
The Dual Effect of Inflation on Income  
Inequality in Iran - Emphasizing the Total 
Basket and Commodity Groups

Abstract        This study attempts to investigate the dual effects of inflation 
in the total basket and commodity groups on income inequality in Iran. 
For this purpose, nonlinear autoregressive distributed lags (NARDL) and  
annual data from 1972-2020 have been used. Research model in two formats  
to estimate the asymmetric effect of total basket inflation and inflation of 7 
commodity groups (including 1. Food, beverages, and tobacco, 2. Furniture  
and appliances and services used at home, 3. Health, 4. Housing,  
fuel, and lighting, 5. Recreation and cultural affairs, education, restaurants 
and hotels, 6. Transport and communications 7. Clothing and footwear)  
on income inequality (the share of the richest ten percent to the  
poorest ten percent) in a non-linear format) was specified and estimated.  
The results in the first format (considering the total basket inflation)  
indicate that inflation is associated with a symmetrical effect and, conversely,  
the unemployment rate is associated with an asymmetric effect on  
income inequality. Government social expenditure has the opposite  
impact on inequality, and GDP per capita has a U inverted shape relationship 
with income inequality. In the second form, in the long run, increases and 
decreases in the inflation rate of the health group do not have a significant  
effect on income inequality. The inflation rate in the two groups of food 
and beverages and the group of entertainment and cultural affairs is  
associated with a direct and symmetrical effect on income inequality in 
Iran. Inflation rates in the furniture and housing, housing, transportation, 
communications, and clothing groups inversely and asymmetrically affect 
income inequality. Other results indicate that although the level of income 
inequality in the Iranian economy decreased after the revolution, it was 
not significantly different during the war, compared to other years.
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ایران: با تاکید بر سبد کل و گروه های کاالیی
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چکيده: در پژوهش حاضر تالش شده است که اثرات دوگانه تورم بر نابرابری درآمد در سبد کل 
و گروه های کاالیی در ایران بررسی شود. برای این منظور، از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های 
توزیعی غیرخطی و داده های ساالنه 1399-1351 استفاده می شود. الگوی پژوهش در دو قالب 
اثر نامتقارن تورم سبد کل و تورم هفت گروه کاالیی )شامل 1. خوراکی ها،  با هدف برآورد 
آشامیدنی ها و دخانیات؛ 2. اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه؛ 3. بهداشت و درمان؛ 
4. مسکن، سوخت و روشنایی؛ 5. تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران و هتل؛ 6. حمل ونقل 
و ارتباطات؛ و 7. پوشاک و کفش( بر نابرابری درآمد )سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد 
فقیرترین( در قالب غیرخطی )نامتقارن( تصریح و برآورد شد. نتایج در قالب اول )با توجه به تورم 
سبد کل( حاکی از آن است که تورم با اثر متقارن و برخالف آن نرخ بیکاری با اثر نامتقارن بر 
نابرابری درآمد همراه است. مخارج اجتماعی دولت به طور معکوس بر نابرابری اثرگذار است و تولید 
سرانه نیز رابطه ای U شکل معکوس با نابرابری درآمد دارد. در قالب دوم، در بلندمدت افزایش ها 
و کاهش ها در نرخ تورم گروه بهداشت اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد. نرخ تورم در دو گروه 
خوراکی ها و آشامیدنی ها، و گروه تفریح و امور فرهنگی با اثری مستقیم و متقارن بر نابرابری 
درآمدی در ایران همراه است. نرخ تورم در گروه های اثاثیه منزل و مبلمان، مسکن، حمل ونقل، 
ارتباطات، و پوشاک به طور معکوس و نامتقارن بر نابرابری درآمد اثرگذار است. سایر نتایج حاکی از 
آن است که اگرچه سطح نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران بعد از انقالب کاهش یافته است، ولی 

در دوران جنگ تفاوت معناداری با سایر سال ها ندارد.

کليدواژهها:تورم، گروه های کاالیی، نابرابری درآمد، الگوی نامتقارن، ایران.
.E31, D31, C22 :JELطبقهبندي
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مقدمه

توزیع نابرابر درآمد سبب بروز مشکالت سیاسی و چالش هاي اخالقی فراوانی براي جوامع انسانی 
می شود. مقایسة حجم و شدت توزیع درآمد می تواند بیانگر اثر پیشرفت اقتصادي بر افزایش استاندارد 
توسط  که  بوده  اصلی  اهداف  از  همواره  درآمد  توزیع  وضعیت  بهبود  باشد.  جوامع  در  افراد  زندگی 
سیاستگذاران سیاسی و اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است. وضعیت توزیع درآمد در جوامع مختلف 
است.  اهمیت  دارای  نیز  اجتماعی  و  سیاسی  ابعاد  در  بلکه  ندارد،  اهمیت  اقتصادی  لحاظ  از  فقط 
اقدامات  را نشان می دهد که موفقیت  این واقعیت  نیز  تجربه های گذشته و گوناگون رشد و توسعه 
بلندمدت و پایدار حکومت ها در زمینه رشد و توسعه اقتصادی جامعه، مشروط به در نظرگرفتن آثار و 
پیامدهای توزیعی سیاست ها از جمله توزیع عادالنه درآمد در جوامع است. مسئله توزیع درآمد بیش تر 
از دید مسائلی مانند عدالت اجتماعی و فقر مورد توجه قرار گرفته است. این امر سبب می شود که 
راه حل های کوتاه مدت برای رفع این مشکل پیشنهاد گردد، در حالی که پدیدة نابرابری توزیع  درآمد 
به علت مقاومت نیروهای درونی از خود پایداری نشان می دهد و اجرای سیاست های کوتاه مدت و بدون 
شناخت عوامل تاثیرگذار، پیامدهای نامطلوبی بر توزیع درآمد و رشد اقتصاد به همراه دارد. بنابراین، 
برای مقابله با مسئله توزیع ناعادالنه درآمد می بایست عوامل موثر بر آن شناخته شوند و با توجه به 
اثرات آن ها بر توزیع درآمد به اتخاذ سیاست های درست و مناسب در راستای بهبود نابرابری در سطوح 

.)Komijani  Mohammadzadeh, 2014( و دهک های مختلف جامعه اقدام نمود
باال بودن تورم دائماً یکی از خصوصیت های اقتصاد ایران در چندین دهه اخیر بوده ، به طوری که به 
پدیدة  مزمنی تبدیل شده است.   این پدیدة اقتصادی )تورم( به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد 
کالن است که نه تنها آثار مثبت و منفی اقتصادی، بلکه پیامدهای اجتماعی نیز به همراه دارد، به گونه ای 
که حتی در موفقیت و نابودی دولت ها در نظام های دموکراتیک تاثیرگذار است. تا جایی که مردم برحسب 
کارایی دولت ها در مقابله با مسئله تورم، درباره ادامه فعالیت سیاستمداران حاضر در مسند قدرت، قضاوت 
و تصمیم گیری می کنند )Mehrbani, 2010(. در این راستا و با توجه به این که تورم باال همواره به عنوان 
یکی از ویژگی های اقتصادهای در حال توسعه از جمله ایران است و با آثار وسیع اقتصادی و اجتماعی 
همراه است، تالش برای تدوین سیاست های جامع به منظور پیشبرد فرایند توسعة اقتصادی ایجاب 
می کند که آثار تورم بر طبقات مختلف اجتماعی در جامعه مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد. تحلیل های 
اقتصاد خرد بیانگر این است که به علت افزایش بیش تر قیمت اجناسی که سهم بیش تری در سبد مصرفی 
خانوارهای کم درآمد دارند، در مقایسه با اجناسی که نقش عمده ای در بودجة طبقه مرفه و پردرآمد 
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جامعه بازی می کنند و همچنین، به دلیل استفاده بیش تر طبقات پایینی از طریق درآمدهای ثابت، تورم 
 .)Mehrbani, 2010( عاملی مهم برای افزایش شکاف طبقاتی در ایران است

در مجموع، با توجه به اهمیت موضوع تورم و تاثیر آن بر نابرابری درآمد، مطابق با پژوهش های 
پیشین، اثر تورم کل در قالبی متقارن بر نابرابری درآمد بررسی شده است. نخست، پژوهش حاضر 
به دنبال بررسی اثر نامتقارن تورم کل بر نابرابری درآمد است، و دوم این که اثر نامتقارن تورم را در 
لوازم و خدمات  اثاث و  گروه های مختلف کاالیی )شامل 1. خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات؛ 2. 
مورد استفاده در خانه؛ 3. بهداشت و درمان؛ 4. مسکن، سوخت، و روشنایی؛ 5. تفریح و امور فرهنگی، 
تحصیل، رستوران، و هتل؛ 6. حمل ونقل و ارتباطات؛ و 7. پوشاک و کفش( بر وضعیت نابرابری درآمد 
در ایران مورد بررسی قرار می دهد. در واقع، هدف پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا 
افزایش ها در تورم )سبد کل و گروه های کاالیی( متفاوت  از  نابرابری توزیع درآمد  اثرپذیری  میزان 
از کاهش ها در تورم )سبد کل و گروه های کاالیی( است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا می توان اثری 
نامتقارن از تورم )کل و گروه های کاالیی( را بر نابرابری درآمد در ایران متصور شد یا خیر؟ به این 
منظور، از روش غیرخطی در پردازش داده ها استفاده می شود. غالب الگوهای موجود در اقتصادسنجی 
با روند کاهشی آن  افزایشی  اثرگذاری متغیر توضیحی در روند  اندازه مطلق  خطی است که در آن 
یا گروه های  اثر تورم )در سبد کل  از تحلیل  برآورد خطی  به عبارت  دیگر، در یک  متفاوت نیست. 
کاالیی( بر نابرابری درآمد چنین تفسیری مرسوم است که اگر با افزایش تورم )در سبد کل یا گروه های 
کاالیی( نابرابری درآمد به اندازه φ واحد افزایش یابد، آنگاه به صورت همزمان با کاهش تورم )در سبد 
کل یا گروه های کاالیی( نیز نابرابری درآمد به میزان φ واحد کاهش می یابد. ولی آنچه در واقعیت رخ 
می دهد، ممکن است این گونه نباشد و اثر افزایش تورم )در سبد کل یا گروه های کاالیی( بر نابرابری 
درآمد، متفاوت با اثر کاهش آن باشد. به عبارت دیگر، ممکن است نوع و اندازه اثر افزایش ها در تورم 
بر نابرابری درآمد متفاوت از نوع و اندازه اثر کاهش ها در آن باشد. در این حالت، اثر تورم بر نابرابری 
نامتقارن است. توضیح بیش تر آن که اگر مطابق با انتظار اثر تورم بر نابرابری درآمد مستقیم )نامطلوب( 
فرض شود، چنانچه به هنگام افزایش ها در تورم اندازه اثر از نظر آماری برابر با اندازه اثر هنگام کاهش ها 
باشد، اثر تورم متقارن، و هر حالتی غیر از آن، دال بر نامتقارنی اثر تورم بر نابرابری درآمد است. این 
موضوع، نگارندگان پژوهش را بر آن داشت که با توجه به پژوهش های صورت گرفته در این زمینه، 
ضمن بررسی اثر نامتقارن تورم بر نابرابری درآمد در سبد کل کاالها و خدمات در ایران به بررسی و 
آزمون اثر نامتقارنی تورم گروه های کاالیی بر نابرابری درآمد بپردازند. فرضیه صفر در این پژوهش 
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وجود تقارن در اثرگذاری تورم )در سبد کل یا گروه های کاالیی( بر نابرابری درآمد، و نپذیرفتن، به 
از  اثر تورم است. برای دستیابی به چنین پردازشی الزم است  اثرگذاری  نامتقارنی در  مفهوم وجود 
از  از پژوهش شین و همکاران )2014(،  استفاده  با  این،  اساس  بر  استفاده شود.  نامتقارن  الگوهای 
رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی در تبیین و تشریح نامتقارنی استفاده  شده است.

مبانینظریپژوهش

اثر تورم بر نابرابری درآمد حکم کلی و واحدی ندارد. ولی به جرئت می توان بیان کرد، چنانچه تورم 
به علت فشار و اِعمال قدرت گروه اجتماعی خاصی مانند کارگران، توزیع کنندگان یا تولیدکنندگان 
باشد، دست کم برای یک زمان معین، گروه شروع کننده برنده و دیگران بازنده خواهند بود. بر طبق 
این گفته، در جوامعی که همه گروه های اجتماعی و اقتصادی برای دفاع از حقوق خود در حکومت 
نماینده دارند، تورم به طور موقت برابری درآمد را تغییر خواهد داد. بنابراین، تورم بر نابرابری درآمد 
اثری دوگانه خواهد داشت. در باب تبیین اثر تورم بر نابرابری درآمد می توان به شش مجرا اشاره کرد.
مجرای نخست، مبتنی بر کاهش قدرت خرید است، به نحوی که تورم به کاهش قدرت خرید پول 
اثرگذار خواهد بود. نخست،  نابرابری درآمدی  بر  از چهار طریق  منجر می شود و این بحث دست کم 
تاثیر بر درآمد حقیقی است. با ثابت بودن دستمزدهای اسمی و با افزایش تورم، درآمد حقیقي کاهش 
با افزایش  پیدا می کند و همه افرادی که درآمد ثابت دارند یا قادر به تغییر درآمدهاي خود مطابق 
قیمت ها نیستند )مانند کارمندان دولت، کارگران، و حقوق بگیرانی که دستمزدشان با تورم شاخص بندي 
اثر براي همه یکسان  این  نمی شود(، ضرر می کنند و قدرت خرید واقعي آن ها کاهش پیدا می کند. 
نیست، زیرا برخی افراد )مخصوصاً صاحبان درآمدهاي باال(، ممکن است درآمد ثابتي دریافت نکنند 
و درآمد اسمی آن ها با تورم افزایش یابد. در صورتی که درآمد اسمي طبقه پایین درآمدي تغییری 
 Easterly  Fisher,( نخواهد کرد. بنابراین، تورم از این راه به افزایش نابرابري درآمد منجر خواهد شد
2001(. دوم، تاثیر بر ارزش حقیقی پرداخت های انتقالی. تورم به کاهش ارزش حقیقی پرداخت های 

انتقالی دولت مانند یارانه های نقدی و بیمه های بیکاری منجر می گردد. زیرا کسانی دریافت کنندگان 
)یارانه های  انتقالی  پرداخت های  این  اگر  دارند.  درآمد کمی  معموالً  انتقالی هستند که  پرداخت های 
 نقدی( با تورم تعدیل نشود و مطابقت پیدا نکند، تورم از این کانال باعث ایجاد نابرابری درآمدی می شود 
)Galli  Von der Hoeven, 2001(. سوم، تاثیر بر ارزش حقیقی دارایی های پولی. اقشار مختلف برای 

جبران کاهش قدرت خرید خود که ناشی از تورم است، توان متفاوتی دارند. به طور معمول، ثروتمندان 
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توانایی بیش تری برای ایمن کردن خود در برابر شوک های ناشی از تورم دارند. این افراد معموالً سبدی را 
از دارایی های متنوع سرمایه گذاری می کنند و از این راه اثر تورم را پوشش می دهند. این کار برای افرادی 
با درآمد پایین چندان راحت نیست، زیرا برای ورود به این فعالیت ها به حداقلی از دارایی نیاز است که 
این افراد قادر به تامین این دارایی نیستند. بنابراین، افراد با درآمد کم تر نسبت به ثروتمندان، بخش 
بیش تری از دارایی های خود را به صورت پول نقد نگهداری می کنند. بنابراین، بیش تر از ثروتمندان در 
برابر کاهش قدرت خرید ناشی از تورم متضرر می گردند. بنابراین، افزایش تورم منجر می شود که ارزش 
 Galli  Von( حقیقی دارایی های پولی کاهش یابد و در نهایت، این امر موجب افزایش نابرابری می گردد
der Hoeven, 2001(. چهارم، تاثیر بر ارزش حقیقی بدهی های اسمی. افزایش تورم سبب کاهش ارزش 

حقیقي بدهي هاي اسمي می شود. بنابراین، توزیع دوباره درآمد از بستانکاران به بدهکاران انجام می شود، 
و به  بیان دیگر، بدهکاران از افزایش تورم منفعت کسب می کنند. چرا که دیوني را پرداخت مي کنند که 
قدرت خرید واقعي آن ها کاهش  پیدا کرده است. از آن جا که به طور میانگین، افراد با درآمد کم تر )فقرا( 
بدهکار خالص هستند، افزایش تورم از این راه به طور متوسط به نفع فقرا می شود که در نهایت نابرابری 
کاهش می یابد. رومر و رومر )1998(، تایید مي کنند که در واقع افراد با درآمد کم تر بدهکار هستند، 
ولی از آن جایی که این میزان بدهي )دست کم به طور میانگین( خیلي بزرگ نیست، امکان دارد اهمیت 

اقتصادي این تاثیر کم باشد.
مجرای دوم در اثرگذاری نرخ تورم بر نابرابری درآمد، نرخ بهره حقیقی است. برای هر نرخ بهره 
اسمی معین، افزایش نرخ تورم به طور متناسب سبب کاهش نرخ بهره حقیقی خواهد شد. کاهش نرخ 
باالی  پایین نسبت به دهک های  نابرابری منجر می شود، زیرا در دهک های  بهرة حقیقی به کاهش 
توزیع درآمد، تعداد بیش تری از بدهکار خالص قرار دارند. بنابراین، تورم با کاهش نرخ بهره حقیقی 
سبب می شود وضع بدهکاران نسبت به بستانکاران بهبود یابد و از این کانال به بهبود نابرابری درآمد 

 .)Galli  Von der Hoeven, 2001( منجر می شود
سیستم  تورم،  افزایش  هنگام  که  توضیح  این  با  است.  مالیاتی  سیستم  بر  مبتنی  سوم  مجرای 
مالیاتی تصاعدی سبب بازتوزیع درآمد می شود. در این سیستم مالیاتی، افزایش تورم سبب می شود 
که افراد در دهک های باالی درآمدی، در محدوده ای با نرخ مالیاتی باالتر قرار بگیرند و در نتیجة آن، 

.)Heer  Süssmuth, 2007( نابرابری درآمد کاهش یابد
مجرای چهارم در ارتباط با منحنی فیلیپس است. مطابق با منحني فیلیپس، رابطه ای معکوس بین 
تورم و بیکاری وجود دارد، به طوری که سطوح باالی تورم به کاهش بیکاری منجر می شود. با توجه 
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به این  مسئله که بیکاری یکی از اصلی ترین متغیرهای موثر بر سطح و میزان فقر در جامعه است، 
باال رفتن نرخ تورم می تواند از راه کاهش نرخ بیکاری به بهبود وضعیت توزیع درآمد و کاهش فقر در 
جامعه کمک کند. ولی این مدل که مبنای طراحی آن برای کشورهای صنعتی و پیشرفته است، بر 
پایه شواهد تجربی رد شده است )نظری و مظاهری، 1390(. به بیان دیگر، با توجه به مدل فیلیپس، 
رابطة بین تورم و بیکاری غیرمستقیم است، یعنی افزایش تورم به کاهش نرخ بیکاری منجر می شود. 
اگر میزان مشارکت نیروی کار فعال در فعالیت های اقتصادی کم تر باشد یا به عبارتی، اگر نرخ بیکاری 
زیاد باشد، میزان و شدت فقر و نابرابری در جامعه افزایش می یابد. همچنین، با افزایش تقاضا برای کار 
و کاهش بیکاری که در نهایت به افزایش درآمدها منجر می شود، وضعیت زندگی مردم بهبود می یابد و 
میزان و شدت فقر و نابرابری در جامعه کاهش پیدا می کند. بنابراین، از لحاظ نظری، انتظار می رود که 
بیکاری همواره رابطه مستقیمی با شاخص های توزیع درآمد داشته باشد. پس نرخ بیکاری با افزایش 
تورم کاهش می یابد و با افزایش اشتغال، از میزان فقر و نابرابری کاسته می شود؛ البته این فرضیه با 

.)Komijani  Mohammadzadeh, 2014( توجه به شواهد تجربی مورد قبول واقع نمی شود
مجرای پنجم، مبتنی بر رشد بلندمدت است. کاهش تورم می تواند با ایجاد ثبات در اقتصاد کالن و 
بنابراین، تحریک سرمایه گذاری، رشد بلندمدت را افزایش دهد. اگرچه ارتباط بین نابرابری درآمد و رشد 
به لحاظ تجربی و نظری روشن نیست، ولی انتظار می رود رشد بلندمدت پایدار به کاهش نابرابری درآمد 
منجر شود. بنابراین، پیش بینی می شود که افزایش تورم از راه کاهش رشد بلندمدت به افزایش نابرابری 
منجر گردد، ولی اثر مثبت کاهش تورم بر رشد فقط به کشورهایی با تورم اولیه باال )معموالً ابَرتورم( 
مربوط می شود. در اقتصادهایی با تورم متوسط و پایین، تقریباً احتمال ندارد که تورم درجه ای از بی ثباتی 
اقتصاد کالن را به وجود آورد که به کاهش سرمایه گذاری، و در نتیجه، کاهش رشد بلندمدت منجر شود. 

.)Galli  Von der Hoeven, 2001( پژوهش های تجربی بیانگر این امر است
فقر،  تورم،  دربارة  داوری ها  برجسته ترین  است.  تورمی  مالیات  مفهوم  بر  مبتنی  ششم،  مجرای 
دارد،  اقتصاد  در  مهمی  نقش  دولت  که  ایران  مانند  کشورهایی  در  است.  بدبینانه  درآمد  توزیع  و 
دگرگونی های بزرگی در حجم نقدینگی توسط دولت به وجود می آید و تورم را می توان گونه ای پس انداز 
تورمی  مالیات  پس انداز،  این  به  اصطالح  در  درمی آید.  دولت  تملک  به  که  کرد  محسوب  اجباری 
می گویند. در واقع، دولت با افزایش حجم نقدینگی و ایجاد تورم از راه افزایش قیمت از شهروندان 
به  ثابت هستند،  دارای درآمدهای  از کسانی که  ثروت،  انتقال  از جریان  و گونه ای  مالیات می گیرد 
سوی کسانی که افزایش حجم نقدینگی به آن ها تعلق می گیرد، پدید می آید. این روند از راه گسترش 
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اعتبارات صورت می گیرد و باعث باال گرفتن مشکالت اقتصادی و افزایش شکاف فقر و بدتر شدن توزیع 
درآمد در جامعه می شود )نظری و مظاهری، 1390(.

با توجه به توضیحات باال، اثر خالص تورم بر نابرابری درآمد در بلندمدت مبهم است. در این راستا، 
گالی و فن در هوون )2001( معتقدند که اثر خالص تورم بر نابرابری درآمد در بلندمدت به نرخ اولیه 
تورم بستگی دارد. چنانچه نرخ تورم زیاد باشد، کاهش تورم می تواند از راه آثار مثبت آن، نابرابری 
درآمد را کاهش دهد. بنابراین، می توان گفت رابطه ای غیرخطی بین تورم و نابرابری درآمد وجود دارد. 

نتایج پژوهش های تجربی مانند مونین )2014(، نیز از این دیدگاه حمایت می کنند.

پیشینۀپژوهش

بالر )2001(، با استفاده از داده های 75 کشور جهان طی سال های 1991-1970 و طبقه بندی 
کشورها بر اساس متغیرهای مجازی به سه گروه تورم حاد، تورم باال، و تورم پایین، نتیجه می گیرد که 
رابطه بین تورم و نابرابری درآمد به صورت غیرخطی است. همچنین، او دریافت که کاهش تورم شتابان 
به طور معناداری نابرابری توزیع درآمد کم تری ایجاد می کند و کاهش بیش تر تورم به سطوح خیلی 
پایین به افزایش نابرابری منجر می گردد. گالی و فن در هوون )2001(، با روش داده های تابلویی اثرات 
سیاست پولی و تورم را بر نابرابری درآمد در اقتصادهای توسعه یافته )آمریکا و منتخبی از کشورهای 
اثرات  که  می دهد  نشان  پژوهش  این  نتیجة  نمودند.  بررسی  زمانی 1973-1996  بازه  در   )OECD

سیاست پولی و تورم بر نابرابری، بستگی به نرخ اولیه تورم دارد و رابطه ای U شکل بین این دو متغیر 
وجود دارد. همچنین، اگرچه سیاست پولی محدودکننده در کشورهایی با تورم باال اغلب برای نابرابری 
سودمند است، ولی کاهش تورم در اقتصادهایی با تورم اولیه پایین ممکن است نابرابری را افزایش 
دهد. هیر و سوسموث )2007(، با استفاده از الگوی تعادل عمومی نسل های همپوش1 برای آمریکا 
به بررسی اثر تورم بر توزیع رفاه می پردازند. نتایج حاکی از آن است که بین تورم و نابرابری رابطه ای 
به شدت قوی وجود دارد و  همبستگی بین تورم و نابرابری به لحاظ  آماری معنا دار است، به نحوی که با 
افزایش نرخ تورم، نابرابری توزیع درآمد افزایش می یابد. تاالسینوس و همکاران )2012(، تاثیر تورم بر 
نابرابری درآمد را در سیزده کشور اروپایی طی دوره زمانی 2009-2000 با استفاده از روش داده های 
درآمد  نابرابری  بر  مثبتی  تاثیر  تورم  که  نشان می دهد  پژوهش  این  نتایج  بررسی می کنند.  تابلویی 
کشورهای مورد پژوهش دارد. بالکیالر و همکاران )2018(، رابطة بین نرخ تورم و نابرابری درآمد را در 

1. Overlapping Generations )OLG( Model
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میان ایالت های آمریکا با تخمین زن متغیر ابزاری در دوره 1976 تا 2007 مورد بررسی قرار می دهند. 
نابرابری درآمد و تورم به سطح تورم بستگی دارد.  بین  رابطة  این پژوهش نشان می دهد که  نتایج 
رابطة مثبت بین این دو متغیر زمانی رخ می دهد که دولت ها از سطح آستانه ای تورم عبور کنند. در 
مقدار کم تر از سطح تورم آستانه ای، نرخ تورم موجب کاهش نابرابری درآمد می شود. همچنین، نتایج 
نشان می دهد که رابطه غیرخطی بین نرخ تورم و نابرابری درآمد وجود دارد. صیامینمینی و هادسون 
)2019(، با آزمون علّیت گرنجر و الگوی تصحیح خطای برداری رابطه بین تورم و نابرابری درآمد را در 
66 کشورهای در حال توسعه و 24 کشور توسعه یافته در دوره 2014-1990 ارزیابی می کنند. نتایج 
نشان می دهد که بین متغیرها همجمعی بلندمدتی برقرار است. وجود یک رابطه غیرخطی U شکل، 
بین تورم و نابرابری درآمد بر اساس فرضیه کوزنتس اثبات می شود. با افزایش تورم نابرابری کاهش 
می یابد، به کمینه می رسد، و دوباره افزایش می یابد. همچنین، در کوتاه مدت هیچ علّیت دوطرفه ای 
بین تورم و نابرابری درآمد وجود ندارد، ولی در بلندمدت، برای هر دو کشورهای در حال توسعه و 

توسعه یافته یک علّیت دوطرفه وجود دارد.
عسگری )1370(، به منظور بررسی رابطه تورم و توزیع درآمد در ایران از یک مدل رگرسیون 
ساده دومتغیره در بازه زمانی 1367-1347 استفاده نموده است. در این مدل، از ضریب جینی سهم 
گروه های مختلف و حداکثر شکاف درآمدی به عنوان شاخص های توزیع درآمد استفاده شده است. 
زمانی که سهم ده درصد فقیرترین گروه درآمدی و حداکثر شکاف درآمدی استفاده می شود، نتایج 
مدل حاکی از اثر نامطلوب تورم بر توزیع درآمد است، این در حالی است که رابطه معناداری بین تورم 
و ضریب جینی مالحظه نمی شود. ابونوری )1997(، با استفاده از اطالعات سال های 1350-1370 
به بررسی اثر شاخص های اقتصاد کالن بر توزیع درآمد می پردازد. وی عالوه بر برآورد داده ضریب 
جینی با استفاده از هزینه خانوار مناطق شهری و روستایی مرکز آمار ایران، به بررسی عوامل موثر در 
ایران پرداخته و الگوی توزیع درآمد در ایران را به صورت غیرخطی در نظرگرفته است. نتایج حاصل از 
پژوهش نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی یک درصد افزایش در نرخ تورم، شش درصد به سطح 
نابرابری هزینه خانوارها در دوره بعد افزوده است. به طور کلی، تورم سهم نسبی درآمد شخصی از تولید 
ناخالص ملّی، متوسط کل مالیات دریافتی از هر خانوار، و هزینه دولتی برای هر خانوار اثر افزایشی 
بر نابرابری درآمدی داشته و اشتغال و بهره وری کار اثر کاهشی بر نابرابری گذاشته است. پروین و 
زیدی )2001(، بر اساس یک مدل تعادل عمومی )IS-LM( شامل سه بخش با استفاده از اطالعات 
آماری دوره 1372-1338 و روش حداقل مربعات سه مرحله ای تکراری تدوین کردند و نتایج حاکی 
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از آن است که سیاست کاهش ارزش پول ملّی بیش ترین و سیاست افزایش مخارج دولت کم ترین 
تاثیر را بر گسترش فقر و نابرابری دارد. همچنین، تاخیر در اجرای سیاست های تعدیل، باعث افزایش 
بر  تاثیر کم تری  برنامه  اهداف  به  نسبت  و سیاست های جاری دولت  نابرابری درآمد می گردد  کم تر 
افزایش نابرابری درآمد دارد. ابونوری و خوشکار )2007(، با استفاده از اطالعات مقطعی توزیع درآمد 
)هزینه(، ضریب جینی و سهم بیستک های درآمدی )هزینه(، عوامل موثر بر توزیع درآمد )هزینه( را 
برای استان های کشور در سال های 1381-1379 با روش پارامتریک بررسی کرده اند. بر اساس نتایج، 
نسبت درآمدهای مالیات به تولید ناخالص استانی، تورم و هزینه های دولتی، اثر افزایشی بر نابرابری 
بیستک  اثر کاهش سهم  در  درآمد سرانه،  افزایش  از  ناشی  نابرابری  است. همچنین، کاهش  داشته 
پنجم به نفع افزایش سهم دیگر بیستک ها، به ویژه بیستک اول، بوده است. در مقابل، افزایش نابرابری 
ناشی از افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی استانی، تورم، و هزینه های دولتی 
به علت کاهش سهم چهار بیستک اول به نفع افزایش سهم بیستک پنجم بوده است. نظری و مظاهری 
)1390(، با بهره گیری از داده های سری زمانی برای دوره 1387-1353 رابطه تورم را با توزیع درآمد 
مورد بررسی قرار می دهند. با توجه به نتایج، فرضیه U شکل بودن رابطه تورم و توزیع درآمد تایید 
نمی شود. همچنین، رشد  تولید  ناخالص داخلی، نابرابری در توزیع درآمد را کاهش و تورم، بیکاری و 

یارانه های دولتی نابرابری را افزایش می دهند. 
زمانی شبخانه و مهرگان )2013(، با استفاده از داده های 1389-1351 ضمن بررسی اثر غیرخطی 
شهرنشینی بر توزیع درآمد برای اقتصاد ایران، نشان می دهند که تورم با اثر مستقیم بر نابرابری درآمد 
همراه است. نتایج حاصل از برآورد مدل ضریب جینی پژوهش کمیجانی و محمدزاده )2014( نشان 
می دهد که متغیرهای نرخ تورم، بیکاری، مخارج دولت، و نسبت سهم ده درصد گروه درآمدی باال 
به ده درصد فقیر بر نابرابری تاثیر منفی دارد و با افزایش یارانه کاالهای اساسی و سهم چهل درصد 
الگوی  از  نابرابری  بر  متغیرها  تاثیر  دقیق تر  تجزیه وتحلیل  منظور  به  می یابد.  بهبود  نابرابری  فقیر، 
عوامل موثر بر بیستک ها استفاده شده است. نتایج حاصل از این الگو نشان می دهد که افزایش نرخ 
تورم، نرخ بیکاری، یارانه کاالهای اساسی، و نسبت سهم ده درصد ثروتمند به ده درصد فقیر، به نفع 
بیستک هایی با درآمد باالست و به افزایش نابرابری منجر می شود و افزایش در سهم چهل درصد فقیر 
به نفع بیستک هایی با درآمد پایین است و به کاهش نابرابری می انجامد. موتمنی )2015(، در تحلیل 
عوامل موثر بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران نشان می دهد که سطح و عالمت رشد اقتصادی نمی تواند 
اقتصادی  رشد  بودن  منفی  یا  مثبت  عبارتی،  به  باشد.  داشته  درآمد  توزیع  مورد  در  کافی  توضیح 
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به تنهایی نقشی در توزیع درآمد ندارد. ولی افزایش یا کاهش رشد اقتصادی در صورتی که به تحریک 
برای  کانالی  تورم  اگر  ترتیب،  این  به  دارد.  به همراه  را  نابرابری درآمد  نوسانات منجر شود، تشدید 
اثرگذاری بر نوسانات رشد اقتصادی باشد، می تواند بر نابرابری درآمد اثرگذار باشد. نادمی و حسنوند 
)2015(، با استفاده از رگرسیون آستانه اي در بازه زماني 1391-1353 ضمن بررسی اثر غیرخطی 
اندازه دولت بر نابرابری درآمد نتیجه می گیرند که افزایش تورم تاثیر مثبتی بر افزایش نابرابري توزیع 
درآمد داشته و هر 1 درصد افزایش در نرخ تورم به افزایش 0/03 واحدي ضریب جیني در اقتصاد 
ایران منجر شده است. قربانی و همکاران )2017(، تاثیر متغیرهای مستقل نرخ تورم، مخارج دولت، 
درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی و نیز متغیر مجازی هدفمند کردن یارانه را بر توزیع درآمد در 
ایران بین سال های 1394-1365 با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی بررسی می کنند. نتایج 
نشان می دهد که تمامی متغیرهای مستقل و مجازی معرفی شده به لحاظ آماری دارای تاثیر معنادار 
روی ضریب جینی هستند. متغیرهای نرخ تورم و مخارج دولتی تاثیر معنادار و مثبت، و متغیرهای 
درآمد نفتی، درآمدهای مالیاتی، و هدفمند کردن یارانه تاثیر معنادار و منفی روی ضریب جینی دارند. 
زروکی و همکاران )2020(، نقش شکاف نرخ ارز و نامتقارنی نرخ بیکاری و تورم را بر نابرابری درآمد 
بین سال های 1396-1357 با اتکا به روش رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی مورد 
بررسی قرار می دهند. نتایج نشان می دهد که تورم در قالب خطی اثر مستقیمی بر نابرابری درآمد دارد، 
ولی در قالب غیرخطی، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت کاهش ها در تورم با اثر مثبت )مطلوب( 

بر نابرابری همراه است. از این رو، تورم اثری نامتقارن بر نابرابری درآمد دارد. 

ارائهالگووتوصیفدادههایپژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نامتقارن بودن اثر تورم )در سبد کل یا گروه های کاالیی( بر 
نابرابری درآمد است. به عبارت دیگر، اگر از منظر آماری نوع و اندازه اثرگذاری تورم به هنگام افزایش ها 
نابرابری  بر  تورم  اثر  باشد،  به هنگام کاهش ها در آن  تورم  اثرگذاری  اندازه  و  نوع  از  در آن، متفاوت 
درآمد نامتقارن است. برای این منظور، در این بخش با تمرکز بر تفکیک اثر افزایش ها و کاهش ها در 
نرخ تورم )در سبد کل یا گروه های کاالیی(، الگوی پژوهش در دو قالب کلی و گروه کاالیی به صورت 
نامتقارن )غیرخطی( تصریح می شود. در تصریح الگوی غیرخطی از پژوهش شین و همکاران )2014( 
استفاده شده است. در پژوهش شین و همکاران )2014(، به عدم تقارن ضریب یک عامل اثرگذار بر 
متغیر وابسته در شرایط رونق و رکود پرداخته شده   است. آن ها با استفاده از پژوهش پسران و همکاران 
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غیرخطی  توزیعی  وقفه های  با  خودتوضیحی  الگوی  که  کرده اند  معرفی  را  جدیدی  الگوی   ،)2001(
)NARDL(1 نامگذاری شده، و در پژوهش حاضر از این الگو استفاده  شده است. در ادامه، نخست قالب 
)سبد کل( از الگوی پژوهش تصریح می شود؛ البته در این الگو همراه با تفکیک تورم به افزایش ها و 
کاهش ها، نرخ بیکاری نیز به دو روند افزایش ها و کاهش ها تفکیک می شود. پس از آن، قالب دوم از 
الگوی پژوهش )قالب گروه کاالیی( تصریح خواهد شد. به نحوی که در این دو قالب، متغیرهای الگو 
)به عنوان متغیر  به ده درصد فقیرترین  ثروتمندترین  نابرابری سهم ده درصد   شاخص 

تواند بر نابرابری درآمد  گذاری بر نوسانات رشد اقتصادی باشد، میاگر تورم کانالی برای اثر ،ترتیب. به این دارد
ضمن بررسی  9939-9919 ای در بازه زمانی با استفاده از رگرسیون آستانه ،(2193نادمی و حسنوند )اثرگذار باشد. 

بر افزایش نابرابری توزیع  یمثبت تاثیرکه افزایش تورم  گیرند میدولت بر نابرابری درآمد نتیجه  اثر غیرخطی اندازه
شده  منجر واحدی ضریب جینی در اقتصاد ایران 19/1به افزایش  درصد افزایش در نرخ تورم 9هر  و داشته درآمد
متغیرهای مستقل نرخ تورم، مخارج دولت، درآمدهای نفتی، درآمدهای  تاثیر ،(2197قربانی و همکاران )است. 

با استفاده  9963-9914های  ر مجازی هدفمند کردن یارانه را بر توزیع درآمد در ایران بین سالمالیاتی و نیز متغی
زی دهد که تمامی متغیرهای مستقل و مجا . نتایج نشان میکنند میاز روش حداقل مربعات معمولی بررسی 

 تاثیر متغیرهای نرخ تورم و مخارج دولتیدار روی ضریب جینی هستند. امعن تاثیردارای  به لحاظ آماری شدهمعرفی
 رویدار و منفی امعن تاثیر و هدفمند کردن یارانه ،و متغیرهای درآمد نفتی، درآمدهای مالیاتی ،دار و مثبتامعن

نرخ بیکاری و تورم را بر نابرابری  ینقش شکاف نرخ ارز و نامتقارن ،(2121همکاران )زروکی و  دارند.ضریب جینی 
بررسی های توزیعی غیرخطی مورد  به روش رهیافت خودتوضیحی با وقفهبا اتکا  9937-9916 های سالدرآمد بین 

ولی در قالب  ،بر نابرابری درآمد دارد یاثر مستقیم دهد که تورم در قالب خطی . نتایج نشان میدهندمیقرار 
از  .ها در تورم با اثر مثبت )مطلوب( بر نابرابری همراه است مدت و هم در بلندمدت کاهش غیرخطی، هم در کوتاه

 نامتقارن بر نابرابری درآمد دارد.  یتورم اثر ،رو این
 ی پژوهشها و توصیف دادهارائه الگو 

 بر نابرابری درآمد است.های کاالیی(  )در سبد کل یا گروه اصلی پژوهش حاضر بررسی نامتقارن بودن اثر تورم هدف
 در آن، متفاوت از نوع و اندازه ها اثرگذاری تورم به هنگام افزایش هاگر از منظر آماری نوع و انداز ،دیگر عبارت به

در این  ،برای این منظور اثر تورم بر نابرابری درآمد نامتقارن است. ،ها در آن باشد ورم به هنگام کاهشاثرگذاری ت
الگوی پژوهش در های کاالیی(،  )در سبد کل یا گروه در نرخ تورمها  و کاهشها  تفکیک اثر افزایشبا تمرکز بر بخش 

 پژوهشاز  یرخطیغ یدر تصریح الگو شود. نامتقارن )غیرخطی( تصریح می به صورتکلی و گروه کاالیی دو قالب 
به عدم تقارن ضریب یک عامل  ،(2194) همکارانشین و  پژوهش. در شده استاستفاده  (2194) همکارانشین و 
 9و همکاران پسران پژوهشبا استفاده از  هاآناست.   رونق و رکود پرداخته شده  بر متغیر وابسته در شرایطاثرگذار 

 2(NARDL) های توزیعی غیرخطی هکه الگوی خودتوضیحی با وقفند ا هالگوی جدیدی را معرفی کرد ،(2119)
از الگوی  )سبد کل(نخست قالب  ،ادامه. در شده است  حاضر از این الگو استفاده پژوهشدر ، و شدهگذاری نام
ها، نرخ بیکاری نیز به دو روند  ها و کاهش البته در این الگو همراه با تفکیک تورم به افزایش ؛شود هش تصریح میپژو

)قالب گروه کاالیی( تصریح خواهد  الگوی پژوهش قالب دوم از ،شود. پس از آن ها تفکیک می ها و کاهش افزایش
نابرابری سهم ده درصد ثروتمندترین به ده  شاخص      متغیرهای الگو شامل ،در این دو قالب که نحوی به شد.

