جینی  بررسیدر این 

اقتصادی اثرگذار بر این شاخص در نظر گرفته شده  های دیگرعاملو پرداختی بانک کشاورزی 

روستایی ایران  یهامنطقه( به تصریح رابطه تابعی نابرابری درآمدی در 1است. در رابطه )

های ارزیابی تأثیر سیاست بررسیطور که اشاره شد، هدف این همان پرداخته شده است.

در رابطه  نخستبراین، متغیر مستقل اعتباری بر توزیع درآمدهای روستایی در ایران است. بنا

های بر نقش سیاستشامل اعتبارات پرداختی بانک کشاورزی )به قیمت ثابت(  یادشدهتابعی 

 براین، استفاده از متغیر تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزیاری داللت دارد. افزوناعتب

انتظار  پیش فرضلحاظ شده است که به صورت  یادشدهبه این منظور در تابع )به قیمت ثابت(  

در  به طور عمدهرود رشد بخش کشاورزی منجر به بهبود توزیع درآمد فعاالن این بخش که می

 . شودروستایی ساکن هستند،  یهامنطقه

موجودی سرمایه بخش کشاورزی در طول زمان  هایتغییرپذیریرود که همچنین، انتظار می

 درنیز نقش مؤثری تولید تشکیل دهنده آن  هایعاملظر توزیع کارکردی )به قیمت ثابت( از من

روستایی نیز از  های. متغیر نسبت درآمد به هزینه سالیانه خانوارکندایفا توزیع درآمد روستایی 

های زندگی در رسد تأمین هرچه بیشتر هزینهاین جهت وارد مدل شده است که به نظر می

به اهمیت با توجه کاهد. در نهایت، میها منطقهروستایی از میزان نابرابری در این  یهامنطقه

روستایی از  یهامنطقهکشاورزی در ایجاد بازدهی درآمدی در  هایهای تولید محصولهزینه

تولید مشمول یارانه در بین کشاورزان از  هایعاملمندی از یک سو و تفاوت در سطح بهره

تواند رسد مییارانه اقالم کشاورزی نیز متغیر دیگری است که به نظر می سوی دیگر، پرداخت

 روستایی مؤثر باشد. یهامنطقهدر توزیع درآمد در 

(1) 𝐺𝐼𝑁𝐼𝑡 = 𝑓(𝐹𝐴𝐶𝑡, 𝐺𝐷𝑃𝐴𝑡 , 𝐶𝐴𝑃𝐼𝑁𝑡, 𝐼𝐶𝑡, 𝑆𝑈𝐵𝑡) 
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معرف شاخص  ه ترتیبب 𝑆𝑈𝐵و   𝐺𝐼𝑁𝐼 ،𝐹𝐴𝐶 ،𝐺𝐷𝑃𝐴 ،𝐶𝐴𝑃𝐼𝑁 ،𝐼𝐶، متغیرهای (1در رابطه )

اعتبارات پرداختی بانک کشاورزی، تولید ناخالص روستایی ایران،  یهامنطقهضریب جینی در 

داخلی بخش کشاورزی ایران، میزان موجودی سرمایه بخش کشاورزی ایران، نسبت درآمد به 

پس از د. باشمیمعرف سال  𝑡و روستایی ایران و یارانه اقالم کشاورزی  یهامنطقههزینه 

مدل  یکصورت ( به1رابطه ) یت، درنهاچندی یاقتصادسنج یهامدل یابیو ارز یبررس

 .شدبرآورد های اقتصادسنجی با استفاده از روششد و  یحتصر( 3با رابطه ) برابر یتمیلگار

(3) 𝐿𝑜𝑔(𝐺𝐼𝑁𝐼𝑡) = 𝛼0 + 𝛼1. 𝐿𝑜𝑔(𝐹𝐴𝐶𝑡) + 𝛼2. 𝐿𝑜𝑔(𝐺𝐷𝑃𝐴𝑡)
+ 𝛼3. 𝐿𝑜𝑔(𝐶𝐴𝑃𝐼𝑁𝑡) + 𝛼4. 𝐿𝑜𝑔(𝐼𝐶𝑡) + 𝛼5. 𝐿𝑜𝑔(𝑆𝑈𝐵𝑡) 

برای مطالعات تجربی، مبتنی بر فرض  )کالسیک( های اقتصادسنجی سنتیاستفاده از روش

هد که در ددر این زمینه نشان می شدهانجامهای رغم این، بررسیمتغیرها است. به 1مانایی

زمانی این فرض نادرست است و اغلب این متغیرها نامانا هستند. های مورد بسیاری از سری

هایی در برآورد در اقتصادسنجی، ضروری است از روش 3جمعینظریه هم بنا بربنابراین، 

جمعی توجه داشته باشند مانایی و هم مسئلههای زمانی استفاده شود که به سری

(Hoshmand and Daneshnia, 2012 در روش .)Engle and Granger (1987) عنوانبه 

های با حجم کوچک به دلیل در نظر نگرفتن جمعی، برآوردهای حاصل در نمونهیک روش هم

است. بنابراین، انجام آزمون فرضیه  دارتورشمدت موجود بین متغیرها، های پویای کوتاهواکنش

 . )همان منبع( اعتبار استیبهای معمول با استفاده از آماره

روش برآورد  Johansen and Juselius (1994)، موجود هایمسئلهبرای برطرف کردن 

 Hoshmand and)کنند پیشنهاد میجمعی را برای آزمون هم 8نماییحداکثر راست

Daneshnia, 2012) . اقتصادسنجی خودتوضیح با  ، استفاده از روششرایطبنابراین، در این

 عنوانبهمعرفی شد،  Pesaran and shin (1999)که توسط  (ARDL) 4های گستردهوقفه

جمعی متغیرها در برآورد آن دارای اهمیت شود که درجه همبهترین گزینه موجود مطرح می

های این قابلیت ازجملهمدت و بلندمدت نیز زمان در کوتاهیست و تفسیر اثرگذاری متغیرها همن

