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  چكيده
به تفكيك مناطق شهري و روستايي  1385-90سالهاي اين پژوهش به بررسي وضعيت توزيع درآمد خانوارهاي استان خراسان رضوي  و كشور طي 

يافتـه هـاي    .و با استفاده از آمار هزينه و درآمد خانوارها و  ضريب جيني، شاخص تايل، ضريب اتكينسون و نسبت دهك دهم به دهك اول پرداخته است
استه شده و ميزان نـابرابري در منـاطق شـهري اسـتان تقريبـا      مطالعه نشان مي دهد در طول دوره ي مورد بررسي از نابرابري درآمد در كشور و استان ك

همچنين توزيع درآمد در مناطق شهري كشور و استان نيز نابرابرتر از منـاطق  . بيشتر از كشور و در مناطق روستايي استان همواره كمتر از كشور مي باشد
د كليه روندهاي صعودي و نزولي اين دو شاخص مشابه ضريب جيني بـوده  نيز  نشان ميده)  1ε=(بررسي شاخص تايل و اتكينسون . روستايي بوده است

هاي ناخالص سرانه خانوارها و ضريب جيني نشـان  از طرف ديگر بررسي هزينه. و لذا سه شاخص با يكديگر سازگاري داشته و يكديگر را تاييد مي نمايند
تقريباً ثابت بوده، اما اين شاخص براي نقاط شهري كشور كاهش و بـراي نقـاط   مي دهد كه سطح رفاه در نقاط شهري و روستايي استان خراسان رضوي 

همچنين نتايج نشان داده كه شاخص رفاه اجتماعي در مناطق روستايي استان و كشور همواره كمتر از مناطق شـهري  . روستايي كشور افزايش يافته است
 اسـت،  ن خراسـان رضـوي و كشـور   ستاا يشهر و ستاييرو مناطق در آمددر يعزتو در دار معنـي  وتتفاكـه حـاكي از    مطالعه نتايجبا توجه بـه  . بوده است

  .دپذير انجام ايمنطقه رتصو به نظرردمو هايييزر برنامه دميشو دپيشنها
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   1 مقدمه
يكي از مهمترين دغدغه هاي برنامـه ريـزان توسـعه اقتصـادي و     
اجتماعي كشور ارتقاء كيفيت زندگي و سطح رفاه اجتمـاعي در جامعـه   

شود  بنابراين در بحث توسعه فقط رشد اقتصادي هدف تلقي نمي. است
بلكه همگام با توسعه همه جانبه، افزايش رفاه اجتماعي بعنوان يكي از 

همچنين از آنجا كه ميزان رفاه . گيردن هدفها مد نظر قرار ميمهمتري
اجتماعي خانوارها به ميزان درآمد آنها بسـتگي دارد و توزيـع مناسـب    
درآمد باعث افزايش سطح رفاه اجتماعي در كل جامعه و براي اكثريت 

-شود، لذا توزيع عادالنه درآمد يكي از اهداف مهم برنامـه خانوارها مي
همچنين با توجـه بـه تـأثير نحـوه     . وسعه كشور مي باشدريزي هاي ت

مختلف اقتصادي بسياري از اقتصاددانان در  وله هايتوزيع درآمد بر مق
                                                            

اقتصاد پرديس بين الملل و استاد دانشگاه به ترتيب دانشجوي دوره دكتري  -2و  1
  فردوسي مشهد

  ) Email:rjamshidi@yahoo.com                    :نويسنده مسئول -(*

نظريــات توســعه اقتصــادي نقــش ويــژه اي را بــراي توزيــع درآمــد و 
البتـه  . تأثيرگذاري آن بر روند رشد و توسـعه اقتصـادي قائـل هسـتند    

درآمد در فرآيند توسعه، متفاوت است،  ديدگاه آنها راجع به نقش توزيع
براي مثال اقتصاددانان كالسيك و نئوكالسيك معتقدنـد توزيـع غيـر    
يكنواخت درآمد مي تواند اثر مثبت بر فرآيند رشـد داشـته باشـد و بـر     

معتقدند رشد اقتصـادي مسـتلزم   ) 21(عكس عده اي ديگر مانند سن 
برابري را ضروري مـي  بهبود در توزيع درآمد است و در واقع كاهش نا

اما همواره اين پرسش مطرح است كه آيا رشد اقتصادي موجـب  . دانند
افزايش رفاه جامعه مي شود؟ بسياري از محققان معتقدنـد كـه نحـوه    

همچنـين در  . توزيع درآمد، محوري ترين عامل در رفاه اجتماعي است
جه طراحي انواع سياست هاي اقتصادي به نحوه توزيع درآمد جامعه تو

مي شود، زيرا عدم توجه به اين مقوله اساسي ممكن است در عمل به 
  .شكست سياستهاي اقتصادي منجر شود

 عدالت برقراري ،جامعه هر در مهم هدفهاي از يكيهمچنين 
 درآمد توزيع زمينه در را عدالت آن از مهمي بعد كه است اقتصادي
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 متغيرهاي يرو درآمد توزيع ،شد گفته كه طور همان. دهد مي تشكيل
 توزيع ،مثال عنوان به. گذارد مي تأثير نيز غيره و اجتماعي ،اقتصادي

 توليد ايند فر كل بر نتيجه در و مختلف كاالهاي تقاضا براي بر درآمد
 ديگر مهم هدف(رشد اقتصادي  همچنين .گذارد مي تأثير جامعه در
 درآمد توزيع. دهدمي قرار تأثير تحت گوناگون جهات از را) جامعه هر