سرانه تولید ناخالص داخلی      نرخ بیکاری،       تورم،     ،متغیر وابسته( عنوان به) درصد فقیرترین
نسبت هزینه اجتماعی به تولید ناخالص      مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی،       حقیقی، 
 ؛(    و دخانیات ) ،ها آشامیدنی ها، . گروه خوراکی9 شامل وه کاالییگر هفتتورم برای هر یک از      داخلی، 

. 4 ؛(      گروه بهداشت و درمان ) .9 ؛(         . گروه اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه )2

                                                 
1.Pesaran et al. 
2. Nonlinear Autoregressive Distributed Lags 

شامل 
 مجذور 

تواند بر نابرابری درآمد  گذاری بر نوسانات رشد اقتصادی باشد، میاگر تورم کانالی برای اثر ،ترتیب. به این دارد
ضمن بررسی  9939-9919 ای در بازه زمانی با استفاده از رگرسیون آستانه ،(2193نادمی و حسنوند )اثرگذار باشد. 

بر افزایش نابرابری توزیع  یمثبت تاثیرکه افزایش تورم  گیرند میدولت بر نابرابری درآمد نتیجه  اثر غیرخطی اندازه
شده  منجر واحدی ضریب جینی در اقتصاد ایران 19/1به افزایش  درصد افزایش در نرخ تورم 9هر  و داشته درآمد
متغیرهای مستقل نرخ تورم، مخارج دولت، درآمدهای نفتی، درآمدهای  تاثیر ،(2197قربانی و همکاران )است. 

با استفاده  9963-9914های  ر مجازی هدفمند کردن یارانه را بر توزیع درآمد در ایران بین سالمالیاتی و نیز متغی
زی دهد که تمامی متغیرهای مستقل و مجا . نتایج نشان میکنند میاز روش حداقل مربعات معمولی بررسی 

 تاثیر متغیرهای نرخ تورم و مخارج دولتیدار روی ضریب جینی هستند. امعن تاثیردارای  به لحاظ آماری شدهمعرفی
 رویدار و منفی امعن تاثیر و هدفمند کردن یارانه ،و متغیرهای درآمد نفتی، درآمدهای مالیاتی ،دار و مثبتامعن

نرخ بیکاری و تورم را بر نابرابری  ینقش شکاف نرخ ارز و نامتقارن ،(2121همکاران )زروکی و  دارند.ضریب جینی 
بررسی های توزیعی غیرخطی مورد  به روش رهیافت خودتوضیحی با وقفهبا اتکا  9937-9916 های سالدرآمد بین 

ولی در قالب  ،بر نابرابری درآمد دارد یاثر مستقیم دهد که تورم در قالب خطی . نتایج نشان میدهندمیقرار 
از  .ها در تورم با اثر مثبت )مطلوب( بر نابرابری همراه است مدت و هم در بلندمدت کاهش غیرخطی، هم در کوتاه

 نامتقارن بر نابرابری درآمد دارد.  یتورم اثر ،رو این
 ی پژوهشها و توصیف دادهارائه الگو 

 بر نابرابری درآمد است.های کاالیی(  )در سبد کل یا گروه اصلی پژوهش حاضر بررسی نامتقارن بودن اثر تورم هدف
 در آن، متفاوت از نوع و اندازه ها اثرگذاری تورم به هنگام افزایش هاگر از منظر آماری نوع و انداز ،دیگر عبارت به

در این  ،برای این منظور اثر تورم بر نابرابری درآمد نامتقارن است. ،ها در آن باشد ورم به هنگام کاهشاثرگذاری ت
الگوی پژوهش در های کاالیی(،  )در سبد کل یا گروه در نرخ تورمها  و کاهشها  تفکیک اثر افزایشبا تمرکز بر بخش 

 پژوهشاز  یرخطیغ یدر تصریح الگو شود. نامتقارن )غیرخطی( تصریح می به صورتکلی و گروه کاالیی دو قالب 
به عدم تقارن ضریب یک عامل  ،(2194) همکارانشین و  پژوهش. در شده استاستفاده  (2194) همکارانشین و 
 9و همکاران پسران پژوهشبا استفاده از  هاآناست.   رونق و رکود پرداخته شده  بر متغیر وابسته در شرایطاثرگذار 

 2(NARDL) های توزیعی غیرخطی هکه الگوی خودتوضیحی با وقفند ا هالگوی جدیدی را معرفی کرد ،(2119)
از الگوی  )سبد کل(نخست قالب  ،ادامه. در شده است  حاضر از این الگو استفاده پژوهشدر ، و شدهگذاری نام
ها، نرخ بیکاری نیز به دو روند  ها و کاهش البته در این الگو همراه با تفکیک تورم به افزایش ؛شود هش تصریح میپژو

)قالب گروه کاالیی( تصریح خواهد  الگوی پژوهش قالب دوم از ،شود. پس از آن ها تفکیک می ها و کاهش افزایش
نابرابری سهم ده درصد ثروتمندترین به ده  شاخص      متغیرهای الگو شامل ،در این دو قالب که نحوی به شد.

سرانه تولید ناخالص داخلی      نرخ بیکاری،       تورم،     ،متغیر وابسته( عنوان به) درصد فقیرترین
نسبت هزینه اجتماعی به تولید ناخالص      مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی،       حقیقی، 
 ؛(    و دخانیات ) ،ها آشامیدنی ها، . گروه خوراکی9 شامل وه کاالییگر هفتتورم برای هر یک از      داخلی، 
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 سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی، 

تواند بر نابرابری درآمد  گذاری بر نوسانات رشد اقتصادی باشد، میاگر تورم کانالی برای اثر ،ترتیب. به این دارد
ضمن بررسی  9939-9919 ای در بازه زمانی با استفاده از رگرسیون آستانه ،(2193نادمی و حسنوند )اثرگذار باشد. 

بر افزایش نابرابری توزیع  یمثبت تاثیرکه افزایش تورم  گیرند میدولت بر نابرابری درآمد نتیجه  اثر غیرخطی اندازه
شده  منجر واحدی ضریب جینی در اقتصاد ایران 19/1به افزایش  درصد افزایش در نرخ تورم 9هر  و داشته درآمد
متغیرهای مستقل نرخ تورم، مخارج دولت، درآمدهای نفتی، درآمدهای  تاثیر ،(2197قربانی و همکاران )است. 

با استفاده  9963-9914های  ر مجازی هدفمند کردن یارانه را بر توزیع درآمد در ایران بین سالمالیاتی و نیز متغی
زی دهد که تمامی متغیرهای مستقل و مجا . نتایج نشان میکنند میاز روش حداقل مربعات معمولی بررسی 

 تاثیر متغیرهای نرخ تورم و مخارج دولتیدار روی ضریب جینی هستند. امعن تاثیردارای  به لحاظ آماری شدهمعرفی
 رویدار و منفی امعن تاثیر و هدفمند کردن یارانه ،و متغیرهای درآمد نفتی، درآمدهای مالیاتی ،دار و مثبتامعن

نرخ بیکاری و تورم را بر نابرابری  ینقش شکاف نرخ ارز و نامتقارن ،(2121همکاران )زروکی و  دارند.ضریب جینی 
بررسی های توزیعی غیرخطی مورد  به روش رهیافت خودتوضیحی با وقفهبا اتکا  9937-9916 های سالدرآمد بین 

ولی در قالب  ،بر نابرابری درآمد دارد یاثر مستقیم دهد که تورم در قالب خطی . نتایج نشان میدهندمیقرار 
از  .ها در تورم با اثر مثبت )مطلوب( بر نابرابری همراه است مدت و هم در بلندمدت کاهش غیرخطی، هم در کوتاه

 نامتقارن بر نابرابری درآمد دارد.  یتورم اثر ،رو این
 ی پژوهشها و توصیف دادهارائه الگو 

 بر نابرابری درآمد است.های کاالیی(  )در سبد کل یا گروه اصلی پژوهش حاضر بررسی نامتقارن بودن اثر تورم هدف
 در آن، متفاوت از نوع و اندازه ها اثرگذاری تورم به هنگام افزایش هاگر از منظر آماری نوع و انداز ،دیگر عبارت به

در این  ،برای این منظور اثر تورم بر نابرابری درآمد نامتقارن است. ،ها در آن باشد ورم به هنگام کاهشاثرگذاری ت
الگوی پژوهش در های کاالیی(،  )در سبد کل یا گروه در نرخ تورمها  و کاهشها  تفکیک اثر افزایشبا تمرکز بر بخش 

 پژوهشاز  یرخطیغ یدر تصریح الگو شود. نامتقارن )غیرخطی( تصریح می به صورتکلی و گروه کاالیی دو قالب 
به عدم تقارن ضریب یک عامل  ،(2194) همکارانشین و  پژوهش. در شده استاستفاده  (2194) همکارانشین و 
 9و همکاران پسران پژوهشبا استفاده از  هاآناست.   رونق و رکود پرداخته شده  بر متغیر وابسته در شرایطاثرگذار 

 2(NARDL) های توزیعی غیرخطی هکه الگوی خودتوضیحی با وقفند ا هالگوی جدیدی را معرفی کرد ،(2119)
از الگوی  )سبد کل(نخست قالب  ،ادامه. در شده است  حاضر از این الگو استفاده پژوهشدر ، و شدهگذاری نام
ها، نرخ بیکاری نیز به دو روند  ها و کاهش البته در این الگو همراه با تفکیک تورم به افزایش ؛شود هش تصریح میپژو

)قالب گروه کاالیی( تصریح خواهد  الگوی پژوهش قالب دوم از ،شود. پس از آن ها تفکیک می ها و کاهش افزایش
نابرابری سهم ده درصد ثروتمندترین به ده  شاخص      متغیرهای الگو شامل ،در این دو قالب که نحوی به شد.

سرانه تولید ناخالص داخلی      نرخ بیکاری،       تورم،     ،متغیر وابسته( عنوان به) درصد فقیرترین
نسبت هزینه اجتماعی به تولید ناخالص      مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی،       حقیقی، 
 ؛(    و دخانیات ) ،ها آشامیدنی ها، . گروه خوراکی9 شامل وه کاالییگر هفتتورم برای هر یک از      داخلی، 
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 نرخ بیکاری، 

تواند بر نابرابری درآمد  گذاری بر نوسانات رشد اقتصادی باشد، میاگر تورم کانالی برای اثر ،ترتیب. به این دارد
ضمن بررسی  9939-9919 ای در بازه زمانی با استفاده از رگرسیون آستانه ،(2193نادمی و حسنوند )اثرگذار باشد. 

بر افزایش نابرابری توزیع  یمثبت تاثیرکه افزایش تورم  گیرند میدولت بر نابرابری درآمد نتیجه  اثر غیرخطی اندازه
شده  منجر واحدی ضریب جینی در اقتصاد ایران 19/1به افزایش  درصد افزایش در نرخ تورم 9هر  و داشته درآمد
متغیرهای مستقل نرخ تورم، مخارج دولت، درآمدهای نفتی، درآمدهای  تاثیر ،(2197قربانی و همکاران )است. 

با استفاده  9963-9914های  ر مجازی هدفمند کردن یارانه را بر توزیع درآمد در ایران بین سالمالیاتی و نیز متغی
زی دهد که تمامی متغیرهای مستقل و مجا . نتایج نشان میکنند میاز روش حداقل مربعات معمولی بررسی 

 تاثیر متغیرهای نرخ تورم و مخارج دولتیدار روی ضریب جینی هستند. امعن تاثیردارای  به لحاظ آماری شدهمعرفی
 رویدار و منفی امعن تاثیر و هدفمند کردن یارانه ،و متغیرهای درآمد نفتی، درآمدهای مالیاتی ،دار و مثبتامعن

نرخ بیکاری و تورم را بر نابرابری  ینقش شکاف نرخ ارز و نامتقارن ،(2121همکاران )زروکی و  دارند.ضریب جینی 
بررسی های توزیعی غیرخطی مورد  به روش رهیافت خودتوضیحی با وقفهبا اتکا  9937-9916 های سالدرآمد بین 

ولی در قالب  ،بر نابرابری درآمد دارد یاثر مستقیم دهد که تورم در قالب خطی . نتایج نشان میدهندمیقرار 
از  .ها در تورم با اثر مثبت )مطلوب( بر نابرابری همراه است مدت و هم در بلندمدت کاهش غیرخطی، هم در کوتاه

 نامتقارن بر نابرابری درآمد دارد.  یتورم اثر ،رو این
 ی پژوهشها و توصیف دادهارائه الگو 

 بر نابرابری درآمد است.های کاالیی(  )در سبد کل یا گروه اصلی پژوهش حاضر بررسی نامتقارن بودن اثر تورم هدف
 در آن، متفاوت از نوع و اندازه ها اثرگذاری تورم به هنگام افزایش هاگر از منظر آماری نوع و انداز ،دیگر عبارت به

در این  ،برای این منظور اثر تورم بر نابرابری درآمد نامتقارن است. ،ها در آن باشد ورم به هنگام کاهشاثرگذاری ت
الگوی پژوهش در های کاالیی(،  )در سبد کل یا گروه در نرخ تورمها  و کاهشها  تفکیک اثر افزایشبا تمرکز بر بخش 

 پژوهشاز  یرخطیغ یدر تصریح الگو شود. نامتقارن )غیرخطی( تصریح می به صورتکلی و گروه کاالیی دو قالب 
به عدم تقارن ضریب یک عامل  ،(2194) همکارانشین و  پژوهش. در شده استاستفاده  (2194) همکارانشین و 
 9و همکاران پسران پژوهشبا استفاده از  هاآناست.   رونق و رکود پرداخته شده  بر متغیر وابسته در شرایطاثرگذار 

 2(NARDL) های توزیعی غیرخطی هکه الگوی خودتوضیحی با وقفند ا هالگوی جدیدی را معرفی کرد ،(2119)
از الگوی  )سبد کل(نخست قالب  ،ادامه. در شده است  حاضر از این الگو استفاده پژوهشدر ، و شدهگذاری نام
ها، نرخ بیکاری نیز به دو روند  ها و کاهش البته در این الگو همراه با تفکیک تورم به افزایش ؛شود هش تصریح میپژو

)قالب گروه کاالیی( تصریح خواهد  الگوی پژوهش قالب دوم از ،شود. پس از آن ها تفکیک می ها و کاهش افزایش
نابرابری سهم ده درصد ثروتمندترین به ده  شاخص      متغیرهای الگو شامل ،در این دو قالب که نحوی به شد.

سرانه تولید ناخالص داخلی      نرخ بیکاری،       تورم،     ،متغیر وابسته( عنوان به) درصد فقیرترین
نسبت هزینه اجتماعی به تولید ناخالص      مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی،       حقیقی، 
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 تورم، 

تواند بر نابرابری درآمد  گذاری بر نوسانات رشد اقتصادی باشد، میاگر تورم کانالی برای اثر ،ترتیب. به این دارد
ضمن بررسی  9939-9919 ای در بازه زمانی با استفاده از رگرسیون آستانه ،(2193نادمی و حسنوند )اثرگذار باشد. 

بر افزایش نابرابری توزیع  یمثبت تاثیرکه افزایش تورم  گیرند میدولت بر نابرابری درآمد نتیجه  اثر غیرخطی اندازه
شده  منجر واحدی ضریب جینی در اقتصاد ایران 19/1به افزایش  درصد افزایش در نرخ تورم 9هر  و داشته درآمد
متغیرهای مستقل نرخ تورم، مخارج دولت، درآمدهای نفتی، درآمدهای  تاثیر ،(2197قربانی و همکاران )است. 

با استفاده  9963-9914های  ر مجازی هدفمند کردن یارانه را بر توزیع درآمد در ایران بین سالمالیاتی و نیز متغی
زی دهد که تمامی متغیرهای مستقل و مجا . نتایج نشان میکنند میاز روش حداقل مربعات معمولی بررسی 

 تاثیر متغیرهای نرخ تورم و مخارج دولتیدار روی ضریب جینی هستند. امعن تاثیردارای  به لحاظ آماری شدهمعرفی
 رویدار و منفی امعن تاثیر و هدفمند کردن یارانه ،و متغیرهای درآمد نفتی، درآمدهای مالیاتی ،دار و مثبتامعن

نرخ بیکاری و تورم را بر نابرابری  ینقش شکاف نرخ ارز و نامتقارن ،(2121همکاران )زروکی و  دارند.ضریب جینی 
بررسی های توزیعی غیرخطی مورد  به روش رهیافت خودتوضیحی با وقفهبا اتکا  9937-9916 های سالدرآمد بین 

ولی در قالب  ،بر نابرابری درآمد دارد یاثر مستقیم دهد که تورم در قالب خطی . نتایج نشان میدهندمیقرار 
از  .ها در تورم با اثر مثبت )مطلوب( بر نابرابری همراه است مدت و هم در بلندمدت کاهش غیرخطی، هم در کوتاه

 نامتقارن بر نابرابری درآمد دارد.  یتورم اثر ،رو این
 ی پژوهشها و توصیف دادهارائه الگو 

 بر نابرابری درآمد است.های کاالیی(  )در سبد کل یا گروه اصلی پژوهش حاضر بررسی نامتقارن بودن اثر تورم هدف
 در آن، متفاوت از نوع و اندازه ها اثرگذاری تورم به هنگام افزایش هاگر از منظر آماری نوع و انداز ،دیگر عبارت به

در این  ،برای این منظور اثر تورم بر نابرابری درآمد نامتقارن است. ،ها در آن باشد ورم به هنگام کاهشاثرگذاری ت
الگوی پژوهش در های کاالیی(،  )در سبد کل یا گروه در نرخ تورمها  و کاهشها  تفکیک اثر افزایشبا تمرکز بر بخش 

 پژوهشاز  یرخطیغ یدر تصریح الگو شود. نامتقارن )غیرخطی( تصریح می به صورتکلی و گروه کاالیی دو قالب 
به عدم تقارن ضریب یک عامل  ،(2194) همکارانشین و  پژوهش. در شده استاستفاده  (2194) همکارانشین و 
 9و همکاران پسران پژوهشبا استفاده از  هاآناست.   رونق و رکود پرداخته شده  بر متغیر وابسته در شرایطاثرگذار 

 2(NARDL) های توزیعی غیرخطی هکه الگوی خودتوضیحی با وقفند ا هالگوی جدیدی را معرفی کرد ،(2119)
از الگوی  )سبد کل(نخست قالب  ،ادامه. در شده است  حاضر از این الگو استفاده پژوهشدر ، و شدهگذاری نام
ها، نرخ بیکاری نیز به دو روند  ها و کاهش البته در این الگو همراه با تفکیک تورم به افزایش ؛شود هش تصریح میپژو

)قالب گروه کاالیی( تصریح خواهد  الگوی پژوهش قالب دوم از ،شود. پس از آن ها تفکیک می ها و کاهش افزایش
نابرابری سهم ده درصد ثروتمندترین به ده  شاخص      متغیرهای الگو شامل ،در این دو قالب که نحوی به شد.

سرانه تولید ناخالص داخلی      نرخ بیکاری،       تورم،     ،متغیر وابسته( عنوان به) درصد فقیرترین
نسبت هزینه اجتماعی به تولید ناخالص      مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی،       حقیقی، 
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وابسته(، 
 تورم 

تواند بر نابرابری درآمد  گذاری بر نوسانات رشد اقتصادی باشد، میاگر تورم کانالی برای اثر ،ترتیب. به این دارد
ضمن بررسی  9939-9919 ای در بازه زمانی با استفاده از رگرسیون آستانه ،(2193نادمی و حسنوند )اثرگذار باشد. 

بر افزایش نابرابری توزیع  یمثبت تاثیرکه افزایش تورم  گیرند میدولت بر نابرابری درآمد نتیجه  اثر غیرخطی اندازه
شده  منجر واحدی ضریب جینی در اقتصاد ایران 19/1به افزایش  درصد افزایش در نرخ تورم 9هر  و داشته درآمد
متغیرهای مستقل نرخ تورم، مخارج دولت، درآمدهای نفتی، درآمدهای  تاثیر ،(2197قربانی و همکاران )است. 

با استفاده  9963-9914های  ر مجازی هدفمند کردن یارانه را بر توزیع درآمد در ایران بین سالمالیاتی و نیز متغی
زی دهد که تمامی متغیرهای مستقل و مجا . نتایج نشان میکنند میاز روش حداقل مربعات معمولی بررسی 

 تاثیر متغیرهای نرخ تورم و مخارج دولتیدار روی ضریب جینی هستند. امعن تاثیردارای  به لحاظ آماری شدهمعرفی
 رویدار و منفی امعن تاثیر و هدفمند کردن یارانه ،و متغیرهای درآمد نفتی، درآمدهای مالیاتی ،دار و مثبتامعن

نرخ بیکاری و تورم را بر نابرابری  ینقش شکاف نرخ ارز و نامتقارن ،(2121همکاران )زروکی و  دارند.ضریب جینی 
بررسی های توزیعی غیرخطی مورد  به روش رهیافت خودتوضیحی با وقفهبا اتکا  9937-9916 های سالدرآمد بین 

ولی در قالب  ،بر نابرابری درآمد دارد یاثر مستقیم دهد که تورم در قالب خطی . نتایج نشان میدهندمیقرار 
از  .ها در تورم با اثر مثبت )مطلوب( بر نابرابری همراه است مدت و هم در بلندمدت کاهش غیرخطی، هم در کوتاه

 نامتقارن بر نابرابری درآمد دارد.  یتورم اثر ،رو این
 ی پژوهشها و توصیف دادهارائه الگو 

 بر نابرابری درآمد است.های کاالیی(  )در سبد کل یا گروه اصلی پژوهش حاضر بررسی نامتقارن بودن اثر تورم هدف
 در آن، متفاوت از نوع و اندازه ها اثرگذاری تورم به هنگام افزایش هاگر از منظر آماری نوع و انداز ،دیگر عبارت به

در این  ،برای این منظور اثر تورم بر نابرابری درآمد نامتقارن است. ،ها در آن باشد ورم به هنگام کاهشاثرگذاری ت
الگوی پژوهش در های کاالیی(،  )در سبد کل یا گروه در نرخ تورمها  و کاهشها  تفکیک اثر افزایشبا تمرکز بر بخش 

 پژوهشاز  یرخطیغ یدر تصریح الگو شود. نامتقارن )غیرخطی( تصریح می به صورتکلی و گروه کاالیی دو قالب 
به عدم تقارن ضریب یک عامل  ،(2194) همکارانشین و  پژوهش. در شده استاستفاده  (2194) همکارانشین و 
 9و همکاران پسران پژوهشبا استفاده از  هاآناست.   رونق و رکود پرداخته شده  بر متغیر وابسته در شرایطاثرگذار 

 2(NARDL) های توزیعی غیرخطی هکه الگوی خودتوضیحی با وقفند ا هالگوی جدیدی را معرفی کرد ،(2119)
از الگوی  )سبد کل(نخست قالب  ،ادامه. در شده است  حاضر از این الگو استفاده پژوهشدر ، و شدهگذاری نام
ها، نرخ بیکاری نیز به دو روند  ها و کاهش البته در این الگو همراه با تفکیک تورم به افزایش ؛شود هش تصریح میپژو

)قالب گروه کاالیی( تصریح خواهد  الگوی پژوهش قالب دوم از ،شود. پس از آن ها تفکیک می ها و کاهش افزایش
نابرابری سهم ده درصد ثروتمندترین به ده  شاخص      متغیرهای الگو شامل ،در این دو قالب که نحوی به شد.

سرانه تولید ناخالص داخلی      نرخ بیکاری،       تورم،     ،متغیر وابسته( عنوان به) درصد فقیرترین
نسبت هزینه اجتماعی به تولید ناخالص      مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی،       حقیقی، 
 ؛(    و دخانیات ) ،ها آشامیدنی ها، . گروه خوراکی9 شامل وه کاالییگر هفتتورم برای هر یک از      داخلی، 
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 نسبت هزینه اجتماعی به تولید ناخالص داخلی، 

تواند بر نابرابری درآمد  گذاری بر نوسانات رشد اقتصادی باشد، میاگر تورم کانالی برای اثر ،ترتیب. به این دارد
ضمن بررسی  9939-9919 ای در بازه زمانی با استفاده از رگرسیون آستانه ،(2193نادمی و حسنوند )اثرگذار باشد. 

بر افزایش نابرابری توزیع  یمثبت تاثیرکه افزایش تورم  گیرند میدولت بر نابرابری درآمد نتیجه  اثر غیرخطی اندازه
شده  منجر واحدی ضریب جینی در اقتصاد ایران 19/1به افزایش  درصد افزایش در نرخ تورم 9هر  و داشته درآمد
متغیرهای مستقل نرخ تورم، مخارج دولت، درآمدهای نفتی، درآمدهای  تاثیر ،(2197قربانی و همکاران )است. 

با استفاده  9963-9914های  ر مجازی هدفمند کردن یارانه را بر توزیع درآمد در ایران بین سالمالیاتی و نیز متغی
زی دهد که تمامی متغیرهای مستقل و مجا . نتایج نشان میکنند میاز روش حداقل مربعات معمولی بررسی 

 تاثیر متغیرهای نرخ تورم و مخارج دولتیدار روی ضریب جینی هستند. امعن تاثیردارای  به لحاظ آماری شدهمعرفی
 رویدار و منفی امعن تاثیر و هدفمند کردن یارانه ،و متغیرهای درآمد نفتی، درآمدهای مالیاتی ،دار و مثبتامعن

نرخ بیکاری و تورم را بر نابرابری  ینقش شکاف نرخ ارز و نامتقارن ،(2121همکاران )زروکی و  دارند.ضریب جینی 
بررسی های توزیعی غیرخطی مورد  به روش رهیافت خودتوضیحی با وقفهبا اتکا  9937-9916 های سالدرآمد بین 

ولی در قالب  ،بر نابرابری درآمد دارد یاثر مستقیم دهد که تورم در قالب خطی . نتایج نشان میدهندمیقرار 
از  .ها در تورم با اثر مثبت )مطلوب( بر نابرابری همراه است مدت و هم در بلندمدت کاهش غیرخطی، هم در کوتاه

 نامتقارن بر نابرابری درآمد دارد.  یتورم اثر ،رو این
 ی پژوهشها و توصیف دادهارائه الگو 

 بر نابرابری درآمد است.های کاالیی(  )در سبد کل یا گروه اصلی پژوهش حاضر بررسی نامتقارن بودن اثر تورم هدف
 در آن، متفاوت از نوع و اندازه ها اثرگذاری تورم به هنگام افزایش هاگر از منظر آماری نوع و انداز ،دیگر عبارت به

در این  ،برای این منظور اثر تورم بر نابرابری درآمد نامتقارن است. ،ها در آن باشد ورم به هنگام کاهشاثرگذاری ت
الگوی پژوهش در های کاالیی(،  )در سبد کل یا گروه در نرخ تورمها  و کاهشها  تفکیک اثر افزایشبا تمرکز بر بخش 

 پژوهشاز  یرخطیغ یدر تصریح الگو شود. نامتقارن )غیرخطی( تصریح می به صورتکلی و گروه کاالیی دو قالب 
به عدم تقارن ضریب یک عامل  ،(2194) همکارانشین و  پژوهش. در شده استاستفاده  (2194) همکارانشین و 
 9و همکاران پسران پژوهشبا استفاده از  هاآناست.   رونق و رکود پرداخته شده  بر متغیر وابسته در شرایطاثرگذار 

 2(NARDL) های توزیعی غیرخطی هکه الگوی خودتوضیحی با وقفند ا هالگوی جدیدی را معرفی کرد ،(2119)
از الگوی  )سبد کل(نخست قالب  ،ادامه. در شده است  حاضر از این الگو استفاده پژوهشدر ، و شدهگذاری نام
ها، نرخ بیکاری نیز به دو روند  ها و کاهش البته در این الگو همراه با تفکیک تورم به افزایش ؛شود هش تصریح میپژو

)قالب گروه کاالیی( تصریح خواهد  الگوی پژوهش قالب دوم از ،شود. پس از آن ها تفکیک می ها و کاهش افزایش
نابرابری سهم ده درصد ثروتمندترین به ده  شاخص      متغیرهای الگو شامل ،در این دو قالب که نحوی به شد.

سرانه تولید ناخالص داخلی      نرخ بیکاری،       تورم،     ،متغیر وابسته( عنوان به) درصد فقیرترین
نسبت هزینه اجتماعی به تولید ناخالص      مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی،       حقیقی، 
 ؛(    و دخانیات ) ،ها آشامیدنی ها، . گروه خوراکی9 شامل وه کاالییگر هفتتورم برای هر یک از      داخلی، 
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سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی، 
؛ 2. گروه 

تواند بر نابرابری درآمد  گذاری بر نوسانات رشد اقتصادی باشد، میاگر تورم کانالی برای اثر ،ترتیب. به این دارد
ضمن بررسی  9939-9919 ای در بازه زمانی با استفاده از رگرسیون آستانه ،(2193نادمی و حسنوند )اثرگذار باشد. 

بر افزایش نابرابری توزیع  یمثبت تاثیرکه افزایش تورم  گیرند میدولت بر نابرابری درآمد نتیجه  اثر غیرخطی اندازه
شده  منجر واحدی ضریب جینی در اقتصاد ایران 19/1به افزایش  درصد افزایش در نرخ تورم 9هر  و داشته درآمد
متغیرهای مستقل نرخ تورم، مخارج دولت، درآمدهای نفتی، درآمدهای  تاثیر ،(2197قربانی و همکاران )است. 

با استفاده  9963-9914های  ر مجازی هدفمند کردن یارانه را بر توزیع درآمد در ایران بین سالمالیاتی و نیز متغی
زی دهد که تمامی متغیرهای مستقل و مجا . نتایج نشان میکنند میاز روش حداقل مربعات معمولی بررسی 

 تاثیر متغیرهای نرخ تورم و مخارج دولتیدار روی ضریب جینی هستند. امعن تاثیردارای  به لحاظ آماری شدهمعرفی
 رویدار و منفی امعن تاثیر و هدفمند کردن یارانه ،و متغیرهای درآمد نفتی، درآمدهای مالیاتی ،دار و مثبتامعن

نرخ بیکاری و تورم را بر نابرابری  ینقش شکاف نرخ ارز و نامتقارن ،(2121همکاران )زروکی و  دارند.ضریب جینی 
بررسی های توزیعی غیرخطی مورد  به روش رهیافت خودتوضیحی با وقفهبا اتکا  9937-9916 های سالدرآمد بین 

ولی در قالب  ،بر نابرابری درآمد دارد یاثر مستقیم دهد که تورم در قالب خطی . نتایج نشان میدهندمیقرار 
از  .ها در تورم با اثر مثبت )مطلوب( بر نابرابری همراه است مدت و هم در بلندمدت کاهش غیرخطی، هم در کوتاه

 نامتقارن بر نابرابری درآمد دارد.  یتورم اثر ،رو این
 ی پژوهشها و توصیف دادهارائه الگو 

 بر نابرابری درآمد است.های کاالیی(  )در سبد کل یا گروه اصلی پژوهش حاضر بررسی نامتقارن بودن اثر تورم هدف
 در آن، متفاوت از نوع و اندازه ها اثرگذاری تورم به هنگام افزایش هاگر از منظر آماری نوع و انداز ،دیگر عبارت به

در این  ،برای این منظور اثر تورم بر نابرابری درآمد نامتقارن است. ،ها در آن باشد ورم به هنگام کاهشاثرگذاری ت
الگوی پژوهش در های کاالیی(،  )در سبد کل یا گروه در نرخ تورمها  و کاهشها  تفکیک اثر افزایشبا تمرکز بر بخش 

 پژوهشاز  یرخطیغ یدر تصریح الگو شود. نامتقارن )غیرخطی( تصریح می به صورتکلی و گروه کاالیی دو قالب 
به عدم تقارن ضریب یک عامل  ،(2194) همکارانشین و  پژوهش. در شده استاستفاده  (2194) همکارانشین و 
 9و همکاران پسران پژوهشبا استفاده از  هاآناست.   رونق و رکود پرداخته شده  بر متغیر وابسته در شرایطاثرگذار 

 2(NARDL) های توزیعی غیرخطی هکه الگوی خودتوضیحی با وقفند ا هالگوی جدیدی را معرفی کرد ،(2119)
از الگوی  )سبد کل(نخست قالب  ،ادامه. در شده است  حاضر از این الگو استفاده پژوهشدر ، و شدهگذاری نام
ها، نرخ بیکاری نیز به دو روند  ها و کاهش البته در این الگو همراه با تفکیک تورم به افزایش ؛شود هش تصریح میپژو

)قالب گروه کاالیی( تصریح خواهد  الگوی پژوهش قالب دوم از ،شود. پس از آن ها تفکیک می ها و کاهش افزایش
نابرابری سهم ده درصد ثروتمندترین به ده  شاخص      متغیرهای الگو شامل ،در این دو قالب که نحوی به شد.

سرانه تولید ناخالص داخلی      نرخ بیکاری،       تورم،     ،متغیر وابسته( عنوان به) درصد فقیرترین
نسبت هزینه اجتماعی به تولید ناخالص      مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی،       حقیقی، 
 ؛(    و دخانیات ) ،ها آشامیدنی ها، . گروه خوراکی9 شامل وه کاالییگر هفتتورم برای هر یک از      داخلی، 
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برای هر یک از هفت گروه کاالیی شامل 1. گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها، و دخانیات 
؛ 4. 

تواند بر نابرابری درآمد  گذاری بر نوسانات رشد اقتصادی باشد، میاگر تورم کانالی برای اثر ،ترتیب. به این دارد
ضمن بررسی  9939-9919 ای در بازه زمانی با استفاده از رگرسیون آستانه ،(2193نادمی و حسنوند )اثرگذار باشد. 

بر افزایش نابرابری توزیع  یمثبت تاثیرکه افزایش تورم  گیرند میدولت بر نابرابری درآمد نتیجه  اثر غیرخطی اندازه
شده  منجر واحدی ضریب جینی در اقتصاد ایران 19/1به افزایش  درصد افزایش در نرخ تورم 9هر  و داشته درآمد
متغیرهای مستقل نرخ تورم، مخارج دولت، درآمدهای نفتی، درآمدهای  تاثیر ،(2197قربانی و همکاران )است. 

با استفاده  9963-9914های  ر مجازی هدفمند کردن یارانه را بر توزیع درآمد در ایران بین سالمالیاتی و نیز متغی
زی دهد که تمامی متغیرهای مستقل و مجا . نتایج نشان میکنند میاز روش حداقل مربعات معمولی بررسی 

 تاثیر متغیرهای نرخ تورم و مخارج دولتیدار روی ضریب جینی هستند. امعن تاثیردارای  به لحاظ آماری شدهمعرفی
 رویدار و منفی امعن تاثیر و هدفمند کردن یارانه ،و متغیرهای درآمد نفتی، درآمدهای مالیاتی ،دار و مثبتامعن

نرخ بیکاری و تورم را بر نابرابری  ینقش شکاف نرخ ارز و نامتقارن ،(2121همکاران )زروکی و  دارند.ضریب جینی 
بررسی های توزیعی غیرخطی مورد  به روش رهیافت خودتوضیحی با وقفهبا اتکا  9937-9916 های سالدرآمد بین 

ولی در قالب  ،بر نابرابری درآمد دارد یاثر مستقیم دهد که تورم در قالب خطی . نتایج نشان میدهندمیقرار 
از  .ها در تورم با اثر مثبت )مطلوب( بر نابرابری همراه است مدت و هم در بلندمدت کاهش غیرخطی، هم در کوتاه

 نامتقارن بر نابرابری درآمد دارد.  یتورم اثر ،رو این
 ی پژوهشها و توصیف دادهارائه الگو 

 بر نابرابری درآمد است.های کاالیی(  )در سبد کل یا گروه اصلی پژوهش حاضر بررسی نامتقارن بودن اثر تورم هدف
 در آن، متفاوت از نوع و اندازه ها اثرگذاری تورم به هنگام افزایش هاگر از منظر آماری نوع و انداز ،دیگر عبارت به

در این  ،برای این منظور اثر تورم بر نابرابری درآمد نامتقارن است. ،ها در آن باشد ورم به هنگام کاهشاثرگذاری ت
الگوی پژوهش در های کاالیی(،  )در سبد کل یا گروه در نرخ تورمها  و کاهشها  تفکیک اثر افزایشبا تمرکز بر بخش 

 پژوهشاز  یرخطیغ یدر تصریح الگو شود. نامتقارن )غیرخطی( تصریح می به صورتکلی و گروه کاالیی دو قالب 
به عدم تقارن ضریب یک عامل  ،(2194) همکارانشین و  پژوهش. در شده استاستفاده  (2194) همکارانشین و 
 9و همکاران پسران پژوهشبا استفاده از  هاآناست.   رونق و رکود پرداخته شده  بر متغیر وابسته در شرایطاثرگذار 

 2(NARDL) های توزیعی غیرخطی هکه الگوی خودتوضیحی با وقفند ا هالگوی جدیدی را معرفی کرد ،(2119)
از الگوی  )سبد کل(نخست قالب  ،ادامه. در شده است  حاضر از این الگو استفاده پژوهشدر ، و شدهگذاری نام
ها، نرخ بیکاری نیز به دو روند  ها و کاهش البته در این الگو همراه با تفکیک تورم به افزایش ؛شود هش تصریح میپژو

)قالب گروه کاالیی( تصریح خواهد  الگوی پژوهش قالب دوم از ،شود. پس از آن ها تفکیک می ها و کاهش افزایش
نابرابری سهم ده درصد ثروتمندترین به ده  شاخص      متغیرهای الگو شامل ،در این دو قالب که نحوی به شد.