  (.Bagherzadeh and Komijani, 2010د )آیشمار میبهروش 

                                           
1  Stationarity 
2  Cointegration theory  
3  Maximum likelihood ratio 
4  Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL)  
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نشان داد  (8رابطه )صورت به توانیگسترده را م یهابا وقفه یحمدل خودتوضشکل عمومی 

(Jaberi Khosroshahi et al., 2012): 

(8) 𝛼(𝐿, 𝑃)𝑌𝑡 = 𝛼0 +∑ 𝛽𝑖(𝐿, 𝑞𝑖)𝑋𝑡
𝑖 + 𝛿𝑊𝑡 + 𝑢𝑡

𝑘

𝑖=1
 

𝐿𝑗𝑌𝑡ی که رابطه اگونهبهعملگر وقفه  𝐿متغیر وابسته و  𝑌𝑡ثابت،  میزان αکه در آن،  = 𝑌𝑡−𝑗 

برداری از متغیرهای قطعی )غیر تصادفی( مانند عرض از مبدأ،  𝑊𝑡برقرار باشد. همچنین، 

های وقفه شمارنیز به ترتیب  𝑞𝑖و  𝑝 هایفزا با وقفه ثابت است. حریا برونمتغیرهای مجازی و 

 ( ارائه شده است:5( و )4شماره ) هایرابطه( در قالب 8رابطه ) بنیادینکار رفته است. اجزای هب

(4) 𝛼(𝐿, 𝑃) = 1 − 𝛼1𝐿 − 𝛼2𝐿
2 −⋯− 𝛼𝑝𝐿

𝑝 

(5) 𝛽(𝐿, 𝑞𝑖) = 1 − 𝛽𝑖
1𝐿 − 𝛽𝑖

2𝐿2 −⋯− 𝛽𝑖
𝑞
𝐿𝑞 

𝑝 هایمیزان یهمهبرای  1( با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی5( تا )8) هایرابطه =

0,1,2,… , 𝑑  و𝑞 = 0,1,2,… , 𝑘  یعنی به تعداد(𝑑 + 1)𝑘+1  مدل مختلفARDL   تخمین

د. در دومین شوآغاز توسط محققان تعیین میدر ( d)ها وقفه بیشترین شمارشوند. زده می

یری یکی از کارگبهبا  مورداستفادههای بهینه برای هر یک از متغیرهای مرحله، تعداد وقفه

 100های کمتر از شود. در نمونهتعیین می 4کوئین-و حنان 8، آکائیک3بیزین -شوارتز معیارهای

شود تا درجه آزادی کمتری از بین برود. در مرحله بیزین استفاده می -از معیار شوارتز  اغلب

آید می به دستهای گسترده بلندمدت مدل از همان مدل خودتوضیح با وقفه هایضریبسوم، 

(Jaberi Khosroshahi et al., 2012 .) 

کاذب بودن رابطه  نبود زمینهو اطمینان از  استفاده موردبرای آزمون همگرایی میان متغیرهای 

 Khan etشود )استفاده می 𝐹و آماره  5بلندمدت متغیرها استفاده از آزمون کرانه )آزمون باند(

al. 2019).  وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها است و  نبودفرضیه صفر آزمون باند مبتنی بر

روش، دو حد در این دارد.  داللتاثبات فرضیه مقابل بر وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها 

و حد پایینی برای  𝐼(1) های زمانییی برای سریالحد بات؛ ارائه شده اس 𝐹در جدول بحرانی 

مدل  (𝐹𝐶)محاسبه شده  𝐹 آمارهچنانچه مقدار  در نظر گرفته شده است. 𝐼(0)های سری

                                           
1  Ordinary Least Square (OLS)  
2 Schwartz- Bayesian (SBC) 
3  Akaike (AIC) 
4  Hannan- Quinn (HQC) 
5  Bound Test 
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رابطه بلندمدت رد  نبودبیشتر باشد، فرض  𝐹جدول حد باالیی  میزانتصحیح خطای نامقید از 

   (.Pesaran et al., 2001شود )می

 مرکزهایاز نوع اطالعات اسنادی است که با مراجعه به  بررسیهای مورد استفاده در این داده

مربوط به ضریب  1835-1831های دوره زمانی ، دادهشده است. لذاآوری ی مربوطه گردآمار

روستایی از طریق مراجعه به مرکز آمار  هایمنطقهجینی و نسبت درآمد به هزینه سالیانه در 

، میزان تولید ن اعتبارات پرداختی بانک کشاورزیهای میزا، دادهبراینافزونشد. آوری گردایران 

، یارانه اقالم کشاورزی و موجودی سرمایه بخش کشاورزی بر کشاورزی ناخالص داخلی بخش

با مراجعه به آمارهای رسمی بانک مرکزی جمهوری  مذکوربازه زمانی حسب میلیارد ریال برای 

و  Eviews 9افزارهای نیز از نرم موردنظرگردید. برای برآورد نتایج آوری گرداسالمی ایران 

Excel 2013 .استفاده شد 

   یج و بحثنتا
باید از مانایی متغیرها به جهت جلوگیری از ایجاد  در آغاز، موردنظربرآورد مدل  منظوربه

فولر  -منظور، در این پژوهش از آزمون دیکی. بدینکرداطمینان حاصل  1رگرسیون کاذب

استفاده شد.  8درصد برای انجام آزمون ریشه واحد 33در سطح با عرض از مبدأ و  3یافتهتعمیم

