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  دار مکاتبات ی عهده یسنده* نو
  ۱۳۹۵٫۶٫۱۶: پذیرش ،۱۳۹۴٫۵٫۱۲دریافت: 

استان خراسان  درامدهای توزیع  ای شاخص ی مقایسه مطالعه
  ۱۳۹۳تا  ۱۳۸۴های  جنوبی با کشور طی سال

و بهــرام  ,*†، غالمرضــا محتشــمی بــرزادران‡، یــدا... واقعــی†زهــرا بهــدانی
  †پور گیلده صادق

  دانشگاه فردوسی مشهد †
  دانشگاه بیرجند ‡

ترین مباحـث سیاسـی و اقتصـادی اسـت.  بحث فقر و عدالت اجتماعی از مهم: چکیده
 ی ندکننـدهفقـر، بلکـه یکـی از عوامـل ُک ی نه تنها از دالیل عمـده درامدنابرابری  ی پدیده

چگـونگی  ی رو بحـث و قضـاوت دربـاره شـود. از ایـن رشد اقتصـادی نیـز محسـوب می
های رشـــد اقتصـــادی، اهمیـــت دارد. یکـــی از  در کنـــار گســـترش مـــدل درامـــدتوزیـــع 
هـدف  .درامد، منحنـی لـورنتس اسـتگیری نابرابری توزیع  ترین ابزارهای اندازه معمول

کید بـر أ(با ت درامدهای توزیع  های آماری بر روی شاخص اصلی این مقاله انجام بررسی
ن خراسان جنوبی اسـت. در عـین حـال بـا یـک دیـد میانگین و ضریب جینی) در استا

اسـتان خراسـان جنـوبی  ی و هزینـه درامدکلی به بررسی روند میانگین و ضریب جینی 
ایم. بـرای ایـن منظـور  استان کشـور پرداختـه ۳۱سال اخیر و جایگاه آن در بین  ۱۰در 

است. نتایج نشـان   در استان خراسان جنوبی و کشور مقایسه شده درامدروند تغییرات 
و هزینـه  درامدها از نظر داشتن میانگین  دهد که استان خراسان جنوبی در این سال می

 ۱۳۸۷های  ویژه سـال ها (بـه سال تر بیشطوری که در  یینی بوده است بهپا ی دارای رتبه
هـایی از  محرومیت ی دهنده اسـت، کـه بـه نـوعی نشـان  آخـر را داشـته ی ) رتبه۱۳۸۹و 

های بعدی نشان داد که  شغلی در این استان است. بررسی زایی و احیانًارامددامکانات 
در سطح میـانگین کشـوری اسـت و  شهری بیرجند (مرکز استان) تقریباً درامدمیانگین 

  های استان بیش از مرکز استان است. دهد محرومیت فوق در شهرستان این نشان می
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؛ تـابع چنـدکی؛ منحنـی لـورنتس؛ درامـد ؛ توزیـعدرامـدنابرابری توزیع  :واژگان کلیدی
  .ضریب جینی

  مقدمه  -۱
کنــونی ثروتمنــدان، هــر روز  ی شــاید بارهــا ایــن ســخن را شــنیده باشــید کــه در جامعــه

 یافته، معمـوالً تر توسـعه مانده و کم عقب یشورهاکشوند. در  ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می
تـر اسـت.  شیهـا بـ سهم مزدها و حقوقمراتب از  انه و سودها بهکمال ی سهم بهره و بهره
ت تعلـق دارد و یـاز جمع یت محـدودیـشورها، به اقلکن یها، در ادرامدتر  قسمت بیش
  شود.  یم میت مردم تقسیثرکن ایب درامداز  قسمت کمی

طور کــامالً  ، درصــدهای معینــی از جمعیــت بــهدرامــددر صــورت عادالنــه بــودن توزیــع 
ملی را در اختیار دارنـد کـه در شـرایط مـذکور، بـه  درامدهای معینی از درامدمتناسب، 

درصـد از  ۲۰درصـد از جمعیـت  ۲۰، درامددرصد از  ۱۰درصد از جمعیت  ۱۰ترتیب 
ین ترتیب، ه املی را در اختیار دارند و ب درامددرصد  ۱۰۰و باالخره کل جمعیت  درامد
طوری کـه  باشـد، بـهها ناعادالنـه درامـداگـر توزیـع  .ها کامالً عادالنـه اسـتدرامدتوزیع 

متعلق بـه چنـد گـروه و بقیـه، بـه گـروه یـا تعـداد محـدودی از  درامددرصد محدودی از 
در سطح  درامددرصد از جمعیت ( که از لحاظ  ۱۰عنوان مثال باشد، بهمتعلق جمعیت 

 ۹۰ها و در نتیجـه درامـددرصد) از کل  ۲۰درصد (مثًال ۱۰باالتری قرار دارند) بیش از 
ها را در اختیـار درامـددرصـد) از کـل  ۸۰درصـد ( ۹۰تر از  ه جمعیت کمدرصد باقیماند

ها درامـدشود که درصـد محـدودی از  ها موجب میدرامددارند، در این صورت نابرابری 
تر  ها بیشدرامدورده کند. در این شرایط، اباید درصد بزرگی از احتیاجات مصرفی را بر

یابد. بر اسـاس  اجات غذایی، تخصیص میویژه احتی های اساسی، به مین نیازمندیأبه ت
 یه بـه منحنـکـشـود  یمحـدبی حاصـل م یها، منحنـدرامـد ی یـع ناعادالنـهن نـوع توزیا

ی درامـدهای اقتصـادی و نـابرابری  گیری ناعـدالتی لورنتس معروف است و برای اندازه
  کاربرد فراوانی دارد. 

