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ﺻﺎدقﭘﻮر ﮔﯿﻠﺪه

†

† داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
‡ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ

ﭼﮑﯿﺪه :ﺑﺤﺚ ﻓﻘﺮ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﺳﯿﺎﺳـﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی اﺳـﺖ.
ﭘﺪﯾﺪهی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی دراﻣﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از دﻻﯾﻞ ﻋﻤـﺪهی ﻓﻘـﺮ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﯾﮑـﯽ از ﻋﻮاﻣـﻞ ُﮐﻨﺪﮐﻨﻨـﺪهی
رﺷﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﻧﯿـﺰ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯽﺷـﻮد .از اﯾـﻦرو ﺑﺤـﺚ و ﻗﻀـﺎوت درﺑـﺎرهی ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ
ﺗﻮزﯾـــﻊ دراﻣـــﺪ در ﮐﻨـــﺎر ﮔﺴـــﺘﺮش ﻣـــﺪلﻫﺎی رﺷـــﺪ اﻗﺘﺼـــﺎدی ،اﻫﻤﯿـــﺖ دارد .ﯾﮑـــﯽ از
ﻣﻌﻤﻮلﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺗﻮزﯾﻊ دراﻣﺪ ،ﻣﻨﺤﻨـﯽ ﻟـﻮرﻧﺘﺲ اﺳـﺖ .ﻫـﺪف
اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی آﻣﺎری ﺑﺮ روی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ دراﻣﺪ )ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑـﺮ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ( در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳـﺖ .در ﻋـﯿﻦ ﺣـﺎل ﺑـﺎ ﯾـﮏ دﯾـﺪ
ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ دراﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨـﻪی اﺳـﺘﺎن ﺧﺮاﺳـﺎن ﺟﻨـﻮﺑﯽ
در  ۱۰ﺳﺎل اﺧﯿﺮ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺑﯿﻦ  ۳۱اﺳﺘﺎن ﮐﺸـﻮر ﭘﺮداﺧﺘـﻪاﯾﻢ .ﺑـﺮای اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر
روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات دراﻣﺪ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ از ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دراﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨـﻪ
دارای رﺗﺒﻪی ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ در ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺳﺎلﻫﺎ )ﺑـﻪوﯾﮋه ﺳـﺎلﻫﺎی ۱۳۸۷
و  (۱۳۸۹رﺗﺒﻪی آﺧـﺮ را داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ،ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻧـﻮﻋﯽ ﻧﺸـﺎندﻫﻨﺪهی ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫـﺎﯾﯽ از
اﻣﮑﺎﻧﺎت دراﻣﺪزاﯾﯽ و اﺣﯿﺎﻧ ًﺎ ﺷﻐﻠﯽ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دراﻣﺪ ﺷﻬﺮی ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ )ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن( ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﺳﻄﺢ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸـﻮری اﺳـﺖ و
اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻓﻮق در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﯿﺶ از ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
* ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻋﻬﺪهدار ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت
درﯾﺎﻓﺖ ،۱۳۹۴٫۵٫۱۲ :ﭘﺬﯾﺮش۱۳۹۵٫۶٫۱۶ :
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واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺗﻮزﯾﻊ دراﻣـﺪ؛ ﺗﻮزﯾـﻊ دراﻣـﺪ؛ ﺗـﺎﺑﻊ ﭼﻨـﺪﮐﯽ؛ ﻣﻨﺤﻨـﯽ ﻟـﻮرﻧﺘﺲ؛
ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ.

 -۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺷــﺎﯾﺪ ﺑﺎرﻫــﺎ اﯾــﻦ ﺳــﺨﻦ را ﺷــﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷــﯿﺪ ﮐــﻪ در ﺟﺎﻣﻌــﻪی ﮐﻨــﻮﻧﯽ ﺛﺮوﺗﻤﻨــﺪان ،ﻫــﺮ روز
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ و ﻓﻘﺮا ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه و ﮐﻢﺗﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻣﻌﻤـﻮﻻً
ﺳﻬﻢ ﺑﻬﺮه و ﺑﻬﺮهی ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ و ﺳﻮدﻫﺎ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ از ﺳﻬﻢ ﻣﺰدﻫﺎ و ﺣﻘﻮقﻫـﺎ ﺑـﯿﺶﺗـﺮ اﺳـﺖ.

ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮ دراﻣﺪﻫﺎ ،در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺑﻪ اﻗﻠﯿـﺖ ﻣﺤـﺪودی از ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺗﻌﻠـﻖ دارد و
ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻤﯽاز دراﻣﺪ ﺑﯿﻦ ا ﮐﺜﺮ ﯾﺖ ﻣﺮدم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.

در ﺻــﻮرت ﻋﺎدﻻﻧــﻪ ﺑــﻮدن ﺗﻮزﯾــﻊ دراﻣــﺪ ،درﺻــﺪﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨــﯽ از ﺟﻤﻌﯿــﺖ ﺑــﻪﻃﻮر ﮐــﺎﻣﻼً
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ،دراﻣﺪﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ از دراﻣﺪ ﻣﻠﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧـﺪ ﮐـﻪ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣـﺬﮐﻮر ،ﺑـﻪ

ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۱۰درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۱۰درﺻﺪ از دراﻣﺪ ۲۰ ،درﺻـﺪ از ﺟﻤﻌﯿـﺖ  ۲۰درﺻـﺪ از

دراﻣﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۱۰۰درﺻﺪ دراﻣﺪ ﻣﻠﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،
ﺗﻮزﯾﻊ دراﻣﺪﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻋﺎدﻻﻧـﻪ اﺳـﺖ .اﮔـﺮ ﺗﻮزﯾـﻊ دراﻣـﺪﻫﺎ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑـﻪﻃﻮری ﮐـﻪ
درﺻﺪ ﻣﺤﺪودی از دراﻣﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻪ ﭼﻨـﺪ ﮔـﺮوه و ﺑﻘﯿـﻪ ،ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﯾـﺎ ﺗﻌـﺪاد ﻣﺤـﺪودی از

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ۱۰درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ) ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ دراﻣﺪ در ﺳﻄﺢ
ﻼ ۲۰درﺻﺪ( از ﮐﻞ دراﻣـﺪﻫﺎ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ۹۰
ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻗﺮار دارﻧﺪ( ﺑﯿﺶ از  ۱۰درﺻﺪ )ﻣﺜ ً

درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻢﺗﺮ از  ۹۰درﺻـﺪ ) ۸۰درﺻـﺪ( از ﮐـﻞ دراﻣـﺪﻫﺎ را در اﺧﺘﯿـﺎر

دارﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی دراﻣﺪﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ درﺻـﺪ ﻣﺤـﺪودی از دراﻣـﺪﻫﺎ
ﺑﺎﯾﺪ درﺻﺪ ﺑﺰرﮔﯽ از اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ را ﺑﺮاورده ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،دراﻣﺪﻫﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ

ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻏﺬاﯾﯽ ،ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮ اﺳـﺎس
اﯾﻦ ﻧـﻮع ﺗﻮزﯾـﻊ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧـﻪی دراﻣـﺪﻫﺎ ،ﻣﻨﺤﻨـﯽ ﻣﺤـﺪﺑﯽ ﺣﺎﺻـﻞ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﺤﻨـﯽ

ﻟﻮرﻧﺘﺲ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻧﺎﻋـﺪاﻟﺘﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی و ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮی دراﻣـﺪی
ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧﯽ دارد.
ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻟﻮرﻧﺘﺲ ،اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ۱۹۰۵ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﮐﺲ اوﺗﻮ ﻟﻮرﻧﺘﺲ ﻣﻌﺮﻓﯽﺷﺪ ].[۲۱
اﯾﻦ ﻣﻨﺤﻨﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺗﻮزﯾﻊﻫﺎی دراﻣﺪ در اﻗﺘﺼﺎد از ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ اﺳﺖ .آرﻧﻮﻟـﺪ و