 بعد نخست:  است برخوردار اي ويژه اهميت از دليل دو به كم دست
 متغيرهاي اثرگذاري ان بر دوم ودهد  مي تشكيل را ازعدالت مهمي

  . اجتماعي ،اقتصادي
از سوي ديگر توزيع درامد ابعاد گوناگوني دارد كه در اين مطالعـه  

و ) انوارهـا توزيع درامد افـراد و خ (دو بعد مهم ان يعني توزيع شخصي 
مـورد توجـه قـرار گرفتـه شـده       )شهري و روستايي(توزيع منطقه اي 

توزيع درامد بين افراد و خانوارها يا توزيع شخصي در بسياري از . است
كشورها و در ساليان طوالني يكي از مهمترين مسائل سياسي عمومي 

توزيع منطقـه اي درامـد نيـز از نظـر عـدالت و كـارايي از       . بوده است
هـر يـك از منـاطق شـهري و     . باشـد ت ويژه اي برخـوردار مـي  اهمي
دارد كـه چگـونگي توزيـع    ايي كشور بخشي از جمعيـت را در بـر  روست

درآمد بين اين مناطق و تغييرات آن تا حدود زيادي وضع كلـي توزيـع   
كند، ضمن انكه پيامدهاي مهمي از نظر عدالت و درامد را مشخص مي

  .كارايي دارد
رامد مطالعات متعددي در ايران و ساير كشـورها  در زمينه توزيع د
ــه ي آمارهــاي بودجــه ) 20(  اوشــيما. انجــام شــده اســنت ــر پاي ي ب

مطالعـه ي اوشـيما   . خانواربانك مركزي مطالعه اي انجـام داده اسـت  
ضـريب  . ي توزيع نابرابر درآمد در منـاطق شـهري اسـت    نشان دهنده

ايج اين تحقيق حدود مطابق نت1348جيني توزيع درآمد ايران در سال 
نشان داد كه رشـد اقتصـادي بـاال    ) 19(لوني . برآورده شده است 6/0

دركشور نتيجه اي جزتوزيع نابرابرتردرآمـد در بـين منـاطق شـهري و     
روســتايي ازيــك طــرف و اخــتالف بــين طبقــات درآمــدي از طــرف 

  .ديگرنداشته است
نه ي خانوار مركزآمار ايران با استفاده از اطالعات توزيع درآمد هزي

ضريب جيني و سهم دهك هاي درآمـدي را   1368-70در سال هاي 
نتايج گـزارش نشـان داد كـه در منـاطق روسـتايي رونـد       . برآورد كرد

در حـالي كـه در منـاطق شـهري و كـل      . نابرابري صعودي بوده است
و  1369كشور كمترين و بيشترين نابرابري به ترتيـب در سـال هـاي    

با استفاده از اطالعات گروه بندي ) 15(ابيانه  همائي. بوده است 1370
-73و   دوره ي  1364نشده بودجه ي خانوار در استان تهران در سال

نتـايج نشـان   . توزيع درآمد استان تهران را بررسي كـرده اسـت   1370
دهنده ي كاهشي بودن روند نابرابري توزيـع درآمـد و كـاهش يـافتن     

بـوده   1373در سـال   38/0بـه   1364در سـال  42/0ضريب جيني از 
  .است

در مقاله اي به مطالعه ي وضعيت توزيع ) 2(بختياري و همكاران 
نامبردگان . پرداختند) 1372-76(درآمد در استان اصفهان طي سالهاي 

با استفاده از معيار ضريب جيني و شاخص بي نظمي تايل بـه بررسـي   
ختـه و  سياست هاي تعديل اقتصادي و اثر آن بر اين شاخص هـا پردا 

نتيجه مي گيرند كه انواع هزينـه هـاي مصـرفي طـي دوره ي مـورد      
آنان وجود شرايط تورمي ناشي از سياسـت  . مطالعه افزايش يافته است

هاي اجرايي را يكي از عوامل اصلي اين موضوع دانسـته و ادعـا مـي    
  . كنند شرايط تورمي موجب شكاف طبقاتي شده است

استان لرسـتان و كـل كشـور     به بررسي توزيع درآمد) 9(سرداري 
پرداخته و به اين نتيجه رسيده كـه توزيـع    1369-81براي سال هاي 

. درآمد در استان لرستان متعادل تر از توزيع درآمد در كل كشور است 
با استفاده از اطالعـات مقطعـي توزيـع درآمـد     ) 1(ابونوري و خوشكار 

را بـه  ) هزينـه (، ضريب جيني و سهم بيستك هـاي درآمـدي   )هزينه(
بـا روش پارامتريـك    1379-81تفكيك اسـتانهاي كشـور طـي دوره    

و  1379نتايج نشان داد كه استان گلسـتان در سـالهاي   . برآورد كردند
بـه ترتيـب بـا ضـرايب جينـي       1381و استان خراسان در سال  1380
در باالترين سطح نابرابري هاي استان هاي  496/0،  544/0، 523/0

در مقابــل، اســتانهاي هرمزگــان، ســمنان و . دكشــور قــرار داشــته انــ
بـا ضـريب    1381و  1380و  1379خوزستان به ترتيبـدر سـال هـاي    

داراي كمتــرين ســطح نــابرابري در  282/0و  254/0و  248/0جينــي 
  .ميان استان هاي كشور بوده اند

نيز با بررسي توزيع درآمد در نقاط شـهري و  ) 4(حسيني و نجفي 
 1363-86اده اند كه توزيع درآمد طي سـالهاي  روستايي ايران نشان د