]. ۲۱شد [ یلورنتس معرفتوسط ماکس اوتو  ۱۹۰۵ن بار در سال یلورنتس، اول یمنحن
و  ن ابزارها است. آرنولـدیتر در اقتصاد از مهم درامد یها عیتوز ی در مطالعه ین منحنیا

از کسـانی  ]۲۴[ و تیسـتل ]۲۲دیگـران [سـارابیا و  ]،۱۸تز [او ک ، کلیبر]۸ناگاراجا [
ــته ــه انتشــارات ارزشــمندی داش ــن زمین ــه در ای ــدیل  هســتند ک ــب و تب اند. بحــث ترکی
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]، ۹، ۸آرنولـد [ هـای آن نیـز توسـط افـراد زیـادی ماننـد  های لورنتس و ویژگی منحنی
هـای پیشـگامانی چـون  اسـت. تالش  انجام شـده ]۱۲، ۱۱فلمن [و ] ۱۰[دامجانویک 
ــاکوانی [ ــدل۱۷، ۱۶ک ــی م ــا معرف ــالب  ] ب ــورنتس باعــث انق ــابع ل ــتقیم از ت های مس

ار وزنـی از منحنـی لـورنتس ] یک ساخت۲۵[ دیگراندر این زمینه شد. وانگ و  عظیمی
شـده یـک  عنوان یک روش پارامتری معرفی کردند و شـرایطی کـه سـاختار معرفـی را به

] یــک حالــت تغییــر ۲۳[ دیگــرانمنحنــی لــورنتس باشــد را بررســی نمودنــد. ســوردو و 
های  عنـوان یـک شـکل پـارامتری و مـدل یا تابعی از منحنی لورنتس را به یافته و شکل

ده و تغییـرات حاصـل از ایـن تبـدیالت، ضـریب جینـی حاصـل و خاصی را معرفی کـر
 های لورنتس جدید را مطالعه نمودند. ترتیب

کـاکوانی  ].۱۵شـد [ توسط کورادو جینی معرفی ۱۹۱۲ ضریب جینی اولین بار در سال
ــی تعمیم۱۶[ ــاتز [ ] ضــریب جین ــر و ک ــرد. کلیب ــف ک ــه را تعری ــر یــک] ۱۸یافت از  یس
ان و یـه بییافتـه را در قالـب چنـد قضـ و ضـریب جینـی تعمیم ینیب جیضر یها یژگیو

ها را در توزیـع نـابرابری مـورد درامـد] نقـش انـواع ۳اند. در ایران پروین [ اثبات نموده
ی  های لورنتس در خـانواده هایی از ترتیب ] ویژگی۱[ دیگرانداد. بهدانی و  بررسی قرار

وردی از منحنـی لـورنتس و ا] بـر۵[ اندیگـررا بیان نمودند. مجیری و  درامدهای  توزیع
ورد اهـای بـر ] روش۶چنـین در [ ضریب جینی را به روش پارامتری مطـرح کردنـد و هم

بررسـی را هـای هزینـه  اسـاس داده ها بـر آن ی های تابعی لورنتس و مقایسه پارامتر فرم
 بر امددرگیری میزان چولگی ناهمواری  ] کاربردی از اندازه۲[ محتشمیکردند. بهدانی و 

  ه نمودند. یرا ارا درامداساس منحنی لورنتس و توزیع 
در این مقاله ابتدا با دیدگاه کاربردی تابع لـورنتس، منحنـی لـورنتس و ضـریب جینـی، 

د. در بخش دیگـری شو یمعرفی م درامدعنوان ابزارهایی برای بررسی نابرابری توزیع  به
استان خراسان جنوبی  ۱افراد ی و هزینه درامدهای  های اقتصادی داده از مقاله نابرابری

کنیم.  مشـابه کشـوری مقایسـه مـی بررسی کـرده و بـا ۱۳۹۳تا  ۱۳۸۴های  را طی سال
کـل کشـور از نظـر  درامـدهای  که وضعیت استان بهتر مشخص شود ابتدا داده برای این
های اسـتانی در سـال  شـاخص ی شوند، سپس به مقایسه های آماری بررسی می شاخص
  پردازیم.  می ۱۳۹۳
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  های نابرابری اقتصادی مروری بر منحنی لورنتس و شاخص -۲
آیـد. مفهـوم توزیـع  هـا بـه حسـاب می یکی از وظـایف مهـم دولت درامد ی توزیع عادالنه

این است که درصدهای تجمعی جمعیت جامعه تقریبًا برابر درصـدهای  درامد ی عادالنه
ر عادالنـه یـطـور غ هها بـدرامـدع یـجامعه باشند. اما در اغلـب جوامـع توز درامدتجمعی 
ن یبـ درامـد ی هیها در اختیار اقلیتی ثروتمند و بقدرامدتر  رد و بخش بیشیگ یصورت م

برای سـنجش میـزان نـابرابری یـا ناعادالنـه بـودن  .شود یع میگر توزیمتعدد د یها گروه
 ی در مطالعـه ین منحنـیـا .شـود اسـتفاده می» سلـورنت یمنحن«، معموالً از درامدتوزیع 
های  ن ابزارها است. منحنـی لـورنتس از شـاخصیتر در اقتصاد از مهم درامد یها عیتوز

 باشد.  در جامعه می» توزیع ثروت«مهم وضعیت 
ها از کوچـک بـه  سازی داده ، پس از مرتبدرامد ی داده 𝑛تابع لورنتس یک مجموعه از 

  شود: ورد) میاحساب (برصورت زیر  بزرگ به

𝐿 = ∑ :۱∑ :۱
,       𝑘 = ۱, … , 𝑛.  