دهد که ( نشان می3( گزارش شده است. نتایج جدول )3در جدول ) دست آمدههبنتایج 

دارای درجه اند، محاسبه شدهلگاریتمی  صورت که بهدر این پژوهش  مورد نظرمتغیرهای 

برآورد  منظوربهبنابراین، . باشندیری متفاوت میپذییمانایکسانی نیستند و از نظر  انباشتگی

مدت و بلندمدت، استفاده از روش متغیرها در کوتاه هاییبو نیز تفسیر ضر موردنظرمدل 

 پذیر است.توجیه موردنظرروش اقتصادسنجی  عنوانبههای گسترده خودتوضیح با وقفه

هر  یبرا ینهبه یهاوقفه شمار یستیبا ،واحد یشهطور که اشاره شد، پس از انجام آزمون رهمان

 یینموردنظر تع یارهایمع یلهوسبه یا،منظور برآورد مدل پومورداستفاده به یرهایاز متغ یک

 ییانجام آزمون همگرا یزنسبت به انجام برآورد مدل موردنظر و نالزم است که آن  از پس .شود

 یرهامتغ ینکاذب بودن رابطه بلندمدت ب نبود زمینهاز  ینانمورداستفاده و اطم یایرهمتغ یانم

                                           
1  Spurious Regression 
2  Augmented Dickey–Fuller (ADF)   
3  Unit Root Test 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCEQFjAAahUKEwjv5_yA4vvHAhXCDSwKHdYDDRA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAugmented_Dickey%25E2%2580%2593Fuller_test&usg=AFQjCNGP-BBV0J2QYibTLqWuAkihetO9vw&sig2=qa8H26NldkoEyMqovRZ7Fg&bvm=bv.102829193,d.bGg
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 شدهیینتع ینهبه یهاوقفه مبنایبر  یاحاصل از برآورد مدل پو یج(، نتا8قدام شود. در جدول )ا

 آمده است. کرانهآزمون  یجهنت یزو ن بیزین -شوارتز یارمع مبنایموردنظر بر  یرهایمتغ یبرا

   واحد یشهآزمون ر یجنتا( 2جدول )
Table (2) Unit root test results 

پذیریمانایی  
Stationary condition 

 ارزش بحرانی
Critical value 

 آماره آزمون
t-Statistic 

 متغیر
Variable 

𝐼(1) -3.65 -2.02 𝑙𝐺𝐼𝑁𝐼 
𝐼(1) -3.69 0.35 𝑙𝐹𝐴𝐶 
𝐼(1) -3.65 -1.05 𝑙𝐺𝐷𝑃𝐴 
𝐼(1) -3.66 -0.84 𝑙𝐶𝐴𝑃𝐼𝑁 
𝐼(1) -3.74 1.44 𝑙𝐼𝐶 
𝐼(0) -2.95 -3.48 𝑙𝑆𝑈𝐵 

 های تحقیقمنبع: یافته
Source: Research finding 

 مدل یزین،ب -شوارتز  یارمع مبنای( قابل مشاهده است، بر 8که در جدول ) طورمانه

 ARDL(1, 0, 0, 1, 0, 0) یجانتخاب شد. نتا ینهوقفه به یدارا یونیعنوان مدل خود رگرسبه 

در این است.  یبرازش مناسب هایویژگی یکه مدل برآورد شده دارا دهدی( نشان م8جدول )

درصد از  33 در حدود مدل یرهایکه متغ دهدینشان م 𝑅2 تعیین ضریب، رابطه

 ایمحاسبه های. همچنین، آمارهدهندیم یحتوض یخوبوابسته را به یرمتغ هایتغییرپذیری

در . مطلوب الگوی برآورد شده است هایویژگیبیانگر  از برآورد مدل پس هایآزمون مربوط به

دهد که ( نشان می5/1-5/3)در بازه  83/3برابر  1این رابطه، ضریب دوربین واتسون

درصد برای  5براین، سطح احتمال بیش از در مدل وجود ندارد. افزون 3خودهمبستگی

، 11/0)به ترتیب  5و ناهمسانی واریانس 4، همبستگی سریالی8انتخاب الگوی تبعی یهاآزمون

برازش مطلوب صورت پذیرفته  هایویژگیدهد که برآورد مدل با ( نیز نشان می11/0و  88/0

 33/3برابر  ایمحاسبه 𝐹𝐶آماره  میزاندهد که ( نشان می8این، نتایج جدول )برعالوه. است

 (38/5)درصد  33در سطح اطمینان  𝐹 کران باالی این آماره در جدول میزاناز که  است

  د.نمایرد میبه صورت قطعی رابطه بلندمدت را  نبود زمینهفرضیه  بزرگتر بوده و

                                           
1  Durbin–Watson statistic (D-W Stat) 
2  Autocorrelation 
3  Model Specification 
4  Serial Correlation  
5  Heteroskedasticity  
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دهد که متغیر ضریب جینی روستایی با یک وقفه دارای ( نشان می8نتایج موجود در جدول )

تأثیر مثبت بر فرایند نابرابری درآمدهای روستایی در کشور است. به عبارت دیگر، افزایش 

منجر به تقویت روند است و  ییپویا دارای تأثیرهاینابرابری درآمدی در روستاها در هر دوره 

که اتخاذ  کردتوان استنباط میشود. بنابراین، نیز می در دوره بعد های درآمدینابرابری

به کاهش یافتن توزیع برابر درآمدهای روستایی در هر دوره  متمرکز برهای سیاست

 د.کنکمک میهای بعد نیز های درآمدی در دورهنابرابری

 های اعتباری و پرداخت اعتباراتدهد که اتخاذ سیاست( همچنین نشان می8نتایج جدول )

دار داشته درآمدهای روستایی در ایران تأثیر معنی روستایی در کاهش میزان رشد نابرابری