بررسـي  . برابرتر شده و توزيع درآمد در نقاط روستايي نـابرابرتر اسـت   
مطالعات فوق خود حاكي از اهميـت و ضـرورت انجـام ايـن دسـت از      
مطالعات در مناطق مختلف كشـور از جملـه اسـتان خراسـان رضـوي      

براساس مطالعـات   از سوي ديگر سعي شده چارچوب مطالعه. باشد مي
گذشته و به صورت تكميلي تدوين گردد، به بيان ديگر بـا اسـتفاده از   

هـاي كارشناسـي صـورت گرفتـه مـدل      مطالعات گذشته و نيز بررسي
  .تحقيق حاضر تدوين گرديده است

در مطالعه حاضر سعي شده ضمن بررسي رشد اقتصادي در استان 
نوارهـاي شـهري و   خراسان رضوي،  تـاثير آن را بـر روي زنـدگي خا   

روستايي استان مورد بررسي قرار داده و تغييرات سياسـتگذاري را كـه   
  . مي تواند منجر به بهبود توزيع درآمد شود، ارائه نمايد

  
  ها مواد و روش

در ادبيات اقتصادي ويژگي هاي خاصي براي يك شاخص مناسب 
 بسـياري از شاخصـهاي توزيـع درآمـد    . نابرابري درآمد بيان شده است

اي هر آشكارا ، تمام اين ويژگي هاي را دارا نيستند، اما به طور مقايسه
چه يك شاخص، مالك ها و اصول بيشتري را رعايت نمايد شـاخص  

اين شاخصها بايد بر اساس مباني قابل قبول استوار . مناسب تري است
كاربرد اين شيوه در . باشند، تا از مقبوليت و پذيرش عام برخوردار شوند
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براي اندازه . توزيع، امكان مقايسه انواع توزيع را فراهم مي سازدبحث 
گيري توزيع درآمد ممكن است شاخصهاي مختلفي در دسترس باشد، 
ولي بهتر است از شاخص هايي اسـتفاده شـود كـه اصـول موضـوعه      
منطقي و قابل دفاع در ساختمان شاخص مورد نظر لحاظ شـده باشـد   

ر درك هر چه بهتر شاخصهاي مختلف در ادامه مبحث به منظو).  21(
توزيع درآمد مورد استفاده در مطالعه حاضر، به تعدادي از ايـن اصـول   

براي بيان و توضيح اصول موضوعه ابتدا توزيع درآمد . اشاره شده است
 معرفي شده است، بطوريكـه   y1،y2،…، yn = [y[ بر حسب بردار  

y1<y2<y3.....yn-1 < yn :  
اين اصل داللت بر آن دارد كه : 1دالتون –ل انتقال پيگو اص) الف

باعث افـزايش  ) يا كمتر فقير(انتقال درآمد از فرد فقير به فرد ثروتمند  
نابرابري و انتقال درآمد از فرد ثروتمنـد بـه فـرد فقيـر سـبب كـاهش       

  .نابرابري مي شود 
اين اصل داللـت بـر آن دارد   : اصل استقالل از مقياس درآمد) ب

ه اندازه نابرابري نسبت به تغييرات يكسان و متناسب درآمد حسـاس  ك
  .نيست
اين اصل بيانگر اين نكته است كـه اگـر تعـداد    : اصل جمعيت) ج

. افراد تمامي گروه ها به يك نسبت تغيير كند، نابرابري تغيير نمي كند
به عبارت ديگر شاخص نابرابري توزيع درآمد در صورت رعايـت ايـن   

  .تقل از تعداد افراد جامعه باشداصل بايد مس
شاخص نابرابري نسبت به خصوصـيات  : اصل گمنامي يا تقارن) د

غيردرآمدي؛ مانند سود، جايگاه اجتماعي  و سـن مسـتقل اسـت ، بـه     
عبارت ديگر شاخص نابرابري نسبت به مرتبه بندي افـراد بـر حسـب    

ويژگـي  درآمد، متأثر است و نسبت به مرتبه بندي افراد بر حسب ساير 
  .ها متأثر  نمي باشد

نابرابري نسبت به انتقال درآمد بين افـراد  : اصل انتقال نزولي) هـ 
كم درآمد و اقشار فقير بيشتر از انتقـال درآمـد بـين افـراد پردرآمـد و      

بر اين اساس سـاختمان شـاخص نـابرابري    . ثروتمند حساس مي باشد
هاي پايين درآمدي، بايد به نحوي باشد كه به ميزان نابرابري در گروه 

در مقايسه با ميزان نابرابري بين گروه هاي ثروتمند جامعـه اهميـت و   
  . وزن بيشتري بدهد

بر مبناي اين اصل، هرگاه جامعه مورد بررسي را : تجزيه پذيري) و
بتوان به چند زيرگروه تقسيم كرد در اين صورت معيـار نـابرابري كـل    

د بين زيرگروهها و متوسط جامعه به صورت حاصل جمع نابرابري درآم
  .وزني نابرابري درآمد در درون گروه ها تعريف مي شود

نشان دادنـد كـه بهتـرين شـاخص هـاي      ) 12(كفائي  و نصيري 
دالتـون و انتقـال    –نابرابري درآمد ، آنهايي هستند كه دو اصل پيگـو  

بر همين اساس در مطالعه حاضـر سـعي شـده    . نزولي را رعايت نمايند
تلفي جهت مطالعه تحوالت توزيع درآمد، كـه دو اصـل   شاخصهاي مخ