𝑥 از کوچک بـه بـزرگ مرتـب شـده باشـند، درامدهای  وقتی داده امـین فـرد iمـدادر :
) است. منحنی لورنتس از اتصال نقاط , 𝐿( شود. بدیهی است که تابع  حاصل می ((

𝐿(۰)محــدب و پیوســته بــا  ، تــابعی صــعودی،Lلــورنتس = 𝐿(۱)و  ۰ = اســت  ۱
]۱۸ .[  

گیری میزان نابرابری موجود در یـک مجموعـه از  ضریب جینی یک شاخص برای اندازه
صورت دو برابر ناحیـه  . ضریب جینی بههستندها است که همواره بین صفر و یک  داده

  شود:  ورد میاصورت زیر بر اند ضریب جینی به ترتیب غیر نزولی مرتب شده که به 𝑥 شود. برای یک جامعه با مقادیر نیمساز ربع اول تعریف میبین منحنی لورنتس و خط 

𝐺 = ۱ 𝑛 + ۱ − ۲
∑ ۱ :۱∑ :۱

.  
را برحسب توزیـع  𝐺 و 𝐿(𝑢)مشخص باشد  درامدالزم به ذکر است اگر توزیع احتمال 

  ]. ۷دست آورد [ توان به نظری می
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  ۱۳۹۳تا  ۱۳۸۴های  و هزینه در سال درامد یها بررسی روند داده -۳
سـال  ۵۰اجرایـی نزدیـک بـه  ی های مرکز آمار ایران که سابقه ترین طرح یکی از قدیمی

اسـت. اگرچـه » خانوارهـای شـهری و روسـتایی درامدآمارگیری از هزینه و «دارد، طرح
ورد هزینـه و اکند اما یکی از اهداف مهـم آن، بـر این طرح اهداف متفاوتی را دنبال می

های کشـور  خانوارها در سطوح مختلف شهری و روسـتایی در هـر یـک از اسـتان درامد
مرکـز آمـار  واحد اطـالع رسـانی«مورد استفاده در این مقاله، از  ی های اولیه . دادهاست
  دریافت شده است.» ایران

میـانگین و ضـریب جینـی  ماننـدهای کلـی  در این بخش مقاله ابتـدا برخـی از شـاخص
هــا طــی  شــهری و روســتایی کشــور محاســبه شــده و رونــد تغییــرات آن درامــدهزینــه و 

تفکیـــک  ها را بـــه شـــود. ســـپس ایـــن شـــاخص مقایســـه می ۱۳۹۳-۱۳۸۴های  ســـال
های کشـور در  بندی استان محاسبه و به مقایسه و رتبه ۱۳۹۳های کشور در سال  استان

شهری و روستایی کشـور  درامدهای  پردازیم. در نهایت منحنی لورنتس داده این سال می
  کنیم. ها را بررسی می را رسم نموده و چگونگی تغییرات آن

شـهری و روسـتایی  ی اظهارشـده ی و هزینـه درامـدیک تصویر کلی از  ۲و ۱ های جدول
دهـد. الزم بـه  را نشان می ۱۳۹۳-۱۳۸۴های  کشور و استان خراسان جنوبی طی سال

باشـد.  یهـا سـالیانه م ال و دادهیـها بر حسب میلیـون ر ه واحد همه شاخصکذکر است 
  دهد. ه مییارا ۲و  ۱های  تری از اطالعات جدول تفسیر واضح ۲و۱های  شکل

تا سال  ۱۳۸۴شهری و روستایی از سال  ی و هزینه امددرج میانگین ینتااین بر اساس 
روندی افزایشی داشته که ناشی از افزایش قیمت کاالها، خـدمات و دسـتمزدها  ۱۳۹۳

بـا میـانگین  ۱۳۸۴میلیون ریال در سـال  ۵۱شهری کشور از  درامدکه  طوری است. به
در  درامـد .اسـت  رسـیده ۱۳۹۳میلیون ریال در سـال  ۲۱۱درصد، به  ۱۴رشد سالیانه 

 ۳۶و از   درصـد رشـد داشـته ۱۶طور متوسط  ها به استان خراسان جنوبی طی این سال
اسـت. ایـن   رسـیده ۱۳۹۳میلیون ریـال در سـال  ۱۸۳به  ۱۳۸۴میلیون ریال در سال 

طور  ولیکن به ،استان از میانگین کشوری فاصله زیادی دارد درامددهد اگرچه  نشان می
بعد از  های اخیر مخصوصاً است (در سال  داشته به کشورتری نسبت  متوسط رشد بیش

  تر است). رشد بیشاین  ۱۳۹۰سال 
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  (واحد: میلیون ریال )  ۱۳۹۳-۱۳۸۴های  های درامد طی سال میانگین و ضریب جینی داده -۱ جدول
  درامد روستایی   درامد شهری  

  خراسان جنوبی    کشور    خراسان جنوبی    کشور  
  ضریب  میانگین  سال

  ضریب  میانگین    جینی
  جینی

  ضریب  میانگین  
  ضریب  میانگین    جینی

  جینی
۸۴  ۵۱  ۰٫۳۷    ۳۶  ۰٫۳۷    ۳۴  ۰٫۴۲    ۲۰  ۰٫۴  
۸۵  ۶۱  ۰٫۳۹    ۴۴  ۰٫۳۸    ۳۸  ۰٫۴۱    ۲۱  ۰٫۳۵  
۸۶  ۷۲  ۰٫۳۸    ۵۱  ۰٫۳۶    ۴۵  ۰٫۴۲    ۲۴  ۰٫۳۳  
۸۷  ۷۸  ۰٫۳۷    ۵۹  ۰٫۳۵    ۴۶  ۰٫۴    ۲۵  ۰٫۳۱  
۸۸  ۸۱  ۰٫۳۶    ۵۸  ۰٫۳۶    ۵۰  ۰٫۴    ۲۸  ۰٫۳۵  
۸۹  ۹۶  ۰٫۳۵    ۷۵  ۰٫۳۶    ۵۷  ۰٫۴    ۳۶  ۰٫۳۸  
۹۰  ۱۲۲  ۰٫۳۲۲    ۹۸  ۰٫۳۲۲    ۷۹  ۰٫۳۵۳    ۵۳  ۰٫۳۷۶  
۹۱  ۱۵۱  ۰٫۳۲۴    ۱۲۶  ۰٫۳۱۲    ۱۰۰  ۰٫۳۵۲    ۶۸  ۰٫۳۷  
۹۲  ۱۷۷  ۰٫۳۲۳    ۱۵۳  ۰٫۲۸۵    ۱۲۰  ۰٫۳۴۵    ۹۵  ۰٫۳۴۱  
۹۳  ۲۱۱  ۰٫۳۳    ۱۸۲  ۰٫۲۹۲    ۱۳۹  ۰٫۳۶    ۱۱۲  ۰٫۳۴  