ﻧﺎﮔﺎراﺟﺎ ] ،[۸ﮐﻠﯿﺒﺮ و ﮐﺎﺗﺰ ] ،[۱۸ﺳـﺎراﺑﯿﺎ و دﯾﮕـﺮان ] [۲۲و ﺗﯿﺴـﺘﻞ ] [۲۴از ﮐﺴـﺎﻧﯽ
ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐــﻪ در اﯾــﻦ زﻣﯿﻨــﻪ اﻧﺘﺸــﺎرات ارزﺷــﻤﻨﺪی داﺷــﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺤــﺚ ﺗﺮﮐﯿــﺐ و ﺗﺒــﺪﯾﻞ
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ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی ﻟﻮرﻧﺘﺲ و وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی آن ﻧﯿـﺰ ﺗﻮﺳـﻂ اﻓـﺮاد زﯾـﺎدی ﻣﺎﻧﻨـﺪ آرﻧﻮﻟـﺪ ]،[۹ ،۸
داﻣﺠﺎﻧﻮﯾﮏ ] [۱۰و ﻓﻠﻤﻦ ] [۱۲ ،۱۱اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺗﻼشﻫـﺎی ﭘﯿﺸـﮕﺎﻣﺎﻧﯽ ﭼـﻮن

ﮐــﺎﮐﻮاﻧﯽ ] [۱۷ ،۱۶ﺑــﺎ ﻣﻌﺮﻓــﯽ ﻣــﺪلﻫﺎی ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ از ﺗــﺎﺑﻊ ﻟــﻮرﻧﺘﺲ ﺑﺎﻋــﺚ اﻧﻘــﻼب
ﻋﻈﯿﻤﯽدر اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺪ .واﻧﮓ و دﯾﮕﺮان ] [۲۵ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر وزﻧـﯽ از ﻣﻨﺤﻨـﯽ ﻟـﻮرﻧﺘﺲ
را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش ﭘﺎراﻣﺘﺮی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﮐـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻣﻌﺮﻓـﯽﺷـﺪه ﯾـﮏ
ﻣﻨﺤﻨــﯽ ﻟــﻮرﻧﺘﺲ ﺑﺎﺷــﺪ را ﺑﺮرﺳــﯽ ﻧﻤﻮدﻧــﺪ .ﺳــﻮردو و دﯾﮕــﺮان ] [۲۳ﯾــﮏ ﺣﺎﻟــﺖ ﺗﻐﯿﯿــﺮ
ﺷﮑﻞﯾﺎﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻟﻮرﻧﺘﺲ را ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﺷـﮑﻞ ﭘـﺎراﻣﺘﺮی و ﻣـﺪلﻫﺎی

ﺧﺎﺻﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐـﺮده و ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺣﺎﺻـﻞ از اﯾـﻦ ﺗﺒـﺪﯾﻼت ،ﺿـﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨـﯽ ﺣﺎﺻـﻞ و
ﺗﺮﺗﯿﺐﻫﺎی ﻟﻮرﻧﺘﺲ ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ۱۹۱۲ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮرادو ﺟﯿﻨﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽﺷـﺪ ] .[۱۵ﮐـﺎﮐﻮاﻧﯽ

] [۱۶ﺿــﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨــﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘــﻪ را ﺗﻌﺮﯾــﻒ ﮐــﺮد .ﮐﻠﯿﺒــﺮ و ﮐــﺎﺗﺰ ] [۱۸ﯾــﮏ ﺳــﺮی از

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺿﺮ ﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ و ﺿـﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨـﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘـﻪ را در ﻗﺎﻟـﺐ ﭼﻨـﺪ ﻗﻀـﯿﻪ ﺑﯿـﺎن و
اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .در اﯾﺮان ﭘﺮوﯾﻦ ] [۳ﻧﻘـﺶ اﻧـﻮاع دراﻣـﺪﻫﺎ را در ﺗﻮزﯾـﻊ ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻣـﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد .ﺑﻬﺪاﻧﯽ و دﯾﮕﺮان ] [۱وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺮﺗﯿﺐﻫﺎی ﻟﻮرﻧﺘﺲ در ﺧـﺎﻧﻮادهی
ﺗﻮزﯾﻊﻫﺎی دراﻣﺪ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻣﺠﯿﺮی و دﯾﮕـﺮان ] [۵ﺑـﺮاوردی از ﻣﻨﺤﻨـﯽ ﻟـﻮرﻧﺘﺲ و

ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ را ﺑﻪ روش ﭘﺎراﻣﺘﺮی ﻣﻄـﺮح ﮐﺮدﻧـﺪ و ﻫﻢﭼﻨـﯿﻦ در ] [۶روشﻫـﺎی ﺑـﺮاورد
ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﺮمﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﯽ ﻟﻮرﻧﺘﺲ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی آنﻫﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس دادهﻫـﺎی ﻫﺰﯾﻨـﻪ را ﺑﺮرﺳـﯽ

ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻬﺪاﻧﯽ و ﻣﺤﺘﺸﻤﯽ ] [۲ﮐﺎرﺑﺮدی از اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان ﭼﻮﻟﮕﯽ ﻧﺎﻫﻤﻮاری دراﻣﺪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻟﻮرﻧﺘﺲ و ﺗﻮزﯾﻊ دراﻣﺪ را اراﯾﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺎﺑﻊ ﻟـﻮرﻧﺘﺲ ،ﻣﻨﺤﻨـﯽ ﻟـﻮرﻧﺘﺲ و ﺿـﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨـﯽ،
ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺗﻮزﯾﻊ دراﻣﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﺨﺶ دﯾﮕـﺮی

از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دادهﻫﺎی دراﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪی اﻓﺮاد ۱اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
را ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۴ﺗﺎ  ۱۳۹۳ﺑﺮرﺳﯽ ﮐـﺮده و ﺑـﺎ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﮐﺸـﻮری ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﻣـﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد اﺑﺘﺪا دادهﻫﺎی دراﻣـﺪ ﮐـﻞ ﮐﺸـﻮر از ﻧﻈـﺮ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی آﻣﺎری ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی اﺳـﺘﺎﻧﯽ در ﺳـﺎل
 ۱۳۹۳ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
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زﻫﺮا ﺑﻬﺪاﻧﻲ ،ﻳﺪا ...واﻗﻌﻲ ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﺤﺘﺸﻤﻲ ﺑﺮزادران و ﺑﻬﺮام ﺻﺎدقﭘﻮر ﮔﻴﻠﺪه

 -۲ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻟﻮرﻧﺘﺲ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﻗﺘﺼﺎدی
ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪی دراﻣﺪ ﯾﮑﯽ از وﻇـﺎﯾﻒ ﻣﻬـﻢ دوﻟﺖﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب ﻣﯽآﯾـﺪ .ﻣﻔﻬـﻮم ﺗﻮزﯾـﻊ
ﻋﺎدﻻﻧﻪی دراﻣﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺻﺪﻫﺎی ﺗﺠﻤﻌﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﺑﺮاﺑﺮ درﺻـﺪﻫﺎی
ﺗﺠﻤﻌﯽ دراﻣﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ در اﻏﻠـﺐ ﺟﻮاﻣـﻊ ﺗﻮزﯾـﻊ دراﻣـﺪﻫﺎ ﺑـﻪﻃـﻮر ﻏﯿـﺮ ﻋﺎدﻻﻧـﻪ

ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺶﺗﺮ دراﻣﺪﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر اﻗﻠﯿﺘﯽ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﺑﻘﯿﻪی دراﻣـﺪ ﺑـﯿﻦ
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﺳـﻨﺠﺶ ﻣﯿـﺰان ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮی ﯾـﺎ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧـﻪ ﺑـﻮدن