دهد با افزایش یک درصدی در اعتبارات پرداختی نشان می بررسی، نتایج این مبنااست. بر این 

روستایی  هایمنطقههای درآمدی در درصد از میزان نابرابری 13/0بانک کشاورزی در حدود 

 شود. کاسته میایران 

 نتایج برآورد الگوی پویای توزیع درآمدهای روستایی در ایران وابسته به معیار ( 3جدول )

 ARDL(1, 0, 0, 1, 0, 0)بیزین -شوارتز
Table (3) Results of estimating the dynamic pattern of rural income distribution in Iran 

dependent on Schwartz-Bayesian criteria- ARDL (1, 0, 0, 1, 0, 0) 

داریمعنی  

Prob. 
 

 tآماره 

t-Statistic 
 

 انحراف معیار
Std. Error 

 

 ضریب
Coefficient 

 متغیر
Variable 

0.000 5.65 0.10 0.57 𝑙𝐺𝐼𝑁𝐼(−1) 
0.01 -2.69 0.06 -0.16 𝑙𝐹𝐴𝐶 

0.01 2.96 0.08 0.24 𝑙𝐺𝐷𝑃𝐴 

0.000 -4.20 0.03 -0.14 𝑙𝐶𝐴𝑃𝐼𝑁 

0.02 -2.46 0.02 -0.06 𝑙𝐶𝐴𝑃𝐼𝑁(−1) 
0.004 -3.20 0.10 -0.33 𝑙𝐼𝐶 

0.01 3.03 0.01 0.02 𝑙𝑆𝑈𝐵 

0.65 -0.46 0.46 -0.21 𝐶 

0.001 3.69 0.005 0.02 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 

R2:  0.92 F-Stat: 32.27 Schwarz criterion: -5.71 
D-W Stat: 

2.32 

Ramsey RESET 

Test: 0.37 

Prob: 0.71 

Serial Correlation 

Test: 0.98 

Prob: 0.33 

Heteroskedasticity: 1.63 

Prob: 0.17 
FC: 6.92 

 های تحقیقمنبع: یافته
Source: Research finding 

های گرایانه بخشهای حمایتهای اعتباری و پرداخترسد که تقویت سیاستلذا، به نظر می

درآمدهای روستایی در کشور مؤثر  تواند بیش از پیش در کاهش نابرابریمالی و اعتباری می
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رشد حقیقی بخش کشاورزی و  هایرگذاریتأثی ارزیابی، به منظور بررسیباشد. در این 

این متغیرها به  میزاندرآمدهای روستایی در کشور از  موجودی سرمایه این بخش بر نابرابری

دهد که با افزایش رشد ( نشان می8، نتایج جدول )بنابراین های ثابت استفاده شده است.قیمت

های درآمدی در بریبر میزان نابرادرصد در هر سال(  48/8 میانگین)حقیقی بخش کشاورزی 

 هایبرتری و سودمندیرسد که ، به نظر میلذاد. شوروستایی ایران اضافه می یهامنطقه

رداران بخش کشاورزی توزیع بو عادالنه مابین بهره منطقیافزایش رشد بخش کشاورزی به طرز 

 Khaledi and Sadralashrafi (2005) هایبررسینتایج  این بررسینتایج بنابراین، . دشونمی
نشان داده شده است  آنان هایبررسینتایج . در دکنرا تأیید می Pishbahar et al (2020) و

روستایی کشور  یهامنطقههای درآمدی در که رشد بخش کشاورزی نتواسته است که نابرابری

روستایی  یهامنطقههای درآمدی در و با رشد بخش کشاورزی بر میزان نابرابری را کاهش دهد

های درآمدی فعال در بخش کشاورزی از سرریزهای رشد گروه سودمندی. لذا، دشواضافه می

 دهد کهنتایج نشان می رغم این مطلب،. بهنیست به یک میزان و برابربخش کشاورزی در ایران 

از میزان نابرابری درآمدهای  در کشور با افزایش موجودی سرمایه حقیقی بخش کشاورزی

ها در بخش گذاریافزایش سرمایه که کردتوان استنباط شود. بنابراین، میروستایی کاسته می

 شود.  روستایی یهامنطقههای درآمدی در باعث کاهش نابرابریتواند میکشاورزی 

ش کشاورزی به که اصالح فرایند رشد بخ نتیجه گرفتتوان لذا، با مقایسه دو مطلب اخیر می

 افزونیش از پیش در این بخش گذاری بسرمایه هایبر از طریق مداخلهرشدهای سرمایهسمت 

تواند به توزیع می ،شودکشاورزی و روستایی درآمدهای رشد باعث تقویت تواند میکه نبر آ

تغیر نسبت درآمدها در این رابطه ضریب م .کند جدی کمکتر درآمدهای روستایی نیز عادالنه

روستایی  یهامنطقهدهد که با افزایش درآمدهای واقعی در های روستایی نیز نشان میبه هزینه

های موجود کاسته های زندگی در این مناطق از نابرابریتر هزینهو پوشش هرچه مطلوب

 ترمناسبباعث بازتوزیع . به عبارت دیگر، افزایش قدرت حقیقی درآمدهای روستایی شودمی

( نشان 8با این وجود، نتایج جدول ) شود.می کاهش نابرابری روستایی و یهامنطقهدرآمدها در 

 یهامنطقههای درآمدی در دهد که افزایش یارانه اقالم کشاورزی نیز باعث تقویت نابرابریمی

ش از همه که بی شود. لذا، با توجه به ساختار درآمدی مناطق روستایی در ایرانروستایی می

مندتر های درآمدی توانرسد که گروهبخش کشاورزی است، به نظر می وابسته به تولیدهای

از بخش دولت ای یارانههای حمایت هایبرتری و سودمندیتر از ن اراضی گستردههمچون مالکا
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. بنابراین، شوندروستایی منتفع می یهامنطقههای درآمدی در گروه دیگربیش از کشاورزی 