سرانه تولید ناخالص داخلی      نرخ بیکاری،       تورم،     ،متغیر وابسته( عنوان به) درصد فقیرترین
نسبت هزینه اجتماعی به تولید ناخالص      مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی،       حقیقی، 
 ؛(    و دخانیات ) ،ها آشامیدنی ها، . گروه خوراکی9 شامل وه کاالییگر هفتتورم برای هر یک از      داخلی، 
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؛ 3. گروه بهداشت و درمان 
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اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه 
؛ 5. گروه تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران، و هتل   ؛(       و هتل ) ،. گروه تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران3 ؛(     و روشنایی ) ،گروه مسکن، سوخت

 .است (        . پوشاک و کفش )7 و ؛(         نقل و ارتباطات )و . گروه حمل6
 
 قالب نخست با هدف سنجش اثر نامتقارن نرخ تورم و بیکاری بر نابرابری درآمد در قالب  تصریح الگو(

 :(کلسبد 
( است 9، رگرسیون نامتقارن در معادله )سبد کلدر قالب های توزیعی غیرخطی  ضیحی با وقفهمبنای الگوی خودتو

به شکل     و متغیر                            به شکل       که در آن متغیر 
    و       ترتیب انباشت جزئی در تغییرات به که نحوی به ،شود میتجزیه                    

 ( است.9( و )2به شکل روابط )
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(9)  
شود که در آن  ( طراحی می4به شکل رابطه )    ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،      بر اساس روابط فوق، الگوی نامتقارن 

ها در نرخ بیکاری  (، افزایش   تعداد وقفه برای متغیر وابسته )ترتیب حداکثر به  ، و  ،  ،  ،  ،  ،  ،  
ها در نرخ تورم  (، کاهش    ها در نرخ تورم ) ، افزایش(      ها در نرخ بیکاری ) (، کاهش      )
و ، (     قی )، مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقی(    (، سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی )    )

  ضریب خودرگرسیونی،   در این رابطه  ،است. همچنین (    ) نسبت هزینه اجتماعی به تولید ناخالص داخلی
های سرانه تولید  ضریب وقفه  های نرخ تورم، ،  ضریب نامتقارن وقفه  های نرخ بیکاری،  ضریب نامتقارن وقفه

های نسبت  ضریب وقفه  و  ،های مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی ضریب وقفه  ناخالص داخلی حقیقی، 
 ماعی به تولید ناخالص داخلی است.هزینه اجت
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( تعمیم داده شده است. در 3( به رابطه پویایِ )4ایستایِ ) رابطه ،(2194شین و دیگران ) پژوهشدر ادامه مطابق با 
 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر تصریح شده است: ،(3رابطه )
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 است.
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 قالب نخست با هدف سنجش اثر نامتقارن نرخ تورم و بیکاری بر نابرابری درآمد در قالب  تصریح الگو(
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1. Nonlinear Autoregressive Distributed Lags
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 ؛(       و هتل ) ،. گروه تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران3 ؛(     و روشنایی ) ،گروه مسکن، سوخت
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 قالب نخست با هدف سنجش اثر نامتقارن نرخ تورم و بیکاری بر نابرابری درآمد در قالب  تصریح الگو(

 :(کلسبد 
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و ، (     قی )، مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقی(    (، سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی )    )

  ضریب خودرگرسیونی،   در این رابطه  ،است. همچنین (    ) نسبت هزینه اجتماعی به تولید ناخالص داخلی
های سرانه تولید  ضریب وقفه  های نرخ تورم، ،  ضریب نامتقارن وقفه  های نرخ بیکاری،  ضریب نامتقارن وقفه

های نسبت  ضریب وقفه  و  ،های مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی ضریب وقفه  ناخالص داخلی حقیقی، 
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 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر تصریح شده است: ،(3رابطه )
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های سرانه تولید  ضریب وقفه  های نرخ تورم، ،  ضریب نامتقارن وقفه  های نرخ بیکاری،  ضریب نامتقارن وقفه

های نسبت  ضریب وقفه  و  ،های مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی ضریب وقفه  ناخالص داخلی حقیقی، 
 ماعی به تولید ناخالص داخلی است.هزینه اجت

     ∑    
          ∑              

    ∑              
    ∑            
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           ∑            
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(4)  

( تعمیم داده شده است. در 3( به رابطه پویایِ )4ایستایِ ) رابطه ،(2194شین و دیگران ) پژوهشدر ادامه مطابق با 
 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر تصریح شده است: ،(3رابطه )

 ،

 ؛(       و هتل ) ،. گروه تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران3 ؛(     و روشنایی ) ،گروه مسکن، سوخت
 .است (        . پوشاک و کفش )7 و ؛(         نقل و ارتباطات )و . گروه حمل6
 
 قالب نخست با هدف سنجش اثر نامتقارن نرخ تورم و بیکاری بر نابرابری درآمد در قالب  تصریح الگو(

 :(کلسبد 
( است 9، رگرسیون نامتقارن در معادله )سبد کلدر قالب های توزیعی غیرخطی  ضیحی با وقفهمبنای الگوی خودتو

به شکل     و متغیر                            به شکل       که در آن متغیر 
    و       ترتیب انباشت جزئی در تغییرات به که نحوی به ،شود میتجزیه                    

 ( است.9( و )2به شکل روابط )
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(9)  
شود که در آن  ( طراحی می4به شکل رابطه )    ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،      بر اساس روابط فوق، الگوی نامتقارن 

ها در نرخ بیکاری  (، افزایش   تعداد وقفه برای متغیر وابسته )ترتیب حداکثر به  ، و  ،  ،  ،  ،  ،  ،  
ها در نرخ تورم  (، کاهش    ها در نرخ تورم ) ، افزایش(      ها در نرخ بیکاری ) (، کاهش      )
و ، (     قی )، مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقی(    (، سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی )    )

  ضریب خودرگرسیونی،   در این رابطه  ،است. همچنین (    ) نسبت هزینه اجتماعی به تولید ناخالص داخلی
های سرانه تولید  ضریب وقفه  های نرخ تورم، ،  ضریب نامتقارن وقفه  های نرخ بیکاری،  ضریب نامتقارن وقفه

های نسبت  ضریب وقفه  و  ،های مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی ضریب وقفه  ناخالص داخلی حقیقی، 
 ماعی به تولید ناخالص داخلی است.هزینه اجت

     ∑    
          ∑              

    ∑              
    ∑            

    
∑            
    ∑    

           ∑            
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(4)  

( تعمیم داده شده است. در 3( به رابطه پویایِ )4ایستایِ ) رابطه ،(2194شین و دیگران ) پژوهشدر ادامه مطابق با 
 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر تصریح شده است: ،(3رابطه )

که در آن 
، کاهش ها 

 ؛(       و هتل ) ،. گروه تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران3 ؛(     و روشنایی ) ،گروه مسکن، سوخت
 .است (        . پوشاک و کفش )7 و ؛(         نقل و ارتباطات )و . گروه حمل6
 
 قالب نخست با هدف سنجش اثر نامتقارن نرخ تورم و بیکاری بر نابرابری درآمد در قالب  تصریح الگو(

 :(کلسبد 
( است 9، رگرسیون نامتقارن در معادله )سبد کلدر قالب های توزیعی غیرخطی  ضیحی با وقفهمبنای الگوی خودتو

به شکل     و متغیر                            به شکل       که در آن متغیر 
    و       ترتیب انباشت جزئی در تغییرات به که نحوی به ،شود میتجزیه                    

 ( است.9( و )2به شکل روابط )
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(9)  
شود که در آن  ( طراحی می4به شکل رابطه )    ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،      بر اساس روابط فوق، الگوی نامتقارن 

ها در نرخ بیکاری  (، افزایش   تعداد وقفه برای متغیر وابسته )ترتیب حداکثر به  ، و  ،  ،  ،  ،  ،  ،  
ها در نرخ تورم  (، کاهش    ها در نرخ تورم ) ، افزایش(      ها در نرخ بیکاری ) (، کاهش      )
و ، (     قی )، مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقی(    (، سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی )    )

  ضریب خودرگرسیونی،   در این رابطه  ،است. همچنین (    ) نسبت هزینه اجتماعی به تولید ناخالص داخلی
های سرانه تولید  ضریب وقفه  های نرخ تورم، ،  ضریب نامتقارن وقفه  های نرخ بیکاری،  ضریب نامتقارن وقفه

های نسبت  ضریب وقفه  و  ،های مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی ضریب وقفه  ناخالص داخلی حقیقی، 
 ماعی به تولید ناخالص داخلی است.هزینه اجت
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(4)  

( تعمیم داده شده است. در 3( به رابطه پویایِ )4ایستایِ ) رابطه ،(2194شین و دیگران ) پژوهشدر ادامه مطابق با 
 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر تصریح شده است: ،(3رابطه )

، افزایش ها در نرخ تورم 

 ؛(       و هتل ) ،. گروه تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران3 ؛(     و روشنایی ) ،گروه مسکن، سوخت
 .است (        . پوشاک و کفش )7 و ؛(         نقل و ارتباطات )و . گروه حمل6
 
 قالب نخست با هدف سنجش اثر نامتقارن نرخ تورم و بیکاری بر نابرابری درآمد در قالب  تصریح الگو(

 :(کلسبد 
( است 9، رگرسیون نامتقارن در معادله )سبد کلدر قالب های توزیعی غیرخطی  ضیحی با وقفهمبنای الگوی خودتو

به شکل     و متغیر                            به شکل       که در آن متغیر 
    و       ترتیب انباشت جزئی در تغییرات به که نحوی به ،شود میتجزیه                    

 ( است.9( و )2به شکل روابط )
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(9)  
شود که در آن  ( طراحی می4به شکل رابطه )    ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،      بر اساس روابط فوق، الگوی نامتقارن 

ها در نرخ بیکاری  (، افزایش   تعداد وقفه برای متغیر وابسته )ترتیب حداکثر به  ، و  ،  ،  ،  ،  ،  ،  
ها در نرخ تورم  (، کاهش    ها در نرخ تورم ) ، افزایش(      ها در نرخ بیکاری ) (، کاهش      )
و ، (     قی )، مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقی(    (، سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی )    )

  ضریب خودرگرسیونی،   در این رابطه  ،است. همچنین (    ) نسبت هزینه اجتماعی به تولید ناخالص داخلی
های سرانه تولید  ضریب وقفه  های نرخ تورم، ،  ضریب نامتقارن وقفه  های نرخ بیکاری،  ضریب نامتقارن وقفه

های نسبت  ضریب وقفه  و  ،های مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی ضریب وقفه  ناخالص داخلی حقیقی، 
 ماعی به تولید ناخالص داخلی است.هزینه اجت
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(4)  

( تعمیم داده شده است. در 3( به رابطه پویایِ )4ایستایِ ) رابطه ،(2194شین و دیگران ) پژوهشدر ادامه مطابق با 
 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر تصریح شده است: ،(3رابطه )

، کاهش ها در نرخ بیکاری 

 ؛(       و هتل ) ،. گروه تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران3 ؛(     و روشنایی ) ،گروه مسکن، سوخت
 .است (        . پوشاک و کفش )7 و ؛(         نقل و ارتباطات )و . گروه حمل6
 
 قالب نخست با هدف سنجش اثر نامتقارن نرخ تورم و بیکاری بر نابرابری درآمد در قالب  تصریح الگو(

 :(کلسبد 
( است 9، رگرسیون نامتقارن در معادله )سبد کلدر قالب های توزیعی غیرخطی  ضیحی با وقفهمبنای الگوی خودتو

به شکل     و متغیر                            به شکل       که در آن متغیر 
    و       ترتیب انباشت جزئی در تغییرات به که نحوی به ،شود میتجزیه                    

 ( است.9( و )2به شکل روابط )
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(9)  
شود که در آن  ( طراحی می4به شکل رابطه )    ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،      بر اساس روابط فوق، الگوی نامتقارن 

ها در نرخ بیکاری  (، افزایش   تعداد وقفه برای متغیر وابسته )ترتیب حداکثر به  ، و  ،  ،  ،  ،  ،  ،  
ها در نرخ تورم  (، کاهش    ها در نرخ تورم ) ، افزایش(      ها در نرخ بیکاری ) (، کاهش      )
و ، (     قی )، مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقی(    (، سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی )    )

  ضریب خودرگرسیونی،   در این رابطه  ،است. همچنین (    ) نسبت هزینه اجتماعی به تولید ناخالص داخلی
های سرانه تولید  ضریب وقفه  های نرخ تورم، ،  ضریب نامتقارن وقفه  های نرخ بیکاری،  ضریب نامتقارن وقفه

های نسبت  ضریب وقفه  و  ،های مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی ضریب وقفه  ناخالص داخلی حقیقی، 
 ماعی به تولید ناخالص داخلی است.هزینه اجت
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(4)  

( تعمیم داده شده است. در 3( به رابطه پویایِ )4ایستایِ ) رابطه ،(2194شین و دیگران ) پژوهشدر ادامه مطابق با 
 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر تصریح شده است: ،(3رابطه )

نرخ بیکاری 
، مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی 

 ؛(       و هتل ) ،. گروه تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران3 ؛(     و روشنایی ) ،گروه مسکن، سوخت
 .است (        . پوشاک و کفش )7 و ؛(         نقل و ارتباطات )و . گروه حمل6
 
 قالب نخست با هدف سنجش اثر نامتقارن نرخ تورم و بیکاری بر نابرابری درآمد در قالب  تصریح الگو(

 :(کلسبد 
( است 9، رگرسیون نامتقارن در معادله )سبد کلدر قالب های توزیعی غیرخطی  ضیحی با وقفهمبنای الگوی خودتو

به شکل     و متغیر                            به شکل       که در آن متغیر 
    و       ترتیب انباشت جزئی در تغییرات به که نحوی به ،شود میتجزیه                    

 ( است.9( و )2به شکل روابط )
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شود که در آن  ( طراحی می4به شکل رابطه )    ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،      بر اساس روابط فوق، الگوی نامتقارن 

ها در نرخ بیکاری  (، افزایش   تعداد وقفه برای متغیر وابسته )ترتیب حداکثر به  ، و  ،  ،  ،  ،  ،  ،  
ها در نرخ تورم  (، کاهش    ها در نرخ تورم ) ، افزایش(      ها در نرخ بیکاری ) (، کاهش      )
و ، (     قی )، مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقی(    (، سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی )    )

  ضریب خودرگرسیونی،   در این رابطه  ،است. همچنین (    ) نسبت هزینه اجتماعی به تولید ناخالص داخلی
های سرانه تولید  ضریب وقفه  های نرخ تورم، ،  ضریب نامتقارن وقفه  های نرخ بیکاری،  ضریب نامتقارن وقفه

های نسبت  ضریب وقفه  و  ،های مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی ضریب وقفه  ناخالص داخلی حقیقی، 
 ماعی به تولید ناخالص داخلی است.هزینه اجت
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(4)  

( تعمیم داده شده است. در 3( به رابطه پویایِ )4ایستایِ ) رابطه ،(2194شین و دیگران ) پژوهشدر ادامه مطابق با 
 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر تصریح شده است: ،(3رابطه )

، سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی 

 ؛(       و هتل ) ،. گروه تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران3 ؛(     و روشنایی ) ،گروه مسکن، سوخت
 .است (        . پوشاک و کفش )7 و ؛(         نقل و ارتباطات )و . گروه حمل6
 
 قالب نخست با هدف سنجش اثر نامتقارن نرخ تورم و بیکاری بر نابرابری درآمد در قالب  تصریح الگو(

 :(کلسبد 
( است 9، رگرسیون نامتقارن در معادله )سبد کلدر قالب های توزیعی غیرخطی  ضیحی با وقفهمبنای الگوی خودتو

به شکل     و متغیر                            به شکل       که در آن متغیر 
    و       ترتیب انباشت جزئی در تغییرات به که نحوی به ،شود میتجزیه                    

 ( است.9( و )2به شکل روابط )
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شود که در آن  ( طراحی می4به شکل رابطه )    ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،      بر اساس روابط فوق، الگوی نامتقارن 

ها در نرخ بیکاری  (، افزایش   تعداد وقفه برای متغیر وابسته )ترتیب حداکثر به  ، و  ،  ،  ،  ،  ،  ،  
ها در نرخ تورم  (، کاهش    ها در نرخ تورم ) ، افزایش(      ها در نرخ بیکاری ) (، کاهش      )
و ، (     قی )، مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقی(    (، سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی )    )

  ضریب خودرگرسیونی،   در این رابطه  ،است. همچنین (    ) نسبت هزینه اجتماعی به تولید ناخالص داخلی
های سرانه تولید  ضریب وقفه  های نرخ تورم، ،  ضریب نامتقارن وقفه  های نرخ بیکاری،  ضریب نامتقارن وقفه

های نسبت  ضریب وقفه  و  ،های مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی ضریب وقفه  ناخالص داخلی حقیقی، 
 ماعی به تولید ناخالص داخلی است.هزینه اجت
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(4)  

( تعمیم داده شده است. در 3( به رابطه پویایِ )4ایستایِ ) رابطه ،(2194شین و دیگران ) پژوهشدر ادامه مطابق با 
 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر تصریح شده است: ،(3رابطه )

در نرخ تورم 
 است. همچنین، در این رابطه 

 ؛(       و هتل ) ،. گروه تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران3 ؛(     و روشنایی ) ،گروه مسکن، سوخت
 .است (        . پوشاک و کفش )7 و ؛(         نقل و ارتباطات )و . گروه حمل6
 
 قالب نخست با هدف سنجش اثر نامتقارن نرخ تورم و بیکاری بر نابرابری درآمد در قالب  تصریح الگو(

 :(کلسبد 
( است 9، رگرسیون نامتقارن در معادله )سبد کلدر قالب های توزیعی غیرخطی  ضیحی با وقفهمبنای الگوی خودتو

به شکل     و متغیر                            به شکل       که در آن متغیر 
    و       ترتیب انباشت جزئی در تغییرات به که نحوی به ،شود میتجزیه                    
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ها در نرخ تورم  (، کاهش    ها در نرخ تورم ) ، افزایش(      ها در نرخ بیکاری ) (، کاهش      )
و ، (     قی )، مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقی(    (، سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی )    )
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های نسبت  ضریب وقفه  و  ،های مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی ضریب وقفه  ناخالص داخلی حقیقی، 
 ماعی به تولید ناخالص داخلی است.هزینه اجت
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ها در نرخ تورم  (، کاهش    ها در نرخ تورم ) ، افزایش(      ها در نرخ بیکاری ) (، کاهش      )
و ، (     قی )، مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقی(    (، سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی )    )

  ضریب خودرگرسیونی،   در این رابطه  ،است. همچنین (    ) نسبت هزینه اجتماعی به تولید ناخالص داخلی
های سرانه تولید  ضریب وقفه  های نرخ تورم، ،  ضریب نامتقارن وقفه  های نرخ بیکاری،  ضریب نامتقارن وقفه

های نسبت  ضریب وقفه  و  ،های مجذور سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی ضریب وقفه  ناخالص داخلی حقیقی، 
 ماعی به تولید ناخالص داخلی است.هزینه اجت
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    ∑              
    ∑            

    
∑            
    ∑    

           ∑            
  ∑           

      
(4)  

( تعمیم داده شده است. در 3( به رابطه پویایِ )4ایستایِ ) رابطه ،(2194شین و دیگران ) پژوهشدر ادامه مطابق با 
 یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر تصریح شده است: ،(3رابطه )
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( 6رابطه )، ( تکرار شده4و  9شی که در معادله )رو مانندکه با لحاظ اثر نامتقارن بیکاری و تورم بر نابرابری درآمد، 
 :شده استتصریح 
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 ∑              
     (6)  

و عدم       م تقارن بلندمدت توجه شده است. عدم تقارن بلندمدت در نرخ بیکاری به معنای که در آن به عد
( را با فرض وجود عدم تقارن 6) توان رابطه می ،است. همچنین      تقارن بلندمدت در نرخ تورم به معنای 

 ( تغییر داد:7) ، به شکل رابطه(       ( و نرخ تورم )یعنی        مدت در نرخ بیکاری )یعنی  کوتاه
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(7)  
مدت  بر نابرابری درآمد در اقتصاد ایران در وضعیت کوتاه را توان اثر نامتقارن تورم و بیکاری می ،باالبر اساس الگوی 

 بلندمدت آزمون نمود.و 
 
 قالب گروه  دومبا هدف سنجش اثر نامتقارن نرخ تورم بر نابرابری درآمد در قالب  ی دومتصریح الگو(
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گانه، رگرسیون نامتقارن در هفت های کاالیی در قالب گروههای توزیعی غیرخطی  ضیحی با وقفهمبنای الگوی خودتو

انباشت  که شود میتجزیه                        به شکل      ( است که در آن متغیر 1معادله )
 ( است.1به شکل رابطه )     جزئی در تغییرات 
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 ∑∑            

 

   

 

   
                    

(1)  

{
       ∑         

    ∑             
   ،   

       ∑         
    ∑             

   ،   
    و و    ، 

(1)  
 شود. ( طراحی می91به شکل رابطه )     ،  ،  ،    ،  ،  ،      ، الگوی نامتقارن باالبر اساس روابط 

( و نرخ تورم )یعنی 

                                                            
∑      
           ∑             

    ∑               
    ∑              

    
∑               
    ∑               

       
(3)   

( 6رابطه )، ( تکرار شده4و  9شی که در معادله )رو مانندکه با لحاظ اثر نامتقارن بیکاری و تورم بر نابرابری درآمد، 
 :شده استتصریح 

                                                                   
                   ∑      

           ∑               
    ∑             

    
∑      
            ∑                

 ∑              
     (6)  

و عدم       م تقارن بلندمدت توجه شده است. عدم تقارن بلندمدت در نرخ بیکاری به معنای که در آن به عد
( را با فرض وجود عدم تقارن 6) توان رابطه می ،است. همچنین      تقارن بلندمدت در نرخ تورم به معنای 

 ( تغییر داد:7) ، به شکل رابطه(       ( و نرخ تورم )یعنی        مدت در نرخ بیکاری )یعنی  کوتاه
                                                                  

                    ∑  
   

   
        ∑             

   

   

 ∑             
   

   
 ∑           

   

   
 ∑           

   

   
 ∑  

   

   
        

 ∑            
   

 
 ∑          

   

 
    

(7)  
مدت  بر نابرابری درآمد در اقتصاد ایران در وضعیت کوتاه را توان اثر نامتقارن تورم و بیکاری می ،باالبر اساس الگوی 

 بلندمدت آزمون نمود.و 
 
 قالب گروه  دومبا هدف سنجش اثر نامتقارن نرخ تورم بر نابرابری درآمد در قالب  ی دومتصریح الگو(

 :کاالیی(
گانه، رگرسیون نامتقارن در هفت های کاالیی در قالب گروههای توزیعی غیرخطی  ضیحی با وقفهمبنای الگوی خودتو

انباشت  که شود میتجزیه                        به شکل      ( است که در آن متغیر 1معادله )
 ( است.1به شکل رابطه )     جزئی در تغییرات 

     ∑  
 

   
       ∑∑            

 

   

 

   
 ∑∑            

 

   

 

   
                    

(1)  

{
       ∑         

    ∑             
   ،   

       ∑         
    ∑             

   ،   
    و و    ، 

(1)  
 شود. ( طراحی می91به شکل رابطه )     ،  ،  ،    ،  ،  ،      ، الگوی نامتقارن باالبر اساس روابط 

را با فرض وجود عدم تقارن کوتاه مدت در نرخ بیکاری )یعنی 
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به شکل رابطه )7( تغییر داد:
)7(

                                                            
∑      
           ∑             

    ∑               
    ∑              

    
∑               
    ∑               

       
(3)   

( 6رابطه )، ( تکرار شده4و  9شی که در معادله )رو مانندکه با لحاظ اثر نامتقارن بیکاری و تورم بر نابرابری درآمد، 
 :شده استتصریح 

                                                                   
                   ∑      

           ∑               
    ∑             

    
∑      
            ∑                

 ∑              
     (6)  

و عدم       م تقارن بلندمدت توجه شده است. عدم تقارن بلندمدت در نرخ بیکاری به معنای که در آن به عد
( را با فرض وجود عدم تقارن 6) توان رابطه می ،است. همچنین      تقارن بلندمدت در نرخ تورم به معنای 

 ( تغییر داد:7) ، به شکل رابطه(       ( و نرخ تورم )یعنی        مدت در نرخ بیکاری )یعنی  کوتاه
                                                                  

                    ∑  
   

   
        ∑             

   

   

 ∑             
   

   
 ∑           

   

   
 ∑           

   

   
 ∑  

   

   
        

 ∑            
   

 
 ∑          

   

 
    

(7)  
مدت  بر نابرابری درآمد در اقتصاد ایران در وضعیت کوتاه را توان اثر نامتقارن تورم و بیکاری می ،باالبر اساس الگوی 

 بلندمدت آزمون نمود.و 
 
 قالب گروه  دومبا هدف سنجش اثر نامتقارن نرخ تورم بر نابرابری درآمد در قالب  ی دومتصریح الگو(

 :کاالیی(
گانه، رگرسیون نامتقارن در هفت های کاالیی در قالب گروههای توزیعی غیرخطی  ضیحی با وقفهمبنای الگوی خودتو

انباشت  که شود میتجزیه                        به شکل      ( است که در آن متغیر 1معادله )
 ( است.1به شکل رابطه )     جزئی در تغییرات 

     ∑  
 

   
       ∑∑            

 

   

 

   
 ∑∑            

 

   

 

   
                    

(1)  

{
       ∑         

    ∑             
   ،   

       ∑         
    ∑             

   ،   
    و و    ، 

(1)  
 شود. ( طراحی می91به شکل رابطه )     ،  ،  ،    ،  ،  ،      ، الگوی نامتقارن باالبر اساس روابط 

بر اساس الگوی باال، می توان اثر نامتقارن تورم و بیکاری را بر نابرابری درآمد در اقتصاد ایران در 
وضعیت کوتاه مدت و بلندمدت آزمون نمود.

تصریحالگویدومباهدفسنجشاثرنامتقارننرختورمبرنابرابریدرآمددرقالبدوم
)قالبگروهکاالیی(:

قالب گروه های کاالیی هفت گانه،  توزیعی غیرخطی در  با وقفه های  الگوی خودتوضیحی  مبنای 
 

                                                            
∑      
           ∑             

    ∑               
    ∑              

    
∑               
    ∑               

       
(3)   

( 6رابطه )، ( تکرار شده4و  9شی که در معادله )رو مانندکه با لحاظ اثر نامتقارن بیکاری و تورم بر نابرابری درآمد، 
 :شده استتصریح 

                                                                   
                   ∑      

           ∑               
    ∑             

    
∑      
            ∑                

 ∑              
     (6)  

و عدم       م تقارن بلندمدت توجه شده است. عدم تقارن بلندمدت در نرخ بیکاری به معنای که در آن به عد
( را با فرض وجود عدم تقارن 6) توان رابطه می ،است. همچنین      تقارن بلندمدت در نرخ تورم به معنای 

 ( تغییر داد:7) ، به شکل رابطه(       ( و نرخ تورم )یعنی        مدت در نرخ بیکاری )یعنی  کوتاه
                                                                  

                    ∑  
   

   
        ∑             

   

   

 ∑             
   

   
 ∑           

   

   
 ∑           

   

   
 ∑  

   

   
        

 ∑            
   

 
 ∑          

   

 
    

(7)  
مدت  بر نابرابری درآمد در اقتصاد ایران در وضعیت کوتاه را توان اثر نامتقارن تورم و بیکاری می ،باالبر اساس الگوی 

 بلندمدت آزمون نمود.و 
 
 قالب گروه  دومبا هدف سنجش اثر نامتقارن نرخ تورم بر نابرابری درآمد در قالب  ی دومتصریح الگو(

 :کاالیی(
گانه، رگرسیون نامتقارن در هفت های کاالیی در قالب گروههای توزیعی غیرخطی  ضیحی با وقفهمبنای الگوی خودتو

انباشت  که شود میتجزیه                        به شکل      ( است که در آن متغیر 1معادله )
 ( است.1به شکل رابطه )     جزئی در تغییرات 

     ∑  
 

   
       ∑∑            

 

   

 

   
 ∑∑            

 

   

 

   
                    

(1)  

{
       ∑         

    ∑             
   ،   

       ∑         
    ∑             

   ،   
    و و    ، 

(1)  
 شود. ( طراحی می91به شکل رابطه )     ،  ،  ،    ،  ،  ،      ، الگوی نامتقارن باالبر اساس روابط 

 به شکل 

                                                            
∑      
           ∑             

    ∑               
    ∑              

    
∑               
    ∑               

       
(3)   

( 6رابطه )، ( تکرار شده4و  9شی که در معادله )رو مانندکه با لحاظ اثر نامتقارن بیکاری و تورم بر نابرابری درآمد، 
 :شده استتصریح 

                                                                   
                   ∑      

           ∑               
    ∑             

    
∑      
            ∑                

 ∑              
     (6)  

و عدم       م تقارن بلندمدت توجه شده است. عدم تقارن بلندمدت در نرخ بیکاری به معنای که در آن به عد
( را با فرض وجود عدم تقارن 6) توان رابطه می ،است. همچنین      تقارن بلندمدت در نرخ تورم به معنای 

 ( تغییر داد:7) ، به شکل رابطه(       ( و نرخ تورم )یعنی        مدت در نرخ بیکاری )یعنی  کوتاه
                                                                  

                    ∑  
   

   
        ∑             

   

   

 ∑             
   

   
 ∑           

   

   
 ∑           

   

   
 ∑  

   

   
        

 ∑            
   

 
 ∑          

   

 
    

(7)  
مدت  بر نابرابری درآمد در اقتصاد ایران در وضعیت کوتاه را توان اثر نامتقارن تورم و بیکاری می ،باالبر اساس الگوی 

 بلندمدت آزمون نمود.و 
 
 قالب گروه  دومبا هدف سنجش اثر نامتقارن نرخ تورم بر نابرابری درآمد در قالب  ی دومتصریح الگو(

 :کاالیی(
گانه، رگرسیون نامتقارن در هفت های کاالیی در قالب گروههای توزیعی غیرخطی  ضیحی با وقفهمبنای الگوی خودتو

انباشت  که شود میتجزیه                        به شکل      ( است که در آن متغیر 1معادله )
 ( است.1به شکل رابطه )     جزئی در تغییرات 

     ∑  
 

   
       ∑∑            

 

   

 

   
 ∑∑            

 

   

 

   
                    

(1)  

{
       ∑         

    ∑             
   ،   

       ∑         
    ∑             

   ،   
    و و    ، 

(1)  
 شود. ( طراحی می91به شکل رابطه )     ،  ،  ،    ،  ،  ،      ، الگوی نامتقارن باالبر اساس روابط 

رگرسیون نامتقارن در معادله )8( است که در آن متغیر 
 به شکل رابطه )9( است.

                                                            
∑      
           ∑             

    ∑               
    ∑              

    
∑               
    ∑               

       
(3)   

( 6رابطه )، ( تکرار شده4و  9شی که در معادله )رو مانندکه با لحاظ اثر نامتقارن بیکاری و تورم بر نابرابری درآمد، 
 :شده استتصریح 

                                                                   
                   ∑      

           ∑               
    ∑             

    
∑      
            ∑                

 ∑              
     (6)  

و عدم       م تقارن بلندمدت توجه شده است. عدم تقارن بلندمدت در نرخ بیکاری به معنای که در آن به عد
( را با فرض وجود عدم تقارن 6) توان رابطه می ،است. همچنین      تقارن بلندمدت در نرخ تورم به معنای 

 ( تغییر داد:7) ، به شکل رابطه(       ( و نرخ تورم )یعنی        مدت در نرخ بیکاری )یعنی  کوتاه
                                                                  

                    ∑  
   

   
        ∑             

   

   

 ∑             
   

   
 ∑           

   

   
 ∑           

   

   
 ∑  

   

   
        

 ∑            
   

 
 ∑          

   

 
    

(7)  
مدت  بر نابرابری درآمد در اقتصاد ایران در وضعیت کوتاه را توان اثر نامتقارن تورم و بیکاری می ،باالبر اساس الگوی 

 بلندمدت آزمون نمود.و 
 
 قالب گروه  دومبا هدف سنجش اثر نامتقارن نرخ تورم بر نابرابری درآمد در قالب  ی دومتصریح الگو(

 :کاالیی(
گانه، رگرسیون نامتقارن در هفت های کاالیی در قالب گروههای توزیعی غیرخطی  ضیحی با وقفهمبنای الگوی خودتو

انباشت  که شود میتجزیه                        به شکل      ( است که در آن متغیر 1معادله )
 ( است.1به شکل رابطه )     جزئی در تغییرات 

     ∑  
 

   
       ∑∑            

 

   

 

   
 ∑∑            

 

   

 

   
                    

(1)  

{
       ∑         

    ∑             
   ،   

       ∑         
    ∑             

   ،   
    و و    ، 

(1)  
 شود. ( طراحی می91به شکل رابطه )     ،  ،  ،    ،  ،  ،      ، الگوی نامتقارن باالبر اساس روابط 

تجزیه می شود که انباشت جزئی در تغییرات 
)8(

                                                            
∑      
           ∑             

    ∑               
    ∑              

    
∑               
    ∑               

       
(3)   

( 6رابطه )، ( تکرار شده4و  9شی که در معادله )رو مانندکه با لحاظ اثر نامتقارن بیکاری و تورم بر نابرابری درآمد، 
 :شده استتصریح 

                                                                   
                   ∑      

           ∑               
    ∑             

    
∑      
            ∑                

 ∑              
     (6)  

و عدم       م تقارن بلندمدت توجه شده است. عدم تقارن بلندمدت در نرخ بیکاری به معنای که در آن به عد
( را با فرض وجود عدم تقارن 6) توان رابطه می ،است. همچنین      تقارن بلندمدت در نرخ تورم به معنای 

 ( تغییر داد:7) ، به شکل رابطه(       ( و نرخ تورم )یعنی        مدت در نرخ بیکاری )یعنی  کوتاه
                                                                  

                    ∑  
   

   
        ∑             

   

   

 ∑             
   

   
 ∑           

   

   
 ∑           

   

   
 ∑  

   

   
        

 ∑            
   

 
 ∑          

   

 
    

(7)  
مدت  بر نابرابری درآمد در اقتصاد ایران در وضعیت کوتاه را توان اثر نامتقارن تورم و بیکاری می ،باالبر اساس الگوی 

 بلندمدت آزمون نمود.و 
 
 قالب گروه  دومبا هدف سنجش اثر نامتقارن نرخ تورم بر نابرابری درآمد در قالب  ی دومتصریح الگو(

 :کاالیی(
گانه، رگرسیون نامتقارن در هفت های کاالیی در قالب گروههای توزیعی غیرخطی  ضیحی با وقفهمبنای الگوی خودتو

انباشت  که شود میتجزیه                        به شکل      ( است که در آن متغیر 1معادله )
 ( است.1به شکل رابطه )     جزئی در تغییرات 

     ∑  
 

   
       ∑∑            

 

   

 

   
 ∑∑            

 

   

 

   
                    

(1)  

{
       ∑         

    ∑             
   ،   

       ∑         
    ∑             

   ،   
    و و    ، 

(1)  
 شود. ( طراحی می91به شکل رابطه )     ،  ،  ،    ،  ،  ،      ، الگوی نامتقارن باالبر اساس روابط 

                                                            
∑      
           ∑             

    ∑               
    ∑              

    
∑               
    ∑               

       
(3)   

( 6رابطه )، ( تکرار شده4و  9شی که در معادله )رو مانندکه با لحاظ اثر نامتقارن بیکاری و تورم بر نابرابری درآمد، 
 :شده استتصریح 

                                                                   
                   ∑      

           ∑               
    ∑             

    
∑      
            ∑                

 ∑              
     (6)  

و عدم       م تقارن بلندمدت توجه شده است. عدم تقارن بلندمدت در نرخ بیکاری به معنای که در آن به عد
( را با فرض وجود عدم تقارن 6) توان رابطه می ،است. همچنین      تقارن بلندمدت در نرخ تورم به معنای 

 ( تغییر داد:7) ، به شکل رابطه(       ( و نرخ تورم )یعنی        مدت در نرخ بیکاری )یعنی  کوتاه
                                                                  

                    ∑  
   

   
        ∑             

   

   

 ∑             
   

   
 ∑           

   

   
 ∑           

   

   
 ∑  

   

   
        

 ∑            
   

 
 ∑          

   

 
    

(7)  
مدت  بر نابرابری درآمد در اقتصاد ایران در وضعیت کوتاه را توان اثر نامتقارن تورم و بیکاری می ،باالبر اساس الگوی 

 بلندمدت آزمون نمود.و 
 
 قالب گروه  دومبا هدف سنجش اثر نامتقارن نرخ تورم بر نابرابری درآمد در قالب  ی دومتصریح الگو(

 :کاالیی(
گانه، رگرسیون نامتقارن در هفت های کاالیی در قالب گروههای توزیعی غیرخطی  ضیحی با وقفهمبنای الگوی خودتو

انباشت  که شود میتجزیه                        به شکل      ( است که در آن متغیر 1معادله )
 ( است.1به شکل رابطه )     جزئی در تغییرات 

     ∑  
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 ∑∑            

 

   

 

   
                    

(1)  

{
       ∑         

    ∑             
   ،   

       ∑         
    ∑             

   ،   
    و و    ، 

(1)  
 شود. ( طراحی می91به شکل رابطه )     ،  ،  ،    ،  ،  ،      ، الگوی نامتقارن باالبر اساس روابط 

                   )9(

 )10( رابطه  شکل  به   

                                                            
∑      
           ∑             

    ∑               
    ∑              

    
∑               
    ∑               

       
(3)   

( 6رابطه )، ( تکرار شده4و  9شی که در معادله )رو مانندکه با لحاظ اثر نامتقارن بیکاری و تورم بر نابرابری درآمد، 
 :شده استتصریح 

                                                                   
                   ∑      

           ∑               
    ∑             

    
∑      
            ∑                

 ∑              
     (6)  

و عدم       م تقارن بلندمدت توجه شده است. عدم تقارن بلندمدت در نرخ بیکاری به معنای که در آن به عد
( را با فرض وجود عدم تقارن 6) توان رابطه می ،است. همچنین      تقارن بلندمدت در نرخ تورم به معنای 

 ( تغییر داد:7) ، به شکل رابطه(       ( و نرخ تورم )یعنی        مدت در نرخ بیکاری )یعنی  کوتاه
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        ∑             
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 ∑            
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(7)  
مدت  بر نابرابری درآمد در اقتصاد ایران در وضعیت کوتاه را توان اثر نامتقارن تورم و بیکاری می ،باالبر اساس الگوی 

 بلندمدت آزمون نمود.و 
 
 قالب گروه  دومبا هدف سنجش اثر نامتقارن نرخ تورم بر نابرابری درآمد در قالب  ی دومتصریح الگو(

 :کاالیی(
گانه، رگرسیون نامتقارن در هفت های کاالیی در قالب گروههای توزیعی غیرخطی  ضیحی با وقفهمبنای الگوی خودتو

انباشت  که شود میتجزیه                        به شکل      ( است که در آن متغیر 1معادله )
 ( است.1به شکل رابطه )     جزئی در تغییرات 

     ∑  
 

   
       ∑∑            

 

   

 

   
 ∑∑            

 

   

 

   
                    

(1)  

{
       ∑         

    ∑             
   ،   

       ∑         
    ∑             

   ،   
    و و    ، 

(1)  
نامتقارن  شود. ( طراحی می91به شکل رابطه )     ،  ،  ،    ،  ،  ،      ، الگوی نامتقارن باالبر اساس روابط  الگوی  باال،  روابط  اساس  بر 

طراحی می شود.
)10(

     ∑         
 
    ∑ ∑              

   
  
    ∑ ∑              

   
  
                    

   ،    ، ،  ،   
(01)  

یک الگوی  ،(00( تعمیم داده شده است. در رابطه )00( به رابطه پویایِ )01در ادامه مشابه با قبل، رابطه ایستایِ )
 گانه بر نابرابری درآمد تصریح شده است:هفتهای  تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر تورم در گروه

              ∑          
 

   
 ∑  

   

   
        ∑∑            

 

   

   

   
    

(00)  
، ( تکرار شده01وشی که در معادله )ر مانندگانه بر نابرابری درآمد، هفتهای  که با لحاظ اثر نامتقارن تورم در گروه

 :شده است( تصریح 01) رابطه

              ∑            
 

   
 ∑            

 

   
 ∑         

   

   

 ∑ ∑            
 

   

    

   
    ،    ، ،  ،  

(01)   
با لحاظ  ،است. همچنین        گانه به معنای هفتهای  بلندمدت در نرخ تورم گروه که در آن عدم تقارن

 ( داریم:01( در رابطه )       )یعنی گانه هفتهای  مدت در نرخ تورم گروه عدم تقارن کوتاه
              ∑             

    ∑             
    ∑          

   
    ∑ ∑               

   
    
    

∑ ∑               
   

    
       ،    ، ،  ،   

(01)  
در  در اقتصاد ایران بر نابرابری درآمدگانه هفتهای  در گروه را توان اثر نامتقارن تورم می ،باالبر اساس الگوی 

ای پژوهش در قالب ساالنه و طی هاست که کلیه متغیر به توضیح نیاز مدت و بلندمدت آزمون نمود. وضعیت کوتاه
 از درگاه اینترنتی مرکز آمار و بانک مرکزی ایران استخراج و پردازش شده است. 0130-0111دوره زمانی 

جدول ها محاسبه شده که به شرح  دورهاصلی پژوهش در کل دوره و در زیر ها، میانگین متغیرهای توصیف داده برای
سایر از  بیش 0111تا  0111های  بین سال میانگین متغیرها محاسبات حاکی از آن است که .استآمده  (0)

 ،نابرابری درآمد بعد از انقالب روندی کاهشی داردنیز در کمینه است. از انقالب تا پایان جنگ  پسو  ستها دورهزیر
برنامه پنجم  ین مقدار ممکن را در زیردورهتر کماز انقالب و  پیشحداکثر مقدار ممکن را در زیردوره  که طوری به

 .استدار
 )درصد( ها دورهمیانگین متغیرهای پژوهش در زیر :1جدول 
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 4/00 1/00 3/00 3/00 7/01 3/00 0/00 4/00 1/01 نرخ بیکاری
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رم 
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 1/07 1/11 0/11 3/03 1/01 1/11 1/01 1/07 1/01 ها ها و آشامیدنی خوراکی
 1/01 1/11 1/11 1/00 7/1 1/11 0/11 3/01 1/00 پوشاک

در ادامه مشابه با قبل، رابطه ایستاِی )10( به رابطه پویاِی )11( تعمیم داده شده است. در رابطه 
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وه

پژ
ی- 

علم
مه 

لنا
ص

ف
تم
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 و 

ت
س

ل بی
سا

ه 1
مار

ش
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)11(، یک الگوی تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر تورم در گروه های هفت گانه بر نابرابری درآمد 
تصریح شده است:

)11(

     ∑         
 
    ∑ ∑              

   
  
    ∑ ∑              

   
  
                    

   ،    ، ،  ،   
(01)  

یک الگوی  ،(00( تعمیم داده شده است. در رابطه )00( به رابطه پویایِ )01در ادامه مشابه با قبل، رابطه ایستایِ )
 گانه بر نابرابری درآمد تصریح شده است:هفتهای  تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر تورم در گروه

              ∑          
 

   
 ∑  

   

   
        ∑∑            

 

   

   

   
    

(00)  
، ( تکرار شده01وشی که در معادله )ر مانندگانه بر نابرابری درآمد، هفتهای  که با لحاظ اثر نامتقارن تورم در گروه

 :شده است( تصریح 01) رابطه

              ∑            
 

   
 ∑            

 

   
 ∑         

   

   

 ∑ ∑            
 

   

    

   
    ،    ، ،  ،  

(01)   
با لحاظ  ،است. همچنین        گانه به معنای هفتهای  بلندمدت در نرخ تورم گروه که در آن عدم تقارن

 ( داریم:01( در رابطه )       )یعنی گانه هفتهای  مدت در نرخ تورم گروه عدم تقارن کوتاه
              ∑             

    ∑             
    ∑          

   
    ∑ ∑               

   
    
    

∑ ∑               
   

    
       ،    ، ،  ،   

(01)  
در  در اقتصاد ایران بر نابرابری درآمدگانه هفتهای  در گروه را توان اثر نامتقارن تورم می ،باالبر اساس الگوی 

ای پژوهش در قالب ساالنه و طی هاست که کلیه متغیر به توضیح نیاز مدت و بلندمدت آزمون نمود. وضعیت کوتاه
 از درگاه اینترنتی مرکز آمار و بانک مرکزی ایران استخراج و پردازش شده است. 0130-0111دوره زمانی 

جدول ها محاسبه شده که به شرح  دورهاصلی پژوهش در کل دوره و در زیر ها، میانگین متغیرهای توصیف داده برای
سایر از  بیش 0111تا  0111های  بین سال میانگین متغیرها محاسبات حاکی از آن است که .استآمده  (0)

 ،نابرابری درآمد بعد از انقالب روندی کاهشی داردنیز در کمینه است. از انقالب تا پایان جنگ  پسو  ستها دورهزیر
برنامه پنجم  ین مقدار ممکن را در زیردورهتر کماز انقالب و  پیشحداکثر مقدار ممکن را در زیردوره  که طوری به

 .استدار
 )درصد( ها دورهمیانگین متغیرهای پژوهش در زیر :1جدول 
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 1/07 0/04 1/01 1/04 4/03 1/03 1/01 1/01 0/11 نابرابری درآمد
 4/00 1/00 3/00 3/00 7/01 3/00 0/00 4/00 1/01 نرخ بیکاری

 1/01 1/11 4/01 1/01 1/01 1/11 7/01 4/01 01 نرخ تورم
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 1/07 1/11 0/11 3/03 1/01 1/11 1/01 1/07 1/01 ها ها و آشامیدنی خوراکی
 1/01 1/11 1/11 1/00 7/1 1/11 0/11 3/01 1/00 پوشاک

که با لحاظ اثر نامتقارن تورم در گروه های هفت گانه بر نابرابری درآمد، مانند روشی که در معادله 
)10( تکرار شده، رابطه )12( تصریح شده است:

     ∑         
 
    ∑ ∑              

   
  
    ∑ ∑              

   
  
                    

   ،    ، ،  ،   
(01)  

یک الگوی  ،(00( تعمیم داده شده است. در رابطه )00( به رابطه پویایِ )01در ادامه مشابه با قبل، رابطه ایستایِ )
 گانه بر نابرابری درآمد تصریح شده است:هفتهای  تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر تورم در گروه

              ∑          
 

   
 ∑  

   

   
        ∑∑            

 

   

   

   
    

(00)  
، ( تکرار شده01وشی که در معادله )ر مانندگانه بر نابرابری درآمد، هفتهای  که با لحاظ اثر نامتقارن تورم در گروه

 :شده است( تصریح 01) رابطه

              ∑            
 

   
 ∑            

 

   
 ∑         

   

   

 ∑ ∑            
 

   

    

   
    ،    ، ،  ،  

(01)   
با لحاظ  ،است. همچنین        گانه به معنای هفتهای  بلندمدت در نرخ تورم گروه که در آن عدم تقارن

 ( داریم:01( در رابطه )       )یعنی گانه هفتهای  مدت در نرخ تورم گروه عدم تقارن کوتاه
              ∑             

    ∑             
    ∑          

   
    ∑ ∑               

   
    
    

∑ ∑               
   

    
       ،    ، ،  ،   

(01)  
در  در اقتصاد ایران بر نابرابری درآمدگانه هفتهای  در گروه را توان اثر نامتقارن تورم می ،باالبر اساس الگوی 

ای پژوهش در قالب ساالنه و طی هاست که کلیه متغیر به توضیح نیاز مدت و بلندمدت آزمون نمود. وضعیت کوتاه
 از درگاه اینترنتی مرکز آمار و بانک مرکزی ایران استخراج و پردازش شده است. 0130-0111دوره زمانی 

جدول ها محاسبه شده که به شرح  دورهاصلی پژوهش در کل دوره و در زیر ها، میانگین متغیرهای توصیف داده برای
سایر از  بیش 0111تا  0111های  بین سال میانگین متغیرها محاسبات حاکی از آن است که .استآمده  (0)

 ،نابرابری درآمد بعد از انقالب روندی کاهشی داردنیز در کمینه است. از انقالب تا پایان جنگ  پسو  ستها دورهزیر
برنامه پنجم  ین مقدار ممکن را در زیردورهتر کماز انقالب و  پیشحداکثر مقدار ممکن را در زیردوره  که طوری به

 .استدار
 )درصد( ها دورهمیانگین متغیرهای پژوهش در زیر :1جدول 
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 1/07 1/11 0/11 3/03 1/01 1/11 1/01 1/07 1/01 ها ها و آشامیدنی خوراکی
 1/01 1/11 1/11 1/00 7/1 1/11 0/11 3/01 1/00 پوشاک

       )12(

 است. 