میانگین 
نرخ رشد 
  (درصد)

  ـــ  ۱۷  ـــ  ۱۴    ـــ  ۱۶  ـــ  ۱۴

  
  

  (واحد: میلیون ریال )  ۱۳۹۳-۱۳۸۴های  طی سال هزینههای  میانگین و ضریب جینی داده -۲ جدول
  روستایی هزینه   شهری هزینه  

  خراسان جنوبی    کشور    خراسان جنوبی    کشور  
  ضریب  میانگین  سال

  ضریب  میانگین    جینی
  جینی

  ضریب  میانگین  
  ضریب  میانگین    جینی

  جینی
۸۴  ۵۵  ۰٫۳۹    ۴۴  ۰٫۴۲    ۳۷  ۰٫۴۱    ۲۴  ۰٫۴۲  
۸۵  ۶۲  ۰٫۴۰    ۴۹  ۰٫۴۰    ۴۰  ۰٫۴۲    ۲۴  ۰٫۳۹  
۸۶  ۷۴  ۰٫۳۹    ۵۹  ۰٫۴۱    ۴۶  ۰٫۴۱    ۲۵  ۰٫۳۸  
۸۷  ۸۴  ۰٫۳۸    ۶۳  ۰٫۳۷    ۵۲  ۰٫۴۰    ۲۶  ۰٫۳۶  
۸۸  ۸۸  ۰٫۳۸    ۶۱  ۰٫۳۶    ۵۸  ۰٫۴۱    ۲۷  ۰٫۳۶  
۸۹  ۱۰۷  ۰٫۳۸    ۸۸  ۰٫۳۸    ۶۷  ۰٫۴۰    ۳۹  ۰٫۳۵  
۹۰  ۱۲۵  ۰٫۳۵    ۱۰۵  ۰٫۳۴    ۸۵  ۰٫۳۶    ۵۲  ۰٫۳۴  
۹۱  ۱۵۲  ۰٫۳۴    ۱۴۰  ۰٫۳۱    ۱۰۸  ۰٫۳۶    ۸۰  ۰٫۳۴  
۹۲  ۱۸۵  ۰٫۳۳    ۱۸۶  ۰٫۲۷    ۱۲۹  ۰٫۳۵    ۱۱۳  ۰٫۲۷  
۹۳  ۲۰۹  ۰٫۳۴    ۱۸۹  ۰٫۲۹    ۱۴۲  ۰٫۳۶    ۱۱۶  ۰٫۳۰  

میانگین 
نرخ رشد 
  (درصد)

  ـــ  ۱۵  ـــ  ۱۴    ـــ  ۱۴  ـــ  ۱۴
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های  شهری و روستایی کشور و استان طی سال(راست)(چپ) و هزینهروند تغییرات درامد -۱ شکل
۱۳۸۴-۱۳۹۳ 

   

   
(چپ) و هزینه (راست) شهری و روستایی کشور و استان روند تغییرات ضریب جینی درامد -۲ شکل

 ۱۳۹۳-۱۳۸۴های  طی سال
  

دهد که  نشان می ۱۳۸۹-۱۳۸۷های  های استان طی سال شهرستان درامدبررسی روند 
و سربیشــه و  درامــدتــرین  های بیرجنــد و فــردوس بــیش خانوارهــای ســاکن شهرســتان

های درمیان، سربیشه، نهبندان  باشد و شهرستان استان می درامدترین  درمیان دارای کم
   اند. دهتر از میانگین کشوری بو ی کمدرامدو سرایان همواره دارای 

تـر  روسـتایی همـواره بـیش درامـدشـهری نسـبت بـه  درامدمیانگین  ۱با توجه به شکل 
تـوان گفـت در طـی  عبارتی می باشد. به ها تقریبا مشابه می است ولی روند رشد آن  بوده
  است.  شهری افزایش یافته درامدروستایی با رشدی برابر با  درامدسال مقدار  ۱۰این 

در سـطح کـل کشـور و اسـتان  درامـد ی دهنده ده بر اجـزای تشـکیلش با تحقیقات انجام
بگیـری  های مشاغل آزاد غیر کشـاورزی، مشـاغل مـزد و حقـوق مشخص است که گروه

تـرین اجـزای  پـولی و غیـر پـولی مهم ی های متفرقـهدرامـدبخـش دولتـی و خصوصـی و 
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از ایـن اجـزا  درامـددرصـد  ۹۰شهری هستند که در مجموع تقریبـا  درامد ی کننده مینأت
  ]. ۷باشد [ می

ها متغیـر بـوده و دارای  شـهری و روسـتایی کشـور طـی ایـن سـال درامـدضریب جینـی 
 ی تـر اسـت. از طرفـی مقایسـه بـیش روندی نزولی است که این رونـد در اسـتان نسـبتًا

 درامــدتــر در  شــهری و روســتایی کشــور حــاکی از نــابرابری بــیش درامــدضــریب جینــی 
 ۱۳۹۲جالب توجه مربوط به سـال  ی شهری کشور دارد. نکته درامدروستایی نسبت به 