ﺗﻮزﯾﻊ دراﻣﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً از »ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻟـﻮرﻧﺘﺲ« اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷـﻮد .اﯾـﻦ ﻣﻨﺤﻨـﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪی
ﺗﻮزﯾﻊﻫﺎی دراﻣﺪ در اﻗﺘﺼﺎد از ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ اﺳﺖ .ﻣﻨﺤﻨـﯽ ﻟـﻮرﻧﺘﺲ از ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی

ﻣﻬﻢ وﺿﻌﯿﺖ »ﺗﻮزﯾﻊ ﺛﺮوت« در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻮرﻧﺘﺲ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از 𝑛 دادهی دراﻣﺪ ،ﭘﺲ از ﻣﺮﺗﺐﺳﺎزی دادهﻫﺎ از ﮐﻮﭼـﮏ ﺑـﻪ
ﺑﺰرگ ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﺣﺴﺎب )ﺑﺮاورد( ﻣﯽﺷﻮد:
𝑘 = ۱, … , 𝑛.

,

:

۱

:

۱

∑

∑=

𝐿

وﻗﺘﯽ دادهﻫﺎی دراﻣﺪ از ﮐﻮﭼﮏ ﺑـﻪ ﺑـﺰرگ ﻣﺮﺗـﺐ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ 𝑥 : ،دراﻣـﺪ  iاﻣـﯿﻦ ﻓـﺮد
اﺳﺖ .ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻟﻮرﻧﺘﺲ از اﺗﺼﺎل ﻧﻘﺎط )) (𝐿  ( ,ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ
ﻟــﻮرﻧﺘﺲ  ، Lﺗــﺎﺑﻌﯽ ﺻــﻌﻮدی ،ﻣﺤــﺪب و ﭘﯿﻮﺳــﺘﻪ ﺑــﺎ  𝐿(۰) = ۰و  𝐿(۱) = ۱اﺳــﺖ
].[۱۸

ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻣﻮﺟﻮد در ﯾـﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ از
دادهﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ و ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ ﺑﻪﺻﻮرت دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﺣﯿـﻪ

ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻟﻮرﻧﺘﺲ و ﺧﻂ ﻧﯿﻤﺴﺎز رﺑﻊ اول ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ
𝑥 ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻏﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﺮاورد ﻣﯽﺷﻮد:
.

۱

:
:

۱

۱

∑

∑

𝑛+۱−۲

۱

=𝐺

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺗﻮزﯾﻊ اﺣﺘﻤﺎل دراﻣﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ )𝑢(𝐿 و 𝐺 را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻮزﯾـﻊ
ﻧﻈﺮی ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪدﺳﺖ آورد ].[۷
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 -۳ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ دادهﻫﺎی دراﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۴ﺗﺎ ۱۳۹۳
ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪی اﺟﺮاﯾـﯽ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ  ۵۰ﺳـﺎل
دارد ،ﻃﺮح»آﻣﺎرﮔﯿﺮی از ﻫﺰﯾﻨﻪ و دراﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎی ﺷـﻬﺮی و روﺳـﺘﺎﯾﯽ« اﺳـﺖ .اﮔﺮﭼـﻪ
اﯾﻦ ﻃﺮح اﻫﺪاف ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻣﻬـﻢ آن ،ﺑـﺮاورد ﻫﺰﯾﻨـﻪ و

دراﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮی و روﺳـﺘﺎﯾﯽ در ﻫـﺮ ﯾـﮏ از اﺳـﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸـﻮر
اﺳﺖ .دادهﻫﺎی اوﻟﯿﻪی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،از »واﺣﺪ اﻃـﻼع رﺳـﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر
اﯾﺮان« درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺑﺘـﺪا ﺑﺮﺧـﯽ از ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﻠـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ و ﺿـﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨـﯽ

ﻫﺰﯾﻨــﻪ و دراﻣــﺪ ﺷــﻬﺮی و روﺳــﺘﺎﯾﯽ ﮐﺸــﻮر ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﺷــﺪه و روﻧــﺪ ﺗﻐﯿﯿــﺮات آنﻫــﺎ ﻃــﯽ
ﺳـــﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۳-۱۳۸۴ﻣﻘﺎﯾﺴـــﻪ ﻣﯽﺷـــﻮد .ﺳـــﭙﺲ اﯾـــﻦ ﺷـــﺎﺧﺺﻫﺎ را ﺑـــﻪﺗﻔﮑﯿـــﮏ
اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸـﻮر در
اﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻟﻮرﻧﺘﺲ دادهﻫﺎی دراﻣﺪ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﺸـﻮر
را رﺳﻢ ﻧﻤﻮده و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات آنﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﺟﺪولﻫﺎی  ۱و ۲ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯽ از دراﻣـﺪ و ﻫﺰﯾﻨـﻪی اﻇﻬﺎرﺷـﺪهی ﺷـﻬﺮی و روﺳـﺘﺎﯾﯽ
ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۳-۱۳۸۴را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ .ﻻزم ﺑـﻪ

ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ واﺣﺪ ﻫﻤﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯿـﻮن ر ﯾـﺎل و دادهﻫـﺎ ﺳـﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ.
ﺷﮑﻞﻫﺎی ۱و ۲ﺗﻔﺴﯿﺮ واﺿﺢﺗﺮی از اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪولﻫﺎی  ۱و  ۲اراﯾﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دراﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ از ﺳﺎل  ۱۳۸۴ﺗﺎ ﺳﺎل
 ۱۳۹۳روﻧﺪی اﻓﺰاﯾﺸﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ ،ﺧـﺪﻣﺎت و دﺳـﺘﻤﺰدﻫﺎ
اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ دراﻣﺪ ﺷﻬﺮی ﮐﺸﻮر از  ۵۱ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل در ﺳـﺎل  ۱۳۸۴ﺑـﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ
رﺷﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ  ۱۴درﺻﺪ ،ﺑﻪ  ۲۱۱ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل در ﺳـﺎل  ۱۳۹۳رﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ .دراﻣـﺪ در
اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۱۶درﺻـﺪ رﺷـﺪ داﺷـﺘﻪ و از ۳۶
ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل در ﺳﺎل  ۱۳۸۴ﺑﻪ  ۱۸۳ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾـﺎل در ﺳـﺎل  ۱۳۹۳رﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ .اﯾـﻦ

ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﮔﺮﭼﻪ دراﻣﺪ اﺳﺘﺎن از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸﻮری ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی دارد ،وﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪﻃﻮر

ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﻌﺪ از
ﺳﺎل  ۱۳۹۰اﯾﻦ رﺷﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺳﺖ(.
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ﺟﺪول  -۱ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ داده ﻫﺎی دراﻣﺪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ) ۱۳۹۳-۱۳۸۴واﺣﺪ :ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل (
دراﻣﺪ ﺷﻬﺮی
ﮐﺸﻮر
ﺳﺎل