     ∑         
 
    ∑ ∑              

   
  
    ∑ ∑              

   
  
                    

   ،    ، ،  ،   
(01)  

یک الگوی  ،(00( تعمیم داده شده است. در رابطه )00( به رابطه پویایِ )01در ادامه مشابه با قبل، رابطه ایستایِ )
 گانه بر نابرابری درآمد تصریح شده است:هفتهای  تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر تورم در گروه

              ∑          
 

   
 ∑  

   

   
        ∑∑            

 

   

   

   
    

(00)  
، ( تکرار شده01وشی که در معادله )ر مانندگانه بر نابرابری درآمد، هفتهای  که با لحاظ اثر نامتقارن تورم در گروه

 :شده است( تصریح 01) رابطه

              ∑            
 

   
 ∑            

 

   
 ∑         

   

   

 ∑ ∑            
 

   

    

   
    ،    ، ،  ،  

(01)   
با لحاظ  ،است. همچنین        گانه به معنای هفتهای  بلندمدت در نرخ تورم گروه که در آن عدم تقارن

 ( داریم:01( در رابطه )       )یعنی گانه هفتهای  مدت در نرخ تورم گروه عدم تقارن کوتاه
              ∑             

    ∑             
    ∑          

   
    ∑ ∑               

   
    
    

∑ ∑               
   

    
       ،    ، ،  ،   

(01)  
در  در اقتصاد ایران بر نابرابری درآمدگانه هفتهای  در گروه را توان اثر نامتقارن تورم می ،باالبر اساس الگوی 

ای پژوهش در قالب ساالنه و طی هاست که کلیه متغیر به توضیح نیاز مدت و بلندمدت آزمون نمود. وضعیت کوتاه
 از درگاه اینترنتی مرکز آمار و بانک مرکزی ایران استخراج و پردازش شده است. 0130-0111دوره زمانی 

جدول ها محاسبه شده که به شرح  دورهاصلی پژوهش در کل دوره و در زیر ها، میانگین متغیرهای توصیف داده برای
سایر از  بیش 0111تا  0111های  بین سال میانگین متغیرها محاسبات حاکی از آن است که .استآمده  (0)

 ،نابرابری درآمد بعد از انقالب روندی کاهشی داردنیز در کمینه است. از انقالب تا پایان جنگ  پسو  ستها دورهزیر
برنامه پنجم  ین مقدار ممکن را در زیردورهتر کماز انقالب و  پیشحداکثر مقدار ممکن را در زیردوره  که طوری به

 .استدار
 )درصد( ها دورهمیانگین متغیرهای پژوهش در زیر :1جدول 
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 1/07 1/11 0/11 3/03 1/01 1/11 1/01 1/07 1/01 ها ها و آشامیدنی خوراکی
 1/01 1/11 1/11 1/00 7/1 1/11 0/11 3/01 1/00 پوشاک

به معنای  تورم گروه های هفت گانه  نرخ  بلندمدت در  تقارن  که در آن عدم 
( در رابطه 

     ∑         
 
    ∑ ∑              

   
  
    ∑ ∑              

   
  
                    

   ،    ، ،  ،   
(01)  

یک الگوی  ،(00( تعمیم داده شده است. در رابطه )00( به رابطه پویایِ )01در ادامه مشابه با قبل، رابطه ایستایِ )
 گانه بر نابرابری درآمد تصریح شده است:هفتهای  تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر تورم در گروه

              ∑          
 

   
 ∑  

   

   
        ∑∑            

 

   

   

   
    

(00)  
، ( تکرار شده01وشی که در معادله )ر مانندگانه بر نابرابری درآمد، هفتهای  که با لحاظ اثر نامتقارن تورم در گروه

 :شده است( تصریح 01) رابطه

              ∑            
 

   
 ∑            

 

   
 ∑         

   

   

 ∑ ∑            
 

   

    

   
    ،    ، ،  ،  

(01)   
با لحاظ  ،است. همچنین        گانه به معنای هفتهای  بلندمدت در نرخ تورم گروه که در آن عدم تقارن

 ( داریم:01( در رابطه )       )یعنی گانه هفتهای  مدت در نرخ تورم گروه عدم تقارن کوتاه
              ∑             

    ∑             
    ∑          

   
    ∑ ∑               
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       ،    ، ،  ،   

(01)  
در  در اقتصاد ایران بر نابرابری درآمدگانه هفتهای  در گروه را توان اثر نامتقارن تورم می ،باالبر اساس الگوی 

ای پژوهش در قالب ساالنه و طی هاست که کلیه متغیر به توضیح نیاز مدت و بلندمدت آزمون نمود. وضعیت کوتاه
 از درگاه اینترنتی مرکز آمار و بانک مرکزی ایران استخراج و پردازش شده است. 0130-0111دوره زمانی 

جدول ها محاسبه شده که به شرح  دورهاصلی پژوهش در کل دوره و در زیر ها، میانگین متغیرهای توصیف داده برای
سایر از  بیش 0111تا  0111های  بین سال میانگین متغیرها محاسبات حاکی از آن است که .استآمده  (0)

 ،نابرابری درآمد بعد از انقالب روندی کاهشی داردنیز در کمینه است. از انقالب تا پایان جنگ  پسو  ستها دورهزیر
برنامه پنجم  ین مقدار ممکن را در زیردورهتر کماز انقالب و  پیشحداکثر مقدار ممکن را در زیردوره  که طوری به

 .استدار
 )درصد( ها دورهمیانگین متغیرهای پژوهش در زیر :1جدول 

01 متغیرها
31

تا   ش
پی

از   الب
انق

 

س
پ

از   ب 
قال

ان
تا  یان

پا
گ 

جن
 

 برنامه توسعه

01
11 - 01
11

نگی 
میا

ل 
ن ک وره

د
او  ) ل 0 1 7 1 - 0 1 1 1 د ( و م  ( 0 1 7 1 - 0 1 7 4 س ( و م  ( 0 1 1 4 - 0 1 1 1 چ ( ها ر م  ( 0 1 1 1 - 0 1 1 3 پ ( ن ج م  ( 0 1 1 3 - 0 1 1 1 ) 

 1/07 0/04 1/01 1/04 4/03 1/03 1/01 1/01 0/11 نابرابری درآمد
 4/00 1/00 3/00 3/00 7/01 3/00 0/00 4/00 1/01 نرخ بیکاری

 1/01 1/11 4/01 1/01 1/01 1/11 7/01 4/01 01 نرخ تورم

رم 
تو روه
گ

 

 1/07 1/11 0/11 3/03 1/01 1/11 1/01 1/07 1/01 ها ها و آشامیدنی خوراکی
 1/01 1/11 1/11 1/00 7/1 1/11 0/11 3/01 1/00 پوشاک

همچنین، با لحاظ عدم تقارن کوتاه مدت در نرخ تورم گروه های هفت گانه )یعنی 
)12( داریم:

)13(

     ∑         
 
    ∑ ∑              

   
  
    ∑ ∑              

   
  
                    

   ،    ، ،  ،   
(01)  

یک الگوی  ،(00( تعمیم داده شده است. در رابطه )00( به رابطه پویایِ )01در ادامه مشابه با قبل، رابطه ایستایِ )
 گانه بر نابرابری درآمد تصریح شده است:هفتهای  تصحیح خطا در وضعیت تقارن اثر تورم در گروه

              ∑          
 

   
 ∑  

   

   
        ∑∑            

 

   

   

   
    

(00)  
، ( تکرار شده01وشی که در معادله )ر مانندگانه بر نابرابری درآمد، هفتهای  که با لحاظ اثر نامتقارن تورم در گروه

 :شده است( تصریح 01) رابطه

              ∑            
 

   
 ∑            

 

   
 ∑         

   

   

 ∑ ∑            
 

   

    

   
    ،    ، ،  ،  

(01)   
با لحاظ  ،است. همچنین        گانه به معنای هفتهای  بلندمدت در نرخ تورم گروه که در آن عدم تقارن

 ( داریم:01( در رابطه )       )یعنی گانه هفتهای  مدت در نرخ تورم گروه عدم تقارن کوتاه
              ∑             

    ∑             
    ∑          

   
    ∑ ∑               

   
    
    

∑ ∑               
   

    
       ،    ، ،  ،   

(01)  
در  در اقتصاد ایران بر نابرابری درآمدگانه هفتهای  در گروه را توان اثر نامتقارن تورم می ،باالبر اساس الگوی 

ای پژوهش در قالب ساالنه و طی هاست که کلیه متغیر به توضیح نیاز مدت و بلندمدت آزمون نمود. وضعیت کوتاه
 از درگاه اینترنتی مرکز آمار و بانک مرکزی ایران استخراج و پردازش شده است. 0130-0111دوره زمانی 

جدول ها محاسبه شده که به شرح  دورهاصلی پژوهش در کل دوره و در زیر ها، میانگین متغیرهای توصیف داده برای
سایر از  بیش 0111تا  0111های  بین سال میانگین متغیرها محاسبات حاکی از آن است که .استآمده  (0)

 ،نابرابری درآمد بعد از انقالب روندی کاهشی داردنیز در کمینه است. از انقالب تا پایان جنگ  پسو  ستها دورهزیر
برنامه پنجم  ین مقدار ممکن را در زیردورهتر کماز انقالب و  پیشحداکثر مقدار ممکن را در زیردوره  که طوری به

 .استدار
 )درصد( ها دورهمیانگین متغیرهای پژوهش در زیر :1جدول 

01 متغیرها
31

تا   ش
پی

از   الب
انق

 

س
پ

از   ب 
قال

ان
تا  یان

پا
گ 

جن
 

 برنامه توسعه

01
11 - 01
11

نگی 
میا

ل 
ن ک وره

د
او  ) ل 0 1 7 1 - 0 1 1 1 د ( و م  ( 0 1 7 1 - 0 1 7 4 س ( و م  ( 0 1 1 4 - 0 1 1 1 چ ( ها ر م  ( 0 1 1 1 - 0 1 1 3 پ ( ن ج م  ( 0 1 1 3 - 0 1 1 1 ) 

 1/07 0/04 1/01 1/04 4/03 1/03 1/01 1/01 0/11 نابرابری درآمد
 4/00 1/00 3/00 3/00 7/01 3/00 0/00 4/00 1/01 نرخ بیکاری

 1/01 1/11 4/01 1/01 1/01 1/11 7/01 4/01 01 نرخ تورم

رم 
تو روه
گ

 

 1/07 1/11 0/11 3/03 1/01 1/11 1/01 1/07 1/01 ها ها و آشامیدنی خوراکی
 1/01 1/11 1/11 1/00 7/1 1/11 0/11 3/01 1/00 پوشاک

نابرابری درآمد در  بر  نامتقارن تورم را در گروه های هفت گانه  اثر  باال، می توان  الگوی  بر اساس 
اقتصاد ایران در وضعیت کوتاه مدت و بلندمدت آزمون نمود. نیاز به توضیح است که کلیه متغیرهای 
پژوهش در قالب ساالنه و طی دوره زمانی 1399-1351 از درگاه اینترنتی مرکز آمار و بانک مرکزی 

ایران استخراج و پردازش شده است.
برای توصیف داده ها، میانگین متغیرهای اصلی پژوهش در کل دوره و در زیردوره ها محاسبه شده 
که به شرح جدول )1( آمده است. محاسبات حاکی از آن است که میانگین متغیرها بین سال های 
است.  کمینه  در  نیز  پایان جنگ  تا  انقالب  از  و پس  زیردوره هاست  سایر  از  بیش  تا 1398   1396
نابرابری درآمد بعد از انقالب روندی کاهشی دارد، به طوری که حداکثر مقدار ممکن را در زیردوره 

پیش از انقالب و کم ترین مقدار ممکن را در زیردوره برنامه پنجم داراست.
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جدول1:میانگینمتغیرهایپژوهشدرزیردورهها)درصد(

متغيرها
1350تا
پيشاز
انقالب

پساز
انقالب
تاپایان
جنگ

برنامهتوسعه
-1398
1396

ميانگين
کلدوره

اول
-1373(
)1368

دوم
-1378(
)1374

سوم
-1384(
)1380

چهارم
-1389(
)1385

پنجم
-1395(
)1390

28/119/816/215/215/414/213/314/117/6نابرابری درآمد
10/611/411/111/512/711/511/511/611/4نرخ بیکاری
1316/419/722/013/213/818/420/316/8نرخ تورم

روه
م گ

تور

10/817/619/823/212/015/520/126/617/6خوراکی ها و آشامیدنی ها
11/618/520/120/06/711/622/022/616/6پوشاک
8/310/516/823/617/214/313/914/814/2مسکن

14/822/315/917/68/811/920/226/617/4اثاثیه منزل و مبلمان
10/06/429/123/916/116/622/515/316/4بهداشت و درمان

9/619/421/121/88/55/215/724/515/6حمل ونقل و ارتباطات
0/9522/212/721/38/912/617/623/115/1تفریح و امور فرهنگی

برخالف نابرابری درآمد، نرخ بیکاری پس از انقالب روند افزایشی پیدا کرده است، به نحوی که کم ترین 
مقدار را پیش از انقالب و بیش ترین مقدار را در زیردوره برنامه سوم داراست. نرخ تورم نیز همانند نرخ 
بیکاری، پس از انقالب روند افزایشی داشته است. این عامل مانند نرخ بیکاری، در زیردوره پیش از انقالب 
زیردوره برنامه سوم به ترتیب از کم ترین و بیش ترین مقدار برخوردار است. در میان گروه های کاالیی، تورم 
گروه بهداشت و درمان در زیردوره برنامه اول و پس از آن تورم گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها و همچنین، 
تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان در سال های 1396 تا 1398 دارای بیش ترین مقدار است و تورم گروه 
تفریح و امور فرهنگی پیش از انقالب کم ترین مقدار را در میان گروه های کاالیی داراست، ولی در دوره های 
بعدی رشد قابل توجهی می یابد، به طوری که در سال های 1396 تا 1398 به بیش ترین مقدار خود می رسد.

برآوردالگووارائهنتایج

همان طور که اشاره شد، الگوی پژوهش در دو قالب کل و گروه کاالیی در حالت نامتقارن برآورد 
می شود. پیش از برآورد الگو الزم است که آزمون پایایی متغیرها انجام شود. برای این منظور، از آزمون 
ریشه واحد دیکی-فولر تعمیم یافته و فیلیپس ـ پرون استفاده شده  است. خالصه نتایج آزمون ریشه 
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که  نشان می دهد  )جدول 2(  تعمیم یافته  فولر  ـ  دیکی  واحد  ریشه  آزمون  اساس  بر  متغیرها  واحد 
نابرابری درآمد، نسبت هزینه اجتماعی به تولید، و تورم گروه بهداشت و درمان، دارای یک ریشه واحد، 
و ناپایا، و سایر متغیرها پایا هستند. با توجه به نتیجه حاصل از آزمون ریشه واحد می توان از رهیافت 

خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی )نامتقارن( در برآورد الگو بهره جست.

جدول2:آزمونریشهواحددیکیـفولرتعمیمیافتهوفیلیپسـپرون

متغيرها

فيليپس-پروندیکی-فولرتعميمیافته
درتفاضلمرتبهاولدرسطحدرتفاضلمرتبهاولدرسطح

آماره
آزمون

سطح
احتمال

آماره
آزمون

سطح
احتمال

آماره
آزمون

سطح
احتمال

آماره
آزمون

سطح
احتمال

15/10/000-1/620/463-7/630/000-2/020/571-نابرابری درآمد
--3/230/025-6/720/000-3/120/032-نرخ بیکاری

6/740/000-2/420/142-6/740/000-2/290/180-هزینه اجتماعی به تولید
3/400/063-1/360/859-1/540/799-2/990/146-سرانه تولید حقیقی

--3/630/038---4/960/001-نرخ تورم

روه
م گ

تور
--4/120/011---5/110/001-خوراکی ها و آشامیدنی ها

--2/770/071---5/130/000-پوشاک
--5/000/000---5/030/000-مسکن

3/930/004---6/390/000-اثاثیه منزل و مبلمان
6/120/000-2/350/162-6/140/000-2/450/133-بهداشت و درمان

--3/490/013---2/730/077-حمل ونقل و ارتباطات
--3/020/040---3/480/013-تفریح و امور فرهنگی

برآوردالگویپژوهشدرقالبنخست)قالبسبدکل(:

برای برآورد الگوی NARDL در کوتاه مدت به تعیین وقفه بهینه نیاز است. با توجه به تعداد مشاهده ها 
در این الگو، برای تعیین وقفه بهینه از معیار شوارتزـ  بیزین استفاده شده است. کمینه آماره شوارتزـ  بیزین 
نشانگر وقفه بهینة یک است. نتایج برآورد کوتاه مدت از اثر نامتقارن تورم بر نابرابری درآمد در ایران در جدول 
)3( گزارش شده است. نتایج ضرایب برآوردی الگوی نامتقارن در کوتاه مدت گویای آن است که افزایش ها و 
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کاهش ها در تورم اثر مستقیم بر نابرابری درآمد در ایران دارد. آزمون والد در مقایسه اندازة اثر این دو عامل 
حاکی از آن است که در کوتاه مدت اندازه، میزان اثرگذاری افزایش ها و کاهش ها در تورم بر نابرابری درآمد از نظر 
آماری تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند. بر اساس این، تورم بر نابرابری در کوتاه مدت با اثر متقارن همراه است.

جدول3:نتایجبرآوردالگودرقالبنخستدرکوتاهمدت

سطحاحتمالآمارهtضریبمتغيرهایتوضيحی

 - - 111/1 -11/3 - - 111/1 -19/3 مسکن
   114/1 -19/9 - - 111/1 -91/6 اثاثیه منزل و مبلمان

 111/1 -92/6 962/1 -93/2 111/1 -94/6 999/1 -43/2 بهداشت و درمان
 - - 199/1 -41/9 - - 177/1 -79/2 ونقل و ارتباطات حمل

 - - 141/1 -12/9 - - 199/1 -41/9 فرهنگی تفریح و امور
 
  (:سبد کلبرآورد الگوی پژوهش در قالب نخست )قالب 

 ،. با توجه به تعداد مشاهدات در این الگواستمدت به تعیین وقفه بهینه نیاز  در کوتاه NARDLبرای برآورد الگوی 
 ةنشانگر وقفه بهینبیزین ـ  شوارتزآماره  کمینه. شده استبیزین استفاده ـ  معیار شوارتز تعیین وقفه بهینه از برای
گزارش شده است.  (9جدول )ابرابری درآمد در ایران در مدت از اثر نامتقارن تورم بر ن . نتایج برآورد کوتاهاستیک 

ها در تورم اثر مستقیم  اهشها و ک گویای آن است که افزایش مدت در کوتاهنتایج ضرایب برآوردی الگوی نامتقارن 
مدت  اثر این دو عامل حاکی از آن است که در کوتاه ةد. آزمون والد در مقایسه اندازنابرابری درآمد در ایران داربر 

ا یکدیگر بتفاوت معناداری  ها در تورم بر نابرابری درآمد از نظر آماری ها و کاهش اندازه، میزان اثرگذاری افزایش
 مدت با اثر متقارن همراه است. تورم بر نابرابری در کوتاه ،این د. بر اساسنندار

 
 مدت در کوتاه نخستنتایج برآورد الگو در قالب  :0 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 97/1  - 67/9  919/1  
      99/1  39/2  196/1  
      96/1  11/9  163/1  

      
  14/1  61/9  991/1  

      
  - 66/1  - 12/2  131/1  

        
  17/9  67/2  192/1  

         - 29/1  - 21/2  194/1  
        91/1  91/2  149/1  
         37/1  77/1  444/1  

           - 72/9  - 11/9  111/1  
              - 24/4  - 16/9  111/1  

       47/1  23/9  291/1  
 سطح احتمال Fمقدار آماره  یند( ضرایبایا براندازه مجموع ) مقایسه ضرایب آزمون والد برای

       29/9  19/3  121/1  
        - 93/9  91/1  114/1  

 
ها در نرخ بیکاری در  حالی است که کاهش. این در ندارددر نرخ بیکاری اثر معناداری بر نابرابری درآمد  ها افزایش

دارد. نتایج آزمون والد برای  همان دوره اثر معکوس، و با یک دوره وقفه اثر مستقیم بر نابرابری درآمدی در ایران
ها در نرخ بیکاری با اثری مطلوب بر نابرابری  کاهش ،مجموع دردهد که  ها در نرخ بیکاری نشان می یند اثر کاهشابر

 ،مجموع درنسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید اثر معکوس بر نابرابری درآمد در ایران دارد. . همراه استدرآمد 

-0/17-1/670/103

 - - 111/1 -11/3 - - 111/1 -19/3 مسکن
   114/1 -19/9 - - 111/1 -91/6 اثاثیه منزل و مبلمان

 111/1 -92/6 962/1 -93/2 111/1 -94/6 999/1 -43/2 بهداشت و درمان
 - - 199/1 -41/9 - - 177/1 -79/2 ونقل و ارتباطات حمل

 - - 141/1 -12/9 - - 199/1 -41/9 فرهنگی تفریح و امور
 
  (:سبد کلبرآورد الگوی پژوهش در قالب نخست )قالب 

 ،. با توجه به تعداد مشاهدات در این الگواستمدت به تعیین وقفه بهینه نیاز  در کوتاه NARDLبرای برآورد الگوی 
 ةنشانگر وقفه بهینبیزین ـ  شوارتزآماره  کمینه. شده استبیزین استفاده ـ  معیار شوارتز تعیین وقفه بهینه از برای
گزارش شده است.  (9جدول )ابرابری درآمد در ایران در مدت از اثر نامتقارن تورم بر ن . نتایج برآورد کوتاهاستیک 

ها در تورم اثر مستقیم  اهشها و ک گویای آن است که افزایش مدت در کوتاهنتایج ضرایب برآوردی الگوی نامتقارن 
مدت  اثر این دو عامل حاکی از آن است که در کوتاه ةد. آزمون والد در مقایسه اندازنابرابری درآمد در ایران داربر 

ا یکدیگر بتفاوت معناداری  ها در تورم بر نابرابری درآمد از نظر آماری ها و کاهش اندازه، میزان اثرگذاری افزایش
 مدت با اثر متقارن همراه است. تورم بر نابرابری در کوتاه ،این د. بر اساسنندار

 
 مدت در کوتاه نخستنتایج برآورد الگو در قالب  :0 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 97/1  - 67/9  919/1  
      99/1  39/2  196/1  
      96/1  11/9  163/1  

      
  14/1  61/9  991/1  

      
  - 66/1  - 12/2  131/1  

        
  17/9  67/2  192/1  

         - 29/1  - 21/2  194/1  
        91/1  91/2  149/1  
         37/1  77/1  444/1  

           - 72/9  - 11/9  111/1  
              - 24/4  - 16/9  111/1  

       47/1  23/9  291/1  
 سطح احتمال Fمقدار آماره  یند( ضرایبایا براندازه مجموع ) مقایسه ضرایب آزمون والد برای

       29/9  19/3  121/1  
        - 93/9  91/1  114/1  

 
ها در نرخ بیکاری در  حالی است که کاهش. این در ندارددر نرخ بیکاری اثر معناداری بر نابرابری درآمد  ها افزایش

دارد. نتایج آزمون والد برای  همان دوره اثر معکوس، و با یک دوره وقفه اثر مستقیم بر نابرابری درآمدی در ایران
ها در نرخ بیکاری با اثری مطلوب بر نابرابری  کاهش ،مجموع دردهد که  ها در نرخ بیکاری نشان می یند اثر کاهشابر

 ،مجموع درنسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید اثر معکوس بر نابرابری درآمد در ایران دارد. . همراه استدرآمد 

0/132/530/016

 - - 111/1 -11/3 - - 111/1 -19/3 مسکن
   114/1 -19/9 - - 111/1 -91/6 اثاثیه منزل و مبلمان

 111/1 -92/6 962/1 -93/2 111/1 -94/6 999/1 -43/2 بهداشت و درمان
 - - 199/1 -41/9 - - 177/1 -79/2 ونقل و ارتباطات حمل

 - - 141/1 -12/9 - - 199/1 -41/9 فرهنگی تفریح و امور
 
  (:سبد کلبرآورد الگوی پژوهش در قالب نخست )قالب 

 ،. با توجه به تعداد مشاهدات در این الگواستمدت به تعیین وقفه بهینه نیاز  در کوتاه NARDLبرای برآورد الگوی 
 ةنشانگر وقفه بهینبیزین ـ  شوارتزآماره  کمینه. شده استبیزین استفاده ـ  معیار شوارتز تعیین وقفه بهینه از برای
گزارش شده است.  (9جدول )ابرابری درآمد در ایران در مدت از اثر نامتقارن تورم بر ن . نتایج برآورد کوتاهاستیک 

ها در تورم اثر مستقیم  اهشها و ک گویای آن است که افزایش مدت در کوتاهنتایج ضرایب برآوردی الگوی نامتقارن 
مدت  اثر این دو عامل حاکی از آن است که در کوتاه ةد. آزمون والد در مقایسه اندازنابرابری درآمد در ایران داربر 

ا یکدیگر بتفاوت معناداری  ها در تورم بر نابرابری درآمد از نظر آماری ها و کاهش اندازه، میزان اثرگذاری افزایش
 مدت با اثر متقارن همراه است. تورم بر نابرابری در کوتاه ،این د. بر اساسنندار

 
 مدت در کوتاه نخستنتایج برآورد الگو در قالب  :0 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 97/1  - 67/9  919/1  
      99/1  39/2  196/1  
      96/1  11/9  163/1  

      
  14/1  61/9  991/1  

      
  - 66/1  - 12/2  131/1  

        
  17/9  67/2  192/1  

         - 29/1  - 21/2  194/1  
        91/1  91/2  149/1  
         37/1  77/1  444/1  

           - 72/9  - 11/9  111/1  
              - 24/4  - 16/9  111/1  

       47/1  23/9  291/1  
 سطح احتمال Fمقدار آماره  یند( ضرایبایا براندازه مجموع ) مقایسه ضرایب آزمون والد برای

       29/9  19/3  121/1  
        - 93/9  91/1  114/1  

 
ها در نرخ بیکاری در  حالی است که کاهش. این در ندارددر نرخ بیکاری اثر معناداری بر نابرابری درآمد  ها افزایش

دارد. نتایج آزمون والد برای  همان دوره اثر معکوس، و با یک دوره وقفه اثر مستقیم بر نابرابری درآمدی در ایران
ها در نرخ بیکاری با اثری مطلوب بر نابرابری  کاهش ،مجموع دردهد که  ها در نرخ بیکاری نشان می یند اثر کاهشابر

 ،مجموع درنسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید اثر معکوس بر نابرابری درآمد در ایران دارد. . همراه استدرآمد 

0/161/900/065

 - - 111/1 -11/3 - - 111/1 -19/3 مسکن
   114/1 -19/9 - - 111/1 -91/6 اثاثیه منزل و مبلمان

 111/1 -92/6 962/1 -93/2 111/1 -94/6 999/1 -43/2 بهداشت و درمان
 - - 199/1 -41/9 - - 177/1 -79/2 ونقل و ارتباطات حمل

 - - 141/1 -12/9 - - 199/1 -41/9 فرهنگی تفریح و امور
 
  (:سبد کلبرآورد الگوی پژوهش در قالب نخست )قالب 

 ،. با توجه به تعداد مشاهدات در این الگواستمدت به تعیین وقفه بهینه نیاز  در کوتاه NARDLبرای برآورد الگوی 
 ةنشانگر وقفه بهینبیزین ـ  شوارتزآماره  کمینه. شده استبیزین استفاده ـ  معیار شوارتز تعیین وقفه بهینه از برای
گزارش شده است.  (9جدول )ابرابری درآمد در ایران در مدت از اثر نامتقارن تورم بر ن . نتایج برآورد کوتاهاستیک 

ها در تورم اثر مستقیم  اهشها و ک گویای آن است که افزایش مدت در کوتاهنتایج ضرایب برآوردی الگوی نامتقارن 
مدت  اثر این دو عامل حاکی از آن است که در کوتاه ةد. آزمون والد در مقایسه اندازنابرابری درآمد در ایران داربر 

ا یکدیگر بتفاوت معناداری  ها در تورم بر نابرابری درآمد از نظر آماری ها و کاهش اندازه، میزان اثرگذاری افزایش
 مدت با اثر متقارن همراه است. تورم بر نابرابری در کوتاه ،این د. بر اساسنندار

 
 مدت در کوتاه نخستنتایج برآورد الگو در قالب  :0 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 97/1  - 67/9  919/1  
      99/1  39/2  196/1  
      96/1  11/9  163/1  

      
  14/1  61/9  991/1  

      
  - 66/1  - 12/2  131/1  

        
  17/9  67/2  192/1  

         - 29/1  - 21/2  194/1  
        91/1  91/2  149/1  
         37/1  77/1  444/1  

           - 72/9  - 11/9  111/1  
              - 24/4  - 16/9  111/1  

       47/1  23/9  291/1  
 سطح احتمال Fمقدار آماره  یند( ضرایبایا براندازه مجموع ) مقایسه ضرایب آزمون والد برای

       29/9  19/3  121/1  
        - 93/9  91/1  114/1  

 
ها در نرخ بیکاری در  حالی است که کاهش. این در ندارددر نرخ بیکاری اثر معناداری بر نابرابری درآمد  ها افزایش

دارد. نتایج آزمون والد برای  همان دوره اثر معکوس، و با یک دوره وقفه اثر مستقیم بر نابرابری درآمدی در ایران
ها در نرخ بیکاری با اثری مطلوب بر نابرابری  کاهش ،مجموع دردهد که  ها در نرخ بیکاری نشان می یند اثر کاهشابر

 ،مجموع درنسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید اثر معکوس بر نابرابری درآمد در ایران دارد. . همراه استدرآمد 

0/941/600/119

 - - 111/1 -11/3 - - 111/1 -19/3 مسکن
   114/1 -19/9 - - 111/1 -91/6 اثاثیه منزل و مبلمان

 111/1 -92/6 962/1 -93/2 111/1 -94/6 999/1 -43/2 بهداشت و درمان
 - - 199/1 -41/9 - - 177/1 -79/2 ونقل و ارتباطات حمل

 - - 141/1 -12/9 - - 199/1 -41/9 فرهنگی تفریح و امور
 
  (:سبد کلبرآورد الگوی پژوهش در قالب نخست )قالب 

 ،. با توجه به تعداد مشاهدات در این الگواستمدت به تعیین وقفه بهینه نیاز  در کوتاه NARDLبرای برآورد الگوی 
 ةنشانگر وقفه بهینبیزین ـ  شوارتزآماره  کمینه. شده استبیزین استفاده ـ  معیار شوارتز تعیین وقفه بهینه از برای
گزارش شده است.  (9جدول )ابرابری درآمد در ایران در مدت از اثر نامتقارن تورم بر ن . نتایج برآورد کوتاهاستیک 

ها در تورم اثر مستقیم  اهشها و ک گویای آن است که افزایش مدت در کوتاهنتایج ضرایب برآوردی الگوی نامتقارن 
مدت  اثر این دو عامل حاکی از آن است که در کوتاه ةد. آزمون والد در مقایسه اندازنابرابری درآمد در ایران داربر 

ا یکدیگر بتفاوت معناداری  ها در تورم بر نابرابری درآمد از نظر آماری ها و کاهش اندازه، میزان اثرگذاری افزایش
 مدت با اثر متقارن همراه است. تورم بر نابرابری در کوتاه ،این د. بر اساسنندار

 
 مدت در کوتاه نخستنتایج برآورد الگو در قالب  :0 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 97/1  - 67/9  919/1  
      99/1  39/2  196/1  
      96/1  11/9  163/1  

      
  14/1  61/9  991/1  

      
  - 66/1  - 12/2  131/1  

        
  17/9  67/2  192/1  

         - 29/1  - 21/2  194/1  
        91/1  91/2  149/1  
         37/1  77/1  444/1  

           - 72/9  - 11/9  111/1  
              - 24/4  - 16/9  111/1  

       47/1  23/9  291/1  
 سطح احتمال Fمقدار آماره  یند( ضرایبایا براندازه مجموع ) مقایسه ضرایب آزمون والد برای

       29/9  19/3  121/1  
        - 93/9  91/1  114/1  

 
ها در نرخ بیکاری در  حالی است که کاهش. این در ندارددر نرخ بیکاری اثر معناداری بر نابرابری درآمد  ها افزایش

دارد. نتایج آزمون والد برای  همان دوره اثر معکوس، و با یک دوره وقفه اثر مستقیم بر نابرابری درآمدی در ایران
ها در نرخ بیکاری با اثری مطلوب بر نابرابری  کاهش ،مجموع دردهد که  ها در نرخ بیکاری نشان می یند اثر کاهشابر

 ،مجموع درنسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید اثر معکوس بر نابرابری درآمد در ایران دارد. . همراه استدرآمد 

-0/66-2/020/050

 - - 111/1 -11/3 - - 111/1 -19/3 مسکن
   114/1 -19/9 - - 111/1 -91/6 اثاثیه منزل و مبلمان

 111/1 -92/6 962/1 -93/2 111/1 -94/6 999/1 -43/2 بهداشت و درمان
 - - 199/1 -41/9 - - 177/1 -79/2 ونقل و ارتباطات حمل

 - - 141/1 -12/9 - - 199/1 -41/9 فرهنگی تفریح و امور
 
  (:سبد کلبرآورد الگوی پژوهش در قالب نخست )قالب 

 ،. با توجه به تعداد مشاهدات در این الگواستمدت به تعیین وقفه بهینه نیاز  در کوتاه NARDLبرای برآورد الگوی 
 ةنشانگر وقفه بهینبیزین ـ  شوارتزآماره  کمینه. شده استبیزین استفاده ـ  معیار شوارتز تعیین وقفه بهینه از برای
گزارش شده است.  (9جدول )ابرابری درآمد در ایران در مدت از اثر نامتقارن تورم بر ن . نتایج برآورد کوتاهاستیک 

ها در تورم اثر مستقیم  اهشها و ک گویای آن است که افزایش مدت در کوتاهنتایج ضرایب برآوردی الگوی نامتقارن 
مدت  اثر این دو عامل حاکی از آن است که در کوتاه ةد. آزمون والد در مقایسه اندازنابرابری درآمد در ایران داربر 

ا یکدیگر بتفاوت معناداری  ها در تورم بر نابرابری درآمد از نظر آماری ها و کاهش اندازه، میزان اثرگذاری افزایش
 مدت با اثر متقارن همراه است. تورم بر نابرابری در کوتاه ،این د. بر اساسنندار

 
 مدت در کوتاه نخستنتایج برآورد الگو در قالب  :0 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 97/1  - 67/9  919/1  
      99/1  39/2  196/1  
      96/1  11/9  163/1  

      
  14/1  61/9  991/1  

      
  - 66/1  - 12/2  131/1  

        
  17/9  67/2  192/1  

         - 29/1  - 21/2  194/1  
        91/1  91/2  149/1  
         37/1  77/1  444/1  

           - 72/9  - 11/9  111/1  
              - 24/4  - 16/9  111/1  

       47/1  23/9  291/1  
 سطح احتمال Fمقدار آماره  یند( ضرایبایا براندازه مجموع ) مقایسه ضرایب آزمون والد برای

       29/9  19/3  121/1  
        - 93/9  91/1  114/1  

 
ها در نرخ بیکاری در  حالی است که کاهش. این در ندارددر نرخ بیکاری اثر معناداری بر نابرابری درآمد  ها افزایش

دارد. نتایج آزمون والد برای  همان دوره اثر معکوس، و با یک دوره وقفه اثر مستقیم بر نابرابری درآمدی در ایران
ها در نرخ بیکاری با اثری مطلوب بر نابرابری  کاهش ،مجموع دردهد که  ها در نرخ بیکاری نشان می یند اثر کاهشابر

 ،مجموع درنسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید اثر معکوس بر نابرابری درآمد در ایران دارد. . همراه استدرآمد 

1/872/670/012

 - - 111/1 -11/3 - - 111/1 -19/3 مسکن
   114/1 -19/9 - - 111/1 -91/6 اثاثیه منزل و مبلمان

 111/1 -92/6 962/1 -93/2 111/1 -94/6 999/1 -43/2 بهداشت و درمان
 - - 199/1 -41/9 - - 177/1 -79/2 ونقل و ارتباطات حمل

 - - 141/1 -12/9 - - 199/1 -41/9 فرهنگی تفریح و امور
 
  (:سبد کلبرآورد الگوی پژوهش در قالب نخست )قالب 

 ،. با توجه به تعداد مشاهدات در این الگواستمدت به تعیین وقفه بهینه نیاز  در کوتاه NARDLبرای برآورد الگوی 
 ةنشانگر وقفه بهینبیزین ـ  شوارتزآماره  کمینه. شده استبیزین استفاده ـ  معیار شوارتز تعیین وقفه بهینه از برای
گزارش شده است.  (9جدول )ابرابری درآمد در ایران در مدت از اثر نامتقارن تورم بر ن . نتایج برآورد کوتاهاستیک 

ها در تورم اثر مستقیم  اهشها و ک گویای آن است که افزایش مدت در کوتاهنتایج ضرایب برآوردی الگوی نامتقارن 
مدت  اثر این دو عامل حاکی از آن است که در کوتاه ةد. آزمون والد در مقایسه اندازنابرابری درآمد در ایران داربر 

ا یکدیگر بتفاوت معناداری  ها در تورم بر نابرابری درآمد از نظر آماری ها و کاهش اندازه، میزان اثرگذاری افزایش
 مدت با اثر متقارن همراه است. تورم بر نابرابری در کوتاه ،این د. بر اساسنندار

 
 مدت در کوتاه نخستنتایج برآورد الگو در قالب  :0 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 97/1  - 67/9  919/1  
      99/1  39/2  196/1  
      96/1  11/9  163/1  