شهری و روستایی استان بـه مقـدار کشـوری بسـیار  ی در این سال متوسط هزینه .است
ــبتًا ــی نس ــتان دارای ضــریب جین ــال اس ــن س ــی در ای ــوده و از طرف ــک ب ــایینی  نزدی پ

کــه بــا  بــوده ۳۷/۰شــهری  ی ضــریب جینــی در جامعــه ۱۳۸۴اســت. در ســال   داشــته
حکایـت از ایـن  ۲کـه شـکل  رسیده است. در حـالی ۳۳/۰به  ۱۳۹۳نوساناتی در سال 

دارد که در استان خراسان جنـوبی شـاخص ضـریب جینـی رونـد مشـابه کشـور نداشـته 
دارای ضریب جینی باالتری نسبت  ۱۳۸۴های روستایی در سال  طوری که داده است به

های بعـد بـا  روستایی در سال درامدابرابری باشند. این در حالی است که ن به شهری می
های دولــت در  گر مفیــد بــودن سیاســت گیری همــراه بــوده اســت کــه بیــان کــاهش چشــم

باشـد. از  در روستاهای اسـتان بـرای برقـراری عـدالت می ۱۳۸۴های بعد از سال  سال
ه باشـد کـه بـا توجـه بـ تـر می استان نسبت به کشور کم درامدهای  طرفی میزان نابرابری

  رسد. ها بدیهی به نظر می وسعت و جمعیت آن ی حوزه
گیر این  چنین هزینه) کاهش چشم (و هم درامدمهم در بررسی ضریب جینی  ی یک نکته

توانــد بحــث  یــک دلیــل بــرای ایــن کــاهش می .باشــد می ۱۳۸۹شــاخص بعــد از ســال 
های ناشی از یارانـه در محاسـبات باشـد طـوری کـه بعـد از درامدها و وارد شدن  یارانه
هـای  ها و داده متفرقـه در پرسشـنامه درامـدعنوان یـک  های یارانه بهدرامد ۱۳۸۹سال 

های کشور  استان درامدشده روی میانگین  های انجام موجود گنجانده شده است. بررسی
ن، قـم و البـرز بـه های تهـرا ) حـاکی از ایـن اسـت کـه، اسـتان۳(شکل  ۱۳۹۳در سال 

های سیسـتان و  خـانوار شـهری و اسـتان درامدترین میانگین  های با بیش ترتیب استان
خـانوار شـهری  درامـدتـرین میـانگین  بلوچستان، زنجـان و کرمـان بـه ترتیـب دارای کـم

های تهــران، البــرز و مازنــدران بــه ترتیــب دارای  باشــند. در بخــش روســتایی اســتان می
تـرین  های سیستان و بلوچستان، کرمان و خراسان شمالی دارای کـم ترین و استان بیش

باشـند  های قبل گویای این حقیقـت می باشند. اطالعات مشابه سال می درامدمیانگین 
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در  دبایـ پـایینی قـرار دارد کـه  ی و هزینـه در رده درامدکه استان خراسان جنوبی از نظر 
و  درامـدمیـانگین  ی داشـت. مقایسـه های کشوری به این نکته توجه خـاص ریزی برنامه
دهد که در  های کل کشور مشاهده شد، نشان می چه در داده ها، مشابه آن استان ی هزینه
تـر  هـا بـیش آن درامـدخانوارهـا از میـانگین  ی ها شاخص میانگین هزینه تر استان بیش

یـزد،  های قم، خوزستان، سـمنان، قـزوین، شهری استان ی است! و تنها میانگین هزینه
روسـتایی تهـران، البـرز،  ی خراسان شمالی، همدان، گلستان و کرمان و میانگین هزینـه

  باشد.  تر می ها کم آن درامدقزوین، قم، همدان، گلستان و کرمان از 
ها را نشـان  شهری و روستایی استان ی و هزینه درامدکه ضریب جینی   ۴با توجه شکل

، هرمزگــان و چهارمحــال بختیــاری دارای های سیســتان و بلوچســتان دهــد، اســتان می
هـای اقتصـادی و  تـرین نابرابری عبارتی بیش شهری یا به درامدترین ضریب جینی  بیش

باشــد. درحــالی کــه  شــهری می درامــدتــرین ضــریب جینــی  البــرز، قــزوین و زنجــان کــم
تـرین و  بختیاری دارای بیش و های سیستان و بلوچستان، اصفهان و چهارمحال استان

 ی تـرین ضـریب جینـی هزینـه بوشهر، البرز و کهگیلویه و بویراحمد سه اسـتان دارای کـم
ضـریب جینـی  ۲۸و  ۲۷ ی باشـند. اسـتان خراسـان جنـوبی بـه ترتیـب رتبـه شهری می

دهد بر خالف وضـعیت  شهری و روستایی را در کشور داراست و این نشان می ی هزینه
رتبــه پــایینی اســت و نســبت بــه ســایر  از نظــر نــابرابری هــای اقتصــادی دارای درامــد
  تری دارد. ها نابرابری اقتصادی کم استان

های کهگیلویـه و بویراحمـد، تهـران و  تـرین و اسـتان روستاهای یزد، قم و اصفهان بیش
های  روستایی استان درامدباشند. در بخش  ترین ضریب جینی هزینه را دارا می البرز کم

  باشند. ها می ترین نابرابری البرز، تهران و لرستان دارای کم
تغییـرات جغرافیـایی ایـن  ی های مختلف و مشاهده منظور درک بهتر وضعیت استان به

در  ۱۳۹۳ها در سـال  شـهری و روسـتایی اسـتان ی میـانگین هزینـه ی ها نقشـه شاخص
دهــد کــه اســتان تهــران،  رســم شــده اســت. بررســی ایــن نقشــه نشــان می ۶و  ۵شــکل 