                                                            
1- Pigou- ِِِِDalton Transfer Principal 

  :نمايند، مورد استفاده قرار گيرد ياد شده را رعايت مي
 

  2ضريب جيني 
ضريب جيني مشهورترين شاخص نابرابري توزيع درآمد و متداول 
ترين آنها از نظـر اسـتفاده در بررسـي توزيـع درآمـد اسـت و ارتبـاط        

از همين رو اين شاخص بيش تر از هر . تنگاتنگي با منحني لورنز دارد
شاخص ديگـري در معـرض پـذيرش و رد قـرار گرفتـه و محتـوي و       

  ).17(ويژگي هاي مثبت و منفي آن بررسي و مطرح شده است 
را مطرح نمـود و درسـت    3ابتدا ماكس لورنز مفهوم منحني لورنز 

كـورادو جينـي آمـاردان ايتاليـايي      1914چند سال بعد يعني در سـال  
بـا ايـن حـال بـه كـارگيري ايـن       . م ضريب جيني را مطرح كردمفهو

مفاهيم در ادبيات مربوط به فقر و نابرابري درآمدي توسط اقتصاددانان 
. صـورت گرفتـه اسـت    1970آمريكايي توني اتكينسون در اوايل دهه 

براي ترسيم منحني لورنز بر روي محور افقي فراواني تجمعـي نسـبي   
و بـر روي محـور   ) هـك هـاي جمعيتـي   مـثالً د (گروه هاي جمعيتـي  

عمودي نيز فراواني تجمعي نسبي سهم هر يك از ايـن دهـك هـا از    
  ).1شكل (درآمد قرار داده مي شود 

  

  
  يك توزيع درامد فرضي منحني لورنز براي  - 1شكل 

  
درجه است كه نمايش هندسـي خـط برابـري     45، خط OAخط 

يگر در اينحالـت تمـام   به عبارت د. دهدكامل توزيع درآمد را نشان مي
  .افراد در اقتصاد سهم يكساني از درآمد خواهند داشت

تر زماني است كه منحني لورنز بـه سـمت محـور    حالت واقعي اما
ضريب جيني نيز به كمـك همـين منحنـي    . افقي تحدب پيدا مي كن

طبق تعريف، ضريب جيني از رابطه زير بدست مي . استخراج مي شود
  ) :21(آيد 

  
درشكل باال، ناحيه بين خط برابري كامل و نيز خط محـدب  A  ناحيه 
باشد كه در واقع ناحيه نابرابري است كه هر چه بيشترباشد، ضريب مي

نيز ناحيه محصـور شـده    Bناحيه  .جيني برآوردي نيز بزرگترخواهدبود
                                                            
2- Gini Coefficient 
3- Lorenze Curre 
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 . ميان خط محدب و محور افقي است
تيـار  اخ 1و 0با توجه به رابطه فوق، ضـريب جينـي عـددي بـين     

نيز به معناي  1كند كه صفر به معناي برابري كامل و ضريب جيني مي
به عبارت ديگر هر چه ضريب جيني به عدد  .نابرابري كامل خواهد بود

نزديكتر باشد به معناي آن اسـت كـه توزيـع درآمـد در آن اقتصـاد       1
حال با توجه بـه اطالعـات و امـار درامـدي در اختيـار،       .نابرابرتر است

  :گردديني به صورت زير محاسبه ميضريب ج
بعد از مرتب كردن صعودي درآمـد سـرانه خانوارهـا، داده هـا بـه      
گروههاي مساوي تقسيم شده، سپس تعيين ميشـود كـه هـر يـك از     
گروههاي مورد نظر چه درصدي از درآمد جامعه را به خود اختصـاص  

ـ      ضريب جيني با داده .اندداده ر هـاي گـروه بنـدي شـده از فرمـول زي
  :محاسبه مي شود 

  
 Nدرصد تجمعي درآمد خانوارها، :  Yiضريب جيني،  G :كه در آن  
نسـبت گـروه     در ايـن فرمـول   . باشندتعداد گروههاي درآمدي مي:

واگر از بيستك اسـتفاده   10/1اگر از دهك استفاده شود(ها است بندي
  ...). و  20/1شود 

دادن توزيع و چگونگي تغييرات سهم با توجه به اينكه براي نشان 
گروههاي جامعه و تغييرات سهم ها از دهكها استفاده ميشـود، درايـن   

  .مطالعه براي محاسبه ضريب جيني از دهكها استفاده شده است
  

   1شاخص تايل
ايـن شـاخص بـين    . شاخص تايل، برمفهوم آنتروپي استوار اسـت 

 ln Nكامـل و   مقدارصـفر حالـت برابـري   . تغيير ميكنـد  ln Nصفر و
انتقال درآمد از يك فرد ثروتمنـد بـه يـك فـرد     . نابرابري كامل است

معرف شاخص تايل است كه  T .فقيرشاخص تايل را كاهش مي دهد
  :از فرمول زير محاسبه مي شود

  
ميانگين درآمد  ام و  iدرآمد خانوار  yiتعداد خانوارها ،   Nكه درآن 

  .كل خانوارها است
  

   2اخص اتكينسونش 
اتكينسون مانند برخي از پژوهشگران توزيع درآمد، بـر ايـن بـاور    

گـر  ي نشـان است كه شاخص توزيع درآمـد نبايـد صـرفاً يـك آمـاره     
پراكندگي در الگوي توزيع درآمـد باشـد بلكـه بايـد داراي محتـوي و      
مفهوم اقتصادي بوده و از آن جمله در برگيرنده ي مالحظات ناشي از 
                                                            