      
  14/1  61/9  991/1  

      
  - 66/1  - 12/2  131/1  

        
  17/9  67/2  192/1  

         - 29/1  - 21/2  194/1  
        91/1  91/2  149/1  
         37/1  77/1  444/1  

           - 72/9  - 11/9  111/1  
              - 24/4  - 16/9  111/1  

       47/1  23/9  291/1  
 سطح احتمال Fمقدار آماره  یند( ضرایبایا براندازه مجموع ) مقایسه ضرایب آزمون والد برای

       29/9  19/3  121/1  
        - 93/9  91/1  114/1  

 
ها در نرخ بیکاری در  حالی است که کاهش. این در ندارددر نرخ بیکاری اثر معناداری بر نابرابری درآمد  ها افزایش

دارد. نتایج آزمون والد برای  همان دوره اثر معکوس، و با یک دوره وقفه اثر مستقیم بر نابرابری درآمدی در ایران
ها در نرخ بیکاری با اثری مطلوب بر نابرابری  کاهش ،مجموع دردهد که  ها در نرخ بیکاری نشان می یند اثر کاهشابر

 ،مجموع درنسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید اثر معکوس بر نابرابری درآمد در ایران دارد. . همراه استدرآمد 

-0/21-2/200/034

 - - 111/1 -11/3 - - 111/1 -19/3 مسکن
   114/1 -19/9 - - 111/1 -91/6 اثاثیه منزل و مبلمان

 111/1 -92/6 962/1 -93/2 111/1 -94/6 999/1 -43/2 بهداشت و درمان
 - - 199/1 -41/9 - - 177/1 -79/2 ونقل و ارتباطات حمل

 - - 141/1 -12/9 - - 199/1 -41/9 فرهنگی تفریح و امور
 
  (:سبد کلبرآورد الگوی پژوهش در قالب نخست )قالب 

 ،. با توجه به تعداد مشاهدات در این الگواستمدت به تعیین وقفه بهینه نیاز  در کوتاه NARDLبرای برآورد الگوی 
 ةنشانگر وقفه بهینبیزین ـ  شوارتزآماره  کمینه. شده استبیزین استفاده ـ  معیار شوارتز تعیین وقفه بهینه از برای
گزارش شده است.  (9جدول )ابرابری درآمد در ایران در مدت از اثر نامتقارن تورم بر ن . نتایج برآورد کوتاهاستیک 

ها در تورم اثر مستقیم  اهشها و ک گویای آن است که افزایش مدت در کوتاهنتایج ضرایب برآوردی الگوی نامتقارن 
مدت  اثر این دو عامل حاکی از آن است که در کوتاه ةد. آزمون والد در مقایسه اندازنابرابری درآمد در ایران داربر 

ا یکدیگر بتفاوت معناداری  ها در تورم بر نابرابری درآمد از نظر آماری ها و کاهش اندازه، میزان اثرگذاری افزایش
 مدت با اثر متقارن همراه است. تورم بر نابرابری در کوتاه ،این د. بر اساسنندار

 
 مدت در کوتاه نخستنتایج برآورد الگو در قالب  :0 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 97/1  - 67/9  919/1  
      99/1  39/2  196/1  
      96/1  11/9  163/1  

      
  14/1  61/9  991/1  

      
  - 66/1  - 12/2  131/1  

        
  17/9  67/2  192/1  

         - 29/1  - 21/2  194/1  
        91/1  91/2  149/1  
         37/1  77/1  444/1  

           - 72/9  - 11/9  111/1  
              - 24/4  - 16/9  111/1  

       47/1  23/9  291/1  
 سطح احتمال Fمقدار آماره  یند( ضرایبایا براندازه مجموع ) مقایسه ضرایب آزمون والد برای

       29/9  19/3  121/1  
        - 93/9  91/1  114/1  

 
ها در نرخ بیکاری در  حالی است که کاهش. این در ندارددر نرخ بیکاری اثر معناداری بر نابرابری درآمد  ها افزایش

دارد. نتایج آزمون والد برای  همان دوره اثر معکوس، و با یک دوره وقفه اثر مستقیم بر نابرابری درآمدی در ایران
ها در نرخ بیکاری با اثری مطلوب بر نابرابری  کاهش ،مجموع دردهد که  ها در نرخ بیکاری نشان می یند اثر کاهشابر

 ،مجموع درنسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید اثر معکوس بر نابرابری درآمد در ایران دارد. . همراه استدرآمد 

8/382/100/043

 - - 111/1 -11/3 - - 111/1 -19/3 مسکن
   114/1 -19/9 - - 111/1 -91/6 اثاثیه منزل و مبلمان

 111/1 -92/6 962/1 -93/2 111/1 -94/6 999/1 -43/2 بهداشت و درمان
 - - 199/1 -41/9 - - 177/1 -79/2 ونقل و ارتباطات حمل

 - - 141/1 -12/9 - - 199/1 -41/9 فرهنگی تفریح و امور
 
  (:سبد کلبرآورد الگوی پژوهش در قالب نخست )قالب 

 ،. با توجه به تعداد مشاهدات در این الگواستمدت به تعیین وقفه بهینه نیاز  در کوتاه NARDLبرای برآورد الگوی 
 ةنشانگر وقفه بهینبیزین ـ  شوارتزآماره  کمینه. شده استبیزین استفاده ـ  معیار شوارتز تعیین وقفه بهینه از برای
گزارش شده است.  (9جدول )ابرابری درآمد در ایران در مدت از اثر نامتقارن تورم بر ن . نتایج برآورد کوتاهاستیک 

ها در تورم اثر مستقیم  اهشها و ک گویای آن است که افزایش مدت در کوتاهنتایج ضرایب برآوردی الگوی نامتقارن 
مدت  اثر این دو عامل حاکی از آن است که در کوتاه ةد. آزمون والد در مقایسه اندازنابرابری درآمد در ایران داربر 

ا یکدیگر بتفاوت معناداری  ها در تورم بر نابرابری درآمد از نظر آماری ها و کاهش اندازه، میزان اثرگذاری افزایش
 مدت با اثر متقارن همراه است. تورم بر نابرابری در کوتاه ،این د. بر اساسنندار

 
 مدت در کوتاه نخستنتایج برآورد الگو در قالب  :0 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 97/1  - 67/9  919/1  
      99/1  39/2  196/1  
      96/1  11/9  163/1  

      
  14/1  61/9  991/1  

      
  - 66/1  - 12/2  131/1  

        
  17/9  67/2  192/1  

         - 29/1  - 21/2  194/1  
        91/1  91/2  149/1  
         37/1  77/1  444/1  

           - 72/9  - 11/9  111/1  
              - 24/4  - 16/9  111/1  

       47/1  23/9  291/1  
 سطح احتمال Fمقدار آماره  یند( ضرایبایا براندازه مجموع ) مقایسه ضرایب آزمون والد برای

       29/9  19/3  121/1  
        - 93/9  91/1  114/1  

 
ها در نرخ بیکاری در  حالی است که کاهش. این در ندارددر نرخ بیکاری اثر معناداری بر نابرابری درآمد  ها افزایش

دارد. نتایج آزمون والد برای  همان دوره اثر معکوس، و با یک دوره وقفه اثر مستقیم بر نابرابری درآمدی در ایران
ها در نرخ بیکاری با اثری مطلوب بر نابرابری  کاهش ،مجموع دردهد که  ها در نرخ بیکاری نشان می یند اثر کاهشابر

 ،مجموع درنسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید اثر معکوس بر نابرابری درآمد در ایران دارد. . همراه استدرآمد 

0/570/770/444

 - - 111/1 -11/3 - - 111/1 -19/3 مسکن
   114/1 -19/9 - - 111/1 -91/6 اثاثیه منزل و مبلمان

 111/1 -92/6 962/1 -93/2 111/1 -94/6 999/1 -43/2 بهداشت و درمان
 - - 199/1 -41/9 - - 177/1 -79/2 ونقل و ارتباطات حمل

 - - 141/1 -12/9 - - 199/1 -41/9 فرهنگی تفریح و امور
 
  (:سبد کلبرآورد الگوی پژوهش در قالب نخست )قالب 

 ،. با توجه به تعداد مشاهدات در این الگواستمدت به تعیین وقفه بهینه نیاز  در کوتاه NARDLبرای برآورد الگوی 
 ةنشانگر وقفه بهینبیزین ـ  شوارتزآماره  کمینه. شده استبیزین استفاده ـ  معیار شوارتز تعیین وقفه بهینه از برای
گزارش شده است.  (9جدول )ابرابری درآمد در ایران در مدت از اثر نامتقارن تورم بر ن . نتایج برآورد کوتاهاستیک 

ها در تورم اثر مستقیم  اهشها و ک گویای آن است که افزایش مدت در کوتاهنتایج ضرایب برآوردی الگوی نامتقارن 
مدت  اثر این دو عامل حاکی از آن است که در کوتاه ةد. آزمون والد در مقایسه اندازنابرابری درآمد در ایران داربر 

ا یکدیگر بتفاوت معناداری  ها در تورم بر نابرابری درآمد از نظر آماری ها و کاهش اندازه، میزان اثرگذاری افزایش
 مدت با اثر متقارن همراه است. تورم بر نابرابری در کوتاه ،این د. بر اساسنندار

 
 مدت در کوتاه نخستنتایج برآورد الگو در قالب  :0 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 97/1  - 67/9  919/1  
      99/1  39/2  196/1  
      96/1  11/9  163/1  

      
  14/1  61/9  991/1  

      
  - 66/1  - 12/2  131/1  

        
  17/9  67/2  192/1  

         - 29/1  - 21/2  194/1  
        91/1  91/2  149/1  
         37/1  77/1  444/1  

           - 72/9  - 11/9  111/1  
              - 24/4  - 16/9  111/1  

       47/1  23/9  291/1  
 سطح احتمال Fمقدار آماره  یند( ضرایبایا براندازه مجموع ) مقایسه ضرایب آزمون والد برای

       29/9  19/3  121/1  
        - 93/9  91/1  114/1  

 
ها در نرخ بیکاری در  حالی است که کاهش. این در ندارددر نرخ بیکاری اثر معناداری بر نابرابری درآمد  ها افزایش

دارد. نتایج آزمون والد برای  همان دوره اثر معکوس، و با یک دوره وقفه اثر مستقیم بر نابرابری درآمدی در ایران
ها در نرخ بیکاری با اثری مطلوب بر نابرابری  کاهش ،مجموع دردهد که  ها در نرخ بیکاری نشان می یند اثر کاهشابر

 ،مجموع درنسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید اثر معکوس بر نابرابری درآمد در ایران دارد. . همراه استدرآمد 

-1/72-3/880/000

 - - 111/1 -11/3 - - 111/1 -19/3 مسکن
   114/1 -19/9 - - 111/1 -91/6 اثاثیه منزل و مبلمان

 111/1 -92/6 962/1 -93/2 111/1 -94/6 999/1 -43/2 بهداشت و درمان
 - - 199/1 -41/9 - - 177/1 -79/2 ونقل و ارتباطات حمل

 - - 141/1 -12/9 - - 199/1 -41/9 فرهنگی تفریح و امور
 
  (:سبد کلبرآورد الگوی پژوهش در قالب نخست )قالب 

 ،. با توجه به تعداد مشاهدات در این الگواستمدت به تعیین وقفه بهینه نیاز  در کوتاه NARDLبرای برآورد الگوی 
 ةنشانگر وقفه بهینبیزین ـ  شوارتزآماره  کمینه. شده استبیزین استفاده ـ  معیار شوارتز تعیین وقفه بهینه از برای
گزارش شده است.  (9جدول )ابرابری درآمد در ایران در مدت از اثر نامتقارن تورم بر ن . نتایج برآورد کوتاهاستیک 

ها در تورم اثر مستقیم  اهشها و ک گویای آن است که افزایش مدت در کوتاهنتایج ضرایب برآوردی الگوی نامتقارن 
مدت  اثر این دو عامل حاکی از آن است که در کوتاه ةد. آزمون والد در مقایسه اندازنابرابری درآمد در ایران داربر 

ا یکدیگر بتفاوت معناداری  ها در تورم بر نابرابری درآمد از نظر آماری ها و کاهش اندازه، میزان اثرگذاری افزایش
 مدت با اثر متقارن همراه است. تورم بر نابرابری در کوتاه ،این د. بر اساسنندار

 
 مدت در کوتاه نخستنتایج برآورد الگو در قالب  :0 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 97/1  - 67/9  919/1  
      99/1  39/2  196/1  
      96/1  11/9  163/1  

      
  14/1  61/9  991/1  

      
  - 66/1  - 12/2  131/1  

        
  17/9  67/2  192/1  

         - 29/1  - 21/2  194/1  
        91/1  91/2  149/1  
         37/1  77/1  444/1  

           - 72/9  - 11/9  111/1  
              - 24/4  - 16/9  111/1  

       47/1  23/9  291/1  
 سطح احتمال Fمقدار آماره  یند( ضرایبایا براندازه مجموع ) مقایسه ضرایب آزمون والد برای

       29/9  19/3  121/1  
        - 93/9  91/1  114/1  

 
ها در نرخ بیکاری در  حالی است که کاهش. این در ندارددر نرخ بیکاری اثر معناداری بر نابرابری درآمد  ها افزایش

دارد. نتایج آزمون والد برای  همان دوره اثر معکوس، و با یک دوره وقفه اثر مستقیم بر نابرابری درآمدی در ایران
ها در نرخ بیکاری با اثری مطلوب بر نابرابری  کاهش ،مجموع دردهد که  ها در نرخ بیکاری نشان می یند اثر کاهشابر

 ،مجموع درنسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید اثر معکوس بر نابرابری درآمد در ایران دارد. . همراه استدرآمد 

-4/24-3/860/000

 - - 111/1 -11/3 - - 111/1 -19/3 مسکن
   114/1 -19/9 - - 111/1 -91/6 اثاثیه منزل و مبلمان

 111/1 -92/6 962/1 -93/2 111/1 -94/6 999/1 -43/2 بهداشت و درمان
 - - 199/1 -41/9 - - 177/1 -79/2 ونقل و ارتباطات حمل

 - - 141/1 -12/9 - - 199/1 -41/9 فرهنگی تفریح و امور
 
  (:سبد کلبرآورد الگوی پژوهش در قالب نخست )قالب 

 ،. با توجه به تعداد مشاهدات در این الگواستمدت به تعیین وقفه بهینه نیاز  در کوتاه NARDLبرای برآورد الگوی 
 ةنشانگر وقفه بهینبیزین ـ  شوارتزآماره  کمینه. شده استبیزین استفاده ـ  معیار شوارتز تعیین وقفه بهینه از برای
گزارش شده است.  (9جدول )ابرابری درآمد در ایران در مدت از اثر نامتقارن تورم بر ن . نتایج برآورد کوتاهاستیک 

ها در تورم اثر مستقیم  اهشها و ک گویای آن است که افزایش مدت در کوتاهنتایج ضرایب برآوردی الگوی نامتقارن 
مدت  اثر این دو عامل حاکی از آن است که در کوتاه ةد. آزمون والد در مقایسه اندازنابرابری درآمد در ایران داربر 

ا یکدیگر بتفاوت معناداری  ها در تورم بر نابرابری درآمد از نظر آماری ها و کاهش اندازه، میزان اثرگذاری افزایش
 مدت با اثر متقارن همراه است. تورم بر نابرابری در کوتاه ،این د. بر اساسنندار

 
 مدت در کوتاه نخستنتایج برآورد الگو در قالب  :0 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 97/1  - 67/9  919/1  
      99/1  39/2  196/1  
      96/1  11/9  163/1  

      
  14/1  61/9  991/1  

      
  - 66/1  - 12/2  131/1  

        
  17/9  67/2  192/1  

         - 29/1  - 21/2  194/1  
        91/1  91/2  149/1  
         37/1  77/1  444/1  

           - 72/9  - 11/9  111/1  
              - 24/4  - 16/9  111/1  

       47/1  23/9  291/1  
 سطح احتمال Fمقدار آماره  یند( ضرایبایا براندازه مجموع ) مقایسه ضرایب آزمون والد برای

       29/9  19/3  121/1  
        - 93/9  91/1  114/1  

 
ها در نرخ بیکاری در  حالی است که کاهش. این در ندارددر نرخ بیکاری اثر معناداری بر نابرابری درآمد  ها افزایش

دارد. نتایج آزمون والد برای  همان دوره اثر معکوس، و با یک دوره وقفه اثر مستقیم بر نابرابری درآمدی در ایران
ها در نرخ بیکاری با اثری مطلوب بر نابرابری  کاهش ،مجموع دردهد که  ها در نرخ بیکاری نشان می یند اثر کاهشابر

 ،مجموع درنسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید اثر معکوس بر نابرابری درآمد در ایران دارد. . همراه استدرآمد 

0/471/250/218
سطح احتمالمقدار آماره Fاندازه مجموع )یا برایند( ضرایبآزمون والد برای مقایسه ضرایب

 - - 111/1 -11/3 - - 111/1 -19/3 مسکن
   114/1 -19/9 - - 111/1 -91/6 اثاثیه منزل و مبلمان

 111/1 -92/6 962/1 -93/2 111/1 -94/6 999/1 -43/2 بهداشت و درمان
 - - 199/1 -41/9 - - 177/1 -79/2 ونقل و ارتباطات حمل

 - - 141/1 -12/9 - - 199/1 -41/9 فرهنگی تفریح و امور
 
  (:سبد کلبرآورد الگوی پژوهش در قالب نخست )قالب 

 ،. با توجه به تعداد مشاهدات در این الگواستمدت به تعیین وقفه بهینه نیاز  در کوتاه NARDLبرای برآورد الگوی 
 ةنشانگر وقفه بهینبیزین ـ  شوارتزآماره  کمینه. شده استبیزین استفاده ـ  معیار شوارتز تعیین وقفه بهینه از برای
گزارش شده است.  (9جدول )ابرابری درآمد در ایران در مدت از اثر نامتقارن تورم بر ن . نتایج برآورد کوتاهاستیک 

ها در تورم اثر مستقیم  اهشها و ک گویای آن است که افزایش مدت در کوتاهنتایج ضرایب برآوردی الگوی نامتقارن 
مدت  اثر این دو عامل حاکی از آن است که در کوتاه ةد. آزمون والد در مقایسه اندازنابرابری درآمد در ایران داربر 

ا یکدیگر بتفاوت معناداری  ها در تورم بر نابرابری درآمد از نظر آماری ها و کاهش اندازه، میزان اثرگذاری افزایش
 مدت با اثر متقارن همراه است. تورم بر نابرابری در کوتاه ،این د. بر اساسنندار

 
 مدت در کوتاه نخستنتایج برآورد الگو در قالب  :0 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 97/1  - 67/9  919/1  
      99/1  39/2  196/1  
      96/1  11/9  163/1  

      
  14/1  61/9  991/1  

      
  - 66/1  - 12/2  131/1  

        
  17/9  67/2  192/1  

         - 29/1  - 21/2  194/1  
        91/1  91/2  149/1  
         37/1  77/1  444/1  

           - 72/9  - 11/9  111/1  
              - 24/4  - 16/9  111/1  

       47/1  23/9  291/1  
 سطح احتمال Fمقدار آماره  یند( ضرایبایا براندازه مجموع ) مقایسه ضرایب آزمون والد برای

       29/9  19/3  121/1  
        - 93/9  91/1  114/1  

 
ها در نرخ بیکاری در  حالی است که کاهش. این در ندارددر نرخ بیکاری اثر معناداری بر نابرابری درآمد  ها افزایش

دارد. نتایج آزمون والد برای  همان دوره اثر معکوس، و با یک دوره وقفه اثر مستقیم بر نابرابری درآمدی در ایران
ها در نرخ بیکاری با اثری مطلوب بر نابرابری  کاهش ،مجموع دردهد که  ها در نرخ بیکاری نشان می یند اثر کاهشابر

 ،مجموع درنسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید اثر معکوس بر نابرابری درآمد در ایران دارد. . همراه استدرآمد 

1/215/910/020

 - - 111/1 -11/3 - - 111/1 -19/3 مسکن
   114/1 -19/9 - - 111/1 -91/6 اثاثیه منزل و مبلمان

 111/1 -92/6 962/1 -93/2 111/1 -94/6 999/1 -43/2 بهداشت و درمان
 - - 199/1 -41/9 - - 177/1 -79/2 ونقل و ارتباطات حمل

 - - 141/1 -12/9 - - 199/1 -41/9 فرهنگی تفریح و امور
 
  (:سبد کلبرآورد الگوی پژوهش در قالب نخست )قالب 

 ،. با توجه به تعداد مشاهدات در این الگواستمدت به تعیین وقفه بهینه نیاز  در کوتاه NARDLبرای برآورد الگوی 
 ةنشانگر وقفه بهینبیزین ـ  شوارتزآماره  کمینه. شده استبیزین استفاده ـ  معیار شوارتز تعیین وقفه بهینه از برای
گزارش شده است.  (9جدول )ابرابری درآمد در ایران در مدت از اثر نامتقارن تورم بر ن . نتایج برآورد کوتاهاستیک 

ها در تورم اثر مستقیم  اهشها و ک گویای آن است که افزایش مدت در کوتاهنتایج ضرایب برآوردی الگوی نامتقارن 
مدت  اثر این دو عامل حاکی از آن است که در کوتاه ةد. آزمون والد در مقایسه اندازنابرابری درآمد در ایران داربر 

ا یکدیگر بتفاوت معناداری  ها در تورم بر نابرابری درآمد از نظر آماری ها و کاهش اندازه، میزان اثرگذاری افزایش
 مدت با اثر متقارن همراه است. تورم بر نابرابری در کوتاه ،این د. بر اساسنندار

 
 مدت در کوتاه نخستنتایج برآورد الگو در قالب  :0 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 97/1  - 67/9  919/1  
      99/1  39/2  196/1  
      96/1  11/9  163/1  

      
  14/1  61/9  991/1  

      
  - 66/1  - 12/2  131/1  

        
  17/9  67/2  192/1  

         - 29/1  - 21/2  194/1  
        91/1  91/2  149/1  
         37/1  77/1  444/1  

           - 72/9  - 11/9  111/1  
              - 24/4  - 16/9  111/1  

       47/1  23/9  291/1  
 سطح احتمال Fمقدار آماره  یند( ضرایبایا براندازه مجموع ) مقایسه ضرایب آزمون والد برای

       29/9  19/3  121/1  
        - 93/9  91/1  114/1  

 
ها در نرخ بیکاری در  حالی است که کاهش. این در ندارددر نرخ بیکاری اثر معناداری بر نابرابری درآمد  ها افزایش

دارد. نتایج آزمون والد برای  همان دوره اثر معکوس، و با یک دوره وقفه اثر مستقیم بر نابرابری درآمدی در ایران
ها در نرخ بیکاری با اثری مطلوب بر نابرابری  کاهش ،مجموع دردهد که  ها در نرخ بیکاری نشان می یند اثر کاهشابر

 ،مجموع درنسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید اثر معکوس بر نابرابری درآمد در ایران دارد. . همراه استدرآمد 

-1/159/390/004
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افزایش ها در نرخ بیکاری اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد. این در حالی است که کاهش ها در نرخ 
بیکاری در همان دوره اثر معکوس، و با یک دوره وقفه اثر مستقیم بر نابرابری درآمدی در ایران دارد. نتایج آزمون 
والد برای برایند اثر کاهش ها در نرخ بیکاری نشان می دهد که در مجموع، کاهش ها در نرخ بیکاری با اثری 
مطلوب بر نابرابری درآمد همراه است. نسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید اثر معکوس بر نابرابری درآمد در 
ایران دارد. در مجموع، این نتیجه بیانگر آن است که در کوتاه مدت نرخ بیکاری با اثری نامتقارن بر نابرابری درآمد 
همراه است. عالمت ضرایب برآوردی سرانه تولید ناخالص حقیقی و مجذور آن نشان می دهد که در اقتصاد ایران 
رابطه U معکوس بین تولید سرانه و نابرابری درآمد وجود دارد. مشابه با برآورد پیشین، در این جا نیز ضریب 
برآوردی متغیر مجازی انقالب منفی و معنادار است و نشان می دهد که پس از انقالب سطح نابرابری درآمدی 
در اقتصاد ایران کاهش یافت. این در حالی است که سطح نابرابری درآمدی در دوران جنگ تفاوت معناداری با 
سایر سال ها ندارد. مطابق با جدول )4(، نتایج آزمون های خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس جمالت پسماند 

حاکی از پذیرش فرضیه صفر مبنی بر نبود خودهمبستگی و همسانی واریانس جمالت اخالل است.

جدول4:آزمونهایتشخیصیدربرآوردالگودرقالبنخست

1/32 مقدار آماره
خودهمبستگی سریالی

0/259 سطح احتمال
0/08 مقدار آماره

ناهمسانی واریانس
0/776 سطح احتمال

برای بررسی صحت و امکان وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها از آزمون کرانه ها استفاده می شود. 
 )5( آزمون در جدول  این  نتیجه  است.  بلندمدت  رابطه  نبود  فرضیه صفر، فرض  کرانه ها  آزمون  در 
نمایش داده شده است. مقدار آماره آزمون 8/48 است که از همه کرانه های فهرست شده در سطح یک، 
دو، و سه بزرگ تر است. بنابراین، فرض صفر رد می شود و در نتیجه، امکان برقراری رابطه بلندمدت 

بین متغیرهای توضیحی و نابرابری درآمد در ایران برقرار است.

جدول5:آزمونکرانههادربرآوردالگودرقالبنخست

سطحخطاکرانهدوکرانهیکآمارهآزمون

8/48
2/223/17%10
2/53/5%5
3/074/23%1
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با توجه جدول )6(، نتایج برآورد نامتقارن اثر نرخ تورم بر نابرابری درآمدی در ایران در بلندمدت بررسی 
می گردد. این برآورد بیانگر این است که افزایش ها در نرخ تورم در بلندمدت اثری مستقیم بر نابرابری 
درآمدی در ایران دارد، به نحوی که با افزایش 10 درصدی تورم در سبد کل، نابرابری درآمد به میزان 1/1 
درصد افزایش می یابد. همانند افزایش ها در نرخ تورم، کاهش ها  در نرخ تورم در بلندمدت اثر مستقیمی بر 
نابرابری درآمد در ایران دارد. بدین توضیح که افزایش ها در تورم با افزایش در نابرابری درآمد )اثر نامطلوب( 
و کاهش ها در تورم با کاهش در نابرابری درآمد )اثر مطلوب( همراه است. تورم همچون مالیاتی بر افراد فقیر 
است، زیرا به طور معمول، فقرا در مقایسه با ثروتمندان سهم عمده ای از ثروت خود را به صورت پول نقد 
نگهداری می کنند. در نتیجه، در مقایسه با ثروتمندان که ترکیبی از پول نقد و دارایی سرمایه ای را در اختیار 
دارند، بیش تر در اثر تورم با کاهش قدرت خرید و بی ارزش شدن دارایی خود مواجه می شوند. همچنین، 
با افزایش تورم، ارزش پرداختی های دولت کاهش می یابد. در نتیجه، با توجه به این که عمده افرادی که 
پرداخت های انتقالی دولت به آن ها تعلق می گیرد از دهک های پایین درآمدی هستند، این موضوع باعث 
افزایش نابرابری در جامعه می شود )Shakeri et al., 2014(. در تفسیر ضرایب هم می توان اظهار داشت 
که با ثابت بودن سایر شرایط، با کاهش 10 درصدی تورم در سبد کل، نابرابری درآمد به میزان 1/3 درصد 
کاهش می یابد. از نظر آماری تفاوت معناداری بین این دو اثر وجود ندارد و در نتیجه، در بلندمدت نیز مانند 

کوتاه مدت اثر تورم در سبد کل کاالها و خدمات بر نابرابری درآمد متقارن است.
ضرایب برآورد در باب نرخ بیکاری نشان می دهد که برخالف افزایش ها در نرخ بیکاری که با اثر 
معناداری بر نابرابری درآمدی در بلندمدت در ایران همراه نیست، کاهش ها در آن با اثری معنادار بر 
نابرابری درآمد همراه است. به نحوی که با کاهش 1 درصدی نرخ بیکاری، نابرابری درآمد به میزان 
به  کم درآمد  و  فقیر  افراد  دسترسی  که  می رود  انتظار  معمول،  به طور  می یابد.  کاهش  درصد   1/03
این موضوع   .)Diallo, 2007( باشد  اقشار جامعه کم تر  دیگر  به  نسبت  بازاری  مهارت های  و  آموزش 
نیروی کار غیرماهر را افراد فقیر و کم درآمد تشکیل دهند و بالعکس. به  موجب می شود که عموماً 
نظر می رسد افزایش بیکاری در اقتصاد ایران به نسبت متناسبی موجب خروج نیروی غیرماهر و ماهر 
می شود. در حالی که هنگام کاهش بیکاری در اقتصاد ایران، این نسبت به نفع نیروی کار غیرماهر 
تغییر می کند. بر اساس این، نوع اثرگذاری نرخ بیکاری در بلندمدت و کوتاه مدت از یکدیگر تبعیت 

می کنند و به صورت نامتقارن و البته مستقیم بر نابرابری درآمد اثرگذار است.
سرانه تولید حقیقی اثر مستقیم و مجذور آن اثری معکوس بر نابرابری درآمدی در ایران دارد. بر 
اساس این، در بلندمدت رابطه U شکل معکوس برقرار است و فرضیه کوزنتس پذیرفته می شود. کوزنتس 
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)1955(، این فرض را بیان کرد که در مراحل اولیه توسعه اقتصادی، در اثر افزایش تولید )درآمد سرانه(، 
نابرابری درآمد افزایش می یابد تا این که به نقطه بیشینه )رسیدن به سطح مشخصی از توسعه( می رسد. 
سپس نابرابری درآمد در اثر افزایش تولید )درآمد سرانه(، روندی نزولی در پیش می گیرد. این الگوی 
حرکتی نابرابری درآمد در دو مرحله مختلف از توسعه اقتصادی را فرضیه U معکوس کوزنتس می نامند 

.)Bahmani-Oskooee  Gelan, 2008; Younsi  Bechtini, 2020(
درآمدی  نابرابری  بر  معکوس  اثری  بلندمدت  در  نیز  تولید  به  دولت  اجتماعی  مخارج  نسبت 
به  درآمد  نابرابری  دولت،  اجتماعی  مخارج  سهم  درصدی   10 افزایش  با  که  می دهد  نشان  و  دارد 
میزان 1/8 درصد کاهش می یابد. مخارج اجتماعی دولت به این دلیل که به طور معمول دهک های 
می شود  درآمد  نابرابری  کاهش  موجب  می دهد،  قرار  هدف  مورد  را  آسیب پذیر  اقشار  و   پایین 

.)Goudswaard  Caminada, 2010; Doerrenberg  Peichl, 2014(

جدول6:ضرایببلندمدتدربرآوردالگودرقالبنخست

سطحاحتمالآمارهtضریبمتغيرهایتوضيحی

های پایین درآمدی  از دهک گیرد تعلق میها  های انتقالی دولت به آن رادی که پرداختکه عمده اف توجه به این
در تفسیر ضرایب هم (. Shakeri et al., 2014) شود میاین موضوع باعث افزایش نابرابری در جامعه  ،هستند

در سبد کل، نابرابری درآمد به تورم  درصدی 91 کاهشبا  توان اظهار داشت که با ثابت بودن سایر شرایط، می
در بلندمدت  ،نتیجه دراز نظر آماری تفاوت معناداری بین این دو اثر وجود ندارد و  یابد. می کاهشدرصد  9/9میزان 

 اثر تورم در سبد کل کاالها و خدمات بر نابرابری درآمد متقارن است.مدت  کوتاه مانندنیز 
با اثر معناداری بر نابرابری که ها در نرخ بیکاری  افزایشبرخالف دهد که  بیکاری نشان می ضرایب برآورد در باب نرخ

 نحوی به .استدرآمد همراه بر نابرابری  ی معناداربا اثردر آن ها  کاهش، نیستدت در ایران همراه ندمدرآمدی در بل
انتظار  ،معمول طور بهیابد.  درصد کاهش می 19/9نرخ بیکاری، نابرابری درآمد به میزان  درصدی 9با کاهش  که
باشد  تر کمهای بازاری نسبت به دیگر اقشار جامعه  درآمد به آموزش و مهارت دسترسی افراد فقیر و کمکه رود  می

(Diallo, 2007) .تشکیل دهند و  درآمد کمکار غیرماهر را افراد فقیر و  نیروی عموماًشود که  این موضوع موجب می
رسد افزایش بیکاری در اقتصاد ایران به نسبت متناسبی موجب خروج نیروی غیرماهر و ماهر  به نظر میس. بالعک
بر کند.  میکار غیرماهر تغییر  این نسبت به نفع نیرویهنگام کاهش بیکاری در اقتصاد ایران،  که حالی در .شود می

و  نامتقارن به صورتو  کنند میاز یکدیگر تبعیت  مدت کوتاهنرخ بیکاری در بلندمدت و  نوع اثرگذاری ،این اساس
 .البته مستقیم بر نابرابری درآمد اثرگذار است

در  ،این ساسابر  ایران دارد.بر نابرابری درآمدی در  معکوساثری  آنو مجذور  مستقیمتولید حقیقی اثر سرانه 
این فرض را بیان  ،(9133) 9کوزنتس. شود پذیرفته میکوزنتس  و فرضیه استشکل معکوس برقرار  Uبلندمدت رابطه 

که  یابد تا این ی درآمد افزایش می)درآمد سرانه(، نابرابر کرد که در مراحل اولیه توسعه اقتصادی، در اثر افزایش تولید
)درآمد د تولیسپس نابرابری درآمد در اثر افزایش  .رسد بیشینه )رسیدن به سطح مشخصی از توسعه( میبه نقطه 

اقتصادی را نابرابری درآمد در دو مرحله مختلف از توسعه گیرد. این الگوی حرکتی  پیش می درنزولی  یسرانه(، روند
 .(Bahmani-Oskooee & Gelan, 2008; Younsi & Bechtini, 2020) نامند کوزنتس می معکوس Uفرضیه 

دهد که با  درآمدی دارد و نشان میبر نابرابری در بلندمدت اثری معکوس  نسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید نیز
مخارج  یابد. درصد کاهش می 1/9لت، نابرابری درآمد به میزان سهم مخارج اجتماعی دو درصدی 91افزایش 

دهد،  پذیر را مورد هدف قرار می های پایین و اقشار آسیب دهک معمول طور بهاجتماعی دولت به این دلیل که 
 (. ;Goudswaard & Caminada, 2010Doerrenberg & Peichl, 2014) شود موجب کاهش نابرابری درآمد می

 
 نخستضرایب بلندمدت در برآورد الگو در قالب : 6 جدول

 
 

های  قالب دوم )قالب گروه   برآورد الگوی پژوهش در
 کاالیی(:

نیاز به تعیین وقفه بهینه  نیز با قالب اول در این قالب  ابهمش
آماره  ةکمینشود.  تعیین می بیزین ـ  که با معیار شوارتز است

نتایج ضرایب  یک است. ةبهین بیزین نشانگر وقفه ـ  شوارتز
                                                 

1. Kuznets 

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
     99/1 11/2 111/1 
     99/1 12/9 169/1 

       11/1 69/9 997/1 
       19/9 39/2 197/1 
        91/1- 14/2- 131/1 
       96/7 16/9 131/1 
        11/1- 74/2- 111/1 

0/112/800/008

های پایین درآمدی  از دهک گیرد تعلق میها  های انتقالی دولت به آن رادی که پرداختکه عمده اف توجه به این
در تفسیر ضرایب هم (. Shakeri et al., 2014) شود میاین موضوع باعث افزایش نابرابری در جامعه  ،هستند

در سبد کل، نابرابری درآمد به تورم  درصدی 91 کاهشبا  توان اظهار داشت که با ثابت بودن سایر شرایط، می
در بلندمدت  ،نتیجه دراز نظر آماری تفاوت معناداری بین این دو اثر وجود ندارد و  یابد. می کاهشدرصد  9/9میزان 

 اثر تورم در سبد کل کاالها و خدمات بر نابرابری درآمد متقارن است.مدت  کوتاه مانندنیز 
با اثر معناداری بر نابرابری که ها در نرخ بیکاری  افزایشبرخالف دهد که  بیکاری نشان می ضرایب برآورد در باب نرخ

 نحوی به .استدرآمد همراه بر نابرابری  ی معناداربا اثردر آن ها  کاهش، نیستدت در ایران همراه ندمدرآمدی در بل
انتظار  ،معمول طور بهیابد.  درصد کاهش می 19/9نرخ بیکاری، نابرابری درآمد به میزان  درصدی 9با کاهش  که
باشد  تر کمهای بازاری نسبت به دیگر اقشار جامعه  درآمد به آموزش و مهارت دسترسی افراد فقیر و کمکه رود  می

(Diallo, 2007) .تشکیل دهند و  درآمد کمکار غیرماهر را افراد فقیر و  نیروی عموماًشود که  این موضوع موجب می
رسد افزایش بیکاری در اقتصاد ایران به نسبت متناسبی موجب خروج نیروی غیرماهر و ماهر  به نظر میس. بالعک
بر کند.  میکار غیرماهر تغییر  این نسبت به نفع نیرویهنگام کاهش بیکاری در اقتصاد ایران،  که حالی در .شود می

و  نامتقارن به صورتو  کنند میاز یکدیگر تبعیت  مدت کوتاهنرخ بیکاری در بلندمدت و  نوع اثرگذاری ،این اساس
 .البته مستقیم بر نابرابری درآمد اثرگذار است

در  ،این ساسابر  ایران دارد.بر نابرابری درآمدی در  معکوساثری  آنو مجذور  مستقیمتولید حقیقی اثر سرانه 
این فرض را بیان  ،(9133) 9کوزنتس. شود پذیرفته میکوزنتس  و فرضیه استشکل معکوس برقرار  Uبلندمدت رابطه 

که  یابد تا این ی درآمد افزایش می)درآمد سرانه(، نابرابر کرد که در مراحل اولیه توسعه اقتصادی، در اثر افزایش تولید
)درآمد د تولیسپس نابرابری درآمد در اثر افزایش  .رسد بیشینه )رسیدن به سطح مشخصی از توسعه( میبه نقطه 

اقتصادی را نابرابری درآمد در دو مرحله مختلف از توسعه گیرد. این الگوی حرکتی  پیش می درنزولی  یسرانه(، روند
 .(Bahmani-Oskooee & Gelan, 2008; Younsi & Bechtini, 2020) نامند کوزنتس می معکوس Uفرضیه 

دهد که با  درآمدی دارد و نشان میبر نابرابری در بلندمدت اثری معکوس  نسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید نیز
مخارج  یابد. درصد کاهش می 1/9لت، نابرابری درآمد به میزان سهم مخارج اجتماعی دو درصدی 91افزایش 

دهد،  پذیر را مورد هدف قرار می های پایین و اقشار آسیب دهک معمول طور بهاجتماعی دولت به این دلیل که 
 (. ;Goudswaard & Caminada, 2010Doerrenberg & Peichl, 2014) شود موجب کاهش نابرابری درآمد می

 
 نخستضرایب بلندمدت در برآورد الگو در قالب : 6 جدول

 
 

های  قالب دوم )قالب گروه   برآورد الگوی پژوهش در
 کاالیی(:

نیاز به تعیین وقفه بهینه  نیز با قالب اول در این قالب  ابهمش
آماره  ةکمینشود.  تعیین می بیزین ـ  که با معیار شوارتز است

نتایج ضرایب  یک است. ةبهین بیزین نشانگر وقفه ـ  شوارتز
                                                 

1. Kuznets 

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
     99/1 11/2 111/1 
     99/1 12/9 169/1 

       11/1 69/9 997/1 
       19/9 39/2 197/1 
        91/1- 14/2- 131/1 
       96/7 16/9 131/1 
        11/1- 74/2- 111/1 

0/131/920/063

های پایین درآمدی  از دهک گیرد تعلق میها  های انتقالی دولت به آن رادی که پرداختکه عمده اف توجه به این
در تفسیر ضرایب هم (. Shakeri et al., 2014) شود میاین موضوع باعث افزایش نابرابری در جامعه  ،هستند

در سبد کل، نابرابری درآمد به تورم  درصدی 91 کاهشبا  توان اظهار داشت که با ثابت بودن سایر شرایط، می
در بلندمدت  ،نتیجه دراز نظر آماری تفاوت معناداری بین این دو اثر وجود ندارد و  یابد. می کاهشدرصد  9/9میزان 

 اثر تورم در سبد کل کاالها و خدمات بر نابرابری درآمد متقارن است.مدت  کوتاه مانندنیز 
با اثر معناداری بر نابرابری که ها در نرخ بیکاری  افزایشبرخالف دهد که  بیکاری نشان می ضرایب برآورد در باب نرخ

 نحوی به .استدرآمد همراه بر نابرابری  ی معناداربا اثردر آن ها  کاهش، نیستدت در ایران همراه ندمدرآمدی در بل
انتظار  ،معمول طور بهیابد.  درصد کاهش می 19/9نرخ بیکاری، نابرابری درآمد به میزان  درصدی 9با کاهش  که
باشد  تر کمهای بازاری نسبت به دیگر اقشار جامعه  درآمد به آموزش و مهارت دسترسی افراد فقیر و کمکه رود  می