مبنی بر اینکه  Khaledi and Sadralashrafi (2005)نتایج مطالعه  حاضر نتایج مطالعه

بهبود توزیع مناسب درآمد در  هایبازدارندهتوزیع نامتعادل زمین در بخش کشاورزی از 

 Karbasi and هایبررسی. نتایج دکنآید را تأیید میشمار میبهروستایی  یهامنطقه

Rastegaripour (2008)  ش کشاورزی ایران های انفرادی گسترده در بخنیز وجود نظام زمین

های بیشتر اراضی و برخورداری بیشتر از حمایت گسترهد. بنابراین، ارتباط بین کنرا اثبات می

ای از های نهادهکه حمایت کردتوان استنباط ، میلذا. رسدای دولت طبیعی به نظر مییارانه

روستایی ایران  یهامنطقههای موجود در ث تقویت نابرابریرشد بخش کشاورزی نیز باع

آن در  های مرتبط باگذاریسیاستجانبی رشد بخش کشاورزی و  بنابراین، تأثیرهای شود.می

موارد مختلف به ویژه در زمینه توزیع عادالنه ثروت و درآمد در کشور بایستی بیش از پیش 

  قرار گیرد.گذاران سیاستمورد توجه 

 هایدهد که روند تغییرپذیری( نشان می8نهایت، ضریب متغیر روند زمانی در جدول )در 

از های مرتبط با رشد و توسعه اقتصادی های مختلف در کشور به ویژه سیاستگذاریسیاست

های باعث ترویج نابرابریها با افزایش سطح عمومی قیمتهای ارزی و پولی جمله سیاست

های اثربخش در سیاستجایگاه ، توجه به رواینازاست.  شدهوستایی ر یهامنطقهدرآمدی در 

 باهای اعتباری بیش از پیش های درآمدی در کشور از جمله سیاستزمینه کاهش نابرابری

به تشریح نتایج برآورد الگوی تصحیح خطا پرداخته شده ( 4در جدول ) رسد.اهمیت به نظر می

 است.

 یراندر ا توزیع درآمدهای روستاییمدل  یخطا یحتصح یبرآورد الگو یجنتا( 1جدول )
 Table (4) Results of estimating the error correction model of rural income distribution in Iran 

داریمعنی  

Prob.   
 

 tآماره 

t-Statistic 
 

 انحراف معیار
Std. Error 

 

 ضریب
Coefficient 

 متغیر
Variable 

0.01 -2.69 0.06 -0.16 𝐷(𝑙𝐹𝐴𝐶) 
0.01 2.96 0.08 0.24 𝐷(𝑙𝐺𝐷𝑃𝐴) 

0.000 -4.20 0.03 -0.14 𝐷(𝑙𝐶𝐴𝑃𝐼𝑁) 
0.004 -3.20 0.10 -0.33 𝐷(𝑙𝐼𝐶) 
0.01 3.03 0.01 0.02 𝐷(𝑙𝑆𝑈𝐵) 

0.001 3.69 0.005 0.02 𝐷(𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑) 
0.000 -4.22 0.10 -0.43 𝐸𝐶𝑀(−1) 

 های تحقیقیافتهمنبع: 
Source: Research finding 
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های اتخاذ سیاستدهد که نشان میمتناسب با نتایج برآورد الگوی پویا ( 4نتایج جدول )

همچنین، نتایج  شود.های توزیع درآمد در ایران میباعث کاهش نابرابری مدتدر کوتاهاعتباری 

تقویت مدت باعث دهد که افزایش رشد بخش کشاورزی در کوتاه( نشان می4جدول )

مدت نیز اقالم کشاورزی در کوتاه براین، پرداخت یارانهشود. افزونهای درآمدی مینابرابری

مندرج در شود. با این وجود، نتایج می روستایی یهامنطقهباعث نابرابرتر شدن توزیع درآمد در 

مدت افزایش موجودی سرمایه حقیقی و سهم درآمدها از دهد که در کوتاهاین جدول نشان می

 شود. روستایی ایران می یهامنطقههای درآمدی در های روستایی باعث کاهش نابرابریهزینه

 بنیادینیمورد توجه است و اهمیت بیشتر در عین حال، آنچه در ارتباط با الگوی تصحیح خطا 

تعادل را نشان  نبوداست. این ضریب سرعت تعدیل فرایند  ECM(-1)دارد، ضریب مربوط به 

مقداری منفی و در بازه  ECMشود، ضریب ( مشاهده می4طور که در جدول )دهد. همانمی

بیانگر پویایی  مسئلهدار به دست آمده است؛ این صفر و منفی یک است و از نظر آماری معنی

، روند مبنا. بر این استمدت به سمت بلندمدت کوتاهمدل توزیع درآمد روستایی در ایران از 

سال  8/3د و در حدود دهرخ می 48/0مدت به بلندمدت با سرعتی معادل تصحیح خطا از کوتاه

مدت برای تعادل کوتاه نبوداز  48/0انجامد. به عبارت دیگر، در هر سال به میزان به طول می

 یعتوزا این توضیح، نتایج برآورد الگوی بلندمدت ب د.شوبی به تعادل بلندمدت تعدیل میدستیا

 ( ارائه شده است.5ایران در قالب جدول )در  ییروستا یدرآمدها

 یراندر ا توزیع درآمدهای روستاییبلندمدت مدل  یبرآورد الگو یجنتا( 1جدول )
 Table (5) Results of estimating the long-run model of rural income distribution in Iran 

داریمعنی  

Prob.   
 

 tآماره 

t-Statistic 
 

 انحراف معیار
Std. Error 

 