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

۸۴

۵۱

دراﻣﺪ روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ

ﺿﺮﯾﺐ
ﺟﯿﻨﯽ

ﺟﯿﻨﯽ

ﮐﺸﻮر
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

ﺿﺮﯾﺐ
ﺟﯿﻨﯽ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

ﺟﯿﻨﯽ

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

۲۱۱

۰٫۳۳

۱۸۲

۰٫۲۹۲

۱۳۹

۰٫۳۶

۱۱۲

۰٫۳۴

۹۳
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

ﻧﺮخ رﺷﺪ
)درﺻﺪ(

۰٫۳۷

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

ﺿﺮﯾﺐ

ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﺿﺮﯾﺐ

۱۴

۱۶

ـــ

ـــ

۱۴

۱۷

ـــ

ـــ

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

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

۸۴

۵۵

ﻫﺰﯾﻨﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ

ﺿﺮﯾﺐ
ﺟﯿﻨﯽ

ﺟﯿﻨﯽ

ﺿﺮﯾﺐ
ﺟﯿﻨﯽ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

ﺿﺮﯾﺐ
ﺟﯿﻨﯽ

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

۲۰۹

۰٫۳۴

۱۸۹

۰٫۲۹

۱۴۲

۰٫۳۶

۱۱۶

۰٫۳۰

۹۳
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

ﻧﺮخ رﺷﺪ
)درﺻﺪ(

۱۴

۰٫۳۹

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

ﺿﺮﯾﺐ

ﮐﺸﻮر
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ

ـــ

۱۴

ـــ

۱۴

ـــ

۱۵

ـــ
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ﺷﮑﻞ  -۱روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات دراﻣﺪ )ﭼﭗ( و ﻫﺰﯾﻨﻪ )راﺳﺖ( ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﺎن ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی
۱۳۹۳-۱۳۸۴

ﺷﮑﻞ  -۲روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ دراﻣﺪ )ﭼﭗ( و ﻫﺰﯾﻨﻪ )راﺳﺖ( ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﺎن
ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۹۳-۱۳۸۴

ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ دراﻣﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۹-۱۳۸۷ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎی ﺳــﺎﮐﻦ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎنﻫﺎی ﺑﯿﺮﺟﻨــﺪ و ﻓــﺮدوس ﺑــﯿﺶﺗــﺮﯾﻦ دراﻣــﺪ و ﺳﺮﺑﯿﺸــﻪ و

درﻣﯿﺎن دارای ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ دراﻣﺪ اﺳﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی درﻣﯿﺎن ،ﺳﺮﺑﯿﺸﻪ ،ﻧﻬﺒﻨﺪان
و ﺳﺮاﯾﺎن ﻫﻤﻮاره دارای دراﻣﺪی ﮐﻢﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸﻮری ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۱ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دراﻣﺪ ﺷـﻬﺮی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ دراﻣـﺪ روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﻫﻤـﻮاره ﺑـﯿﺶﺗـﺮ
ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﯽ روﻧﺪ رﺷﺪ آنﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﯽﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ در ﻃـﯽ

اﯾﻦ  ۱۰ﺳﺎل ﻣﻘﺪار دراﻣﺪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ رﺷﺪی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دراﻣﺪ ﺷﻬﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﺑﺮ اﺟـﺰای ﺗﺸـﮑﯿﻞدﻫﻨﺪهی دراﻣـﺪ در ﺳـﻄﺢ ﮐـﻞ ﮐﺸـﻮر و اﺳـﺘﺎن
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد ﻏﯿﺮ ﮐﺸـﺎورزی ،ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﻣـﺰد و ﺣﻘـﻮقﺑﮕﯿـﺮی
ﺑﺨـﺶ دوﻟﺘـﯽ و ﺧﺼﻮﺻـﯽ و دراﻣـﺪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗـﻪی ﭘـﻮﻟﯽ و ﻏﯿـﺮ ﭘـﻮﻟﯽ ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ اﺟـﺰای
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ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪهی دراﻣﺪ ﺷﻬﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ  ۹۰درﺻـﺪ دراﻣـﺪ از اﯾـﻦ اﺟـﺰا
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ].[۷

ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨـﯽ دراﻣـﺪ ﺷـﻬﺮی و روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﮐﺸـﻮر ﻃـﯽ اﯾـﻦ ﺳـﺎلﻫﺎ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﺑـﻮده و دارای
روﻧﺪی ﻧﺰوﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧـﺪ در اﺳـﺘﺎن ﻧﺴـﺒﺘ ًﺎ ﺑـﯿﺶﺗـﺮ اﺳـﺖ .از ﻃﺮﻓـﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪی
ﺿــﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨــﯽ دراﻣــﺪ ﺷــﻬﺮی و روﺳــﺘﺎﯾﯽ ﮐﺸــﻮر ﺣــﺎﮐﯽ از ﻧــﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺑــﯿﺶﺗــﺮ در دراﻣــﺪ

روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دراﻣﺪ ﺷﻬﺮی ﮐﺸﻮر دارد .ﻧﮑﺘﻪی ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳـﺎل ۱۳۹۲

اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار ﮐﺸـﻮری ﺑﺴـﯿﺎر
ﻧﺰدﯾــﮏ ﺑــﻮده و از ﻃﺮﻓــﯽ در اﯾــﻦ ﺳــﺎل اﺳــﺘﺎن دارای ﺿــﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨــﯽ ﻧﺴــﺒﺘ ًﺎ ﭘــﺎﯾﯿﻨﯽ
داﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ .در ﺳــﺎل  ۱۳۸۴ﺿــﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨــﯽ در ﺟﺎﻣﻌــﻪی ﺷــﻬﺮی  ۰/۳۷ﺑــﻮده ﮐــﻪ ﺑــﺎ
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﺑﻪ  ۰/۳۳رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﺷـﮑﻞ  ۲ﺣﮑﺎﯾـﺖ از اﯾـﻦ

دارد ﮐﻪ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﺷـﺎﺧﺺ ﺿـﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨـﯽ روﻧـﺪ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﮐﺸـﻮر ﻧﺪاﺷـﺘﻪ
اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ دادهﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۸۴دارای ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺷﻬﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی دراﻣﺪ روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌـﺪ ﺑـﺎ
ﮐــﺎﻫﺶ ﭼﺸــﻢﮔﯿﺮی ﻫﻤــﺮاه ﺑــﻮده اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑﯿــﺎنﮔﺮ ﻣﻔﯿــﺪ ﺑــﻮدن ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫﺎی دوﻟــﺖ در

ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل  ۱۳۸۴در روﺳﺘﺎﻫﺎی اﺳـﺘﺎن ﺑـﺮای ﺑﺮﻗـﺮاری ﻋـﺪاﻟﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .از

ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯿﺰان ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی دراﻣﺪ اﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﮐﻢﺗـﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﺣﻮزهی وﺳﻌﺖ و ﺟﻤﻌﯿﺖ آنﻫﺎ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.

ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪی ﻣﻬﻢ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ دراﻣﺪ )و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ( ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ اﯾﻦ

ﺷــﺎﺧﺺ ﺑﻌــﺪ از ﺳــﺎل  ۱۳۸۹ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ .ﯾــﮏ دﻟﯿــﻞ ﺑــﺮای اﯾــﻦ ﮐــﺎﻫﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﺑﺤــﺚ
ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ و وارد ﺷﺪن دراﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﺎراﻧـﻪ در ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﺑﺎﺷـﺪ ﻃـﻮری ﮐـﻪ ﺑﻌـﺪ از
ﺳﺎل  ۱۳۸۹دراﻣﺪﻫﺎی ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾـﮏ دراﻣـﺪ ﻣﺘﻔﺮﻗـﻪ در ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و دادهﻫـﺎی

ﻣﻮﺟﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه روی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دراﻣﺪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر
در ﺳﺎل ) ۱۳۹۳ﺷﮑﻞ  (۳ﺣـﺎﮐﯽ از اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ،اﺳـﺘﺎنﻫﺎی ﺗﻬـﺮان ،ﻗـﻢ و اﻟﺒـﺮز ﺑـﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دراﻣﺪ ﺧـﺎﻧﻮار ﺷـﻬﺮی و اﺳـﺘﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺴـﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،زﻧﺠـﺎن و ﮐﺮﻣـﺎن ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ دارای ﮐـﻢﺗـﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ دراﻣـﺪ ﺧـﺎﻧﻮار ﺷـﻬﺮی

ﻣﯽﺑﺎﺷــﻨﺪ .در ﺑﺨــﺶ روﺳــﺘﺎﯾﯽ اﺳــﺘﺎنﻫﺎی ﺗﻬــﺮان ،اﻟﺒــﺮز و ﻣﺎزﻧــﺪران ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﯿــﺐ دارای
ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ و اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﮐﺮﻣﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ دارای ﮐـﻢﺗـﺮﯾﻦ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دراﻣﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ
 .....................ﻣﺠﻠﻪي ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي آﻣﺎر رﺳﻤﻲ اﻳﺮان ،ﺳﺎل  ،26ﺷﻤﺎرهي  ،2ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ،1394ﺻﺺ ..................... 181 -161

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪاي ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ دراﻣﺪ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺎ ...