(Diallo, 2007) .تشکیل دهند و  درآمد کمکار غیرماهر را افراد فقیر و  نیروی عموماًشود که  این موضوع موجب می
رسد افزایش بیکاری در اقتصاد ایران به نسبت متناسبی موجب خروج نیروی غیرماهر و ماهر  به نظر میس. بالعک
بر کند.  میکار غیرماهر تغییر  این نسبت به نفع نیرویهنگام کاهش بیکاری در اقتصاد ایران،  که حالی در .شود می

و  نامتقارن به صورتو  کنند میاز یکدیگر تبعیت  مدت کوتاهنرخ بیکاری در بلندمدت و  نوع اثرگذاری ،این اساس
 .البته مستقیم بر نابرابری درآمد اثرگذار است

در  ،این ساسابر  ایران دارد.بر نابرابری درآمدی در  معکوساثری  آنو مجذور  مستقیمتولید حقیقی اثر سرانه 
این فرض را بیان  ،(9133) 9کوزنتس. شود پذیرفته میکوزنتس  و فرضیه استشکل معکوس برقرار  Uبلندمدت رابطه 

که  یابد تا این ی درآمد افزایش می)درآمد سرانه(، نابرابر کرد که در مراحل اولیه توسعه اقتصادی، در اثر افزایش تولید
)درآمد د تولیسپس نابرابری درآمد در اثر افزایش  .رسد بیشینه )رسیدن به سطح مشخصی از توسعه( میبه نقطه 

اقتصادی را نابرابری درآمد در دو مرحله مختلف از توسعه گیرد. این الگوی حرکتی  پیش می درنزولی  یسرانه(، روند
 .(Bahmani-Oskooee & Gelan, 2008; Younsi & Bechtini, 2020) نامند کوزنتس می معکوس Uفرضیه 

دهد که با  درآمدی دارد و نشان میبر نابرابری در بلندمدت اثری معکوس  نسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید نیز
مخارج  یابد. درصد کاهش می 1/9لت، نابرابری درآمد به میزان سهم مخارج اجتماعی دو درصدی 91افزایش 

دهد،  پذیر را مورد هدف قرار می های پایین و اقشار آسیب دهک معمول طور بهاجتماعی دولت به این دلیل که 
 (. ;Goudswaard & Caminada, 2010Doerrenberg & Peichl, 2014) شود موجب کاهش نابرابری درآمد می

 
 نخستضرایب بلندمدت در برآورد الگو در قالب : 6 جدول

 
 

های  قالب دوم )قالب گروه   برآورد الگوی پژوهش در
 کاالیی(:

نیاز به تعیین وقفه بهینه  نیز با قالب اول در این قالب  ابهمش
آماره  ةکمینشود.  تعیین می بیزین ـ  که با معیار شوارتز است

نتایج ضرایب  یک است. ةبهین بیزین نشانگر وقفه ـ  شوارتز
                                                 

1. Kuznets 

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
     99/1 11/2 111/1 
     99/1 12/9 169/1 

       11/1 69/9 997/1 
       19/9 39/2 197/1 
        91/1- 14/2- 131/1 
       96/7 16/9 131/1 
        11/1- 74/2- 111/1 

0/801/610/117

های پایین درآمدی  از دهک گیرد تعلق میها  های انتقالی دولت به آن رادی که پرداختکه عمده اف توجه به این
در تفسیر ضرایب هم (. Shakeri et al., 2014) شود میاین موضوع باعث افزایش نابرابری در جامعه  ،هستند

در سبد کل، نابرابری درآمد به تورم  درصدی 91 کاهشبا  توان اظهار داشت که با ثابت بودن سایر شرایط، می
در بلندمدت  ،نتیجه دراز نظر آماری تفاوت معناداری بین این دو اثر وجود ندارد و  یابد. می کاهشدرصد  9/9میزان 

 اثر تورم در سبد کل کاالها و خدمات بر نابرابری درآمد متقارن است.مدت  کوتاه مانندنیز 
با اثر معناداری بر نابرابری که ها در نرخ بیکاری  افزایشبرخالف دهد که  بیکاری نشان می ضرایب برآورد در باب نرخ

 نحوی به .استدرآمد همراه بر نابرابری  ی معناداربا اثردر آن ها  کاهش، نیستدت در ایران همراه ندمدرآمدی در بل
انتظار  ،معمول طور بهیابد.  درصد کاهش می 19/9نرخ بیکاری، نابرابری درآمد به میزان  درصدی 9با کاهش  که
باشد  تر کمهای بازاری نسبت به دیگر اقشار جامعه  درآمد به آموزش و مهارت دسترسی افراد فقیر و کمکه رود  می

(Diallo, 2007) .تشکیل دهند و  درآمد کمکار غیرماهر را افراد فقیر و  نیروی عموماًشود که  این موضوع موجب می
رسد افزایش بیکاری در اقتصاد ایران به نسبت متناسبی موجب خروج نیروی غیرماهر و ماهر  به نظر میس. بالعک
بر کند.  میکار غیرماهر تغییر  این نسبت به نفع نیرویهنگام کاهش بیکاری در اقتصاد ایران،  که حالی در .شود می

و  نامتقارن به صورتو  کنند میاز یکدیگر تبعیت  مدت کوتاهنرخ بیکاری در بلندمدت و  نوع اثرگذاری ،این اساس
 .البته مستقیم بر نابرابری درآمد اثرگذار است

در  ،این ساسابر  ایران دارد.بر نابرابری درآمدی در  معکوساثری  آنو مجذور  مستقیمتولید حقیقی اثر سرانه 
این فرض را بیان  ،(9133) 9کوزنتس. شود پذیرفته میکوزنتس  و فرضیه استشکل معکوس برقرار  Uبلندمدت رابطه 

که  یابد تا این ی درآمد افزایش می)درآمد سرانه(، نابرابر کرد که در مراحل اولیه توسعه اقتصادی، در اثر افزایش تولید
)درآمد د تولیسپس نابرابری درآمد در اثر افزایش  .رسد بیشینه )رسیدن به سطح مشخصی از توسعه( میبه نقطه 

اقتصادی را نابرابری درآمد در دو مرحله مختلف از توسعه گیرد. این الگوی حرکتی  پیش می درنزولی  یسرانه(، روند
 .(Bahmani-Oskooee & Gelan, 2008; Younsi & Bechtini, 2020) نامند کوزنتس می معکوس Uفرضیه 

دهد که با  درآمدی دارد و نشان میبر نابرابری در بلندمدت اثری معکوس  نسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید نیز
مخارج  یابد. درصد کاهش می 1/9لت، نابرابری درآمد به میزان سهم مخارج اجتماعی دو درصدی 91افزایش 

دهد،  پذیر را مورد هدف قرار می های پایین و اقشار آسیب دهک معمول طور بهاجتماعی دولت به این دلیل که 
 (. ;Goudswaard & Caminada, 2010Doerrenberg & Peichl, 2014) شود موجب کاهش نابرابری درآمد می

 
 نخستضرایب بلندمدت در برآورد الگو در قالب : 6 جدول

 
 

های  قالب دوم )قالب گروه   برآورد الگوی پژوهش در
 کاالیی(:

نیاز به تعیین وقفه بهینه  نیز با قالب اول در این قالب  ابهمش
آماره  ةکمینشود.  تعیین می بیزین ـ  که با معیار شوارتز است

نتایج ضرایب  یک است. ةبهین بیزین نشانگر وقفه ـ  شوارتز
                                                 

1. Kuznets 

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
     99/1 11/2 111/1 
     99/1 12/9 169/1 

       11/1 69/9 997/1 
       19/9 39/2 197/1 
        91/1- 14/2- 131/1 
       96/7 16/9 131/1 
        11/1- 74/2- 111/1 

1/032/510/017

های پایین درآمدی  از دهک گیرد تعلق میها  های انتقالی دولت به آن رادی که پرداختکه عمده اف توجه به این
در تفسیر ضرایب هم (. Shakeri et al., 2014) شود میاین موضوع باعث افزایش نابرابری در جامعه  ،هستند

در سبد کل، نابرابری درآمد به تورم  درصدی 91 کاهشبا  توان اظهار داشت که با ثابت بودن سایر شرایط، می
در بلندمدت  ،نتیجه دراز نظر آماری تفاوت معناداری بین این دو اثر وجود ندارد و  یابد. می کاهشدرصد  9/9میزان 

 اثر تورم در سبد کل کاالها و خدمات بر نابرابری درآمد متقارن است.مدت  کوتاه مانندنیز 
با اثر معناداری بر نابرابری که ها در نرخ بیکاری  افزایشبرخالف دهد که  بیکاری نشان می ضرایب برآورد در باب نرخ

 نحوی به .استدرآمد همراه بر نابرابری  ی معناداربا اثردر آن ها  کاهش، نیستدت در ایران همراه ندمدرآمدی در بل
انتظار  ،معمول طور بهیابد.  درصد کاهش می 19/9نرخ بیکاری، نابرابری درآمد به میزان  درصدی 9با کاهش  که
باشد  تر کمهای بازاری نسبت به دیگر اقشار جامعه  درآمد به آموزش و مهارت دسترسی افراد فقیر و کمکه رود  می

(Diallo, 2007) .تشکیل دهند و  درآمد کمکار غیرماهر را افراد فقیر و  نیروی عموماًشود که  این موضوع موجب می
رسد افزایش بیکاری در اقتصاد ایران به نسبت متناسبی موجب خروج نیروی غیرماهر و ماهر  به نظر میس. بالعک
بر کند.  میکار غیرماهر تغییر  این نسبت به نفع نیرویهنگام کاهش بیکاری در اقتصاد ایران،  که حالی در .شود می

و  نامتقارن به صورتو  کنند میاز یکدیگر تبعیت  مدت کوتاهنرخ بیکاری در بلندمدت و  نوع اثرگذاری ،این اساس
 .البته مستقیم بر نابرابری درآمد اثرگذار است

در  ،این ساسابر  ایران دارد.بر نابرابری درآمدی در  معکوساثری  آنو مجذور  مستقیمتولید حقیقی اثر سرانه 
این فرض را بیان  ،(9133) 9کوزنتس. شود پذیرفته میکوزنتس  و فرضیه استشکل معکوس برقرار  Uبلندمدت رابطه 

که  یابد تا این ی درآمد افزایش می)درآمد سرانه(، نابرابر کرد که در مراحل اولیه توسعه اقتصادی، در اثر افزایش تولید
)درآمد د تولیسپس نابرابری درآمد در اثر افزایش  .رسد بیشینه )رسیدن به سطح مشخصی از توسعه( میبه نقطه 

اقتصادی را نابرابری درآمد در دو مرحله مختلف از توسعه گیرد. این الگوی حرکتی  پیش می درنزولی  یسرانه(، روند
 .(Bahmani-Oskooee & Gelan, 2008; Younsi & Bechtini, 2020) نامند کوزنتس می معکوس Uفرضیه 

دهد که با  درآمدی دارد و نشان میبر نابرابری در بلندمدت اثری معکوس  نسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید نیز
مخارج  یابد. درصد کاهش می 1/9لت، نابرابری درآمد به میزان سهم مخارج اجتماعی دو درصدی 91افزایش 

دهد،  پذیر را مورد هدف قرار می های پایین و اقشار آسیب دهک معمول طور بهاجتماعی دولت به این دلیل که 
 (. ;Goudswaard & Caminada, 2010Doerrenberg & Peichl, 2014) شود موجب کاهش نابرابری درآمد می

 
 نخستضرایب بلندمدت در برآورد الگو در قالب : 6 جدول

 
 

های  قالب دوم )قالب گروه   برآورد الگوی پژوهش در
 کاالیی(:

نیاز به تعیین وقفه بهینه  نیز با قالب اول در این قالب  ابهمش
آماره  ةکمینشود.  تعیین می بیزین ـ  که با معیار شوارتز است

نتایج ضرایب  یک است. ةبهین بیزین نشانگر وقفه ـ  شوارتز
                                                 

1. Kuznets 

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
     99/1 11/2 111/1 
     99/1 12/9 169/1 

       11/1 69/9 997/1 
       19/9 39/2 197/1 
        91/1- 14/2- 131/1 
       96/7 16/9 131/1 
        11/1- 74/2- 111/1 

-0/18-2/040/050

های پایین درآمدی  از دهک گیرد تعلق میها  های انتقالی دولت به آن رادی که پرداختکه عمده اف توجه به این
در تفسیر ضرایب هم (. Shakeri et al., 2014) شود میاین موضوع باعث افزایش نابرابری در جامعه  ،هستند

در سبد کل، نابرابری درآمد به تورم  درصدی 91 کاهشبا  توان اظهار داشت که با ثابت بودن سایر شرایط، می
در بلندمدت  ،نتیجه دراز نظر آماری تفاوت معناداری بین این دو اثر وجود ندارد و  یابد. می کاهشدرصد  9/9میزان 

 اثر تورم در سبد کل کاالها و خدمات بر نابرابری درآمد متقارن است.مدت  کوتاه مانندنیز 
با اثر معناداری بر نابرابری که ها در نرخ بیکاری  افزایشبرخالف دهد که  بیکاری نشان می ضرایب برآورد در باب نرخ

 نحوی به .استدرآمد همراه بر نابرابری  ی معناداربا اثردر آن ها  کاهش، نیستدت در ایران همراه ندمدرآمدی در بل
انتظار  ،معمول طور بهیابد.  درصد کاهش می 19/9نرخ بیکاری، نابرابری درآمد به میزان  درصدی 9با کاهش  که
باشد  تر کمهای بازاری نسبت به دیگر اقشار جامعه  درآمد به آموزش و مهارت دسترسی افراد فقیر و کمکه رود  می

(Diallo, 2007) .تشکیل دهند و  درآمد کمکار غیرماهر را افراد فقیر و  نیروی عموماًشود که  این موضوع موجب می
رسد افزایش بیکاری در اقتصاد ایران به نسبت متناسبی موجب خروج نیروی غیرماهر و ماهر  به نظر میس. بالعک
بر کند.  میکار غیرماهر تغییر  این نسبت به نفع نیرویهنگام کاهش بیکاری در اقتصاد ایران،  که حالی در .شود می

و  نامتقارن به صورتو  کنند میاز یکدیگر تبعیت  مدت کوتاهنرخ بیکاری در بلندمدت و  نوع اثرگذاری ،این اساس
 .البته مستقیم بر نابرابری درآمد اثرگذار است

در  ،این ساسابر  ایران دارد.بر نابرابری درآمدی در  معکوساثری  آنو مجذور  مستقیمتولید حقیقی اثر سرانه 
این فرض را بیان  ،(9133) 9کوزنتس. شود پذیرفته میکوزنتس  و فرضیه استشکل معکوس برقرار  Uبلندمدت رابطه 

که  یابد تا این ی درآمد افزایش می)درآمد سرانه(، نابرابر کرد که در مراحل اولیه توسعه اقتصادی، در اثر افزایش تولید
)درآمد د تولیسپس نابرابری درآمد در اثر افزایش  .رسد بیشینه )رسیدن به سطح مشخصی از توسعه( میبه نقطه 

اقتصادی را نابرابری درآمد در دو مرحله مختلف از توسعه گیرد. این الگوی حرکتی  پیش می درنزولی  یسرانه(، روند
 .(Bahmani-Oskooee & Gelan, 2008; Younsi & Bechtini, 2020) نامند کوزنتس می معکوس Uفرضیه 

دهد که با  درآمدی دارد و نشان میبر نابرابری در بلندمدت اثری معکوس  نسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید نیز
مخارج  یابد. درصد کاهش می 1/9لت، نابرابری درآمد به میزان سهم مخارج اجتماعی دو درصدی 91افزایش 

دهد،  پذیر را مورد هدف قرار می های پایین و اقشار آسیب دهک معمول طور بهاجتماعی دولت به این دلیل که 
 (. ;Goudswaard & Caminada, 2010Doerrenberg & Peichl, 2014) شود موجب کاهش نابرابری درآمد می

 
 نخستضرایب بلندمدت در برآورد الگو در قالب : 6 جدول

 
 

های  قالب دوم )قالب گروه   برآورد الگوی پژوهش در
 کاالیی(:

نیاز به تعیین وقفه بهینه  نیز با قالب اول در این قالب  ابهمش
آماره  ةکمینشود.  تعیین می بیزین ـ  که با معیار شوارتز است

نتایج ضرایب  یک است. ةبهین بیزین نشانگر وقفه ـ  شوارتز
                                                 

1. Kuznets 

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
     99/1 11/2 111/1 
     99/1 12/9 169/1 

       11/1 69/9 997/1 
       19/9 39/2 197/1 
        91/1- 14/2- 131/1 
       96/7 16/9 131/1 
        11/1- 74/2- 111/1 

7/161/960/058

های پایین درآمدی  از دهک گیرد تعلق میها  های انتقالی دولت به آن رادی که پرداختکه عمده اف توجه به این
در تفسیر ضرایب هم (. Shakeri et al., 2014) شود میاین موضوع باعث افزایش نابرابری در جامعه  ،هستند

در سبد کل، نابرابری درآمد به تورم  درصدی 91 کاهشبا  توان اظهار داشت که با ثابت بودن سایر شرایط، می
در بلندمدت  ،نتیجه دراز نظر آماری تفاوت معناداری بین این دو اثر وجود ندارد و  یابد. می کاهشدرصد  9/9میزان 

 اثر تورم در سبد کل کاالها و خدمات بر نابرابری درآمد متقارن است.مدت  کوتاه مانندنیز 
با اثر معناداری بر نابرابری که ها در نرخ بیکاری  افزایشبرخالف دهد که  بیکاری نشان می ضرایب برآورد در باب نرخ

 نحوی به .استدرآمد همراه بر نابرابری  ی معناداربا اثردر آن ها  کاهش، نیستدت در ایران همراه ندمدرآمدی در بل
انتظار  ،معمول طور بهیابد.  درصد کاهش می 19/9نرخ بیکاری، نابرابری درآمد به میزان  درصدی 9با کاهش  که
باشد  تر کمهای بازاری نسبت به دیگر اقشار جامعه  درآمد به آموزش و مهارت دسترسی افراد فقیر و کمکه رود  می

(Diallo, 2007) .تشکیل دهند و  درآمد کمکار غیرماهر را افراد فقیر و  نیروی عموماًشود که  این موضوع موجب می
رسد افزایش بیکاری در اقتصاد ایران به نسبت متناسبی موجب خروج نیروی غیرماهر و ماهر  به نظر میس. بالعک
بر کند.  میکار غیرماهر تغییر  این نسبت به نفع نیرویهنگام کاهش بیکاری در اقتصاد ایران،  که حالی در .شود می

و  نامتقارن به صورتو  کنند میاز یکدیگر تبعیت  مدت کوتاهنرخ بیکاری در بلندمدت و  نوع اثرگذاری ،این اساس
 .البته مستقیم بر نابرابری درآمد اثرگذار است

در  ،این ساسابر  ایران دارد.بر نابرابری درآمدی در  معکوساثری  آنو مجذور  مستقیمتولید حقیقی اثر سرانه 
این فرض را بیان  ،(9133) 9کوزنتس. شود پذیرفته میکوزنتس  و فرضیه استشکل معکوس برقرار  Uبلندمدت رابطه 

که  یابد تا این ی درآمد افزایش می)درآمد سرانه(، نابرابر کرد که در مراحل اولیه توسعه اقتصادی، در اثر افزایش تولید
)درآمد د تولیسپس نابرابری درآمد در اثر افزایش  .رسد بیشینه )رسیدن به سطح مشخصی از توسعه( میبه نقطه 

اقتصادی را نابرابری درآمد در دو مرحله مختلف از توسعه گیرد. این الگوی حرکتی  پیش می درنزولی  یسرانه(، روند
 .(Bahmani-Oskooee & Gelan, 2008; Younsi & Bechtini, 2020) نامند کوزنتس می معکوس Uفرضیه 

دهد که با  درآمدی دارد و نشان میبر نابرابری در بلندمدت اثری معکوس  نسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید نیز
مخارج  یابد. درصد کاهش می 1/9لت، نابرابری درآمد به میزان سهم مخارج اجتماعی دو درصدی 91افزایش 

دهد،  پذیر را مورد هدف قرار می های پایین و اقشار آسیب دهک معمول طور بهاجتماعی دولت به این دلیل که 
 (. ;Goudswaard & Caminada, 2010Doerrenberg & Peichl, 2014) شود موجب کاهش نابرابری درآمد می

 
 نخستضرایب بلندمدت در برآورد الگو در قالب : 6 جدول

 
 

های  قالب دوم )قالب گروه   برآورد الگوی پژوهش در
 کاالیی(:

نیاز به تعیین وقفه بهینه  نیز با قالب اول در این قالب  ابهمش
آماره  ةکمینشود.  تعیین می بیزین ـ  که با معیار شوارتز است

نتایج ضرایب  یک است. ةبهین بیزین نشانگر وقفه ـ  شوارتز
                                                 

1. Kuznets 

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
     99/1 11/2 111/1 
     99/1 12/9 169/1 

       11/1 69/9 997/1 
       19/9 39/2 197/1 
        91/1- 14/2- 131/1 
       96/7 16/9 131/1 
        11/1- 74/2- 111/1 -0/98-2/740/009

برآوردالگویپژوهشدرقالبدوم)قالبگروههایکاالیی(:

مشابه با قالب اول در این قالب نیز نیاز به تعیین وقفه بهینه است که با معیار شوارتزـ  بیزین تعیین 
می شود. کمینة آماره شوارتز ـ بیزین نشانگر وقفه بهینة یک است. نتایج ضرایب برآوردی الگو در قالب 
دوم )جدول 7(، گویای این است که افزایش ها در نرخ تورم گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در کوتاه مدت 
اثر معناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد. همانند افزایش ها در نرخ تورم، کاهش ها  در نرخ تورم 
گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در کوتاه مدت اثر مستقیمی بر نابرابری درآمد در ایران دارد. در مجموع، 
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در کوتاه مدت تورم گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها با اثر نامتقارن بر نابرابری همراه است. افزایش ها در 
نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد، ولی با یک سال 
وقفه اثر مستقیمی بر نابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاه مدت، کاهش ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل 
و مبلمان و با یک سال وقفه اثر معناداری بر نابرابری درآمد در ایران دارد. نتایج آزمون والد برای برایند 
اثر کاهش ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان نشان می دهد که در مجموع، کاهش ها در نرخ تورم 
گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری معکوس بر نابرابری درآمد همراه است. بنابراین، تورم گروه اثاثیه منزل 

و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه است.

جدول7:نتایجبرآوردالگودرقالبدومدرکوتاهمدت

سطحاحتمالآمارهtضریبمتغيرهایتوضيحی

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

-0/03-0/620/540

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

0/604/330/000

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

0/495/060/000

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

0/091/820/085

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

-0/07-1/290/211

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

0/615/030/000

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

-0/54-3/530/002

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

0/162/800/011

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

-0/05-1/460/159

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

0/010/230/817

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

-0/009-0/610/547

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

0/096/100/000

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

0/091/840/081

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

-0/04-1/350/192

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

-0/15-2/780/012

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

-0/36-4/620/000

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

0/163/380/003
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ادامهجدول7:نتایجبرآوردالگودرقالبدومدرکوتاهمدت

سطحاحتمالآمارهtضریبمتغيرهایتوضيحی

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

-0/36-3/650/001

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

0/233/540/002

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

-0/38-3/750/001

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

0/010/120/907

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

0/404/070/000

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

0/924/820/000

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  

-0/47-4/250/000

ها در  یها و آشامیدن ها در نرخ تورم گروه خوراکی گویای این است که افزایش ،(7جدول دوم )برآوردی الگو در قالب 
در نرخ تورم   ها ها در نرخ تورم، کاهش افزایش همانندمعناداری بر نابرابری درآمدی در ایران دارد.  اثرمدت  کوتاه

در  ،مجموع در نابرابری درآمد در ایران دارد. ی برممدت اثر مستقی ها در کوتاه ها و آشامیدنی گروه خوراکی
در نرخ تورم گروه ها  افزایش همراه است. نابرابریها با اثر نامتقارن بر  ها و آشامیدنی تورم گروه خوراکیمدت  کوتاه

بر  یمستقیم اثر ولی با یک سال وقفه ،اثاثیه منزل و مبلمان در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد
اثر  یک سال وقفه با ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان و مدت، کاهش ابرابری درآمد در ایران دارد. در کوتاهن

ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر بر نابرابری درآمد در ایران یمعنادار
بر نابرابری  معکوسها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثری  کاهش ،مجموع دردهد که  مبلمان نشان می
 .استتورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه  ،بنابراین .درآمد همراه است

 
 مدت در کوتاه نتایج برآورد الگو در قالب دوم :7 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
        - 19/1  - 62/1  341/1  
        61/1  99/4  111/1  
        

  41/1  16/3  111/1  
        

  11/1  12/9  113/1  
               - 17/1  - 21/9  299/1  
               

  69/1  19/3  111/1  
               - 34/1  - 39/9  112/1  
               

  96/1  11/2  199/1  
                - 13/1  - 46/9  931/1  
                19/1  29/1  197/1  

           - 111/1  - 69/1  347/1  
           

  11/1  91/6  111/1  
           11/1  14/9  119/1  
             - 14/1  - 93/9  912/1  
             

  - 93/1  - 71/2  192/1  
             - 96/1  - 62/4  111/1  
             

  96/1  91/9  119/1  
               - 96/1  - 63/9  119/1  
               29/1  34/9  112/1  
               

  - 91/1  - 73/9  119/1  
            

  19/1  92/1  117/1  
              

  41/1  17/4  111/1  
            

  12/1  12/4  111/1  
              

  - 47/1  - 23/4  111/1  
              64/97  67/4  111/1  17/644/670/000

سطح احتمالمقدار آماره Fاندازه مجموع )یا برایند( ضرایبآزمون والد برای مقایسه ضرایب  احتمال سطح Fآماره  مقدار یند( ضرایبایا بر) مجموعاندازه  مقایسه ضرایب آزمون والد برای
              

            و   
  43/1  99/21  111/1  

                و               
  - 91/1  16/92  112/1  

              و             
  - 29/1  16/94  119/1  

                و              
  - 93/1  36/9  174/1  

 
. نیستها در نرخ تورم گروه بهداشت و درمان با اثر معناداری بر نابرابری درآمد در ایران همراه  ها و کاهش افزایش

مدت اثر معناداری بر  ها در نرخ تورم گروه مسکن در کوتاه افزایش ،ها در نرخ تورم گروه بهداشت همانند افزایش
 ،چنینتورم گروه مسکن معنادار است. هم ها در ولی با یک سال وقفه افزایش ،نابرابری درآمدی به دنبال ندارد

ورم در گروه نرخ ت ،بنابراین .بر نابرابری درآمد دارد یها در نرخ تورم گروه مسکن در همان دوره اثر مستقیم کاهش
 .استمسکن نیز با اثر نامتقارن بر نابرابری همراه 

ها در نرخ تورم گروه تفریح و امور فرهنگی در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمدی به  مدت افزایش کوتاه در
نرخ تورم گروه تفریح ها در  دارد. کاهش بر نابرابری درآمدی در ایران یولی با یک سال وقفه اثر معکوس ،دنبال ندارد

بر نابرابری  یولی در وقفه اول اثر مستقیم ،بر نابرابری درآمدی دارد یو امور فرهنگی در همان دوره اثر معکوس
ها در نرخ تورم گروه تفریح و امور فرهنگی بیانگر این است که  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر درآمدی

در  ،مجموع فرهنگی اثری معکوس بر نابرابری درآمد دارد. در تورم گروه تفریح و امور ها در نرخ کاهش ،مجموع در
ونقل و  ها در نرخ تورم گروه حمل فرهنگی اثری نامتقارن بر نابرابری دارد. افزایش مدت تورم گروه تفریح و امور کوتاه

ها در نرخ تورم  شود. کاهش میمنجر دی مدت اثر معکوس دارد و به بهبود وضعیت نابرابری درآم ارتباطات در کوتاه
 در همان سال اثر مستقیم و با یک سال وقفه اثر معکوس بر نابرابری درآمد دارد. با ونقل و ارتباطات گروه حمل

 بریم که در ونقل و ارتباطات پی می ها در نرخ تورم گروه حمل یند اثر کاهشابررسی نتایج آزمون والد برای بر
در  ،مجموع معکوس بر نابرابری درآمد دارد. در ونقل و ارتباطات اثر نرخ تورم گروه حمل ها در کاهش ،مجموع

ها در نرخ تورم گروه  ونقل و ارتباطات با اثر نامتقارن بر نابرابری همراه است. افزایش مدت تورم گروه حمل کوتاه
بر نابرابری  یولی با یک سال وقفه اثر معنادار ،مدت با اثر معناداری بر نابرابری درآمد همراه نیست پوشاک در کوتاه

مدت اثر مثبت و با یک سال وقفه اثر معکوس بر نابرابری  ها در نرخ تورم گروه پوشاک در کوتاه درآمد دارد. کاهش
 ،مجموع دهد که در ها در نرخ تورم گروه پوشاک نشان می یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر درآمدی
مدت تورم در گروه  در کوتاه ،مجموع ها در نرخ تورم گروه پوشاک اثری مستقیم بر نابرابری درآمد دارد. در کاهش

پوشاک نیز اثری نامتقارن بر نابرابری درآمدی در ایران دارد. ضریب برآوردی متغیر مجازی انقالب نیز معنادار است 
 .یابد میسطح نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران افزایش  ،از انقالب پسو مثبت بودن ضریب آن بیانگر آن است که 

های خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس جمالت پسماند حاکی از پذیرش فرضیه  آزمون نتایج ،(1جدول )با مطابق 
 خودهمبستگی و همسانی واریانس جمالت اخالل است. نبودصفر مبنی بر 

 
 تشخیصی در برآورد الگو در قالب دوم های آزمون :8 جدول

91/9 241/1 خودهمبستگی سریالی مقدار آماره   سطح احتمال 

 و 
 احتمال سطح Fآماره  مقدار یند( ضرایبایا بر) مجموعاندازه  مقایسه ضرایب آزمون والد برای
              

            و   
  43/1  99/21  111/1  

                و               
  - 91/1  16/92  112/1  

              و             
  - 29/1  16/94  119/1  

                و              
  - 93/1  36/9  174/1  

 
. نیستها در نرخ تورم گروه بهداشت و درمان با اثر معناداری بر نابرابری درآمد در ایران همراه  ها و کاهش افزایش

مدت اثر معناداری بر  ها در نرخ تورم گروه مسکن در کوتاه افزایش ،ها در نرخ تورم گروه بهداشت همانند افزایش
 ،چنینتورم گروه مسکن معنادار است. هم ها در ولی با یک سال وقفه افزایش ،نابرابری درآمدی به دنبال ندارد

ورم در گروه نرخ ت ،بنابراین .بر نابرابری درآمد دارد یها در نرخ تورم گروه مسکن در همان دوره اثر مستقیم کاهش
 .استمسکن نیز با اثر نامتقارن بر نابرابری همراه 

ها در نرخ تورم گروه تفریح و امور فرهنگی در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمدی به  مدت افزایش کوتاه در
نرخ تورم گروه تفریح ها در  دارد. کاهش بر نابرابری درآمدی در ایران یولی با یک سال وقفه اثر معکوس ،دنبال ندارد

بر نابرابری  یولی در وقفه اول اثر مستقیم ،بر نابرابری درآمدی دارد یو امور فرهنگی در همان دوره اثر معکوس
ها در نرخ تورم گروه تفریح و امور فرهنگی بیانگر این است که  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر درآمدی

در  ،مجموع فرهنگی اثری معکوس بر نابرابری درآمد دارد. در تورم گروه تفریح و امور ها در نرخ کاهش ،مجموع در
ونقل و  ها در نرخ تورم گروه حمل فرهنگی اثری نامتقارن بر نابرابری دارد. افزایش مدت تورم گروه تفریح و امور کوتاه

ها در نرخ تورم  شود. کاهش میمنجر دی مدت اثر معکوس دارد و به بهبود وضعیت نابرابری درآم ارتباطات در کوتاه
 در همان سال اثر مستقیم و با یک سال وقفه اثر معکوس بر نابرابری درآمد دارد. با ونقل و ارتباطات گروه حمل

 بریم که در ونقل و ارتباطات پی می ها در نرخ تورم گروه حمل یند اثر کاهشابررسی نتایج آزمون والد برای بر
در  ،مجموع معکوس بر نابرابری درآمد دارد. در ونقل و ارتباطات اثر نرخ تورم گروه حمل ها در کاهش ،مجموع

ها در نرخ تورم گروه  ونقل و ارتباطات با اثر نامتقارن بر نابرابری همراه است. افزایش مدت تورم گروه حمل کوتاه
بر نابرابری  یولی با یک سال وقفه اثر معنادار ،مدت با اثر معناداری بر نابرابری درآمد همراه نیست پوشاک در کوتاه

مدت اثر مثبت و با یک سال وقفه اثر معکوس بر نابرابری  ها در نرخ تورم گروه پوشاک در کوتاه درآمد دارد. کاهش
 ،مجموع دهد که در ها در نرخ تورم گروه پوشاک نشان می یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر درآمدی
مدت تورم در گروه  در کوتاه ،مجموع ها در نرخ تورم گروه پوشاک اثری مستقیم بر نابرابری درآمد دارد. در کاهش

پوشاک نیز اثری نامتقارن بر نابرابری درآمدی در ایران دارد. ضریب برآوردی متغیر مجازی انقالب نیز معنادار است 
 .یابد میسطح نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران افزایش  ،از انقالب پسو مثبت بودن ضریب آن بیانگر آن است که 

های خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس جمالت پسماند حاکی از پذیرش فرضیه  آزمون نتایج ،(1جدول )با مطابق 
 خودهمبستگی و همسانی واریانس جمالت اخالل است. نبودصفر مبنی بر 

 
 تشخیصی در برآورد الگو در قالب دوم های آزمون :8 جدول

91/9 241/1 خودهمبستگی سریالی مقدار آماره   سطح احتمال 

0/4520/110/000
 احتمال سطح Fآماره  مقدار یند( ضرایبایا بر) مجموعاندازه  مقایسه ضرایب آزمون والد برای
              

            و   
  43/1  99/21  111/1  

                و               
  - 91/1  16/92  112/1  

              و             
  - 29/1  16/94  119/1  

                و              
  - 93/1  36/9  174/1  

 
. نیستها در نرخ تورم گروه بهداشت و درمان با اثر معناداری بر نابرابری درآمد در ایران همراه  ها و کاهش افزایش

مدت اثر معناداری بر  ها در نرخ تورم گروه مسکن در کوتاه افزایش ،ها در نرخ تورم گروه بهداشت همانند افزایش
 ،چنینتورم گروه مسکن معنادار است. هم ها در ولی با یک سال وقفه افزایش ،نابرابری درآمدی به دنبال ندارد

ورم در گروه نرخ ت ،بنابراین .بر نابرابری درآمد دارد یها در نرخ تورم گروه مسکن در همان دوره اثر مستقیم کاهش
 .استمسکن نیز با اثر نامتقارن بر نابرابری همراه 

ها در نرخ تورم گروه تفریح و امور فرهنگی در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمدی به  مدت افزایش کوتاه در
نرخ تورم گروه تفریح ها در  دارد. کاهش بر نابرابری درآمدی در ایران یولی با یک سال وقفه اثر معکوس ،دنبال ندارد

بر نابرابری  یولی در وقفه اول اثر مستقیم ،بر نابرابری درآمدی دارد یو امور فرهنگی در همان دوره اثر معکوس
ها در نرخ تورم گروه تفریح و امور فرهنگی بیانگر این است که  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر درآمدی

در  ،مجموع فرهنگی اثری معکوس بر نابرابری درآمد دارد. در تورم گروه تفریح و امور ها در نرخ کاهش ،مجموع در
ونقل و  ها در نرخ تورم گروه حمل فرهنگی اثری نامتقارن بر نابرابری دارد. افزایش مدت تورم گروه تفریح و امور کوتاه

ها در نرخ تورم  شود. کاهش میمنجر دی مدت اثر معکوس دارد و به بهبود وضعیت نابرابری درآم ارتباطات در کوتاه
 در همان سال اثر مستقیم و با یک سال وقفه اثر معکوس بر نابرابری درآمد دارد. با ونقل و ارتباطات گروه حمل

 بریم که در ونقل و ارتباطات پی می ها در نرخ تورم گروه حمل یند اثر کاهشابررسی نتایج آزمون والد برای بر
در  ،مجموع معکوس بر نابرابری درآمد دارد. در ونقل و ارتباطات اثر نرخ تورم گروه حمل ها در کاهش ،مجموع

ها در نرخ تورم گروه  ونقل و ارتباطات با اثر نامتقارن بر نابرابری همراه است. افزایش مدت تورم گروه حمل کوتاه
بر نابرابری  یولی با یک سال وقفه اثر معنادار ،مدت با اثر معناداری بر نابرابری درآمد همراه نیست پوشاک در کوتاه

مدت اثر مثبت و با یک سال وقفه اثر معکوس بر نابرابری  ها در نرخ تورم گروه پوشاک در کوتاه درآمد دارد. کاهش
 ،مجموع دهد که در ها در نرخ تورم گروه پوشاک نشان می یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر درآمدی
مدت تورم در گروه  در کوتاه ،مجموع ها در نرخ تورم گروه پوشاک اثری مستقیم بر نابرابری درآمد دارد. در کاهش

پوشاک نیز اثری نامتقارن بر نابرابری درآمدی در ایران دارد. ضریب برآوردی متغیر مجازی انقالب نیز معنادار است 
 .یابد میسطح نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران افزایش  ،از انقالب پسو مثبت بودن ضریب آن بیانگر آن است که 

های خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس جمالت پسماند حاکی از پذیرش فرضیه  آزمون نتایج ،(1جدول )با مطابق 
 خودهمبستگی و همسانی واریانس جمالت اخالل است. نبودصفر مبنی بر 

 
 تشخیصی در برآورد الگو در قالب دوم های آزمون :8 جدول

91/9 241/1 خودهمبستگی سریالی مقدار آماره   سطح احتمال 

 و 

 احتمال سطح Fآماره  مقدار یند( ضرایبایا بر) مجموعاندازه  مقایسه ضرایب آزمون والد برای
              

            و   
  43/1  99/21  111/1  

                و               
  - 91/1  16/92  112/1  

              و             
  - 29/1  16/94  119/1  

                و              
  - 93/1  36/9  174/1  

 
. نیستها در نرخ تورم گروه بهداشت و درمان با اثر معناداری بر نابرابری درآمد در ایران همراه  ها و کاهش افزایش

مدت اثر معناداری بر  ها در نرخ تورم گروه مسکن در کوتاه افزایش ،ها در نرخ تورم گروه بهداشت همانند افزایش
 ،چنینتورم گروه مسکن معنادار است. هم ها در ولی با یک سال وقفه افزایش ،نابرابری درآمدی به دنبال ندارد

ورم در گروه نرخ ت ،بنابراین .بر نابرابری درآمد دارد یها در نرخ تورم گروه مسکن در همان دوره اثر مستقیم کاهش
 .استمسکن نیز با اثر نامتقارن بر نابرابری همراه 

ها در نرخ تورم گروه تفریح و امور فرهنگی در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمدی به  مدت افزایش کوتاه در
نرخ تورم گروه تفریح ها در  دارد. کاهش بر نابرابری درآمدی در ایران یولی با یک سال وقفه اثر معکوس ،دنبال ندارد

بر نابرابری  یولی در وقفه اول اثر مستقیم ،بر نابرابری درآمدی دارد یو امور فرهنگی در همان دوره اثر معکوس
ها در نرخ تورم گروه تفریح و امور فرهنگی بیانگر این است که  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر درآمدی

در  ،مجموع فرهنگی اثری معکوس بر نابرابری درآمد دارد. در تورم گروه تفریح و امور ها در نرخ کاهش ،مجموع در
ونقل و  ها در نرخ تورم گروه حمل فرهنگی اثری نامتقارن بر نابرابری دارد. افزایش مدت تورم گروه تفریح و امور کوتاه

ها در نرخ تورم  شود. کاهش میمنجر دی مدت اثر معکوس دارد و به بهبود وضعیت نابرابری درآم ارتباطات در کوتاه
 در همان سال اثر مستقیم و با یک سال وقفه اثر معکوس بر نابرابری درآمد دارد. با ونقل و ارتباطات گروه حمل

 بریم که در ونقل و ارتباطات پی می ها در نرخ تورم گروه حمل یند اثر کاهشابررسی نتایج آزمون والد برای بر
در  ،مجموع معکوس بر نابرابری درآمد دارد. در ونقل و ارتباطات اثر نرخ تورم گروه حمل ها در کاهش ،مجموع

ها در نرخ تورم گروه  ونقل و ارتباطات با اثر نامتقارن بر نابرابری همراه است. افزایش مدت تورم گروه حمل کوتاه
بر نابرابری  یولی با یک سال وقفه اثر معنادار ،مدت با اثر معناداری بر نابرابری درآمد همراه نیست پوشاک در کوتاه

مدت اثر مثبت و با یک سال وقفه اثر معکوس بر نابرابری  ها در نرخ تورم گروه پوشاک در کوتاه درآمد دارد. کاهش
 ،مجموع دهد که در ها در نرخ تورم گروه پوشاک نشان می یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر درآمدی
مدت تورم در گروه  در کوتاه ،مجموع ها در نرخ تورم گروه پوشاک اثری مستقیم بر نابرابری درآمد دارد. در کاهش