 ضریب
Coefficient 

 متغیر
Variable 

0.02 -2.63 0.14 -0.37 𝑙𝐹𝐴𝐶 

0.01 2.80 0.20 0.57 𝑙𝐺𝐷𝑃𝐴 

0.01 -3.10 0.15 -0.47 𝑙𝐶𝐴𝑃𝐼𝑁 

0.02 -2.63 0.29 -0.77 𝑙𝐼𝐶 

0.02 2.53 0.02 0.05 𝑙𝑆𝑈𝐵 

0.64 -0.47 1.04 -0.49 𝐶 

0.01 2.89 0.01 0.04 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 
 های تحقیقمنبع: یافته

Source: Research finding 

مدت های اعتباری در بلندمدت همچون کوتاهدهد که اتخاذ سیاستنشان می (5نتایج جدول )

، در بلندمدت نیز همچون مبنااست. بر این  بوده توزیع درآمدهای روستایی اثرگذارجریان بر 

های اعتباری از میزان نابرابری در توزیع درآمدهای روستایی کاسته مدت با اجرای سیاستکوتاه
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های درآمدی در بلندمدت تأثیر این سیاست بر کاهش نابرابریمیزان شود. با این وجود، می

 پیامدهایرسد که ت است. لذا، به نظر میمدبرابر اثرگذاری آن در کوتاه و نیم دوبه  نزدیک

 پیامدهاییافته عدرآمدهای روستایی در بلندمدت تجماجرای این سیاست بر کاهش نابرابری 

های اعتباری سیاستاجرای  شود کهاستنباط می مدت است. بنابراین،اجرای آن در کوتاه

روستایی ایفای  یهامنطقههای درآمدی در در بلندمدت در جهت کاهش نابرابری توانسته است

اتخاذ با توجه به ضریب متغیر موجودی سرمایه بخش کشاورزی به همین ترتیب،  .کندنقش 

گذاری در بخش کشاورزی و تقویت موجودی سرمایه این های مرتبط با افزایش سرمایهسیاست

های درآمدی در مدت در بلندمدت بخشی از نابرابریتواند همچون کوتاهبخش نیز می

اهمیت این موضوع بیش از هر چیز در این مطلب است که روستایی را کاهش دهد.  یهامنطقه

بر تقویت بنیه مالی کشاورزان و روستاییان  افزونرمایه بخش کشاورزی افزایش موجودی س

 کند.توسط آنان را تقویت میگذاری و امکان دریافت اعتبارات بانکی وثیقهتوان 

بخشی از سرریزهای  شود که( مشاهده می5جدول )مندرج در با توجه به نتایج  براین،افزون 

توزیع درآمدهای روستایی از این طریق تعدیل منفی رشد بخش کشاورزی در بلندمدت بر 

دهد که افزایش رشد بخش ( نشان می5جدول )مندرج در خواهد شد. در این رابطه، نتایج 

مدت ت در مقایسه با کوتاهکشاورزی و پرداخت یارانه اقالم مورد نیاز کشاورزان در بلندمد

منفی بیشتری بر توزیع عادالنه درآمدهای روستایی بر جای خواهد گذاشت.  هایتأثیرگذاری

گذاری در بخش کشاورزی و افزایش موجودی و حمایت از فرایندهای سرمایه آسانگریلذا، 

کاهش سطح  برهای اعتباری سیاست پیامدهایتواند در تقویت سرمایه این بخش می

و در تعدیل  کندی کشور نقش قابل توجهی ایفا روستای یهامنطقههای درآمدی در نابرابری

 . بیش از پیش مؤثر باشدها منطقهمنفی رشد بخش کشاورزی بر توزیع درآمد در این  پیامدهای

 و پیشنهادها گیرییجهنت

 یهامنطقهنابرابری توزیع درآمد در بر  های اعتباریسیاستتأثیر  ارزیابیبه  بررسیدر این 

توزیع درآمد در  هایتغییرپذیریایران پرداخته شد. نتایج نشان داد که در بلندمدت  روستایی

ها به از سال شماریثابتی داشته است. با این وجود، در  نسبتبه روستایی ایران روند یهامنطقه

های درآمدی روستایی روند افزایشی داشته است. در طول یک دهه گذشته نابرابریویژه 

و ارزیابی اثربخشی روستایی در ایران مؤثر بر توزیع درآمد  هایعاملبنابراین، بررسی 

 ایهای مالی و بودجههای اعتباری به جهت محدودیتسیاست به ویژههای مختلف سیاست
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های ، اتخاذ سیاستبررسینتایج این  بنا بر رسد.اهمیت به نظر می با در این زمینه دولت

مدت و بلندمدت تأثیر روستایی در کوتاه یهامنطقههای درآمدی در اعتباری بر کاهش نابرابری

پایدار  هایتأثیرگذاری به دلیلاجرای این سیاست  تداومپیگیری و داری داشته است. لذا، معنی

سیاستی اول در این  پیشنهاددر کشور روستایی بر کاهش نابرابری توزیع درآمد آن و بلندمدت 

 . است بررسی و ارزیابی

همچنین نشان داد که افزایش موجودی سرمایه حقیقی بخش کشاورزی در  بررسینتایج این 

همچنین، افزایش . شودروستایی می یهامنطقههای درآمدی در ایران باعث کاهش نابرابری

های درآمدی مؤثر شناخته شد. های سالیانه روستایی در کاهش نابرابریسهم درآمدها از هزینه

 افزون بخش کشاورزی از طرق مختلفحقیقی  رسد که افزایش موجودی سرمایهلذا، به نظر می

افزایش  به صورت مستقیم باعثبا تقویت بینه مالی و درآمدی روستاییان تواند که میبر آن