169

ﮐﻪ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ از ﻧﻈﺮ دراﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨـﻪ در ردهی ﭘـﺎﯾﯿﻨﯽ ﻗـﺮار دارد ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﮐﺸﻮری ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧـﺎص داﺷـﺖ .ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪی ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ دراﻣـﺪ و

ﻫﺰﯾﻨﻪی اﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﻣﺸﺎﺑﻪ آنﭼﻪ در دادهﻫﺎی ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در

ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ از ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ دراﻣـﺪ آنﻫـﺎ ﺑـﯿﺶﺗـﺮ
اﺳﺖ! و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺷﻬﺮی اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻗﻢ ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﺳـﻤﻨﺎن ،ﻗـﺰوﯾﻦ ،ﯾـﺰد،
ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﻫﻤﺪان ،ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﮐﺮﻣﺎن و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨـﻪی روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﺗﻬـﺮان ،اﻟﺒـﺮز،
ﻗﺰوﯾﻦ ،ﻗﻢ ،ﻫﻤﺪان ،ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﮐﺮﻣﺎن از دراﻣﺪ آنﻫﺎ ﮐﻢﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﮑﻞ ۴ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ دراﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ را ﻧﺸـﺎن
ﻣﯽدﻫــﺪ ،اﺳــﺘﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺴــﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴــﺘﺎن ،ﻫﺮﻣﺰﮔــﺎن و ﭼﻬﺎرﻣﺤــﺎل ﺑﺨﺘﯿــﺎری دارای
ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ دراﻣﺪ ﺷﻬﺮی ﯾﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﯿﺶﺗـﺮﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی و

اﻟﺒــﺮز ،ﻗــﺰوﯾﻦ و زﻧﺠــﺎن ﮐــﻢﺗــﺮﯾﻦ ﺿــﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨــﯽ دراﻣــﺪ ﺷــﻬﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ .درﺣــﺎﻟﯽ ﮐــﻪ
اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،اﺻﻔﻬﺎن و ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری دارای ﺑﯿﺶﺗـﺮﯾﻦ و
ﺑﻮﺷﻬﺮ ،اﻟﺒﺮز و ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ ﺳﻪ اﺳـﺘﺎن دارای ﮐـﻢﺗـﺮﯾﻦ ﺿـﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨـﯽ ﻫﺰﯾﻨـﻪی
ﺷﻬﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ .اﺳـﺘﺎن ﺧﺮاﺳـﺎن ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ رﺗﺒـﻪی  ۲۷و  ۲۸ﺿـﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨـﯽ

ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ را در ﮐﺸﻮر داراﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف وﺿـﻌﯿﺖ
دراﻣــﺪ از ﻧﻈــﺮ ﻧــﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻫــﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی دارای رﺗﺒــﻪ ﭘــﺎﯾﯿﻨﯽ اﺳــﺖ و ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺳــﺎﯾﺮ
اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻢﺗﺮی دارد.

روﺳﺘﺎﻫﺎی ﯾﺰد ،ﻗﻢ و اﺻﻔﻬﺎن ﺑﯿﺶﺗـﺮﯾﻦ و اﺳـﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾـﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤـﺪ ،ﺗﻬـﺮان و
اﻟﺒﺮز ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺑﺨﺶ دراﻣﺪ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎی
اﻟﺒﺮز ،ﺗﻬﺮان و ﻟﺮﺳﺘﺎن دارای ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر درک ﺑﻬﺘﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ اﯾـﻦ

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﻧﻘﺸـﻪی ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨـﻪی ﺷـﻬﺮی و روﺳـﺘﺎﯾﯽ اﺳـﺘﺎنﻫﺎ در ﺳـﺎل  ۱۳۹۳در
ﺷــﮑﻞ  ۵و  ۶رﺳــﻢ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﺑﺮرﺳــﯽ اﯾــﻦ ﻧﻘﺸــﻪ ﻧﺸــﺎن ﻣﯽدﻫــﺪ ﮐــﻪ اﺳــﺘﺎن ﺗﻬــﺮان،
ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻫﻢﺟـﻮار آنﻫـﺎ دارای ﺑـﯿﺶﺗـﺮﯾﻦ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دراﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ دو اﺳﺘﺎن ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﮐﺸﻮر )ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴـﺘﺎن

و ﮐﺮﻣﺎن( دارای ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨـﻪی روﺳـﺘﺎﯾﯽ

اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺷﻬﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ روﻧﺪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ آن در ﺷﮑﻞ
 ۶ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ .ﺷﮑﻞﻫﺎی  ۷و  ۸ﻧﻘﺸﻪی ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨـﯽ ﻫﺰﯾﻨـﻪ
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را ﺑﺮای ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾـﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻢﺗﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ روﻧﺪ ﺧﺎﺻـﯽ از ﺷـﺮق
ﺑﻪ ﻏﺮب ﯾﺎ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ  -۳ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ و دراﻣﺪ ﺷﻬﺮی )ﺳﻤﺖ راﺳﺖ( و روﺳﺘﺎﯾﯽ )ﺳﻤﺖ ﭼﭗ( اﺳـﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸـﻮر
در ﺳﺎل ۱۳۹۳

ﺷﮑﻞ  -۴ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ و دراﻣﺪ ﺷﻬﺮی )ﺳﻤﺖ راﺳﺖ( و روﺳـﺘﺎﯾﯽ )ﺳـﻤﺖ ﭼـﭗ( اﺳـﺘﺎنﻫﺎی
ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل۳ ۱۳۹
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ی در ﺳﺎل ۱۳۹۳
ﮕﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺷﻬﺮی
ﺷﮑﻞ  -۵ﻧﻘﺸﻪی ﻣﯿﺎﻧﮕ

ﺷﮑﻞ – ۶ﻧﻘﺸﻪی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪی روﺳﺘﺎﺎﯾﯽ در ﺳﺎل ۱۳۹۳
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۱۳
ﺷﮑﻞ  -۷ﻧﻘﺸﻪی ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺷﻬﻬﺮی در ﺳﺎل ۳۹۳

۱۳۹
ﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺳﺎل ۹۳
ﺟﯿﻨﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪی روﺳ
ﺷﮑﻞ  -۸ﻧﻘﺸﻪی ﺿﺮﯾﺐ ﺟ
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 -۴ﻣﻨﺤﻨﻨﯽ ﻟﻮرﻧﺘﺲ دادهﻫﺎی درراﻣﺪ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫـﯿﭻ ﮐﺸـﻮری ﺗﻮزﯾـﻊ دراﻣـﺪ ﮐﮐـﺎﻣﻼً
ﺼﺎدی ﮔﻮﯾﺎی ن
ی آﻣﺎری و اﻗﺘﺼ
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی
ﺴﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻌﯿﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻣﯿـﺰﺰان ﻋﺎدﻻﻧـﻪ ﺑـﻮﻮدن دراﻣـﺪ ﺟﺎﻣﻣﻌـﻪی
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﯿﺴ
ﺧـﻮب ﺑـﺮای ﻧﻤــﺎﯾﺶ
ﺑﺸﺮی را ﺗﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ] .[۴ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻟﻮﻮرﻧﺘﺲ ﯾﮏ اﺑﺰﺰار ﮔﺮاﻓﯿﮑـﯽ ﺧ