پوشاک نیز اثری نامتقارن بر نابرابری درآمدی در ایران دارد. ضریب برآوردی متغیر مجازی انقالب نیز معنادار است 
 .یابد میسطح نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران افزایش  ،از انقالب پسو مثبت بودن ضریب آن بیانگر آن است که 

های خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس جمالت پسماند حاکی از پذیرش فرضیه  آزمون نتایج ،(1جدول )با مطابق 
 خودهمبستگی و همسانی واریانس جمالت اخالل است. نبودصفر مبنی بر 

 
 تشخیصی در برآورد الگو در قالب دوم های آزمون :8 جدول

91/9 241/1 خودهمبستگی سریالی مقدار آماره   سطح احتمال 

-0/3812/060/002

 احتمال سطح Fآماره  مقدار یند( ضرایبایا بر) مجموعاندازه  مقایسه ضرایب آزمون والد برای
              

            و   
  43/1  99/21  111/1  

                و               
  - 91/1  16/92  112/1  

              و             
  - 29/1  16/94  119/1  

                و              
  - 93/1  36/9  174/1  

 
. نیستها در نرخ تورم گروه بهداشت و درمان با اثر معناداری بر نابرابری درآمد در ایران همراه  ها و کاهش افزایش

مدت اثر معناداری بر  ها در نرخ تورم گروه مسکن در کوتاه افزایش ،ها در نرخ تورم گروه بهداشت همانند افزایش
 ،چنینتورم گروه مسکن معنادار است. هم ها در ولی با یک سال وقفه افزایش ،نابرابری درآمدی به دنبال ندارد

ورم در گروه نرخ ت ،بنابراین .بر نابرابری درآمد دارد یها در نرخ تورم گروه مسکن در همان دوره اثر مستقیم کاهش
 .استمسکن نیز با اثر نامتقارن بر نابرابری همراه 

ها در نرخ تورم گروه تفریح و امور فرهنگی در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمدی به  مدت افزایش کوتاه در
نرخ تورم گروه تفریح ها در  دارد. کاهش بر نابرابری درآمدی در ایران یولی با یک سال وقفه اثر معکوس ،دنبال ندارد

بر نابرابری  یولی در وقفه اول اثر مستقیم ،بر نابرابری درآمدی دارد یو امور فرهنگی در همان دوره اثر معکوس
ها در نرخ تورم گروه تفریح و امور فرهنگی بیانگر این است که  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر درآمدی

در  ،مجموع فرهنگی اثری معکوس بر نابرابری درآمد دارد. در تورم گروه تفریح و امور ها در نرخ کاهش ،مجموع در
ونقل و  ها در نرخ تورم گروه حمل فرهنگی اثری نامتقارن بر نابرابری دارد. افزایش مدت تورم گروه تفریح و امور کوتاه

ها در نرخ تورم  شود. کاهش میمنجر دی مدت اثر معکوس دارد و به بهبود وضعیت نابرابری درآم ارتباطات در کوتاه
 در همان سال اثر مستقیم و با یک سال وقفه اثر معکوس بر نابرابری درآمد دارد. با ونقل و ارتباطات گروه حمل

 بریم که در ونقل و ارتباطات پی می ها در نرخ تورم گروه حمل یند اثر کاهشابررسی نتایج آزمون والد برای بر
در  ،مجموع معکوس بر نابرابری درآمد دارد. در ونقل و ارتباطات اثر نرخ تورم گروه حمل ها در کاهش ،مجموع

ها در نرخ تورم گروه  ونقل و ارتباطات با اثر نامتقارن بر نابرابری همراه است. افزایش مدت تورم گروه حمل کوتاه
بر نابرابری  یولی با یک سال وقفه اثر معنادار ،مدت با اثر معناداری بر نابرابری درآمد همراه نیست پوشاک در کوتاه

مدت اثر مثبت و با یک سال وقفه اثر معکوس بر نابرابری  ها در نرخ تورم گروه پوشاک در کوتاه درآمد دارد. کاهش
 ،مجموع دهد که در ها در نرخ تورم گروه پوشاک نشان می یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر درآمدی
مدت تورم در گروه  در کوتاه ،مجموع ها در نرخ تورم گروه پوشاک اثری مستقیم بر نابرابری درآمد دارد. در کاهش

پوشاک نیز اثری نامتقارن بر نابرابری درآمدی در ایران دارد. ضریب برآوردی متغیر مجازی انقالب نیز معنادار است 
 .یابد میسطح نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران افزایش  ،از انقالب پسو مثبت بودن ضریب آن بیانگر آن است که 

های خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس جمالت پسماند حاکی از پذیرش فرضیه  آزمون نتایج ،(1جدول )با مطابق 
 خودهمبستگی و همسانی واریانس جمالت اخالل است. نبودصفر مبنی بر 

 
 تشخیصی در برآورد الگو در قالب دوم های آزمون :8 جدول

91/9 241/1 خودهمبستگی سریالی مقدار آماره   سطح احتمال 

 و 

 احتمال سطح Fآماره  مقدار یند( ضرایبایا بر) مجموعاندازه  مقایسه ضرایب آزمون والد برای
              

            و   
  43/1  99/21  111/1  

                و               
  - 91/1  16/92  112/1  

              و             
  - 29/1  16/94  119/1  

                و              
  - 93/1  36/9  174/1  

 
. نیستها در نرخ تورم گروه بهداشت و درمان با اثر معناداری بر نابرابری درآمد در ایران همراه  ها و کاهش افزایش

مدت اثر معناداری بر  ها در نرخ تورم گروه مسکن در کوتاه افزایش ،ها در نرخ تورم گروه بهداشت همانند افزایش
 ،چنینتورم گروه مسکن معنادار است. هم ها در ولی با یک سال وقفه افزایش ،نابرابری درآمدی به دنبال ندارد

ورم در گروه نرخ ت ،بنابراین .بر نابرابری درآمد دارد یها در نرخ تورم گروه مسکن در همان دوره اثر مستقیم کاهش
 .استمسکن نیز با اثر نامتقارن بر نابرابری همراه 

ها در نرخ تورم گروه تفریح و امور فرهنگی در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمدی به  مدت افزایش کوتاه در
نرخ تورم گروه تفریح ها در  دارد. کاهش بر نابرابری درآمدی در ایران یولی با یک سال وقفه اثر معکوس ،دنبال ندارد

بر نابرابری  یولی در وقفه اول اثر مستقیم ،بر نابرابری درآمدی دارد یو امور فرهنگی در همان دوره اثر معکوس
ها در نرخ تورم گروه تفریح و امور فرهنگی بیانگر این است که  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر درآمدی

در  ،مجموع فرهنگی اثری معکوس بر نابرابری درآمد دارد. در تورم گروه تفریح و امور ها در نرخ کاهش ،مجموع در
ونقل و  ها در نرخ تورم گروه حمل فرهنگی اثری نامتقارن بر نابرابری دارد. افزایش مدت تورم گروه تفریح و امور کوتاه

ها در نرخ تورم  شود. کاهش میمنجر دی مدت اثر معکوس دارد و به بهبود وضعیت نابرابری درآم ارتباطات در کوتاه
 در همان سال اثر مستقیم و با یک سال وقفه اثر معکوس بر نابرابری درآمد دارد. با ونقل و ارتباطات گروه حمل

 بریم که در ونقل و ارتباطات پی می ها در نرخ تورم گروه حمل یند اثر کاهشابررسی نتایج آزمون والد برای بر
در  ،مجموع معکوس بر نابرابری درآمد دارد. در ونقل و ارتباطات اثر نرخ تورم گروه حمل ها در کاهش ،مجموع

ها در نرخ تورم گروه  ونقل و ارتباطات با اثر نامتقارن بر نابرابری همراه است. افزایش مدت تورم گروه حمل کوتاه
بر نابرابری  یولی با یک سال وقفه اثر معنادار ،مدت با اثر معناداری بر نابرابری درآمد همراه نیست پوشاک در کوتاه

مدت اثر مثبت و با یک سال وقفه اثر معکوس بر نابرابری  ها در نرخ تورم گروه پوشاک در کوتاه درآمد دارد. کاهش
 ،مجموع دهد که در ها در نرخ تورم گروه پوشاک نشان می یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر درآمدی
مدت تورم در گروه  در کوتاه ،مجموع ها در نرخ تورم گروه پوشاک اثری مستقیم بر نابرابری درآمد دارد. در کاهش

پوشاک نیز اثری نامتقارن بر نابرابری درآمدی در ایران دارد. ضریب برآوردی متغیر مجازی انقالب نیز معنادار است 
 .یابد میسطح نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران افزایش  ،از انقالب پسو مثبت بودن ضریب آن بیانگر آن است که 

های خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس جمالت پسماند حاکی از پذیرش فرضیه  آزمون نتایج ،(1جدول )با مطابق 
 خودهمبستگی و همسانی واریانس جمالت اخالل است. نبودصفر مبنی بر 

 
 تشخیصی در برآورد الگو در قالب دوم های آزمون :8 جدول

91/9 241/1 خودهمبستگی سریالی مقدار آماره   سطح احتمال 

-0/2114/960/001

 احتمال سطح Fآماره  مقدار یند( ضرایبایا بر) مجموعاندازه  مقایسه ضرایب آزمون والد برای
              

            و   
  43/1  99/21  111/1  

                و               
  - 91/1  16/92  112/1  

              و             
  - 29/1  16/94  119/1  

                و              
  - 93/1  36/9  174/1  

 
. نیستها در نرخ تورم گروه بهداشت و درمان با اثر معناداری بر نابرابری درآمد در ایران همراه  ها و کاهش افزایش

مدت اثر معناداری بر  ها در نرخ تورم گروه مسکن در کوتاه افزایش ،ها در نرخ تورم گروه بهداشت همانند افزایش
 ،چنینتورم گروه مسکن معنادار است. هم ها در ولی با یک سال وقفه افزایش ،نابرابری درآمدی به دنبال ندارد

ورم در گروه نرخ ت ،بنابراین .بر نابرابری درآمد دارد یها در نرخ تورم گروه مسکن در همان دوره اثر مستقیم کاهش
 .استمسکن نیز با اثر نامتقارن بر نابرابری همراه 

ها در نرخ تورم گروه تفریح و امور فرهنگی در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمدی به  مدت افزایش کوتاه در
نرخ تورم گروه تفریح ها در  دارد. کاهش بر نابرابری درآمدی در ایران یولی با یک سال وقفه اثر معکوس ،دنبال ندارد

بر نابرابری  یولی در وقفه اول اثر مستقیم ،بر نابرابری درآمدی دارد یو امور فرهنگی در همان دوره اثر معکوس
ها در نرخ تورم گروه تفریح و امور فرهنگی بیانگر این است که  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر درآمدی

در  ،مجموع فرهنگی اثری معکوس بر نابرابری درآمد دارد. در تورم گروه تفریح و امور ها در نرخ کاهش ،مجموع در
ونقل و  ها در نرخ تورم گروه حمل فرهنگی اثری نامتقارن بر نابرابری دارد. افزایش مدت تورم گروه تفریح و امور کوتاه

ها در نرخ تورم  شود. کاهش میمنجر دی مدت اثر معکوس دارد و به بهبود وضعیت نابرابری درآم ارتباطات در کوتاه
 در همان سال اثر مستقیم و با یک سال وقفه اثر معکوس بر نابرابری درآمد دارد. با ونقل و ارتباطات گروه حمل

 بریم که در ونقل و ارتباطات پی می ها در نرخ تورم گروه حمل یند اثر کاهشابررسی نتایج آزمون والد برای بر
در  ،مجموع معکوس بر نابرابری درآمد دارد. در ونقل و ارتباطات اثر نرخ تورم گروه حمل ها در کاهش ،مجموع

ها در نرخ تورم گروه  ونقل و ارتباطات با اثر نامتقارن بر نابرابری همراه است. افزایش مدت تورم گروه حمل کوتاه
بر نابرابری  یولی با یک سال وقفه اثر معنادار ،مدت با اثر معناداری بر نابرابری درآمد همراه نیست پوشاک در کوتاه

مدت اثر مثبت و با یک سال وقفه اثر معکوس بر نابرابری  ها در نرخ تورم گروه پوشاک در کوتاه درآمد دارد. کاهش
 ،مجموع دهد که در ها در نرخ تورم گروه پوشاک نشان می یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر درآمدی
مدت تورم در گروه  در کوتاه ،مجموع ها در نرخ تورم گروه پوشاک اثری مستقیم بر نابرابری درآمد دارد. در کاهش

پوشاک نیز اثری نامتقارن بر نابرابری درآمدی در ایران دارد. ضریب برآوردی متغیر مجازی انقالب نیز معنادار است 
 .یابد میسطح نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران افزایش  ،از انقالب پسو مثبت بودن ضریب آن بیانگر آن است که 

های خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس جمالت پسماند حاکی از پذیرش فرضیه  آزمون نتایج ،(1جدول )با مطابق 
 خودهمبستگی و همسانی واریانس جمالت اخالل است. نبودصفر مبنی بر 

 
 تشخیصی در برآورد الگو در قالب دوم های آزمون :8 جدول

91/9 241/1 خودهمبستگی سریالی مقدار آماره   سطح احتمال 

 و 

 احتمال سطح Fآماره  مقدار یند( ضرایبایا بر) مجموعاندازه  مقایسه ضرایب آزمون والد برای
              

            و   
  43/1  99/21  111/1  

                و               
  - 91/1  16/92  112/1  

              و             
  - 29/1  16/94  119/1  

                و              
  - 93/1  36/9  174/1  

 
. نیستها در نرخ تورم گروه بهداشت و درمان با اثر معناداری بر نابرابری درآمد در ایران همراه  ها و کاهش افزایش

مدت اثر معناداری بر  ها در نرخ تورم گروه مسکن در کوتاه افزایش ،ها در نرخ تورم گروه بهداشت همانند افزایش
 ،چنینتورم گروه مسکن معنادار است. هم ها در ولی با یک سال وقفه افزایش ،نابرابری درآمدی به دنبال ندارد

ورم در گروه نرخ ت ،بنابراین .بر نابرابری درآمد دارد یها در نرخ تورم گروه مسکن در همان دوره اثر مستقیم کاهش
 .استمسکن نیز با اثر نامتقارن بر نابرابری همراه 

ها در نرخ تورم گروه تفریح و امور فرهنگی در همان دوره اثر معناداری بر نابرابری درآمدی به  مدت افزایش کوتاه در
نرخ تورم گروه تفریح ها در  دارد. کاهش بر نابرابری درآمدی در ایران یولی با یک سال وقفه اثر معکوس ،دنبال ندارد

بر نابرابری  یولی در وقفه اول اثر مستقیم ،بر نابرابری درآمدی دارد یو امور فرهنگی در همان دوره اثر معکوس
ها در نرخ تورم گروه تفریح و امور فرهنگی بیانگر این است که  یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر درآمدی

در  ،مجموع فرهنگی اثری معکوس بر نابرابری درآمد دارد. در تورم گروه تفریح و امور ها در نرخ کاهش ،مجموع در
ونقل و  ها در نرخ تورم گروه حمل فرهنگی اثری نامتقارن بر نابرابری دارد. افزایش مدت تورم گروه تفریح و امور کوتاه

ها در نرخ تورم  شود. کاهش میمنجر دی مدت اثر معکوس دارد و به بهبود وضعیت نابرابری درآم ارتباطات در کوتاه
 در همان سال اثر مستقیم و با یک سال وقفه اثر معکوس بر نابرابری درآمد دارد. با ونقل و ارتباطات گروه حمل

 بریم که در ونقل و ارتباطات پی می ها در نرخ تورم گروه حمل یند اثر کاهشابررسی نتایج آزمون والد برای بر
در  ،مجموع معکوس بر نابرابری درآمد دارد. در ونقل و ارتباطات اثر نرخ تورم گروه حمل ها در کاهش ،مجموع

ها در نرخ تورم گروه  ونقل و ارتباطات با اثر نامتقارن بر نابرابری همراه است. افزایش مدت تورم گروه حمل کوتاه
بر نابرابری  یولی با یک سال وقفه اثر معنادار ،مدت با اثر معناداری بر نابرابری درآمد همراه نیست پوشاک در کوتاه

مدت اثر مثبت و با یک سال وقفه اثر معکوس بر نابرابری  ها در نرخ تورم گروه پوشاک در کوتاه درآمد دارد. کاهش
 ،مجموع دهد که در ها در نرخ تورم گروه پوشاک نشان می یند اثر کاهشادارد. نتایج آزمون والد برای بر درآمدی
مدت تورم در گروه  در کوتاه ،مجموع ها در نرخ تورم گروه پوشاک اثری مستقیم بر نابرابری درآمد دارد. در کاهش

پوشاک نیز اثری نامتقارن بر نابرابری درآمدی در ایران دارد. ضریب برآوردی متغیر مجازی انقالب نیز معنادار است 
 .یابد میسطح نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران افزایش  ،از انقالب پسو مثبت بودن ضریب آن بیانگر آن است که 

های خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس جمالت پسماند حاکی از پذیرش فرضیه  آزمون نتایج ،(1جدول )با مطابق 
 خودهمبستگی و همسانی واریانس جمالت اخالل است. نبودصفر مبنی بر 

 
 تشخیصی در برآورد الگو در قالب دوم های آزمون :8 جدول

91/9 241/1 خودهمبستگی سریالی مقدار آماره   سطح احتمال 

-0/153/560/074

افزایش ها و کاهش ها در نرخ تورم گروه بهداشت و درمان با اثر معناداری بر نابرابری درآمد در 
ایران همراه نیست. همانند افزایش ها در نرخ تورم گروه بهداشت، افزایش ها در نرخ تورم گروه مسکن 
در کوتاه مدت اثر معناداری بر نابرابری درآمدی به دنبال ندارد، ولی با یک سال وقفه افزایش ها در تورم 
گروه مسکن معنادار است. همچنین، کاهش ها در نرخ تورم گروه مسکن در همان دوره اثر مستقیمی 
بر نابرابری درآمد دارد. بنابراین، نرخ تورم در گروه مسکن نیز با اثر نامتقارن بر نابرابری همراه است.

در کوتاه مدت افزایش ها در نرخ تورم گروه تفریح و امور فرهنگی در همان دوره اثر معناداری بر 
نابرابری درآمدی به دنبال ندارد، ولی با یک سال وقفه اثر معکوسی بر نابرابری درآمدی در ایران دارد. 
کاهش ها در نرخ تورم گروه تفریح و امور فرهنگی در همان دوره اثر معکوسی بر نابرابری درآمدی دارد، 
ولی در وقفه اول اثر مستقیمی بر نابرابری درآمدی دارد. نتایج آزمون والد برای برایند اثر کاهش ها 
در نرخ تورم گروه تفریح و امور فرهنگی بیانگر این است که در مجموع، کاهش ها در نرخ تورم گروه 
تفریح و امور فرهنگی اثری معکوس بر نابرابری درآمد دارد. در مجموع، در کوتاه مدت تورم گروه تفریح 
و امور فرهنگی اثری نامتقارن بر نابرابری دارد. افزایش ها در نرخ تورم گروه حمل ونقل و ارتباطات در 
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کوتاه مدت اثر معکوس دارد و به بهبود وضعیت نابرابری درآمدی منجر می شود. کاهش ها در نرخ تورم 
گروه حمل ونقل و ارتباطات در همان سال اثر مستقیم و با یک سال وقفه اثر معکوس بر نابرابری درآمد 
دارد. با بررسی نتایج آزمون والد برای برایند اثر کاهش ها در نرخ تورم گروه حمل ونقل و ارتباطات 
پی می بریم که در مجموع، کاهش ها در نرخ تورم گروه حمل ونقل و ارتباطات اثر معکوس بر نابرابری 
نابرابری  بر  نامتقارن  اثر  با  ارتباطات  درآمد دارد. در مجموع، در کوتاه مدت تورم گروه حمل ونقل و 
همراه است. افزایش ها در نرخ تورم گروه پوشاک در کوتاه مدت با اثر معناداری بر نابرابری درآمد همراه 
نیست، ولی با یک سال وقفه اثر معناداری بر نابرابری درآمد دارد. کاهش ها در نرخ تورم گروه پوشاک 
در کوتاه مدت اثر مثبت و با یک سال وقفه اثر معکوس بر نابرابری درآمدی دارد. نتایج آزمون والد 
برای برایند اثر کاهش ها در نرخ تورم گروه پوشاک نشان می دهد که در مجموع، کاهش ها در نرخ تورم 
گروه پوشاک اثری مستقیم بر نابرابری درآمد دارد. در مجموع، در کوتاه مدت تورم در گروه پوشاک 
نیز اثری نامتقارن بر نابرابری درآمدی در ایران دارد. ضریب برآوردی متغیر مجازی انقالب نیز معنادار 
است و مثبت بودن ضریب آن بیانگر آن است که پس از انقالب، سطح نابرابری درآمدی در اقتصاد 

ایران افزایش می یابد.
مطابق با جدول )8(، نتایج آزمون های خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس جمالت پسماند حاکی 

از پذیرش فرضیه صفر مبنی بر نبود خودهمبستگی و همسانی واریانس جمالت اخالل است.

جدول8:آزمونهایتشخیصیدربرآوردالگودرقالبدوم

1/39 مقدار آماره
خودهمبستگی سریالی

0/249 سطح احتمال
1/23 مقدار آماره

ناهمسانی واریانس
0/273 سطح احتمال

برای بررسی صحت و امکان وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها از آزمون کرانه ها استفاده می شود. 
 )9( آزمون در جدول  این  نتیجه  است.  بلندمدت  رابطه  نبود  فرضیه صفر، فرض  کرانه  ها  آزمون  در 
کرانه های  همه  از  که  است  برابر 6/08  کرانه ها  آزمون  در  آزمون  آماره  مقدار  می شود.  داده  نمایش 
فهرست شده در سطح یک، دو، و سه بزرگ تر است. بنابراین، فرض صفر رد می شود و در نتیجه، امکان 

برقراری رابطه بلندمدت بین نرخ تورم گروه های کاالیی و نابرابری درآمد در ایران برقرار است.
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جدول9:آزمونکرانههادربرآوردالگودرقالبدوم

سطحخطاکرانهدوکرانهیکآمارهآزمون

6/08
2/073/16%10
2/333/46%5
2/844/1%1

درآمد  نابرابری  بر  کاالیی  گروه های  تورم  نرخ  اثر  نامتقارن  برآورد  نتایج   ،)10( جدول  توجه  با 
در ایران در بلندمدت بررسی می گردد. نتایج ضرایب برآوردی الگوی نامتقارن گویای این است که 
بر  معناداری  اثر  مرزی  به طور  آشامیدنی ها  و  خوراکی ها  گروه  تورم  نرخ  در  افزایش ها  بلندمدت  در 
نابرابری درآمدی در ایران دارد. به طوری که به ازای 10 درصد افزایش در نرخ تورم گروه خوراکی ها 
و  افزایش می یابد. کاهش ها در تورم گروه خوراکی ها  ایران  نابرابری در  و آشامیدنی ها 11/3 درصد 
آشامیدنی ها )با ضریب 0/21( اثر مستقیمی بر نابرابری درآمدی دارد. به طوری که به ازای 10 درصد 
نابرابری درآمد 2/1 درصد کاهش می یابد. مقایسه  کاهش در تورم گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها، 

اندازه اثر این عامل به هنگام افزایش ها و کاهش ها بیانگر وجود اثر نامتقارن در بلندمدت است.
افزایش ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان در بلندمدت )با ضریب برابر با 1/23( اثر مثبت 
بر نابرابری درآمد دارد. به عبارتی، به ازای 10 درصد افزایش نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و مبلمان 12/3 
درصد نابرابری درآمد افزایش می یابد. برخالف افزایش ها، کاهش ها در نرخ تورم گروه اثاثیه منزل و 

مبلمان اثر معناداری بر نابرابری ندارد.
در بلندمدت نیز همانند کوتاه مدت افزایش ها و کاهش ها در نرخ تورم گروه بهداشت و درمان با 
اثر معناداری بر نابرابری درآمد در ایران همراه نیست . افزایش ها در نرخ تورم گروه مسکن در بلندمدت 
)با ضریب 0/22( اثر مستقیمی بر نابرابری درآمدی در ایران دارد. برخالف افزایش ها، کاهش ها در نرخ 
تورم گروه مسکن در بلندمدت اثر معناداری بر نابرابری درآمدی در ایران ندارد. در بلندمدت افزایش ها 
در نرخ تورم گروه تفریح و امور فرهنگی )با ضریب 0/45-( اثر معکوس بر نابرابری درآمدی در ایران 
دارد. همانند افزایش ها، کاهش ها در نرخ تورم گروه تفریح و امور فرهنگی نیز )با ضریب 0/47-( اثر 
امور  و  تفریح  تورم گروه  نرخ  به طوری که 10 درصد کاهش در  دارد.  نابرابری درآمدی  بر  معکوس 
فرهنگی به افزایش 4/7 درصدی نابرابری درآمد در ایران منجر می شود. افزایش ها و کاهش ها در نرخ 

تورم حمل ونقل و ارتباطات در بلندمدت با اثر معناداری بر نابرابری درآمد همراه نیست.
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در  نیز  پوشاک  تورم گروه  نرخ  در  افزایش ها  ارتباطات،  و  تورم حمل ونقل  در  افزایش ها  همانند 
بلندمدت با اثر معناداری بر نابرابری درآمدی در ایران همراه نیست، ولی برخالف آن، کاهش ها در 
تورم گروه پوشاک در بلندمدت )با ضریب 1/03( اثر مطلوبی بر نابرابری درآمد در ایران دارد. به بیان 
دیگر، به ازای 10 درصد کاهش در نرخ تورم گروه پوشاک نابرابری درآمد 10/3 درصد برابرتر می شود.

جدول10:ضرایببلندمدتدربرآوردالگودرقالبدوم

سطحاحتمالآمارهtضریبمتغيرهایتوضيحی

ها در نرخ تورم گروه پوشاک نیز در بلندمدت با اثر  ونقل و ارتباطات، افزایش ها در تورم حمل همانند افزایش
 ها در تورم گروه پوشاک در بلندمدت ولی برخالف آن، کاهش ،معناداری بر نابرابری درآمدی در ایران همراه نیست

درصد کاهش در نرخ تورم  91ازای به ،دیگر بیان ابرابری درآمد در ایران دارد. بهبر ن ی( اثر مطلوب19/9)با ضریب 
 شود. درصد برابرتر می 9/91گروه پوشاک نابرابری درآمد 

 
 ضرایب بلندمدت در برآورد الگو در قالب دوم :03 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
         99/9  71/9  914/1  
         29/1  24/2  197/1  

              29/9  76/9  113/1  
              11/1-  47/9-  931/1  
               92/1-  17/1-  942/1  
               14/1  22/1  124/1  
          22/1  91/2  142/1  
          21/1  61/9  917/1  
            43/1-  91/2-  149/1  
            47/1-  99/2-  146/1  

              14/1-  61/9-  911/1  
              93/1-  91/9-  241/1  
             11/1  67/9  999/1  
             19/9  73/9  116/1  

 
 گیری و نتیجه بحث

های توزیعی از الگوی خودتوضیحی با وقفه اثر نرخ تورم بر نابرابری درآمدیتحلیل نامتقارنی  برای ،پژوهشدر این 
 دهدرصد ثروتمندترین به  دهاز سهم  ،. برای این منظورشده استغیرخطی )الگوی نامتقارن( در دو قالب استفاده 

ست با توجه خدر قالب ن ،چنین. همشده استدرصد فقیرترین برای بررسی نابرابری توزیع درآمد در ایران استفاده 
رانه تولید ناخالص داخلی حقیقی و مجذور آن و نسبت مخارج نرخ بیکاری، س برآوردها از به تورم کل سبد در

قالب  در متغیر اثرگذار بر نابرابری درآمدی استفاده شده است. عنوان بهنیز  اجتماعی دولت به تولید ناخالص داخلی
 کاالیی بر نابرابری مورد بررسی قرار گرفته است. های گروهنامتقارنی تورم در  اثرگذاریهای کاالیی(  دوم )قالب گروه

سبد کل کاالها و  بیانگر این است که تورمهای بلندمدت در قالب اول )با توجه سبد کل کاالها و خدمات(  یافته
اثرگذاری  مفهوم که ضمن برابر بودن اندازهبر نابرابری درآمد همراه است. بدین  با اثر متقارن و مستقیمخدمات 
با اثری  هنگام افزایشبر نابرابری درآمد، این عامل  های تورم در سبد کل کاالها و خدمات ها و کاهش افزایش

مد را اری نامطلوب تورم بر نابرابری درآاثرگذ .استنامطلوب و هنگام کاهش با اثری مطلوب بر نابرابری درآمد همراه 
 های پایین درآمدی دانست. و قدرت خرید گروه های انتقالی دولت اختتوان ناشی از اثر نامطلوب تورم بر پرد می

درآمدی اثرگذار نامتقارن بر نابرابری  به صورتنرخ بیکاری  اثر متقارن تورم در سبد کل کاالها و خدمات، برخالف
اثر معناداری بر ها در نرخ بیکاری  است. نوع اثر این عامل نیز مستقیم است. بدین توضیح که نخست، افزایش

1/131/700/104

ها در نرخ تورم گروه پوشاک نیز در بلندمدت با اثر  ونقل و ارتباطات، افزایش ها در تورم حمل همانند افزایش
 ها در تورم گروه پوشاک در بلندمدت ولی برخالف آن، کاهش ،معناداری بر نابرابری درآمدی در ایران همراه نیست

درصد کاهش در نرخ تورم  91ازای به ،دیگر بیان ابرابری درآمد در ایران دارد. بهبر ن ی( اثر مطلوب19/9)با ضریب 
 شود. درصد برابرتر می 9/91گروه پوشاک نابرابری درآمد 

 
 ضرایب بلندمدت در برآورد الگو در قالب دوم :03 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
         99/9  71/9  914/1  
         29/1  24/2  197/1  

              29/9  76/9  113/1  
              11/1-  47/9-  931/1  
               92/1-  17/1-  942/1  
               14/1  22/1  124/1  
          22/1  91/2  142/1  
          21/1  61/9  917/1  
            43/1-  91/2-  149/1  
            47/1-  99/2-  146/1  

              14/1-  61/9-  911/1  
              93/1-  91/9-  241/1  
             11/1  67/9  999/1  
             19/9  73/9  116/1  

 
 گیری و نتیجه بحث

های توزیعی از الگوی خودتوضیحی با وقفه اثر نرخ تورم بر نابرابری درآمدیتحلیل نامتقارنی  برای ،پژوهشدر این 
 دهدرصد ثروتمندترین به  دهاز سهم  ،. برای این منظورشده استغیرخطی )الگوی نامتقارن( در دو قالب استفاده 

ست با توجه خدر قالب ن ،چنین. همشده استدرصد فقیرترین برای بررسی نابرابری توزیع درآمد در ایران استفاده 
رانه تولید ناخالص داخلی حقیقی و مجذور آن و نسبت مخارج نرخ بیکاری، س برآوردها از به تورم کل سبد در

قالب  در متغیر اثرگذار بر نابرابری درآمدی استفاده شده است. عنوان بهنیز  اجتماعی دولت به تولید ناخالص داخلی
 کاالیی بر نابرابری مورد بررسی قرار گرفته است. های گروهنامتقارنی تورم در  اثرگذاریهای کاالیی(  دوم )قالب گروه

سبد کل کاالها و  بیانگر این است که تورمهای بلندمدت در قالب اول )با توجه سبد کل کاالها و خدمات(  یافته
اثرگذاری  مفهوم که ضمن برابر بودن اندازهبر نابرابری درآمد همراه است. بدین  با اثر متقارن و مستقیمخدمات 
با اثری  هنگام افزایشبر نابرابری درآمد، این عامل  های تورم در سبد کل کاالها و خدمات ها و کاهش افزایش

مد را اری نامطلوب تورم بر نابرابری درآاثرگذ .استنامطلوب و هنگام کاهش با اثری مطلوب بر نابرابری درآمد همراه 
 های پایین درآمدی دانست. و قدرت خرید گروه های انتقالی دولت اختتوان ناشی از اثر نامطلوب تورم بر پرد می

درآمدی اثرگذار نامتقارن بر نابرابری  به صورتنرخ بیکاری  اثر متقارن تورم در سبد کل کاالها و خدمات، برخالف
اثر معناداری بر ها در نرخ بیکاری  است. نوع اثر این عامل نیز مستقیم است. بدین توضیح که نخست، افزایش

0/212/240/037

ها در نرخ تورم گروه پوشاک نیز در بلندمدت با اثر  ونقل و ارتباطات، افزایش ها در تورم حمل همانند افزایش
 ها در تورم گروه پوشاک در بلندمدت ولی برخالف آن، کاهش ،معناداری بر نابرابری درآمدی در ایران همراه نیست

درصد کاهش در نرخ تورم  91ازای به ،دیگر بیان ابرابری درآمد در ایران دارد. بهبر ن ی( اثر مطلوب19/9)با ضریب 
 شود. درصد برابرتر می 9/91گروه پوشاک نابرابری درآمد 

 
 ضرایب بلندمدت در برآورد الگو در قالب دوم :03 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
         99/9  71/9  914/1  
         29/1  24/2  197/1  

              29/9  76/9  113/1  
              11/1-  47/9-  931/1  
               92/1-  17/1-  942/1  
               14/1  22/1  124/1  
          22/1  91/2  142/1  
          21/1  61/9  917/1  
            43/1-  91/2-  149/1  
            47/1-  99/2-  146/1  

              14/1-  61/9-  911/1  
              93/1-  91/9-  241/1  
             11/1  67/9  999/1  
             19/9  73/9  116/1  

 
 گیری و نتیجه بحث

های توزیعی از الگوی خودتوضیحی با وقفه اثر نرخ تورم بر نابرابری درآمدیتحلیل نامتقارنی  برای ،پژوهشدر این 
 دهدرصد ثروتمندترین به  دهاز سهم  ،. برای این منظورشده استغیرخطی )الگوی نامتقارن( در دو قالب استفاده 

ست با توجه خدر قالب ن ،چنین. همشده استدرصد فقیرترین برای بررسی نابرابری توزیع درآمد در ایران استفاده 
رانه تولید ناخالص داخلی حقیقی و مجذور آن و نسبت مخارج نرخ بیکاری، س برآوردها از به تورم کل سبد در

قالب  در متغیر اثرگذار بر نابرابری درآمدی استفاده شده است. عنوان بهنیز  اجتماعی دولت به تولید ناخالص داخلی
 کاالیی بر نابرابری مورد بررسی قرار گرفته است. های گروهنامتقارنی تورم در  اثرگذاریهای کاالیی(  دوم )قالب گروه

سبد کل کاالها و  بیانگر این است که تورمهای بلندمدت در قالب اول )با توجه سبد کل کاالها و خدمات(  یافته
اثرگذاری  مفهوم که ضمن برابر بودن اندازهبر نابرابری درآمد همراه است. بدین  با اثر متقارن و مستقیمخدمات 
با اثری  هنگام افزایشبر نابرابری درآمد، این عامل  های تورم در سبد کل کاالها و خدمات ها و کاهش افزایش

مد را اری نامطلوب تورم بر نابرابری درآاثرگذ .استنامطلوب و هنگام کاهش با اثری مطلوب بر نابرابری درآمد همراه 
 های پایین درآمدی دانست. و قدرت خرید گروه های انتقالی دولت اختتوان ناشی از اثر نامطلوب تورم بر پرد می

درآمدی اثرگذار نامتقارن بر نابرابری  به صورتنرخ بیکاری  اثر متقارن تورم در سبد کل کاالها و خدمات، برخالف
اثر معناداری بر ها در نرخ بیکاری  است. نوع اثر این عامل نیز مستقیم است. بدین توضیح که نخست، افزایش

1/231/760/095

ها در نرخ تورم گروه پوشاک نیز در بلندمدت با اثر  ونقل و ارتباطات، افزایش ها در تورم حمل همانند افزایش
 ها در تورم گروه پوشاک در بلندمدت ولی برخالف آن، کاهش ،معناداری بر نابرابری درآمدی در ایران همراه نیست

درصد کاهش در نرخ تورم  91ازای به ،دیگر بیان ابرابری درآمد در ایران دارد. بهبر ن ی( اثر مطلوب19/9)با ضریب 
 شود. درصد برابرتر می 9/91گروه پوشاک نابرابری درآمد 

 
 ضرایب بلندمدت در برآورد الگو در قالب دوم :03 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
         99/9  71/9  914/1  
         29/1  24/2  197/1  

              29/9  76/9  113/1  
              11/1-  47/9-  931/1  
               92/1-  17/1-  942/1  
               14/1  22/1  124/1  
          22/1  91/2  142/1  
          21/1  61/9  917/1  
            43/1-  91/2-  149/1  
            47/1-  99/2-  146/1  

              14/1-  61/9-  911/1  
              93/1-  91/9-  241/1  
             11/1  67/9  999/1  
             19/9  73/9  116/1  

 
 گیری و نتیجه بحث

های توزیعی از الگوی خودتوضیحی با وقفه اثر نرخ تورم بر نابرابری درآمدیتحلیل نامتقارنی  برای ،پژوهشدر این 
 دهدرصد ثروتمندترین به  دهاز سهم  ،. برای این منظورشده استغیرخطی )الگوی نامتقارن( در دو قالب استفاده 

ست با توجه خدر قالب ن ،چنین. همشده استدرصد فقیرترین برای بررسی نابرابری توزیع درآمد در ایران استفاده 
رانه تولید ناخالص داخلی حقیقی و مجذور آن و نسبت مخارج نرخ بیکاری، س برآوردها از به تورم کل سبد در

قالب  در متغیر اثرگذار بر نابرابری درآمدی استفاده شده است. عنوان بهنیز  اجتماعی دولت به تولید ناخالص داخلی
 کاالیی بر نابرابری مورد بررسی قرار گرفته است. های گروهنامتقارنی تورم در  اثرگذاریهای کاالیی(  دوم )قالب گروه

سبد کل کاالها و  بیانگر این است که تورمهای بلندمدت در قالب اول )با توجه سبد کل کاالها و خدمات(  یافته
اثرگذاری  مفهوم که ضمن برابر بودن اندازهبر نابرابری درآمد همراه است. بدین  با اثر متقارن و مستقیمخدمات 
با اثری  هنگام افزایشبر نابرابری درآمد، این عامل  های تورم در سبد کل کاالها و خدمات ها و کاهش افزایش

مد را اری نامطلوب تورم بر نابرابری درآاثرگذ .استنامطلوب و هنگام کاهش با اثری مطلوب بر نابرابری درآمد همراه 
 های پایین درآمدی دانست. و قدرت خرید گروه های انتقالی دولت اختتوان ناشی از اثر نامطلوب تورم بر پرد می

درآمدی اثرگذار نامتقارن بر نابرابری  به صورتنرخ بیکاری  اثر متقارن تورم در سبد کل کاالها و خدمات، برخالف
اثر معناداری بر ها در نرخ بیکاری  است. نوع اثر این عامل نیز مستقیم است. بدین توضیح که نخست، افزایش

-0/88-1/470/158

ها در نرخ تورم گروه پوشاک نیز در بلندمدت با اثر  ونقل و ارتباطات، افزایش ها در تورم حمل همانند افزایش
 ها در تورم گروه پوشاک در بلندمدت ولی برخالف آن، کاهش ،معناداری بر نابرابری درآمدی در ایران همراه نیست

درصد کاهش در نرخ تورم  91ازای به ،دیگر بیان ابرابری درآمد در ایران دارد. بهبر ن ی( اثر مطلوب19/9)با ضریب 
 شود. درصد برابرتر می 9/91گروه پوشاک نابرابری درآمد 

 
 ضرایب بلندمدت در برآورد الگو در قالب دوم :03 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
         99/9  71/9  914/1  
         29/1  24/2  197/1  

              29/9  76/9  113/1  
              11/1-  47/9-  931/1  
               92/1-  17/1-  942/1  
               14/1  22/1  124/1  
          22/1  91/2  142/1  
          21/1  61/9  917/1  
            43/1-  91/2-  149/1  
            47/1-  99/2-  146/1  

              14/1-  61/9-  911/1  
              93/1-  91/9-  241/1  
             11/1  67/9  999/1  
             19/9  73/9  116/1  

 
 گیری و نتیجه بحث

های توزیعی از الگوی خودتوضیحی با وقفه اثر نرخ تورم بر نابرابری درآمدیتحلیل نامتقارنی  برای ،پژوهشدر این 
 دهدرصد ثروتمندترین به  دهاز سهم  ،. برای این منظورشده استغیرخطی )الگوی نامتقارن( در دو قالب استفاده 

ست با توجه خدر قالب ن ،چنین. همشده استدرصد فقیرترین برای بررسی نابرابری توزیع درآمد در ایران استفاده 
رانه تولید ناخالص داخلی حقیقی و مجذور آن و نسبت مخارج نرخ بیکاری، س برآوردها از به تورم کل سبد در

قالب  در متغیر اثرگذار بر نابرابری درآمدی استفاده شده است. عنوان بهنیز  اجتماعی دولت به تولید ناخالص داخلی
 کاالیی بر نابرابری مورد بررسی قرار گرفته است. های گروهنامتقارنی تورم در  اثرگذاریهای کاالیی(  دوم )قالب گروه