 ناتواند به صورت میهمچنین آن بهبود توزیع درآمدهای روستایی شود،  در پیها و دارایی

دریافت اعتبارات روستایی و توفیق بیشتر  ،روستاییان اعتباریهای مستقیم و با تقویت پشتوانه

 های اعتباری در این زمینه را به همراه داشته باشد.سیاست

، رشد حقیقی بخش کشاورزی و یارانه اقالم کشاورزی باعث افزایش بررسینتایج این  بنا بر 

و راین، با توجه به نظام پرداخت شود. بنابروستایی ایران می یهامنطقههای درآمدی در نابرابری

برداران بزرگتر در بخش رسد که بهرههای بخش کشاورزی در ایران به نظر مییارانهتوزیع 

رشد بخش کشاورزی و  هایبرتری و سودمندیتر از کشاورزی از جمله مالکان اراضی گسترده

شوند. لذا، به منظور می مندبهرهبرداران بهره دیگرای در این بخش بیشتر از های نهادهحمایت

روستایی کشور همزمان با تحقق رشد بخش  یهامنطقههای درآمدی در نابرابریکاهش میزان 

برخورداری در بخش کشاورزی با تمرکز بر  افزایش سرمایهفرایندهای  آسانگریکشاورزی، 

تواند به سبب است که می بررسیتوصیه سیاستی دیگر در این  پاهبرداران خردبهره

در بهبود توزیع  های اعتباریاجرای سیاست پیامدهای تقویتسازی دریافت اعتبارات پشتوانه

  را به همراه داشته باشد.   درآمد روستایی

  هابعمن
Ahmadi, A. M. Mehregan, N. (2006). the impact of economic adjustment 

policies on income distribution in Iran. Journal of Economic Research 

(Tahghighat-E-Eghtesadi). 40(3): 209-232. (In Persian) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/1111/شماره 11اقتصاد کشاورزی/جلد  111

Bagherzadeh, A. Komijani, A. (2010). The analysis of the domestic and 

international R&D impact of agricultural TFP in Iran. Quartery Journal 

of Economical Modeling. 4(11): 93-119. (In Persian) 

Baoosh, M. Shiani, M. Mousaei, M. (2018). Analysis of Socio-economic 

Factors Affecting Poverty and Health Inequalities During the Years 

2011-2015. Social Welfare Quarterly. 17(67): 71-108 

Chang, K. Zeng, Y. Wang, W. Wu, X. (2019). The effects of credit policy 

and financial constraints on tangible and research & development 

investment: Firm-level evidence from China's renewable energy 

industry. Energy Policy. 130: 438-447. 

Dong, F. Liu, J. Featherstone, A. (2010). Effects of credit constraints on 

productivity and rural household income in China. CARD Working 

Papers. 507. 

Engle RF. Granger CW. (1987). Co-integration and error correction: 

representation, estimation, and testing. Econometrica, Journal of the 

Econometric Society. 251-76. 

Farahanifard, S. Feshari, M. Khanzadeh, Y. (2016). The impact of islamic 

banking and non-banking financial institutions on economic growth in 

Iran – a generalized method of moments (GMM). Quartery Journal of 

Economical Modeling. 9(31): 21-41. (In Persian) 

Fatthi Aghababa, M. Azizi, KH. Mahmmodzade, M. (2020). The impact of 

bank facilities in different areas of economy on the growth of the added 

values in industry, services, agriculture, building construction and 

housing. Quarterly Journal of Economical Modeling. 14(50): 77-102.  

(In Persian) 
Hartarska, V. Nadolnyak, D. Shen, X. (2015). Agricultural credit and 

economic growth in rural areas. Agricultural Finance Review. 75(3) 

302-312. 

Hoshmand, M. Daneshnia, M. (2012). Impact of Financial Development on 

Economic Growth in Iran. Journal of Monetary & Financial 

Economics. 18(2): 45-61. (In Persian) 

Jaberi Khosroshahi, N. Mohamadvand Nahidi, M. R. Noroozi, D. (2012). 

The effect of financial development on income inequality in Iran. 



 

 

 

 

 

 

 111تأثیر سیاست های...ارزیابی 

Iranian Journal of Economic Growth and Development research. 2(6): 

173-208. 

Johansen, S. Juselius, K. (1994). Identification of the long-run and the 

short-run structure an application to the ISLM model. Journal of 

Econometrics. 7-36. 

Karagiannaki, E. (2017). The empirical relationship between income 

poverty and income inequality in rich and middle income countries. 

Working Paper. Centre for Analysis of Social Exclusion; London 

School of Economics.  

Karbasi, A. R. Rastegaripour, F. (2008). Investigating the factors affecting 

farm size distribution in Iran. Agricultural Economics. 2(3): 183-195.  

(In Persian) 

Khaledi, K. Sadralashrafi, S. M. (2005). Investigating the interrelationship 

between economic growth in agriculture and income distribution in 

rural areas of Iran. Agricultural Science. 11(2): 25-39. (In Persian) 

Khan, M. K. Teng, J. Z. H. Khan, M.I. (2019). Cointegration between 

macroeconomic factors and the exchange rate USD/CNY. Financial 

Innovation. 5(5): 1-15. 

Mohsani, H. Shahiki Tash, M. N. Pahlavani, M. Mirjalili, H. (2019). The 

effect of credit easing policy on macroeconomic variables in Iran. 

Quarterly Journal of Applied Economics Studies in Iran.8(31): 67-93. 

(In Persian) 

Pesaran, M. H. Shin, Y. (1999). An Autoregressive Distributed Lag 

Modelling Approach to Cointegration Analysis. In S. Strom, (ed) 

Econometrics and Economic Theory in the 20th Century: The Ragnar 

Frisch Centennial Symposium, Cambridge University Press, 

Cambridge. 