دادهﻫـﺎی
ﻟـﻮرﻧﺘﺲ را ﺑـﺮای ه
ﺲ
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﻣﻨﺤﻨـﯽ
ﺖ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ
.
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﻗﻗﺘﺼﺎدی
در ﺳـﺎل  ۱۳۹۳رﺳـﻢ ﻣـﯽﮐﻨﯿﻢ )ﺷـﮑﻞ  ۹و  (۱۰و
ﻫﺰﯾﻨﻪی ﮐﻞ ﮐﺸﻮﻮر و اﺳـﺘﺎن ر
دراﻣﺪ و ﻫﺰ
ﺲ
ﯽ ﻣﻨﺤﻨﯽ
ﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ
ی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﻧﺎﺑﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﺷﻬﺮ
ﺳﭙﺲ ﺑﺮای
ﻟـﻮرﻧﺘﺲ دادهﻫـﺎی ﻫﻫﺰﯾﻨـﻪ
ﻫﻤـﺎنﻃﻮر
ن
ﺶ ﺷﻬﺮی و رووﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻣﺠﺰا در ﺳﺎل  ۱۳۹۳۳رﺳﻢ ﺷﺪﺪه اﺳـﺖ.
در دو ﺑﺨﺶ
ﻫـﺎی دراﻣـﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻨـﻪ در
اﺳـﺖ ﻣﻨﺤﻨـﯽ ﻟـﻮررﻧﺘﺲ داده ی
ﻞﻫﺎی  ۹و  ۱۰ﻣﺸﺨﺺ ﺖ
ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ
ﺸﺎﺑﻪ ﮐﺸﻮری ﻗﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺎﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺎﺑﺮﺮاﺑﺮی ﮐﻢﺗﺮ در اﺳﺘﺎن
اﺳﺘﺎن ﺑﺎﻻﺗﺗﺮ از ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﺸ
ﺿـﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨـﯽ
دراﻣـﺪ ﮐـﻞ
ﺪ
ﺐ
اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻣﯽﮐﻨـﺪ.
ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻦ
ﺐ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار
ﺳﺎن ﺟﻨـﻮﺑﯽ  ۰/۳۳۴اﺳـﺖ .ﻣﻘﻘـﺪار ﺿـﺮﯾﺐ ﺟ
ﮐﺸﻮر  ۰/ ۳۶و ﻣﻘﺪار آن در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳ
ﺟﯿﻨـﯽ

ﺳﺖ.
ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮﻮر و اﺳﺘﺎن در ﺟﺪولﻫﺎی  ۱و  ۲ﻣﻮﺟﻮد اﺳ
دراﻣﺪ و ﻫﺰ

۱۳
ﻟﻮرﻧﺘﺲ دادهﻫﺎی دراﻣﺪ ﮐﮐﺸﻮر )ﺧﻂ ﻣﻤﺘﺪ(( و اﺳﺘﺎن )ﺧﻂﭼﯿﯿﻦ( در ﺳﺎل ۳۹۳
ﺲ
ﺷﮑﻞ  - ۹ﻣﻨﺤﻨﯽ
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ﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﻮﺑﯽ )ﺧﻂﭼﯿﻦ( در ﺳﺎل
ﺷﮑﻞ  -۱۰ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻟﻮرﻧﺘﺲ ددادهﻫﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪی ﮐﮐﺸﻮر )ﻣﻤﺘﺪ( و اﺳ
۱۳۹۳

ﻒ ﻧﺸـﺎن داد ﮐﮐـﻪ ﻣﻨﺤﻨـﯽ ﻟـﻮررﻧﺘﺲ
ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻟﻮرﻧﺘﺲ دادهﻫﺎ در ﺳ
ﺲ
ﺤﻨﯽﻫﺎی
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺤ
ﻃﻖ روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑﯿﯿـﺎﻧﮕﺮ
ﻣﻨﺤﻨـﯽ ﻟـﻮرﻧﺘﺲ ﻣﻨـﺎﻃ
ﯽ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﻬﺮی ﻫﻤـﻮاره ﺑـﺎﺎﻻﺗﺮ از
روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
ﯽ
ﻃﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻋﺎدﻻﻧﻪﺗﺮ ﺑﺑﻮدن ﺗﻮزﯾﻊ دراﻣﺪ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃ

ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﯽ ﮐﺸﻮر )راﺳﺖ( و اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟ
ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﺷﮑﻞ  -۱۱ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻟﻮرﻧﺘﺲ ددادهﻫﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺷ
ﺳﺎل ۱۳۹۳
)ﭼﭗ( در ﺳ
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 -۵ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات دراﻣـﺪ و ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒـ ًﺎ ﻣﺸـﺎﺑﻪ اﺳـﺖ و ﺿـﺮﯾﺐ
ﺟﯿﻨﯽ اﯾﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ ﺗﻨﻬـﺎ ﻧﮑﺘـﻪ از ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪی ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ دراﻣـﺪ و
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮار اﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در دادهﻫﺎی ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺳـﺘﺎنﻫﺎ
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دراﻣﺪ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎن ﻫﺴـﺘﻨﺪ

ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دراﻣﺪ آنﻫﺎ ﮐﻢﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨـﺪ ﺿـﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨـﯽ دراﻣـﺪ
ﺷﻬﺮی ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در ﺳـﺎلﻫـﺎی  ۱۳۸۴ﺗـﺎ  ،۱۳۹۳ﺑـﻪﻃـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﯾـﮏ درﺻـﺪ ﮐـﺎﻫﺶ
داﺷﺘﻪ وﻟﯽ در ﻗﺴـﻤﺖ ﺷـﻬﺮی ﺧﺮاﺳـﺎن ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﺑـﻪﻃـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ۳درﺻـﺪ و در ﻗﺴـﻤﺖ

روﺳﺘﺎﯾﯽ دو درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟـﺖ

در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺤﺮوم ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯽﻋـﺪاﻟﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﻧﺘـﺎﯾﺞ اﯾـﻦ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺗﻮزﯾـﻊ دراﻣـﺪ و ﻫﺰﯾﻨـﻪ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶﺗـﺮ از
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ دراﻣـﺪ ﺑﺨـﺶ ﮐﺸـﺎورزی و

ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ زﻣﯿﻦ و ﻧﯿﺰ ﺷـﺮاﯾﻂ آب و ﻫـﻮاﯾﯽ ﻣﺘﻔـﺎوت در ﻧﻘـﺎط ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐﺸـﻮر ﻗﺎﺑـﻞ

اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ دراﻣـﺪ و ﻫﺰﯾﻨـﻪی اﻓـﺮاد و از ﻃﺮﻓـﯽ ﮐـﺎﻫﺶ
ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دراﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪی اﻓﺮاد در اﯾﻦ  ۱۰ﺳﺎل اﻓـﺰاﯾﺶ داﺷـﺘﻪ وﻟـﯽ اﻓـﺰاﯾﺶ
دراﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﻓﺰاﯾﺶ

دراﻣﺪ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪی اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺒﻮد ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ دراﻣﺪ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ در

ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺷـﺎﻫﺪ اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﻧﺒـﻮدهاﯾﻢ .ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨـﻪ و دراﻣـﺪ

ﺷﻬﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻧـﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی دراﻣـﺪزا و ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫﺎی
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪی اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دراﻣـﺪ