سبد کل کاالها و  بیانگر این است که تورمهای بلندمدت در قالب اول )با توجه سبد کل کاالها و خدمات(  یافته
اثرگذاری  مفهوم که ضمن برابر بودن اندازهبر نابرابری درآمد همراه است. بدین  با اثر متقارن و مستقیمخدمات 
با اثری  هنگام افزایشبر نابرابری درآمد، این عامل  های تورم در سبد کل کاالها و خدمات ها و کاهش افزایش

مد را اری نامطلوب تورم بر نابرابری درآاثرگذ .استنامطلوب و هنگام کاهش با اثری مطلوب بر نابرابری درآمد همراه 
 های پایین درآمدی دانست. و قدرت خرید گروه های انتقالی دولت اختتوان ناشی از اثر نامطلوب تورم بر پرد می

درآمدی اثرگذار نامتقارن بر نابرابری  به صورتنرخ بیکاری  اثر متقارن تورم در سبد کل کاالها و خدمات، برخالف
اثر معناداری بر ها در نرخ بیکاری  است. نوع اثر این عامل نیز مستقیم است. بدین توضیح که نخست، افزایش

-0/12-0/970/342

ها در نرخ تورم گروه پوشاک نیز در بلندمدت با اثر  ونقل و ارتباطات، افزایش ها در تورم حمل همانند افزایش
 ها در تورم گروه پوشاک در بلندمدت ولی برخالف آن، کاهش ،معناداری بر نابرابری درآمدی در ایران همراه نیست

درصد کاهش در نرخ تورم  91ازای به ،دیگر بیان ابرابری درآمد در ایران دارد. بهبر ن ی( اثر مطلوب19/9)با ضریب 
 شود. درصد برابرتر می 9/91گروه پوشاک نابرابری درآمد 

 
 ضرایب بلندمدت در برآورد الگو در قالب دوم :03 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
         99/9  71/9  914/1  
         29/1  24/2  197/1  

              29/9  76/9  113/1  
              11/1-  47/9-  931/1  
               92/1-  17/1-  942/1  
               14/1  22/1  124/1  
          22/1  91/2  142/1  
          21/1  61/9  917/1  
            43/1-  91/2-  149/1  
            47/1-  99/2-  146/1  

              14/1-  61/9-  911/1  
              93/1-  91/9-  241/1  
             11/1  67/9  999/1  
             19/9  73/9  116/1  

 
 گیری و نتیجه بحث

های توزیعی از الگوی خودتوضیحی با وقفه اثر نرخ تورم بر نابرابری درآمدیتحلیل نامتقارنی  برای ،پژوهشدر این 
 دهدرصد ثروتمندترین به  دهاز سهم  ،. برای این منظورشده استغیرخطی )الگوی نامتقارن( در دو قالب استفاده 

ست با توجه خدر قالب ن ،چنین. همشده استدرصد فقیرترین برای بررسی نابرابری توزیع درآمد در ایران استفاده 
رانه تولید ناخالص داخلی حقیقی و مجذور آن و نسبت مخارج نرخ بیکاری، س برآوردها از به تورم کل سبد در

قالب  در متغیر اثرگذار بر نابرابری درآمدی استفاده شده است. عنوان بهنیز  اجتماعی دولت به تولید ناخالص داخلی
 کاالیی بر نابرابری مورد بررسی قرار گرفته است. های گروهنامتقارنی تورم در  اثرگذاریهای کاالیی(  دوم )قالب گروه

سبد کل کاالها و  بیانگر این است که تورمهای بلندمدت در قالب اول )با توجه سبد کل کاالها و خدمات(  یافته
اثرگذاری  مفهوم که ضمن برابر بودن اندازهبر نابرابری درآمد همراه است. بدین  با اثر متقارن و مستقیمخدمات 
با اثری  هنگام افزایشبر نابرابری درآمد، این عامل  های تورم در سبد کل کاالها و خدمات ها و کاهش افزایش

مد را اری نامطلوب تورم بر نابرابری درآاثرگذ .استنامطلوب و هنگام کاهش با اثری مطلوب بر نابرابری درآمد همراه 
 های پایین درآمدی دانست. و قدرت خرید گروه های انتقالی دولت اختتوان ناشی از اثر نامطلوب تورم بر پرد می

درآمدی اثرگذار نامتقارن بر نابرابری  به صورتنرخ بیکاری  اثر متقارن تورم در سبد کل کاالها و خدمات، برخالف
اثر معناداری بر ها در نرخ بیکاری  است. نوع اثر این عامل نیز مستقیم است. بدین توضیح که نخست، افزایش

0/040/220/824

ها در نرخ تورم گروه پوشاک نیز در بلندمدت با اثر  ونقل و ارتباطات، افزایش ها در تورم حمل همانند افزایش
 ها در تورم گروه پوشاک در بلندمدت ولی برخالف آن، کاهش ،معناداری بر نابرابری درآمدی در ایران همراه نیست

درصد کاهش در نرخ تورم  91ازای به ،دیگر بیان ابرابری درآمد در ایران دارد. بهبر ن ی( اثر مطلوب19/9)با ضریب 
 شود. درصد برابرتر می 9/91گروه پوشاک نابرابری درآمد 

 
 ضرایب بلندمدت در برآورد الگو در قالب دوم :03 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
         99/9  71/9  914/1  
         29/1  24/2  197/1  

              29/9  76/9  113/1  
              11/1-  47/9-  931/1  
               92/1-  17/1-  942/1  
               14/1  22/1  124/1  
          22/1  91/2  142/1  
          21/1  61/9  917/1  
            43/1-  91/2-  149/1  
            47/1-  99/2-  146/1  

              14/1-  61/9-  911/1  
              93/1-  91/9-  241/1  
             11/1  67/9  999/1  
             19/9  73/9  116/1  

 
 گیری و نتیجه بحث

های توزیعی از الگوی خودتوضیحی با وقفه اثر نرخ تورم بر نابرابری درآمدیتحلیل نامتقارنی  برای ،پژوهشدر این 
 دهدرصد ثروتمندترین به  دهاز سهم  ،. برای این منظورشده استغیرخطی )الگوی نامتقارن( در دو قالب استفاده 

ست با توجه خدر قالب ن ،چنین. همشده استدرصد فقیرترین برای بررسی نابرابری توزیع درآمد در ایران استفاده 
رانه تولید ناخالص داخلی حقیقی و مجذور آن و نسبت مخارج نرخ بیکاری، س برآوردها از به تورم کل سبد در

قالب  در متغیر اثرگذار بر نابرابری درآمدی استفاده شده است. عنوان بهنیز  اجتماعی دولت به تولید ناخالص داخلی
 کاالیی بر نابرابری مورد بررسی قرار گرفته است. های گروهنامتقارنی تورم در  اثرگذاریهای کاالیی(  دوم )قالب گروه

سبد کل کاالها و  بیانگر این است که تورمهای بلندمدت در قالب اول )با توجه سبد کل کاالها و خدمات(  یافته
اثرگذاری  مفهوم که ضمن برابر بودن اندازهبر نابرابری درآمد همراه است. بدین  با اثر متقارن و مستقیمخدمات 
با اثری  هنگام افزایشبر نابرابری درآمد، این عامل  های تورم در سبد کل کاالها و خدمات ها و کاهش افزایش

مد را اری نامطلوب تورم بر نابرابری درآاثرگذ .استنامطلوب و هنگام کاهش با اثری مطلوب بر نابرابری درآمد همراه 
 های پایین درآمدی دانست. و قدرت خرید گروه های انتقالی دولت اختتوان ناشی از اثر نامطلوب تورم بر پرد می

درآمدی اثرگذار نامتقارن بر نابرابری  به صورتنرخ بیکاری  اثر متقارن تورم در سبد کل کاالها و خدمات، برخالف
اثر معناداری بر ها در نرخ بیکاری  است. نوع اثر این عامل نیز مستقیم است. بدین توضیح که نخست، افزایش

0/222/180/042

ها در نرخ تورم گروه پوشاک نیز در بلندمدت با اثر  ونقل و ارتباطات، افزایش ها در تورم حمل همانند افزایش
 ها در تورم گروه پوشاک در بلندمدت ولی برخالف آن، کاهش ،معناداری بر نابرابری درآمدی در ایران همراه نیست

درصد کاهش در نرخ تورم  91ازای به ،دیگر بیان ابرابری درآمد در ایران دارد. بهبر ن ی( اثر مطلوب19/9)با ضریب 
 شود. درصد برابرتر می 9/91گروه پوشاک نابرابری درآمد 

 
 ضرایب بلندمدت در برآورد الگو در قالب دوم :03 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
         99/9  71/9  914/1  
         29/1  24/2  197/1  

              29/9  76/9  113/1  
              11/1-  47/9-  931/1  
               92/1-  17/1-  942/1  
               14/1  22/1  124/1  
          22/1  91/2  142/1  
          21/1  61/9  917/1  
            43/1-  91/2-  149/1  
            47/1-  99/2-  146/1  

              14/1-  61/9-  911/1  
              93/1-  91/9-  241/1  
             11/1  67/9  999/1  
             19/9  73/9  116/1  

 
 گیری و نتیجه بحث

های توزیعی از الگوی خودتوضیحی با وقفه اثر نرخ تورم بر نابرابری درآمدیتحلیل نامتقارنی  برای ،پژوهشدر این 
 دهدرصد ثروتمندترین به  دهاز سهم  ،. برای این منظورشده استغیرخطی )الگوی نامتقارن( در دو قالب استفاده 

ست با توجه خدر قالب ن ،چنین. همشده استدرصد فقیرترین برای بررسی نابرابری توزیع درآمد در ایران استفاده 
رانه تولید ناخالص داخلی حقیقی و مجذور آن و نسبت مخارج نرخ بیکاری، س برآوردها از به تورم کل سبد در

قالب  در متغیر اثرگذار بر نابرابری درآمدی استفاده شده است. عنوان بهنیز  اجتماعی دولت به تولید ناخالص داخلی
 کاالیی بر نابرابری مورد بررسی قرار گرفته است. های گروهنامتقارنی تورم در  اثرگذاریهای کاالیی(  دوم )قالب گروه

سبد کل کاالها و  بیانگر این است که تورمهای بلندمدت در قالب اول )با توجه سبد کل کاالها و خدمات(  یافته
اثرگذاری  مفهوم که ضمن برابر بودن اندازهبر نابرابری درآمد همراه است. بدین  با اثر متقارن و مستقیمخدمات 
با اثری  هنگام افزایشبر نابرابری درآمد، این عامل  های تورم در سبد کل کاالها و خدمات ها و کاهش افزایش

مد را اری نامطلوب تورم بر نابرابری درآاثرگذ .استنامطلوب و هنگام کاهش با اثری مطلوب بر نابرابری درآمد همراه 
 های پایین درآمدی دانست. و قدرت خرید گروه های انتقالی دولت اختتوان ناشی از اثر نامطلوب تورم بر پرد می

درآمدی اثرگذار نامتقارن بر نابرابری  به صورتنرخ بیکاری  اثر متقارن تورم در سبد کل کاالها و خدمات، برخالف
اثر معناداری بر ها در نرخ بیکاری  است. نوع اثر این عامل نیز مستقیم است. بدین توضیح که نخست، افزایش

0/201/690/107

ها در نرخ تورم گروه پوشاک نیز در بلندمدت با اثر  ونقل و ارتباطات، افزایش ها در تورم حمل همانند افزایش
 ها در تورم گروه پوشاک در بلندمدت ولی برخالف آن، کاهش ،معناداری بر نابرابری درآمدی در ایران همراه نیست

درصد کاهش در نرخ تورم  91ازای به ،دیگر بیان ابرابری درآمد در ایران دارد. بهبر ن ی( اثر مطلوب19/9)با ضریب 
 شود. درصد برابرتر می 9/91گروه پوشاک نابرابری درآمد 

 
 ضرایب بلندمدت در برآورد الگو در قالب دوم :03 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
         99/9  71/9  914/1  
         29/1  24/2  197/1  

              29/9  76/9  113/1  
              11/1-  47/9-  931/1  
               92/1-  17/1-  942/1  
               14/1  22/1  124/1  
          22/1  91/2  142/1  
          21/1  61/9  917/1  
            43/1-  91/2-  149/1  
            47/1-  99/2-  146/1  

              14/1-  61/9-  911/1  
              93/1-  91/9-  241/1  
             11/1  67/9  999/1  
             19/9  73/9  116/1  

 
 گیری و نتیجه بحث

های توزیعی از الگوی خودتوضیحی با وقفه اثر نرخ تورم بر نابرابری درآمدیتحلیل نامتقارنی  برای ،پژوهشدر این 
 دهدرصد ثروتمندترین به  دهاز سهم  ،. برای این منظورشده استغیرخطی )الگوی نامتقارن( در دو قالب استفاده 

ست با توجه خدر قالب ن ،چنین. همشده استدرصد فقیرترین برای بررسی نابرابری توزیع درآمد در ایران استفاده 
رانه تولید ناخالص داخلی حقیقی و مجذور آن و نسبت مخارج نرخ بیکاری، س برآوردها از به تورم کل سبد در

قالب  در متغیر اثرگذار بر نابرابری درآمدی استفاده شده است. عنوان بهنیز  اجتماعی دولت به تولید ناخالص داخلی
 کاالیی بر نابرابری مورد بررسی قرار گرفته است. های گروهنامتقارنی تورم در  اثرگذاریهای کاالیی(  دوم )قالب گروه

سبد کل کاالها و  بیانگر این است که تورمهای بلندمدت در قالب اول )با توجه سبد کل کاالها و خدمات(  یافته
اثرگذاری  مفهوم که ضمن برابر بودن اندازهبر نابرابری درآمد همراه است. بدین  با اثر متقارن و مستقیمخدمات 
با اثری  هنگام افزایشبر نابرابری درآمد، این عامل  های تورم در سبد کل کاالها و خدمات ها و کاهش افزایش

مد را اری نامطلوب تورم بر نابرابری درآاثرگذ .استنامطلوب و هنگام کاهش با اثری مطلوب بر نابرابری درآمد همراه 
 های پایین درآمدی دانست. و قدرت خرید گروه های انتقالی دولت اختتوان ناشی از اثر نامطلوب تورم بر پرد می

درآمدی اثرگذار نامتقارن بر نابرابری  به صورتنرخ بیکاری  اثر متقارن تورم در سبد کل کاالها و خدمات، برخالف
اثر معناداری بر ها در نرخ بیکاری  است. نوع اثر این عامل نیز مستقیم است. بدین توضیح که نخست، افزایش

-0/45-2/190/041

ها در نرخ تورم گروه پوشاک نیز در بلندمدت با اثر  ونقل و ارتباطات، افزایش ها در تورم حمل همانند افزایش
 ها در تورم گروه پوشاک در بلندمدت ولی برخالف آن، کاهش ،معناداری بر نابرابری درآمدی در ایران همراه نیست

درصد کاهش در نرخ تورم  91ازای به ،دیگر بیان ابرابری درآمد در ایران دارد. بهبر ن ی( اثر مطلوب19/9)با ضریب 
 شود. درصد برابرتر می 9/91گروه پوشاک نابرابری درآمد 

 
 ضرایب بلندمدت در برآورد الگو در قالب دوم :03 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
         99/9  71/9  914/1  
         29/1  24/2  197/1  

              29/9  76/9  113/1  
              11/1-  47/9-  931/1  
               92/1-  17/1-  942/1  
               14/1  22/1  124/1  
          22/1  91/2  142/1  
          21/1  61/9  917/1  
            43/1-  91/2-  149/1  
            47/1-  99/2-  146/1  

              14/1-  61/9-  911/1  
              93/1-  91/9-  241/1  
             11/1  67/9  999/1  
             19/9  73/9  116/1  

 
 گیری و نتیجه بحث

های توزیعی از الگوی خودتوضیحی با وقفه اثر نرخ تورم بر نابرابری درآمدیتحلیل نامتقارنی  برای ،پژوهشدر این 
 دهدرصد ثروتمندترین به  دهاز سهم  ،. برای این منظورشده استغیرخطی )الگوی نامتقارن( در دو قالب استفاده 

ست با توجه خدر قالب ن ،چنین. همشده استدرصد فقیرترین برای بررسی نابرابری توزیع درآمد در ایران استفاده 
رانه تولید ناخالص داخلی حقیقی و مجذور آن و نسبت مخارج نرخ بیکاری، س برآوردها از به تورم کل سبد در

قالب  در متغیر اثرگذار بر نابرابری درآمدی استفاده شده است. عنوان بهنیز  اجتماعی دولت به تولید ناخالص داخلی
 کاالیی بر نابرابری مورد بررسی قرار گرفته است. های گروهنامتقارنی تورم در  اثرگذاریهای کاالیی(  دوم )قالب گروه

سبد کل کاالها و  بیانگر این است که تورمهای بلندمدت در قالب اول )با توجه سبد کل کاالها و خدمات(  یافته
اثرگذاری  مفهوم که ضمن برابر بودن اندازهبر نابرابری درآمد همراه است. بدین  با اثر متقارن و مستقیمخدمات 
با اثری  هنگام افزایشبر نابرابری درآمد، این عامل  های تورم در سبد کل کاالها و خدمات ها و کاهش افزایش

مد را اری نامطلوب تورم بر نابرابری درآاثرگذ .استنامطلوب و هنگام کاهش با اثری مطلوب بر نابرابری درآمد همراه 
 های پایین درآمدی دانست. و قدرت خرید گروه های انتقالی دولت اختتوان ناشی از اثر نامطلوب تورم بر پرد می

درآمدی اثرگذار نامتقارن بر نابرابری  به صورتنرخ بیکاری  اثر متقارن تورم در سبد کل کاالها و خدمات، برخالف
اثر معناداری بر ها در نرخ بیکاری  است. نوع اثر این عامل نیز مستقیم است. بدین توضیح که نخست، افزایش

-0/47-2/130/046

ها در نرخ تورم گروه پوشاک نیز در بلندمدت با اثر  ونقل و ارتباطات، افزایش ها در تورم حمل همانند افزایش
 ها در تورم گروه پوشاک در بلندمدت ولی برخالف آن، کاهش ،معناداری بر نابرابری درآمدی در ایران همراه نیست

درصد کاهش در نرخ تورم  91ازای به ،دیگر بیان ابرابری درآمد در ایران دارد. بهبر ن ی( اثر مطلوب19/9)با ضریب 
 شود. درصد برابرتر می 9/91گروه پوشاک نابرابری درآمد 

 
 ضرایب بلندمدت در برآورد الگو در قالب دوم :03 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
         99/9  71/9  914/1  
         29/1  24/2  197/1  

              29/9  76/9  113/1  
              11/1-  47/9-  931/1  
               92/1-  17/1-  942/1  
               14/1  22/1  124/1  
          22/1  91/2  142/1  
          21/1  61/9  917/1  
            43/1-  91/2-  149/1  
            47/1-  99/2-  146/1  

              14/1-  61/9-  911/1  
              93/1-  91/9-  241/1  
             11/1  67/9  999/1  
             19/9  73/9  116/1  

 
 گیری و نتیجه بحث

های توزیعی از الگوی خودتوضیحی با وقفه اثر نرخ تورم بر نابرابری درآمدیتحلیل نامتقارنی  برای ،پژوهشدر این 
 دهدرصد ثروتمندترین به  دهاز سهم  ،. برای این منظورشده استغیرخطی )الگوی نامتقارن( در دو قالب استفاده 

ست با توجه خدر قالب ن ،چنین. همشده استدرصد فقیرترین برای بررسی نابرابری توزیع درآمد در ایران استفاده 
رانه تولید ناخالص داخلی حقیقی و مجذور آن و نسبت مخارج نرخ بیکاری، س برآوردها از به تورم کل سبد در

قالب  در متغیر اثرگذار بر نابرابری درآمدی استفاده شده است. عنوان بهنیز  اجتماعی دولت به تولید ناخالص داخلی
 کاالیی بر نابرابری مورد بررسی قرار گرفته است. های گروهنامتقارنی تورم در  اثرگذاریهای کاالیی(  دوم )قالب گروه

سبد کل کاالها و  بیانگر این است که تورمهای بلندمدت در قالب اول )با توجه سبد کل کاالها و خدمات(  یافته
اثرگذاری  مفهوم که ضمن برابر بودن اندازهبر نابرابری درآمد همراه است. بدین  با اثر متقارن و مستقیمخدمات 
با اثری  هنگام افزایشبر نابرابری درآمد، این عامل  های تورم در سبد کل کاالها و خدمات ها و کاهش افزایش

مد را اری نامطلوب تورم بر نابرابری درآاثرگذ .استنامطلوب و هنگام کاهش با اثری مطلوب بر نابرابری درآمد همراه 
 های پایین درآمدی دانست. و قدرت خرید گروه های انتقالی دولت اختتوان ناشی از اثر نامطلوب تورم بر پرد می

درآمدی اثرگذار نامتقارن بر نابرابری  به صورتنرخ بیکاری  اثر متقارن تورم در سبد کل کاالها و خدمات، برخالف
اثر معناداری بر ها در نرخ بیکاری  است. نوع اثر این عامل نیز مستقیم است. بدین توضیح که نخست، افزایش

-0/84-1/680/109

ها در نرخ تورم گروه پوشاک نیز در بلندمدت با اثر  ونقل و ارتباطات، افزایش ها در تورم حمل همانند افزایش
 ها در تورم گروه پوشاک در بلندمدت ولی برخالف آن، کاهش ،معناداری بر نابرابری درآمدی در ایران همراه نیست

درصد کاهش در نرخ تورم  91ازای به ،دیگر بیان ابرابری درآمد در ایران دارد. بهبر ن ی( اثر مطلوب19/9)با ضریب 
 شود. درصد برابرتر می 9/91گروه پوشاک نابرابری درآمد 

 
 ضرایب بلندمدت در برآورد الگو در قالب دوم :03 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
         99/9  71/9  914/1  
         29/1  24/2  197/1  

              29/9  76/9  113/1  
              11/1-  47/9-  931/1  
               92/1-  17/1-  942/1  
               14/1  22/1  124/1  
          22/1  91/2  142/1  
          21/1  61/9  917/1  
            43/1-  91/2-  149/1  
            47/1-  99/2-  146/1  

              14/1-  61/9-  911/1  
              93/1-  91/9-  241/1  
             11/1  67/9  999/1  
             19/9  73/9  116/1  

 
 گیری و نتیجه بحث

های توزیعی از الگوی خودتوضیحی با وقفه اثر نرخ تورم بر نابرابری درآمدیتحلیل نامتقارنی  برای ،پژوهشدر این 
 دهدرصد ثروتمندترین به  دهاز سهم  ،. برای این منظورشده استغیرخطی )الگوی نامتقارن( در دو قالب استفاده 

ست با توجه خدر قالب ن ،چنین. همشده استدرصد فقیرترین برای بررسی نابرابری توزیع درآمد در ایران استفاده 
رانه تولید ناخالص داخلی حقیقی و مجذور آن و نسبت مخارج نرخ بیکاری، س برآوردها از به تورم کل سبد در

قالب  در متغیر اثرگذار بر نابرابری درآمدی استفاده شده است. عنوان بهنیز  اجتماعی دولت به تولید ناخالص داخلی
 کاالیی بر نابرابری مورد بررسی قرار گرفته است. های گروهنامتقارنی تورم در  اثرگذاریهای کاالیی(  دوم )قالب گروه

سبد کل کاالها و  بیانگر این است که تورمهای بلندمدت در قالب اول )با توجه سبد کل کاالها و خدمات(  یافته
اثرگذاری  مفهوم که ضمن برابر بودن اندازهبر نابرابری درآمد همراه است. بدین  با اثر متقارن و مستقیمخدمات 
با اثری  هنگام افزایشبر نابرابری درآمد، این عامل  های تورم در سبد کل کاالها و خدمات ها و کاهش افزایش

مد را اری نامطلوب تورم بر نابرابری درآاثرگذ .استنامطلوب و هنگام کاهش با اثری مطلوب بر نابرابری درآمد همراه 
 های پایین درآمدی دانست. و قدرت خرید گروه های انتقالی دولت اختتوان ناشی از اثر نامطلوب تورم بر پرد می

درآمدی اثرگذار نامتقارن بر نابرابری  به صورتنرخ بیکاری  اثر متقارن تورم در سبد کل کاالها و خدمات، برخالف
اثر معناداری بر ها در نرخ بیکاری  است. نوع اثر این عامل نیز مستقیم است. بدین توضیح که نخست، افزایش

-0/35-1/190/248

ها در نرخ تورم گروه پوشاک نیز در بلندمدت با اثر  ونقل و ارتباطات، افزایش ها در تورم حمل همانند افزایش
 ها در تورم گروه پوشاک در بلندمدت ولی برخالف آن، کاهش ،معناداری بر نابرابری درآمدی در ایران همراه نیست

درصد کاهش در نرخ تورم  91ازای به ،دیگر بیان ابرابری درآمد در ایران دارد. بهبر ن ی( اثر مطلوب19/9)با ضریب 
 شود. درصد برابرتر می 9/91گروه پوشاک نابرابری درآمد 

 
 ضرایب بلندمدت در برآورد الگو در قالب دوم :03 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
         99/9  71/9  914/1  
         29/1  24/2  197/1  

              29/9  76/9  113/1  
              11/1-  47/9-  931/1  
               92/1-  17/1-  942/1  
               14/1  22/1  124/1  
          22/1  91/2  142/1  
          21/1  61/9  917/1  
            43/1-  91/2-  149/1  
            47/1-  99/2-  146/1  

              14/1-  61/9-  911/1  
              93/1-  91/9-  241/1  
             11/1  67/9  999/1  
             19/9  73/9  116/1  

 
 گیری و نتیجه بحث

های توزیعی از الگوی خودتوضیحی با وقفه اثر نرخ تورم بر نابرابری درآمدیتحلیل نامتقارنی  برای ،پژوهشدر این 
 دهدرصد ثروتمندترین به  دهاز سهم  ،. برای این منظورشده استغیرخطی )الگوی نامتقارن( در دو قالب استفاده 

ست با توجه خدر قالب ن ،چنین. همشده استدرصد فقیرترین برای بررسی نابرابری توزیع درآمد در ایران استفاده 
رانه تولید ناخالص داخلی حقیقی و مجذور آن و نسبت مخارج نرخ بیکاری، س برآوردها از به تورم کل سبد در

قالب  در متغیر اثرگذار بر نابرابری درآمدی استفاده شده است. عنوان بهنیز  اجتماعی دولت به تولید ناخالص داخلی
 کاالیی بر نابرابری مورد بررسی قرار گرفته است. های گروهنامتقارنی تورم در  اثرگذاریهای کاالیی(  دوم )قالب گروه

سبد کل کاالها و  بیانگر این است که تورمهای بلندمدت در قالب اول )با توجه سبد کل کاالها و خدمات(  یافته
اثرگذاری  مفهوم که ضمن برابر بودن اندازهبر نابرابری درآمد همراه است. بدین  با اثر متقارن و مستقیمخدمات 
با اثری  هنگام افزایشبر نابرابری درآمد، این عامل  های تورم در سبد کل کاالها و خدمات ها و کاهش افزایش

مد را اری نامطلوب تورم بر نابرابری درآاثرگذ .استنامطلوب و هنگام کاهش با اثری مطلوب بر نابرابری درآمد همراه 
 های پایین درآمدی دانست. و قدرت خرید گروه های انتقالی دولت اختتوان ناشی از اثر نامطلوب تورم بر پرد می

درآمدی اثرگذار نامتقارن بر نابرابری  به صورتنرخ بیکاری  اثر متقارن تورم در سبد کل کاالها و خدمات، برخالف
اثر معناداری بر ها در نرخ بیکاری  است. نوع اثر این عامل نیز مستقیم است. بدین توضیح که نخست، افزایش

0/901/670/111

ها در نرخ تورم گروه پوشاک نیز در بلندمدت با اثر  ونقل و ارتباطات، افزایش ها در تورم حمل همانند افزایش
 ها در تورم گروه پوشاک در بلندمدت ولی برخالف آن، کاهش ،معناداری بر نابرابری درآمدی در ایران همراه نیست

درصد کاهش در نرخ تورم  91ازای به ،دیگر بیان ابرابری درآمد در ایران دارد. بهبر ن ی( اثر مطلوب19/9)با ضریب 
 شود. درصد برابرتر می 9/91گروه پوشاک نابرابری درآمد 

 
 ضرایب بلندمدت در برآورد الگو در قالب دوم :03 جدول

 سطح احتمال tآماره  ضریب متغیرهای توضیحی
         99/9  71/9  914/1  
         29/1  24/2  197/1  

              29/9  76/9  113/1  
              11/1-  47/9-  931/1  
               92/1-  17/1-  942/1  
               14/1  22/1  124/1  
          22/1  91/2  142/1  
          21/1  61/9  917/1  
            43/1-  91/2-  149/1  
            47/1-  99/2-  146/1  

              14/1-  61/9-  911/1  
              93/1-  91/9-  241/1  
             11/1  67/9  999/1  
             19/9  73/9  116/1  

 
 گیری و نتیجه بحث

های توزیعی از الگوی خودتوضیحی با وقفه اثر نرخ تورم بر نابرابری درآمدیتحلیل نامتقارنی  برای ،پژوهشدر این 
 دهدرصد ثروتمندترین به  دهاز سهم  ،. برای این منظورشده استغیرخطی )الگوی نامتقارن( در دو قالب استفاده 

ست با توجه خدر قالب ن ،چنین. همشده استدرصد فقیرترین برای بررسی نابرابری توزیع درآمد در ایران استفاده 
رانه تولید ناخالص داخلی حقیقی و مجذور آن و نسبت مخارج نرخ بیکاری، س برآوردها از به تورم کل سبد در

قالب  در متغیر اثرگذار بر نابرابری درآمدی استفاده شده است. عنوان بهنیز  اجتماعی دولت به تولید ناخالص داخلی
 کاالیی بر نابرابری مورد بررسی قرار گرفته است. های گروهنامتقارنی تورم در  اثرگذاریهای کاالیی(  دوم )قالب گروه

سبد کل کاالها و  بیانگر این است که تورمهای بلندمدت در قالب اول )با توجه سبد کل کاالها و خدمات(  یافته
اثرگذاری  مفهوم که ضمن برابر بودن اندازهبر نابرابری درآمد همراه است. بدین  با اثر متقارن و مستقیمخدمات 
با اثری  هنگام افزایشبر نابرابری درآمد، این عامل  های تورم در سبد کل کاالها و خدمات ها و کاهش افزایش

مد را اری نامطلوب تورم بر نابرابری درآاثرگذ .استنامطلوب و هنگام کاهش با اثری مطلوب بر نابرابری درآمد همراه 
 های پایین درآمدی دانست. و قدرت خرید گروه های انتقالی دولت اختتوان ناشی از اثر نامطلوب تورم بر پرد می

درآمدی اثرگذار نامتقارن بر نابرابری  به صورتنرخ بیکاری  اثر متقارن تورم در سبد کل کاالها و خدمات، برخالف
اثر معناداری بر ها در نرخ بیکاری  است. نوع اثر این عامل نیز مستقیم است. بدین توضیح که نخست، افزایش

1/031/750/096

بحثونتیجهگیری

در این پژوهش، برای تحلیل نامتقارنی اثر نرخ تورم بر نابرابری درآمدی از الگوی خودتوضیحی با 
وقفه  های توزیعی غیرخطی )الگوی نامتقارن( در دو قالب استفاده شده است. برای این منظور، از سهم 
ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین برای بررسی نابرابری توزیع درآمد در ایران استفاده شده 
است. همچنین، در قالب نخست با توجه به تورم کل سبد در برآوردها از نرخ بیکاری، سرانه تولید 
ناخالص داخلی حقیقی و مجذور آن و نسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید ناخالص داخلی نیز به 
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عنوان متغیر اثرگذار بر نابرابری درآمدی استفاده شده است. در قالب دوم )قالب گروه های کاالیی( 
اثرگذاری نامتقارنی تورم در گروه های کاالیی بر نابرابری مورد بررسی قرار گرفته است.

یافته های بلندمدت در قالب اول )با توجه سبد کل کاالها و خدمات( بیانگر این است که تورم سبد 
کل کاالها و خدمات با اثر متقارن و مستقیم بر نابرابری درآمد همراه است. بدین مفهوم که ضمن برابر 
بودن اندازه اثرگذاری افزایش ها و کاهش های تورم در سبد کل کاالها و خدمات بر نابرابری درآمد، این 
عامل هنگام افزایش با اثری نامطلوب و هنگام کاهش با اثری مطلوب بر نابرابری درآمد همراه است. 
اثرگذاری نامطلوب تورم بر نابرابری درآمد را می توان ناشی از اثر نامطلوب تورم بر پرداخت های انتقالی 

دولت و قدرت خرید گروه های پایین درآمدی دانست.
برخالف اثر متقارن تورم در سبد کل کاالها و خدمات، نرخ بیکاری به صورت نامتقارن بر نابرابری 
افزایش ها در  این عامل نیز مستقیم است. بدین توضیح که نخست،  اثر  اثرگذار است. نوع  درآمدی 
نرخ بیکاری اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد، ولی کاهش ها در آن با کاهش در نابرابری درآمد 
)اثر مطلوب( همراه است. و دوم، از منظر آماری اندازه اثرگذاری مطلوِب کاهش ها در نرخ بیکاری بر 
نابرابری بیش از اندازة اثرگذاری نامطلوِب افزایش ها در نرخ بیکاری بر نابرابری درآمد است. به نظر 
می رسد در اقتصاد ایران، هنگام کاهش نرخ بیکاری نسبت بهره مندی از اشتغال زایی به سود نیروی 
کار غیرماهر بوده است، در صورتی که هنگام افزایش نرخ بیکاری تعادل بین خروج نیروی کار ماهر 

و غیرماهر حفظ شده است.
مخارج اجتماعی دولت با اثری معکوس بر نابرابری درآمد همراه است. بر اساس این، با افزایش 
)نامطلوب(  مطلوب  اثر  نوع  و  می یابد  )افزایش(  کاهش  نابرابری  دولت،  اجتماعی  مخارج  )کاهش( 
است. با توجه به اثرگذاری این نوع مخارج دولت در بهبود سطح درآمدی گروه های کم درآمد و اقشار 
ضعیف جامعه، اثر مطلوب مخارج اجتماعی دولت بر نابرابری قابل توجیه است و پیشنهاد می شود که 
سیاستگذاران اقتصادی در دولت با هدف کاهش نابرابری درآمدی، تاکید بیش تری بر افزایش سهم 

مخارج اجتماعی در الیحه بودجه داشته باشند.
سرانه تولید حقیقی، اثر مستقیم و مجذور آن اثر مستقیم بر نابرابری درآمد دارد. بر این مبنا، 
رابطه U شکل معکوس بین تولید سرانه و نابرابری درآمد برقرار است. بر اساس نظریه کوزنتس، رابطه 
U شکل بین تولید سرانه و نابرابری درآمد به دلیل تفاوت میان سطوح مختلف توسعه اقتصادی است. 
در قالب دوم که تمرکز بر تورم گروه های کاالها و خدمات قرار دارد، اهم نتایج بلندمدت و پیشنهادهای 

مرتبط به شرح زیر است:
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نامتقارن و مستقیم و تورم گروه مسکن،  اثر  • تورم گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها، و دخانیات 
سوخت و روشنایی اثر مستقیم و متقارن بر نابرابری درآمدی در ایران دارد. نکته جالب آن که اندازة 
اثرگذاری نامطلوِب افزایش ها در تورم گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات تقریباً بیش از 5 برابر 
اندازه اثرگذاری مطلوِب کاهش ها در آن است. با توجه به آن که سهم و وزن خوراکی ها و آشامیدنی ها 
در سبد مصرفی افراد خانوارهای کم درآمد در مقایسه با افراد و خانوارهای متوسط و غنی به نسبت 
باالتر است. تورم این گروه از کاالها، نابرابری درآمد را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد و با توجه 
به شکاف در اندازه اثرگذاری پیشنهاد می شود که با هدف تقلیل شکاف نابرابری درآمد، سیاستگذار 
و  سوخت  مسکن،  گروه  برای  نماید.  کاالها  از  گروه  این  تورم  کنترل  بر  بیش تری  تمرکز  اقتصادی 
روشنایی نیز با توجه به برابری اندازه اثر هنگام افزایش ها و کاهش ها و البته مطلوب بودن کاهش ها در 
تورم گروه مسکن، سوخت و روشنایی، اهتمام در جهت کنترل تورم گروه مسکن، سوخت و روشنایی 

و به ویژه اتخاذ سیاست هایی که معطوف به افزایش عرضه مسکن باشد پیشنهاد می شود.
نابرابری درآمد ندارد.  اثر معناداری بر  افزایش ها و کاهش ها در تورم گروه بهداشت و درمان   •
می توان اظهار داشت که با توجه به اندازه به نسبت باالی یارانه ها در بخش بهداشت و درمان و پوشش 
این گروه به طور معناداری بر  افزایش ها و کاهش ها در تورم  ایران،  اقتصاد  بیمه ای نسبتاً درخور در 

نابرابری درآمد اثرگذار نباشد.
• تورم گروه تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران، و هتل اثر متقارن و معکوس بر نابرابری 
درآمدی در ایران دارد. بر اساس ضرایب به دست آمده، اگرچه حساسیت باالی نابرابری درآمد نسبت به 
تورم این گروه از کاالها و خدمات ندارد، ولی افزایش تورمی در این گروه به کاهش نابرابری درآمدی 
منجر می شود و مطلوب به نظر می رسد. بر این مبنا، از حیث نابرابری درآمدی، پیشنهاد سیاستی در 
این باره می تواند عدم نگرانی از تورم در گروه تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران، و هتل باشد. 
به زعم نگارندگان شاید به دلیل استفاده باالتر و برخورداری بیش تر خانوارهایی با درآمد باال از کاالها 
و خدمات این گروه، افزایش نرخ تورم در این گروه می تواند به کاهش شکاف درآمدی بین اغنیا و 

فقرا بینجامد.
• تورم گروه اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه نیز مانند گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیات اثر نامتقارن و مستقیم بر نابرابری درآمدی در ایران دارد. با این تفاوت که تورم در گروه 
اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه تنها به هنگام افزایش بر نابرابری درآمد اثر نامطلوب 
دارد و کاهش ها در آن اثرگذار نیست. از حیث اندازه اثر، افزایش ها در تورم این گروه حساسیت باالتر 
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از واحد دارد و از این منظر مانند گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها، و دخانیات، در گروه اثاث و لوازم و 
خدمات مورد استفاده در خانه نیز تمرکز بیش تر سیاستگذار بر اتخاذ سیاست هایی در راستای کنترل 

نرخ تورم موجود پیشنهاد می شود.
• نرخ تورم در گروه حمل ونقل و ارتباطات با اثری معکوس و نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه 
است. با این توضیح که کاهش ها در تورم اثر معناداری ندارد و افزایش ها در تورم این گروه با کاهش 
در نابرابری درآمد )اثر مطلوب( همراه است. بر این مبنا، از منظر نابرابری درآمد، افزایش ها در تورم 
گروه حمل ونقل و ارتباطات نه تنها به افزایش شکاف منجر نمی شود، بلکه با کاهش در شکاف درآمد 

اغنیا و فقرا همراه است.
• نرخ تورم در گروه پوشاک و کفش با اثر نامتقارن و مستقیم بر نابرابری درآمد همراه است. نوع 
نامتقارنی بدین توضیح است که افزایش ها در تورم گروه پوشاک و کفش اثر معناداری ندارد، ولی کاهش ها 
در تورم این گروه با کاهش در نابرابری درآمد )اثر مطلوب( همراه است. بر این مبنا، از منظر نابرابری 
درآمد، افزایش ها در تورم این گروه نگران کننده نیست و شایسته است که سیاستگذار در جهت کاهش 

شکاف درآمد اغنیا و فقرا سیاست هایی در راستای کاهش تورم گروه پوشاک و کفش اتخاذ نماید.
سبد  در  تورم  بین  مستقیم  رابطه  وجود  بر  مبنی  حاضر  پژوهش  نتیجه  توجه  با  مجموع،  در 
کل و نابرابری درآمد، پیشنهاد می شود برای کاهش نابرابری درآمد، کنترل تورم در مرکز توجهات 
کاهش ها  مطلوب  و  مستقیم  اثر  بر  مبنی  پژوهش  یافته های  طبق  گیرد.  قرار  اقتصادی  سیاستگذار 
در نرخ بیکاری بر نابرابری درآمد، سیاست های هدفمند در راستای ارتقای سطح تولید در بخش ها 
و فعالیت های کاربر و اشتغال زا صورت گیرد. همچنین، با توجه به آن که در میان گروه های کاالیِی 
مورد بررسی، افزایش ها در نرخ تورم گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها و گروه اثاثیه منزل و مبلمان تاثیر 
بسزایی بر افزایش نابرابری درآمدی در ایران دارد، پیشنهاد می شود در راستای سیاست های کاهش 

تورم، تمرکز و توجه بایسته و شایسته ای در کنترل تورم گروه های کاالیی ذکرشده صورت پذیرد.

اظهاریهقدردانی

از پیشنهادها و توصیه های شایسته داوران محترم و ناشناس »نشریه برنامه ریزی و بودجه« که 
در بهبود کیفی پژوهش نقش مهمی داشته اند و نیز از ویراستار علمی، آقای مازیار چابک، تشکر و 

قدردانی می نماییم.
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