تـرین  هـا دارای بـیش جـوار آن های هم و هرمزگان و برخی استانچهارمحال و بختیاری 
هستند. در مقابل دو استان جنوب شرقی کشور (سیستان و بلوچسـتان  درامدمیانگین 

روسـتایی  ی ترین میانگین هزینه هسـتند. تغییـرات میـانگین هزینـه و کرمان) دارای کم
باشد که روند جغرافیایی آن در شکل  های کشور تا حدودی متفاوت با شهری می استان

تغییرات استانی ضریب جینـی هزینـه  ی نقشه ۸و  ۷های  قابل مشاهده است. شکل ۶
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ها بیانگر ایـن  دهد. این شکل نشان می ۱۳۹۳را برای نقاط شهری و روستایی در سال 
تر است ولی روند خاصـی از شـرق  های غربی کم استاناست که ضریب جینی هزینه در 

 شود.  به غرب یا جنوب به شمال مشاهده نمی
  
  

   
های کشـور  ی میانگین هزینه و درامد شهری (سمت راست) و روستایی (سمت چپ) اسـتانمقایسه -۳شکل 

 ۱۳۹۳در سال 
  
  

 

 
های  (سـمت چـپ) اسـتان (سمت راست) و روسـتاییمد شهریاضریب جینی هزینه و دریمقایسه -۴شکل 

 ۳ ۱۳۹کشور در سال
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۳۹۳ایی در سال 

ي توزيع درامد استا

پايي، 2  ي ، شماره26ل 

شهری ی گین هزینه

روستا ی ین هزینه

هاي اي شاخص قايسه

اس،  آمار رسمي ايران

میانگ ی نقشه - ۵

میانگی ی نقشه – 

ي مق مطالعه

هاي ي بررسي مجله   ..

شکل

۶شکل

  ...................
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شه ی  جینی هزینه
  
  

روس ی جینی هزینه

ي، يدا... واقعي، غالم

سا،  آمار رسمي ايران

ضریب ی نقشه -

ضریب ج ی نقشه

زهرا بهداني

هاي ي بررسي مجله   ..

-۷ شکل

-۸ شکل
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  ...................

منحن -۴
های بررسی

عادالنه نیس
بشری را ت
نابرابری اق

و هز درامد
سپس برای
در دو بخش
که در شکل
استان باالت

باشد که می
/۳۶ کشور
و هز درامد

۹شکل 



.................   

  
ر سال 

رنتس 
یـانگر 

جنوبی 

  پور گيلده  ق

....  181 - 161صص 

چین) د وبی (خط

کـه منحنـی لـور
باشـد کـه بی می
  . استی 

و استان خراسان ج

دران و بهرام صادق

، ص1394ييز و زمستان 

ستان خراسان جنو

ف نشـان داد ک
طق روسـتایی 
مناطق روستایی

ی کشور (راست) و

مرضا محتشمي برزاد

پايي، 2  ي ، شماره26ل

کشور (ممتد) و اس

های مختلف سال
ی لـورنتس منـاط
طق نسبت به م

  
شهری و روستایی

ي، يدا... واقعي، غالم

سا،  آمار رسمي ايران

ی ک های هزینه داده

ها در س س داده
االتر از منحنـی

در این مناط مد

ی ش های هزینه داده

زهرا بهداني

هاي ي بررسي مجله   ..

منحنی لورنتس د 

های لورنتس حنی
هری همـواره بـا

درابودن توزیع

منحنی لورنتس د 
  ۱۳۹۳سال

174 

  ...................

-۱۰شکل 
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بررسی منح
مناطق شه

تر ب عادالنه
  

  
-۱۱شکل 

(چپ) در س
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    گیری جهینتبحث و  -۵
مشـابه اسـت و ضـریب  و هزینـه تقریبـًا درامـددست آمده روند تغییـرات  طبق نتایج به

و  درامـدمیـانگین  ی یکسان است تنهـا نکتـه از مقایسـه جینی این دو متغیر نیز تقریبًا
ها  تر اسـتان های کل کشور و بیش ، حاکی از این است که در دادهها هزینه خانوار استان

تر است و تنها چند استان هسـتند  ها بیش آن درامدشاخص میانگین هزینه از میانگین 
 درامـدشد. هر چنـد ضـریب جینـی با تر می ها کم آن درامدکه میانگین هزینه از میانگین 

طـور متوسـط یـک درصـد کـاهش  ، بـه۱۳۹۳تـا  ۱۳۸۴هـای  شهری کل کشور در سـال
درصـد و در قسـمت  ۳طـور متوسـط  داشته ولی در قسـمت شـهری خراسـان جنـوبی بـه

های دولـت  موفق بودن سیاست ی دهنده که نشان است روستایی دو درصد کاهش یافته
اشـد. نتـایج ایـن ب عـدالتی می حروم جامعه و کاهش بیهای م در راستای توجه به بخش

تـر از  و هزینـه در منـاطق روسـتایی بیش درامـدد نـابرابری توزیـع دهـ بررسی نشـان می
بخـش کشـاورزی و  درامـدمناطق شهری است. این نتیجه، با توجه به معافیت مالیاتی 

توزیع نابرابر زمین و نیز شـرایط آب و هـوایی متفـاوت در نقـاط مختلـف کشـور قابـل 
افـراد و از طرفـی کـاهش  ی و هزینـه درامـدانتظار است. این بررسی افزایش میـانگین 

بیـانگر ایـن مطلـب  هاین مقایس .دهد ها را نشان می تقریبی ضریب جینی طی این سال
سال افـزایش داشـته ولـی افـزایش  ۱۰افراد در این  ی و هزینه درامداست که میانگین 

به عبارتی افزایش  .طور یکنواخت صورت گرفته است به و هزینه در جامعه تقریبًا درامد
یکسان بوده است چرا که اگر این افزایش به یک  اقشار جامعه تقریبًا ی بین همه درامد