1- Theil Index 
2- Atkinson Coefficient 

لوبيت فردي و اجتماعي ناشي از درآمد در اختيار افـراد جامعـه   تابع مط
ميزان اجتنـاب از نـابرابري مـي    εدر اين شاخص پارامتر وزني. باشد

باشد و هرچه ميزان اجتناب از نـابرابري بيشترباشـد، ميـزان نـابرابري     
εبه عبارتي). 18( .محاسبه شده براي توزيع معين درآمد بيشتر است

مزيت ايـن معيـار    .دهدعه به نابرابري اهميت ميميزاني است كه جام
نسبت به ضريب جيني آن است كه به خانوارهاي فقيـر وزن بيشـتري   

معيار نابرابري اتكينسون به روش زير محاسبه مي  .اختصاص مي دهد
  :شود

 
 

ميـانگين   ام ،  iدرآمـد خـانوار    تعداد  خانوارهـا ،    Nكه در آن 
پـــارامتر اجنتـــاب از نـــابرابري اســـت  درآمـــد كـــل خانوارهـــا و 

بيشتر باشد جامعه نسـبت   در نتيجه هر چه مقدار . 
باشـد برابـري كامـل و     A=0اگـر  . به نابرابري نگراني بيشـتري دارد 

ار دامنه تغييرات اين معي . باشد نابرابري كامل است A=1هنگامي كه 
  .نيز بين صفر و يك مي باشد

  

 نسبت دهك دهم درآمدي به دهك اول  

براي بدست آوردن اين شاخص خانوارها بر حسب ميزان درآمـد و  
ترين سطح بـه بـاالترين سـطح در ده گـروه     ي ساالنه، از كميا هزينه

شوند به گونه اي كه دهك اول شـامل فقيرتـرين خانوارهـا    مرتب مي
هاي باالتر نشان دهنده افـزايش بهـره منـدي     بوده و به ترتيب دهك

ايـن  . خانوارهاست و ثروتمندترين خانوار در دهك دهم قرار مي گيرند
ثروتمندترين خانوارها به سهم  درصد 10شاخص نسبت سهم درآمدي 

هـر چـه ايـن نسـبت     . دهـد فقيرترين خانوارها را نشان مي درصد 10
نـابرابري در توزيـع    بيشتر باشد شكاف درآمدي بـين ايـن دو گـروه و   

شود و هر چـه ايـن نسـبت كمتـر باشـد، شـكاف       درآمد نير بيشتر مي
درآمدي بين ثروتمنـدترين و فقيرتـرين خانوارهـا كمتـر مـي گـردد و       

  .نابرابري در توزيع درآمد كمتر مي شود
  

 رفاه اجتماعي

كسـب تسـهيالت و    در توانايي و خريد قدرت از است عبارت رفاه
ا به منظور كمـي و محاسـبه پـذير شـدن، رفـاه را      ام. امكانات زندگي

 اسـاس،  ايـن  بـر . مترادف با بهره مندي يا مطلوبيت در نظر مي گيرند
داده  مـي شـود،    نمايش اجتماعي رفاه تابع قالب كه در رفاه اجتماعي

 در معـروف  يكي از توابع. برابر با مجموعه رفاه افراد جامعه خواهد بود
اين تـابع نيـز هماننـد اكثـر      .است 3سن اعيرفاه اجتم تابع زمينه، اين

هاي افراد جامعه اسـت كـه   توابع موجود، به صورت تابعي از مطلوبيت
                                                            
3- sen 
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متعلـق   ( xi )تابعي از مطلوبيت براي هر فرد S(X)درآن ميزان رفاه 
  ).21و  18) (است ( x ) به جامعه

S(X ) : S(u(x1 )،u(x2 )،....،u(xn )) 
بـا فـرض يكسـان بـودن تـابع      . اسـت  تعداد افراد جامعـه  nكه درآن 

مطلوبيت كليه افراد جامعه، رابطه قبلي را ميتوان به صورت رابطه زيـر  
بــه ايــن ترتيــب تــابع رفــاه اجتمــاعي برابــر بــا مجمــوع   .نشــان داد

  :مطلوبيتهاي افراد جامعه خواهدبود

 
سن شاخص رفاه اجتماعي خود رابه شكلي ديگر نيـز نشـان داده   

  :است

 
به خود مـي   yiوزني است كه  vi (x)ام و  iدرآمد فرد  yiكه در آن 

وي با فرض برابري وزني و يكنواختي مستقل و اطالعات رتبه  . گيرد
  : اي شاخص خود را به صورت رابطه زير نشان مي دهد

1-G) (S=    
. ميانگين درآمداست ضريب جيني و  Gشاخص سن و  Sكه در آن 

جيني درتـابع رفـاه اجتمـاعي نقـش تـأثيرات انـدازه نـابرابري        ضريب 
در بعضي از مطالعـات  . كنددرجامعه را بررفاه اجتماعي اندازه گيري مي

به جاي ضريب جيني از ساير شاخصهاي نـابرابري از جملـه شـاخص    
 .تايل استفاده شده است

گيري رفـاه  درهرحال، شاخص سن يكي از بهترين ابزارهاي اندازه
با وجود مهم . كه در بسياري از مطالعات مرتبط به كار رفته است بوده

-ها را ميتوان يـاري  بودن بررسي وضعيت رفاهي خانوارها، اين بررس
دراين باره، بـه جـز چنـد تحقيـق،     . رسان سياستهاي اقتصادي دانست