آنﻫﺎ در اﮐﺜﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ دارد )ﻣـﺜﻼ ﯾـﮏ
دﻟﯿﻞ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﺑﻮدن ﺑﺮﺧﯽ از آﻣﺎر دراﻣﺪی اﻇﻬﺎرﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد
ﺑﻪ آﻣﺎرﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺴـﯿﺎری از ﻣـﺮدم ﻣﯿـﺰان دراﻣـﺪ ﺧـﻮد را ﭘـﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از
ﻣﯿﺰان واﻗﻌﯽ آن اﻇﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻟﺬا ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ اﯾـﻦ ﻃـﺮح و دﯾﮕـﺮ ﻃﺮحﻫـﺎی
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زﻫﺮا ﺑﻬﺪاﻧﻲ ،ﻳﺪا ...واﻗﻌﻲ ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﺤﺘﺸﻤﻲ ﺑﺮزادران و ﺑﻬﺮام ﺻﺎدقﭘﻮر ﮔﻴﻠﺪه

ﻣﺮﮐــﺰ آﻣــﺎر اﯾــﺮان ﮐــﻪ ﻣﻬﻢﺗــﺮﯾﻦ آنﻫــﺎ ﺳﺮﺷــﻤﺎری ﻧﻔــﻮس و ﻣﺴــﮑﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ ﻧﯿــﺎز ﺑــﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد .اﻋﻄﺎی ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﻃـﯽ اﯾـﻦ

ﺳﺎلﻫﺎ ﻧﯿﺰ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ
ﻫﺰﯾﻨــﻪای ﭼﻨــﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑــﺮ دراﻣــﺪ ﺧــﻮد داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ و اﻗﺴــﺎط آن را ﻃــﯽ ﺳــﺎلﻫﺎی آﺗــﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ(.
ﻧﻤﻮدارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ دراﻣﺪ را در ﮐﻨﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﻓـﺖ و ﺧﯿﺰﻫـﺎﯾﯽ را

ﺑﯿﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ دراﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻣـﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﺑـﻪﮔﻮﻧـﻪای ﮐـﻪ در ﺑﺮﺧـﯽ اﺳـﺘﺎنﻫﺎ

ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ دراﻣﺪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ،و در ﺑﻌﻀـﯽ اﺳـﺘﺎنﻫﺎ ﺑـﺮ ﻋﮑـﺲ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﺳـﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﻣﯿﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻤﻮدار دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻨﺎ ﺑـﺮ ﺑﺮرﺳـﯽﻫﺎی ﺑـﻪﻋﻤـﻞ آﻣـﺪه در ﻃـﯽ دوره ﺿـﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨـﯽ دراﻣـﺪ ﺷـﻬﺮی در اﺳـﺘﺎن

ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨـﻮﺑﯽ از  ۰/۳۷ﺑـﻪ  ۰/۲۹و ﺿـﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨـﯽ دراﻣـﺪ روﺳـﺘﺎﯾﯽ از ۰/۴ﺑـﻪ ۰/۳۴
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﮐﻞ دوره ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ دراﻣﺪ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﯿﺶ از ﺷﻬﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ ﻓﻘﻂ در ﺳﺎل
 ۱۳۸۷و  ۱۳۸۸ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ دراﻣﺪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻢﺗﺮ از ﺷـﻬﺮی ﺑـﻮده اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﮐـﺎﻫﺶ

ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺑﻪوﯾﮋه در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ )آن ﻫﻢ در اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐـﻪ رﺗﺒـﻪی آﺧـﺮ دراﻣـﺪ در
اﯾﻦ دو ﺳﺎل را دارد( ﻧﺸـﺎندﻫﻨـﺪهی ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﻧﺴـﺒﯽ ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی دوﻟـﺖ در
راﺳﺘﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﺿـﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨـﯽ ﻫﺰﯾﻨـﻪ در
اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﺳـﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟـﺰ ﺳـﺎل  ۱۳۹۳اﻧـﺪﮐﯽ ﺑـﯿﺶ از ﺿـﺮﯾﺐ

ﺟﯿﻨــﯽ دراﻣــﺪﻫﺎ ﺑــﻮده اﺳــﺖ .در ﺳــﺎل  ۱۳۸۷ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن درﻣﯿــﺎن ﺑــﺎ  ۰/۱۵و ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن
ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﺎ  ۰/۲۶ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ دراﻣﺪ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ .از ﻧﻈـﺮ
ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ دراﻣــﺪ در ﺳــﺎل  ۱۳۸۷ﺑﯿﺮﺟﻨــﺪ ﺑــﺎ ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ  ۶۸ﻣﯿﻠﯿ ـﻮن رﯾــﺎل ﺑــﯿﺶﺗــﺮﯾﻦ و
ﺳﺮﺑﯿﺸﻪ ﺑﺎ  ۳۸ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دراﻣﺪ ﺷﻬﺮی را داﺷﺘﻪاﻧﺪ ].[۷

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﯿﺮﺟﻨـﺪ ،ﮐـﻪ ﻣﺮﮐـﺰ اﺳـﺘﺎن اﺳـﺖ ،از ﻧﻈـﺮ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ دراﻣـﺪ و ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺷـﻬﺮی و
روﺳﺘﺎﯾﯽ دارای ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﻧـﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دراﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ آنﻫﺎ در ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﺑﯿﺶ از ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎنﻫﺎی

آن اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دراﻣﺪ ﺷﻬﺮی ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺣﺪود  ۱/۱۶ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دراﻣـﺪ
ﺷﻬﺮی اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳـﺎن ﺟﻨـﻮﺑﯽ اﺳـﺖ )در ﺑﺨـﺶ روﺳـﺘﺎﯾﯽ اﯾـﻦ ﻧﺴـﺒﺖ  ۱/۲۴اﺳـﺖ(.
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ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺗﻬﺮان ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ وﻟـﯽ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ
دراﻣﺪ در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺣﺪود دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ )ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫﺎ ﻫـﻢ در اﺳـﺘﺎن ﺗﻬـﺮان ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﺎﻻ اﺳـﺖ( .در ﻋـﯿﻦ

ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دراﻣﺪ ﺷﻬﺮی ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ از ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸـﻮری ﺧﯿﻠـﯽ ﮐـﻢﺗـﺮ اﺳـﺖ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دراﻣﺪ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
آﺧﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ ،ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﮔـﺮ دوﻟﺘﻤـﺮدان
ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ را ﭼﻨﺪ ﺻﺪم ﮐﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮب اﺳﺖ وﻟـﯽ ﮐـﺎﻫﺶ ﺿـﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨـﯽ

ﻟﺰوﻣﺎً ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن وﺿﻊ ﻣﻌﯿﺸـﺖ ﻣـﺮدم و اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﻄﺢ دراﻣـﺪﻫﺎ ﻧﯿﺴـﺖ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳـﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ﺿـﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨـﯽ و ﺣﺘـﯽ اﻓـﺰاﯾﺶ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دراﻣﺪﻫﺎ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑـﻪ ﻣـﻮازات آن اﻓـﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫﺎ اﺟـﺎزه ﻧﺪﻫـﺪ ﮐـﻪ وﺿـﻌﯿﺖ
ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد.