ای داشته باشـد در  یش قابل مالحظهنیز افزا درامدبایست ضریب جینی  نسبت نبود می
 درامـدایم. بـاال بـودن میـانگین هزینـه و  ها شـاهد ایـن امـر نبـوده که طی این سال حالی

های  زا و هزینـهدرامـدهـای  شهری نسبت بـه روسـتایی بـا توجـه بـه تغییـر نـوع فعالیت
  باشد.  مناطق شهری و روستایی قابل توجیه می

 درامـدافراد نسبت به  ی تر بودن میانگین هزینه یشمل در تحقیق، بأقابل ت ی یک نکته
یابی دارد (مـثال یـک  رسد این امر نیاز به ریشه ها است، به نظر می ها در اکثر استان آن

ی اظهارشده توسط فرد درامدتواند غیر واقعی بودن برخی از آمار  دلیل برای این امر می
تر از  خـود را پـایین درامـدم میـزان به آمارگیر باشد چرا که در کشور ما بسـیاری از مـرد

هـای  کنند. لذا برای آشنایی مردم با ایـن طـرح و دیگـر طرح میزان واقعی آن اظهار می
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ــران کــه مهم ــرین آن مرکــز آمــار ای ــه  هــا سرشــماری نفــوس و مســکن می ت ــاز ب باشــد نی
شود. اعطای تسـهیالت بـانکی طـی ایـن  بین مردم احساس می یتر سازی بیش فرهنگ
تواننـد  باشد چرا که مردم با استفاده از این تسهیالت می نیز دلیلی بر این امر میها  سال

های آتــی  خــود داشــته باشــند و اقســاط آن را طــی ســال درامــدای چنــدین برابــر  هزینــه
  پرداخت نمایند).

دهند افـت و خیزهـایی را  را در کنار هزینه نشان می درامدنمودارهایی که ضریب جینی 
ها  ای کـه در برخـی اسـتان گونـه کننـد بـه و هزینـه مـنعکس می درامدبین ضرایب جینی 

ها بـر عکـس اسـت کـه اسـتان  بیش از هزینه، و در بعضـی اسـتان درامدضریب جینی 
 شود. های نمودار دیده می خراسان جنوبی در میانه

شـهری در اسـتان  درامـدعمـل آمـده در طـی دوره ضـریب جینـی  های بـه بنا بـر بررسـی
 ۳۴/۰بـه ۴/۰ روسـتایی از درامـدو ضـریب جینـی  ۲۹/۰بـه  ۳۷/۰خراسان جنـوبی از 
 کاهش یافته است.

روستایی استان بیش از شهری بوده است فقط در سال  درامددر کل دوره ضریب جینی 
اسـت. ایـن کـاهش   ری بـودهتر از شـه روستایی کم درامدضریب جینی  ۱۳۸۸و  ۱۳۸۷

در  درامـدآخـر  ی ویژه در نقاط روستایی (آن هم در استانی کـه رتبـه شاخص نابرابری به
های اقتصـادی دولـت در  موفقیـت نسـبی سیاسـت ی دهنـده این دو سال را دارد) نشـان

در   باشـد. نتـایج نشـان داد کـه ضـریب جینـی هزینـه راستای کاهش میزان نابرابری می
انـدکی بـیش از ضـریب  ۱۳۹۳های مختلـف جـز سـال  ان جنوبی در سـالاستان خراس

شهرســتان  و ۱۵/۰شهرســتان درمیــان بــا  ۱۳۸۷ ها بــوده اســت. در ســالدرامــدجینــی 
اند. از نظـر  را داشته درامدترین ضریب جینی  ترین و بیش ترتیب، کم به ۲۶/۰بیرجند با 
تــرین و  ون ریــال بــیشمیلیــ ۶۸بیرجنــد بــا میــانگین  ۱۳۸۷در ســال  درامــدمیــانگین 

 ].۷اند [ شهری را داشته درامدترین میانگین  میلیون ریال کم ۳۸سربیشه با 
و هزینـه شـهری و  درامـدکـه مرکـز اسـتان اسـت، از نظـر میـانگین  شهرستان بیرجنـد،

دهـد نـه  ترین میانگین و انحراف معیار است. این نکتـه نشـان می روستایی دارای بیش
های  ها در مرکز استان بیش از شهرسـتان و هزینه بلکه پراکندگی آن درامدتنها میانگین 

 آن است.
 درامـدبرابر میانگین  ۱۶/۱شهری کل کشور حدود  درامدبا توجه به تحقیقات میانگین 

اسـت).  ۲۴/۱شهری استان خراسـان جنـوبی اسـت (در بخـش روسـتایی ایـن نسـبت 
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لی مناسب نیست ولـی میـانگین هرچند مقایسه بین استان خراسان جنوبی و تهران خی
در استان تهران حدود دو برابر خراسان جنوبی است (به این نکته هم بایـد توجـه  درامد

ها هـم در اسـتان تهـران بـه همـان نسـبت بـاال اسـت). در عـین  کرد که میـانگین هزینـه
تـر اسـت  شهری خراسان جنوبی از میـانگین کشـوری خیلـی کـم درامدکه میانگین  حالی

 با میانگین کل کشور برابر است.    شهر بیرجند تقریبًا درامد میانگین
کند. اگـر دولتمـردان  که استناد به ضریب جینی، به تنهایی، کفایت نمی  آخرین نکته این

تالش کنند ضریب جینی را چند صدم کم کنند خوب است ولـی کـاهش ضـریب جینـی 
ها نیسـت. درامـدش سـطح شدن وضع معیشـت مـردم و افـزای بهتر ی دهنده نشان لزوماً