لذا در . تقريباً هيچ كار مدون ومشخصي در ايران صورت نگرفته است
شــده رفــاه اجتمــاعي در ايــران بــا اســتفاده از مطالعــه حاضــر ســعي 

براساس ضريب (شاخصهاي مختلف توزيع درامد از جمله شاخص سن 
اسـتفاده از شاخصـهاي    .، به صورت كمي محاسبه شـده اسـت  )جيني

متعدد در مطالعه حاضر با هدف بررسي مقايسـه اي نتـايج ميـان ايـن     
فاده از نتايج هـر  شاخصها و نيز  تاييد فرضيات مطرح در مطالعه با است

  .باشديك از اين شاخصها مي
تحليلي و بـا اسـتفاده از داده   -انجام اين تحقيق به روش توصيفي

هاي طرح آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شـهري و روسـتايي   
 و بسـته هـاي  نـرم افـزاري      1385-90مركز آمار ايران در سالهاي 

Spss و Excel  صورت پذيرفته است.  
  
  و بحث نتايج

در اين تحقيق مانند بسياري از تحقيقات انجام شده در ايـران بـه   
زيرا . گيردجاي درآمد، هزينه هاي خانوار مبناي اصلي بررسي قرار مي

در اين طرح آمارگيري هزينه هاي خانوار بر حسب گروههاي مختلـف  

هزينه و به صورت كـامال ريـز محاسـبه مـي شـود در حـالي كـه در        
به درآمد خانوار عالوه بر آنكه درآمد بصورت كلـي   هاي مربوط پرسش

و بر حسب چند منبع عمده پرسيده مي شود  معموال درآمد نيز كمتر از 
ميزان واقعي گزارش مي شود و در نتيجه از اعتبار كمتـري برخـوردار   

  .مي باشد
در انجام محاسبات مربوط بـه شـاخص هـاي نـابرابري از جملـه      

نه هاي  خانوار بر بعد آن  تقسيم گرديده و ضريب جيني ابتدا كليه هزي
پس از مرتب كردن هزينه هاي سرانه  از كمترين به بيشـترين رقـم،   

پـس از آن بـر اسـاس    . خانوارها به ده گـروه مسـاوي تقسـيم شـدند    
بندي شـده ضـريب جينـي    هاي گروههاي گفته شده براي دادهفرمول

اتكينسـون از   اما بـراي محاسـبه شاخصـهاي تايـل و    . محاسبه گرديد
. بنـدي اسـتفاده شـده اسـت    اطالعات تك تك خانوارهاي بدون گروه

نتيجه اين محاسبات در ادامه گزارش به تفكيـك منـاطق  شـهري و    
  .   روستايي در سطح استان و كشور آورده شده است

  بررسي ضريب جيني در مناطق شهري استان و كشور : الف 
گـروه بنـدي و سـهم     محاسبه ضريب جيني بـا  2و  1در جداول  

در  1385-90دهكها بر اساس هزينه هاي ناخالص شهري در سالهاي 
نيز مشـاهده   2همانگونه كه در شكل . استان و كشور آورده شده است

مي شود ضريب جيني در مناطق شـهري اسـتان در طـي دوره داراي    
بر اساس محاسبات انجام شده ضريب جيني مناطق . نوسان بوده است

در سـال   3526/0بـه رقـم    85در سال  4257/0از رقم  شهري استان
در . كاهش يافته كه حاكي از  بهبود وضعيت توزيـع درآمـد اسـت    90

 3591/0بـه رقـم    4164/0همين دوره نيز ضريب جيني كشور از رقم 
مقايسه ضريب جيني استان و كشور در منـاطق شـهري   . رسيده است 

اين شاخص اسـت و در   نشان دهنده الگويي يكسان به لحاظ تغييرات
  . سالهاي اخير بسيار به هم نزديك مي باشد

سهم ده درصد ثروتمنـد تـرين    4و  3همچنين با توجه به جداول 
جمعيت به ده درصد فقيرترين آن كـاهش يافتـه كـه ايـن ميـزان در      

كاهش يافتـه اسـت    05/9به  38/14از  90تا  85استان  طي سالهاي 
هـم و دهـم  طـي ايـن دوره و     كه ناشي از كاهش سـهم دهكهـاي ن  

در . افزايش سهم ساير دهكهاي هزينه نسبت به كل هزينه مي باشـد  
نيز سهم دهكهاي مناطق شـهري اسـتان و كشـور در سـال      3شكل 
  .نشان داده شده است 1390
بررسي ضـريب جينـي در منـاطق روسـتايي اسـتان خراسـان       : ب

ه بنـدي و  محاسبه ضريب جيني با گرو 6و  5جداول  رضوي  و كشور
سهم دهكها بر اساس هزينه هاي ناخالص روستايي استان و كشـور را  

نشان مي  4همانگونه كه شكل  .نشان مي دهد 1385-90در سالهاي 
دهد در اين دوره ضريب جيني با روندي كاهشي روبرو است اما واضح 
اســت كــه نــابرابري در انتهــاي دوره نســبت بــه ابتــداي آن كــاهش 

همچنــين همــواره ضــريب جينــي منــاطق . چشــمگيري يافتــه اســت
روستايي استان نسبت به كشور پايين تر بوده كه نشان از بهبـود ايـن   

  .شاخص در استان مي باشد
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  1385- 1390بندي و سهم دهكها بر اساس هزينه هاي ناخالص سرانه شهري خراسان رضوي در سالهاي روه ضريب جيني با گـ -1جدول