Pesaran, M. H. Shin, Y. Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to 

the analysis of level relationships. Journal of Applied Economics. 

16(3): 289–326. 

Pishbahar, E. Pakzad, B. Ghahremanzadeh, M. Survey of the interaction 

relationship between rural income inequality and agricultural sector 

growth in Iran: using Panel-VAR. Agricultural Economics. 13(4): 19-

54. (In Persian) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/1111/شماره 11اقتصاد کشاورزی/جلد  112

Rezagholizadeh, M. Aghaei, M. (2015). Investigating the effect of direct tax 

on the income distribution in Iran. Majlis & Rahbord. 22(84): 129-156. 

(In Persian) 

Rosida, L. (2018). Rural and urban poverty in developing countries. Media 

Bina Ilmiah. 13(1): 835-844. 

Seyfipour, R. Aminrashti, N. Navabizand, K. (2019). Investigating the 

effects of microcredit policy on income distribution index by provinces. 

Quarterly Journal of Financial Economics. 12(45): 127-146.  

(In Persian) 

Shahnazi, R. Shahsavar, M. R. Mobasheri, M. H. (2014). Income 

Distribution and Households' Welfare before and after Subsidies 

Targeting. Social Welfare Quarterly. 14 (54) :167-199. (In Persian) 

Sharifi Renani, H. Tavakoli, A. Honarvar, N. (2013.). Effect of Agricultural 

Credit Banks on the Value Added of Agricultural Sector in Iran. 

Journal of Agricultural Economics and Development. 21(84): 201-227. 

(In Persian) 

Tousi, A. Ghasemi, A. Dehghan Shourkand, H. (2019). Criticisms of current 

financial and trade policies to support Iranian products in selected 

sectors. Critical Studies in Texts and Programs of Human Sciences. 

9(61): 219-245. (In Persian) 

Twumasi, M. A. Jiang, Y. Ameyaw, B. Danquah, F. O. Acheampong, M. O. 

(2020). The impact of credit accessibility on rural households clean 

cooking energy consumption: The case of Ghana. Energy Reports. 6: 

974-983. 

Yasharel, S. Habibian Naghibi, M. (2016). Analyzing the impacts of 

targeted subsidies on income distribution and poverty in Iran: a general 

equilibrium model of labor supply. The Journal of Economic Modeling 

Research. 6(23) :159-196. (In Persian) 

Zhai, P. Ma, R. (2017). Does ownership structure affect trade credit policy 

in small- and medium-sized firms? Evidence from China. Essays on 

Economic Policy. 35(83): 130-138. (In Spanish) 

 



Doi:  10.22034/IAES.2021.528249.1838 
 

 

 

 

 

 

Agricultural Economics/Volume 15/Issue 1/1400 

 

 

Assessing the Impact of Credit Policy on Income Inequality 

in Rural Areas of Iran 
Alireza Alipour1 

Received: 14 April.2021                                                                Accepted:15 June.2021 

 
 

Extended Abstract 

Introduction 

Increasing inequality and concentration of incomes in the upper-income 

classes is the main reason for the decline in living standards of people in the 

lower-income classes. Thus, increasing inequality in income distribution 

will be directly related to the spread of poverty in poorer communities and 

low-income groups. Therefore, addressing the issue of income distribution 

in rural areas of developing countries is one of the most important research 

priorities. Changes in income distribution in rural areas of Iran have had an 

almost constant trend in the long run. However, in some years, including 

over the past decade and in recent years, rural income inequalities have been 

on the rise. Therefore, planning to reduce inequality in rural areas of Iran 

and analyze economic policies related to income distribution from various 

dimensions, especially from the perspective of deprivation is very 

important. Credit policy has always had a special place in development 

programs so that the provision of banking facilities is one of the effective 

and determining factors in the desirable growth and development of 

economic sectors. Therefore, considering the importance of the issue of 

income inequalities in rural areas of Iran, this study evaluates the impact of 

credit policy on income inequalities in rural areas of Iran.  

Materials and Methods 

In this study, the income inequality index (Gini coefficient of rural areas) is 

considered as a function of rural credits and other economic factors 

affecting this index including GDP of Iran's agricultural sector, the capital 

stock of Iran's agricultural sector, income to expenditure ratio of rural areas 
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of Iran and subsidies for agricultural inputs. After evaluating several 

econometric models, a logarithmic model was finally specified and 

estimated. For this purpose, the approach of the autoregressive distributed 

lag model (ARDL) and time series data from 1986-2018 was used.  

Results and discussion 

According to the results, the adoption of credit policy has had a significant 

effect on reducing income inequalities in rural areas in the short and long 

run. The results of this study also showed that increasing the real capital 

stock of the agricultural sector in Iran reduces income inequalities in rural 

areas. In addition, increasing the share of incomes from annual rural 

expenditures was found to be effective in reducing income inequalities. 

Therefore, it seems that increasing the real capital stock of the agricultural 

sector in various ways can directly increase the assets and incomes of the 

villagers by strengthening the financial capacity and income of the villagers 

and consequently improve the distribution of rural incomes. In addition, it 

can indirectly and by strengthening the credit support of the villagers, lead 

to greater success of credit policy in this area. According to the results of 

this study, the real growth of the agricultural sector and subsidies for 

agricultural items will increase income inequalities in rural areas of Iran.  

Suggestion 

In order to reduce income inequality in rural areas of the country, pursuing 

and continuing the implementation of credit policy due to its sustainable and 

long-run effects on reducing inequality in rural income distribution in the 

country is the first policy recommendation in this study. In addition, 

facilitating capital increase processes in the agricultural sector with a focus 

on micro-beneficiaries is another policy recommendation in this study that 

can facilitate the implementation of credit policy by supporting the receipt 

of credit for micro-owners.  
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