ممکن است یک سیاسـت اقتصـادی منجـر بـه کـاهش ضـریب جینـی و حتـی افـزایش 
ها اجـازه ندهـد کـه وضـعیت  ها شود ولی بـه مـوازات آن افـزایش هزینـهدرامدمیانگین 

 طور متوسط بهتر شود.  معیشتی مردم به

  توضیحات
ا یـار انجـام شـده کـه در برابـر کـاست  ییاالهاکوجوه و ارزش  ی، تمامدرامددر این مقاله  .۱

و  یانتقـال یهادرامـد، یگر (حقوق بازنشستگیق منابع دیا از طریار افتاده و که به یسرما
ا یـاال کـ یارزش پول ،تعلق گرفته باشد و هزینه فردمورد نظر به  یر آن) در زمان آمارینظا

باشـد.  گـران، مییه به دیا هدی ی خانوارمنظور مصرف اعضا به فردشده توسط  هیخدمت ته
، در برابـر خـدمت، از محـل ید خانگید، تولیق خریتواند از طر یشده م هیا خدمت تهیاال ک
براورد شـده  یصورت پول ه بهکرد یار خانوار قرار گیها) در اخت (از سازمان یسب و مجانک

 یاالکـرفتـه از ارزش  دسـت دوم فـروش یاالکـهرگاه ارزش  .شود نه منظور مییو جزو هز
الص خـانوار در ی خـ هنـیمانـده، هز یسر شود، باقک یآمار ی  شده، در دوره یداریخر مشابه

 قلم مربوطه خواهد بود. (مرکز آمار ایران)
شـود کـه بـا هـم در یـک  مطابق تعریف مرکز آمـار ایـران خـانوار از چنـد نفـر تشـکیل می .۲

خورند.  هم غذا میخرج هستند و معموالً با  کنند و با یکدیگر هم اقامتگاه ثابت زندگی می
شود. حتی اگر فـردی دارای همسـر  کند نیز، خانوار تلقی می فردی که به تنهایی زندگی می

شـود. بـا توجـه بـه  و فرزند باشد اما جدا از آنان زندگی کند نیز یک خـانوار محسـوب می
ایـم.  محاسـبات را بـر اسـاس فـرد انجـام داده تمام ما در این مقاله ،این تعریف از خانوار

توانند محاسبات مربوط به خـانوار را در سـایت مرکـز آمـار ایـران مشـاهده  عالقمندان می
 کنند.
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خصوصـی و  های خصوصی و غیر بخش تمامخالص پولی و غیر پولی  درامددر این مقاله  .۳
ناخالص سالیانه و هزینـه  درامدماه گذشته است و یا به عبارتی  ۱۲های متفرقه در درامد

 تمــامباشــد. لــذا  مــاه گذشــته می ۱۲خــوراکی و غیــر خــوراکی در  ی نیــز برابــر بــا هزینــه
در یـک  درامـدهایی از هزینـه و  باشند و بیانگر مشخصـه صورت سالیانه می ها به شاخص
  باشند. سال می

  ها مرجع
). ۱۳۸۹بهــــدانی، زهــــرا؛ محتشــــمی بــــرزادران، غالمرضــــا؛ واقعــــی، یداللــــه ( ]۱[

ی  مجلــه. درامــدتوزیــع  ی در خــانوادههــای لــورنتس  هــایی بــرای ترتیــب ســازی مشخصــه
-۱۵۱، صـص ۲ ی ، شـماره۲۱ایران، مرکـز آمـار ایـران، سـال   های آمار رسمی بررسی
۱۶۷.  

گیـری میـزان  ). کـاربردی از انـدازه۱۳۹۱مرضـا (بهدانی، زهرا؛ محتشمی برزادران، غال ]۲[
ای هـ بررسـیی  . مجلـهدرامدبر اساس منحنی لورنتس و توزیع  درامدچولگی ناهمواری 

 .۲۲۵-۲۴۲، صص ۲ی  شماره ،۲۳سال  ایران،  آمار رسمی
در ایــران.  درامــدها در نــابرابری توزیــع درامــد). نقــش انــواع ۱۳۸۴پــروین، ســهیال. ( ]۳[

 .۱۲۸-۱۱۱. صص ۷۵ ی تحقیقات اقتصادی. شماره ی مجله
). توزیع بتـای ۱۳۸۱، علیرضا؛ نیا پرست، مهرداد. ( تارمست، قاسم؛ فخارزاده جهرمی ]۴[

ضریب جینی در استان خوزسـتان.  ی و محاسبه درامدهای  بهینه برای داده ی یافته تعمیم
ص . صـ۲و۱ ی پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم پایـه)، جلـد شـانزدهم، شـماره ی مجله
۷۹-۹۶. 

ورد منحنـی ا). بـر۱۳۸۷مرضا؛ واقعـی، یداللـه (مجیری، آزاده؛ محتشمی برزادران، غال ]۵[
 . صـص۱ی  متری. گزیـده مطالـب آمـاری، شـمارهلورنتس و ضریب جینی به روش پارا

۱۴-۱۰. 
ــه ( ]۶[ ــی، یدالل ــرزادران، غالمرضــا؛ واقع ــری، آزاده؛ محتشــمی ب هــای  ). روش۱۳۸۷مجی

 ی های هزینه اساس داده ها بر آن ی های تابعی لورنتس و مقایسه ورد پارامترهای فرمابر
  .۵۷-۷۴. صص ۱ ی شماره، ۵ی  دورههای آماری ایران،  پژوهشی  مجلهخانوار. 

). بررسی آماری ضریب جینـی، منحنـی لـورنتس ۱۳۹۱زهرا ( واقعی، یدالله و بهدانی، ]۷[
ــع  ــدو توزی ــوبی طــی ســال درام ــزارش طــرح ۸۴-۸۷هــای  در اســتان خراســان جن . گ

 پژوهشی، دانشگاه بیرجند.
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