  1390  1389  1388  1387 1386 1385 عنوان
  3526/0  3877/0  4077/0  3893/0 4280/0 4257/0  ضريب جيني

  0313/0  0244/0  0215/0  0244/0 0193/0 0221/0 سهم دهك پايين ترين جمعيت
  05/9  23/12  49/14  16/12 81/16 38/14 سهم ده درصد ثروتمندترين جمعيت به ده درصد فقيرترين

  0737/0  0604/0  0567/0  0607/0 0512/0 0541/0 سهم بيست درصد پايين ترين جمعيت
  98/5  66/7  46/8  62/7 74/9 11/9 سهم بيست درصد باالترين به بيست درصد پايين ترين

  يافته هاي پژوهش: ماخذ         
  

  1385-1390روه بندي و سهم دهك ها بر اساس هزينه هاي ناخالص سرانه شهري كشور در سالهاي  ضريب جيني با گـ -2جدول 
  1390  1389  1388  1387 1386 1385 نوانع

  3591/0  3897/0  3904/0  3904/0 4121/0 4164/0  ضريب جيني
  0275/0  0237/0  0232/0  0234/0 0214/0 0215/0 سهم دهك پايين ترين جمعيت

  34/10  89/12  18/13  13/13 18/15 20/15 سهم ده درصد ثروتمندترين جمعيت به ده درصد فقيرترين
  0689/0  0610/0  0603/0  0607/0 0558/0 0553/0 صد پايين ترين جمعيتسهم بيست در

  40/6  62/7  72/7  69/7 7/8 86/8 سهم بيست درصد باالترين به بيست درصد پايين ترين
  يافته هاي پژوهش: ماخذ         

  

  
  1385- 90مقايسه ضريب جيني شهري استان خراسان رضوي و كشور براساس هزينه ناخالص سرانه طي دوره زماني  - 2شكل 

  

  1385- 90محاسبه سهم دهكهاي درامدي براساس هزينه ناخالص سرانه شهري استان خراسان رضوي طي سالهاي   -3جدول 
 1390 1389 1388 1387 1386 1385 عنوان

 0313/0 0244/0 0215/0 0234/0 0193/0 0221/0 دهك اول

 0424/0 036/0 0352/0 0373/0 0319/0 032/0 دهك دوم

 0524/0 047/0 0454/0 0477/0 0429/0 0405/0 دهك سوم

 0607/0 0582/0 0543/0 0576/0 0518/0 05/0 دهك چهارم

 0728/0 0694/0 0656/0 0684/0 062/0 0615/0 دهك پنجم

 0834/0 0816/0 0774/0 0812/0 0773/0 0757/0 دهك ششم

 0964/0 /0972 0952/0 0974/0 0949/0 0969/0 دهك هفتم

 1202/0 1236/0 1259/0 1207/0 121/0 1284/0 دهك هشتم

 1575/0 1638/0 1677/0 1597/0 1741/0 1748/0 دهك نهم

 2828/0 2988/0 3117/0 3067/0 3248/0 318/0 دهك دهم

  پژوهشيافته هاي : ماخذ     
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  1385- 90محاسبه سهم دهكهاي درامدي براساس هزينه ناخالص سرانه شهري كشور طي سالهاي   -4جدول 
 1390 1389 1388 1387 1386 1385 عنوان

 0375/0 0237/0 0232/0 0234/0 0214/0 0215/0 دهك اول

 0414/0 0373/0 0371/0 0373/0 0344/0 0338/0 دهك دوم

 0515/0 0473/0 0473/0 0477/0 0446/0 0442/0 دهك سوم

 0615/0 0573/0 0576/0 0576/0 0549/0 0539/0 دهك چهارم

 0722/0 0685/0 0686/0 0684/0 0659/0 0647/0 دهك پنجم

 0845/0 0816/0 0815/0 0812/0 0787/0 0777/0 دهك ششم

 0997/0 /0981 0981/0 0974/0 0953/0 0948/0 دهك هفتم

 1211/0 1209/0 1210/0 1207/0 1196/0 1198/0 دهك هشتم

 1559/0 1596/0 1600/0 1597/0 1611/0 1629/0 دهك نهم

 2846/0 3056/0 3055/0 3067/0 3241/0 3267/0 دهك دهم

  يافته هاي پژوهش: ماخذ     
  

  
  1390مقايسه سهم دهكهاي درامدي استان خراسان رضوي و كشور براساس هزينه ناخالص شهري در سال  - 3شكل 

  
بـه رقـم    3980/0ضريب جيني مناطق روسـتايي اسـتان از رقـم    

و سهم ده درصد ثروتمندترين جمعيت به ده درصد فقيرترين  3204/0
كاهش يافته  90در سال  58/7به رقم   85در سال  93/12نيز از رقم 

  .است
دهكهاي بر اساس هزينه هـاي ناخـالص سـرانه     8و  7در جداول 

با توجه .دوره مزبور محاسبه گرديده استروستايي استان و كشور طي 
به محاسـبات صـورت گرفتـه سـهم دهكهـاي اول و دوم در منـاطق       
روستايي استان در پايان دوره نسبت بـه ابتـداي دوره افـزايش يافتـه     

كاهش يافتـه كـه    90درصورتيكه سهم دهكهاي نهم و دهم در سال 
سـتايي  حاكي از كاهش فاصله بين طبقات مختلف در ميان جامعـه رو 