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
.۱

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ دراﻣﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ وﺟﻮه و ارزش ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﮐـﺎر اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﯾـﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر اﻓﺘﺎده و ﯾﺎ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ )ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ،دراﻣـﺪﻫﺎی اﻧﺘﻘـﺎﻟﯽ و
ﻧﻈﺎﯾﺮ آن( در زﻣﺎن آﻣﺎری ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ،ارزش ﭘﻮﻟﯽ ﮐـﺎﻻ ﯾـﺎ
ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻬﯿﻪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺼﺮف اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮار ﯾﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻪ دﯾﮕـﺮان ،ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ.
ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻬﯿﻪﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺧﺮ ﯾﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺧـﺪﻣﺖ ،از ﻣﺤـﻞ
ﮐﺴﺐ و ﻣﺠﺎﻧﯽ )از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ( در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺎﻧﻮار ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮاورد ﺷـﺪه
و ﺟﺰو ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮﮔﺎه ارزش ﮐـﺎﻻی دﺳـﺖ دوم ﻓـﺮوشرﻓﺘـﻪ از ارزش ﮐـﺎﻻی
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺮ ﯾﺪاریﺷﺪه ،در دورهی آﻣﺎری ﮐﺴﺮ ﺷﻮد ،ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧـﺪه ،ﻫﺰ ﯾﻨـﻪی ﺧـﺎﻟﺺ ﺧـﺎﻧﻮار در
ﻗﻠﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد) .ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان(

.۲

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺮﮐﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان ﺧـﺎﻧﻮار از ﭼﻨـﺪ ﻧﻔـﺮ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﻢ در ﯾـﮏ
اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺛﺎﺑﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢﺧﺮج ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﻫﻢ ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ.
ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﯿﺰ ،ﺧﺎﻧﻮار ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻓـﺮدی دارای ﻫﻤﺴـﺮ
و ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺟﺪا از آﻧﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺧـﺎﻧﻮار ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯽﺷـﻮد .ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ از ﺧﺎﻧﻮار ،ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت را ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻓـﺮد اﻧﺠـﺎم دادهاﯾـﻢ.
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧـﺎﻧﻮار را در ﺳـﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان ﻣﺸـﺎﻫﺪه
ﮐﻨﻨﺪ.
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.۳

زﻫﺮا ﺑﻬﺪاﻧﻲ ،ﻳﺪا ...واﻗﻌﻲ ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﺤﺘﺸﻤﻲ ﺑﺮزادران و ﺑﻬﺮام ﺻﺎدقﭘﻮر ﮔﻴﻠﺪه

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ دراﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﭘﻮﻟﯽ و ﻏﯿﺮ ﭘﻮﻟﯽ ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻏﯿﺮ ﺧﺼﻮﺻـﯽ و
دراﻣﺪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ در  ۱۲ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دراﻣﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ و ﻫﺰﯾﻨـﻪ
ﻧﯿــﺰ ﺑﺮاﺑــﺮ ﺑــﺎ ﻫﺰﯾﻨــﻪی ﺧــﻮراﮐﯽ و ﻏﯿــﺮ ﺧــﻮراﮐﯽ در  ۱۲ﻣــﺎه ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ .ﻟــﺬا ﺗﻤــﺎم
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼـﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻫﺰﯾﻨـﻪ و دراﻣـﺪ در ﯾـﮏ
ﺳﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺮﺟﻊﻫﺎ
][۱

ﺑﻬــــﺪاﻧﯽ ،زﻫــــﺮا؛ ﻣﺤﺘﺸــــﻤﯽ ﺑــــﺮزادران ،ﻏﻼﻣﺮﺿــــﺎ؛ واﻗﻌــــﯽ ،ﯾﺪاﻟﻠــــﻪ ).(۱۳۸۹
ﻣﺸﺨﺼــﻪﺳــﺎزیﻫــﺎﯾﯽ ﺑــﺮای ﺗﺮﺗﯿــﺐﻫــﺎی ﻟــﻮرﻧﺘﺲ در ﺧــﺎﻧﻮادهی ﺗﻮزﯾــﻊ دراﻣــﺪ .ﻣﺠﻠــﻪی
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی آﻣﺎر رﺳﻤﯽ اﯾﺮان ،ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر اﯾـﺮان ،ﺳـﺎل  ،۲۱ﺷـﻤﺎرهی  ،۲ﺻـﺺ -۱۵۱
.۱۶۷

][۲

ﺑﻬﺪاﻧﯽ ،زﻫﺮا؛ ﻣﺤﺘﺸﻤﯽ ﺑﺮزادران ،ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ ) .(۱۳۹۱ﮐـﺎرﺑﺮدی از اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮی ﻣﯿـﺰان
ﭼﻮﻟﮕﯽ ﻧﺎﻫﻤﻮاری دراﻣﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻟﻮرﻧﺘﺲ و ﺗﻮزﯾﻊ دراﻣﺪ .ﻣﺠﻠـﻪی ﺑﺮرﺳـﯽﻫـﺎی
آﻣﺎر رﺳﻤﯽ اﯾﺮان ،ﺳﺎل  ،۲۳ﺷﻤﺎرهی  ،۲ﺻﺺ .۲۲۵-۲۴۲

][۳

ﭘــﺮوﯾﻦ ،ﺳــﻬﯿﻼ .(۱۳۸۴) .ﻧﻘــﺶ اﻧــﻮاع دراﻣــﺪﻫﺎ در ﻧــﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺗﻮزﯾــﻊ دراﻣــﺪ در اﯾــﺮان.
ﻣﺠﻠﻪی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدی .ﺷﻤﺎرهی  .۷۵ﺻﺺ .۱۲۸-۱۱۱

][۴

ﺗﺎرﻣﺴﺖ ،ﻗﺎﺳﻢ؛ ﻓﺨﺎرزاده ﺟﻬﺮﻣﯽ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ؛ ﻧﯿﺎ ﭘﺮﺳﺖ ،ﻣﻬﺮداد .(۱۳۸۱) .ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺘـﺎی
ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮای دادهﻫﺎی دراﻣﺪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن.
ﻣﺠﻠﻪی ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن )ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾـﻪ( ،ﺟﻠـﺪ ﺷـﺎﻧﺰدﻫﻢ ،ﺷـﻤﺎرهی ۱و .۲ﺻـﺺ
.۹۶-۷۹

][۵

ﻣﺠﯿﺮی ،آزاده؛ ﻣﺤﺘﺸﻤﯽ ﺑﺮزادران ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ؛ واﻗﻌـﯽ ،ﯾﺪاﻟﻠـﻪ ) .(۱۳۸۷ﺑـﺮاورد ﻣﻨﺤﻨـﯽ
ﻟﻮرﻧﺘﺲ و ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ ﺑﻪ روش ﭘﺎراﻣﺘﺮی .ﮔﺰﯾـﺪه ﻣﻄﺎﻟـﺐ آﻣـﺎری ،ﺷـﻤﺎرهی  .۱ﺻـﺺ
.۱۰-۱۴

][۶

ﻣﺠﯿــﺮی ،آزاده؛ ﻣﺤﺘﺸــﻤﯽ ﺑــﺮزادران ،ﻏﻼﻣﺮﺿــﺎ؛ واﻗﻌــﯽ ،ﯾﺪاﻟﻠــﻪ ) .(۱۳۸۷روشﻫــﺎی
ﺑﺮاورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻓﺮمﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﯽ ﻟﻮرﻧﺘﺲ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی آنﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪی
ﺧﺎﻧﻮار .ﻣﺠﻠﻪی ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی آﻣﺎری اﯾﺮان ،دورهی  ،۵ﺷﻤﺎرهی  .۱ﺻﺺ .۵۷-۷۴

][۷

واﻗﻌﯽ ،ﯾﺪاﻟﻠﻪ و ﺑﻬﺪاﻧﯽ ،زﻫﺮا ) .(۱۳۹۱ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎری ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨـﯽ ،ﻣﻨﺤﻨـﯽ ﻟـﻮرﻧﺘﺲ
و ﺗﻮزﯾــﻊ دراﻣــﺪ در اﺳــﺘﺎن ﺧﺮاﺳــﺎن ﺟﻨــﻮﺑﯽ ﻃــﯽ ﺳــﺎلﻫــﺎی  .۸۴-۸۷ﮔــﺰارش ﻃــﺮح
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ.
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