بابررسي متوسط هزينـه هـاي ناخـالص سـرانه خانوارهـاي      .مي باشد 
روستايي در دهكهاي هزينه نيز نشان دهنده افزايش رشد گروه اول تا 
سوم نسبت به گروههاي هشتم تا دهم مي باشد كه اين مسـأله خـود   

همين مسأله  .  منجر به كاهش ضريب جيني مناطق روستايي مي شود
  .ايي كشور در پايان دوره بررسي مصداق داردنيز در مناطق روست

نيز وضعيت سهم دهكهاي مناطق روسـتايي اسـتان و    5در شكل 

نيـز بـه    7و  6شـكلهاي  . نشان داده شده اسـت  1390كشور در سال 
و رونـد  1390ترتيب سهم دهكهاي شهري و رستايي استان در سـال  

بررسـي   تغييرات ضريب جيني اين مناطق در اسـتان را در دوره مـورد  
همـانطور كـه مشـاهده مـي شـود توزيـع در منـاطق        . نشان مي دهد

روستايي برابرتر بوده و ضريب جيني مناطق شهري همواره از ضـريب  
جيني مناطق روستايي بيشتر مي باشد اما تقريبا داراي نوسانات مشابه 

  .مي باشند
بررسي شاخص تايل در مناطق شهري استان خراسان رضـوي  : ج

بدست آمده از برآورد شاخص تايل در مناطق شـهري و   نتايج و كشور
و نمودار مقايسه اين شـاخص در   9روستايي استان و كشور در جدول 

 .خالصـه شـده اسـت    8مناطق شهري و روسـتايي اسـتان در شـكل    
شود  شاخص فوق در مناطق شهري اسـتان  همانطور كه  مشاهده مي

به بعد با كاهش  88ال داراي نوسان بوده و از س 88تا   85در سالهاي 
همراه شده است كه خود بيانگر كـاهش برابـري درامـد و بـه تبـع ان      

اين در حالي اسـت كـه رونـد    . باشدكاهش در توزيع عادالنه درامد مي
  .شاخص فوق در نقاط روستايي از الگوي مشخص برخوردار نميباشد
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  1385- 1390هاي ناخالص سرانه روستايي خراسان رضوي در سالهاي  بندي و سهم دهكها بر اساس هزينهروه ضريب جيني با گـ -5جدول

  1390  1389  1388  1387 1386 1385 عنوان
  3204/0  3788/0  3779/0  3613/0 3842/0 398/0  ضريب جيني

  0341/0  0261/0  0255/0  0284/0 0224/0 0245/0 سهم دهك پايين ترين جمعيت
  58/7  46/11  91/11  22/10 08/13 93/12 فقيرترينسهم ده درصد ثروتمندترين جمعيت به ده درصد

  0808/0  0638/0  0654/0  0689/0 0600/0 0618/0 سهم بيست درصد پايين ترين جمعيت
  08/5  12/7  04/7  43/6 61/7 72/7 سهم بيست درصد باالترين به بيست درصد پايين ترين

  يافته هاي پژوهش: ماخذ          
  

  1385-1390بندي و سهم دهكها بر اساس هزينه هاي ناخالص سرانه روستايي كشور در سالهاي هرو ضريب جيني با گـ -6جدول
  1390  1389  1388  1387 1386 1385 عنوان

  3402/0  382/0  3831/0  3792/0 3923/0 4019/0  ضريب جيني
  0296/0  0250/0  0244/0  0250/0 0238/0 0235/0 سهم دهك پايين ترين جمعيت

  16/9  1/12  4/12  09/12 06/13 56/13 مندترين جمعيت به ده درصد فقيرترينسهم ده درصد ثروت
  0736/0  064/0  0627/0  064/0 0612/0 0596/0 سهم بيست درصد پايين ترين جمعيت

  77/5  20/7  35/7  15/7 66/7 02/8 سهم بيست درصد باالترين به بيست درصد پايين ترين
  يافته هاي پژوهش: ماخذ         

  

  
  1385- 90مقايسه ضريب جيني روستايي استان خراسان رضوي و كشور براساس هزينه ناخالص سرانه طي سالهاي  - 4 شكل

  
  1385- 90محاسبه سهم دهكهاي درامدي براساس هزينه ناخالص سرانه روستايي استان خراسان رضوي طي سالهاي   -7جدول 

 1390 1389 1388 1387 1386 1385 عنوان

 0341/0 0261/0 0255/0 0250/0 0224/0 0245/0 دهك اول

 0467/0 0377/0 0398/0 0390/0 0376/0 0372/0 دهك دوم

 0570/0 0481/0 0499/0 0491/0 0483/0 0474/0 دهك سوم

 0650/0 0582/0 0587/0 0591/0 0585/0 0556/0 دهك چهارم

 0758/0 0700/0 0708/0 0699/0 0686/0 0668/0 دهك پنجم

 0870/0 0833/0 0821/0 0825/0 0838/0 0769/0 دهك ششم

 1018/0 1006/0 0955/0 0980/0 0981/0 0950/0 دهك هفتم

 1220/0 1214/0 1176/0 1196/0 1257/0 1199/0 دهك هشتم

 1524/0 1557/0 1559/0 1557/0 1636/0 1597/0 دهك نهم

 2582/0 2988/0 3041/0 3020/0 2934/0 3169/0 دهك دهم

  فته هاي پژوهشيا: ماخذ     
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  1385- 90محاسبه سهم دهكهاي درآمدي براساس هزينه ناخالص سرانه روستايي كشور طي سالهاي   -8جدول
 1390 1389 1388 1387 1386 1385 عنوان

 0296/0 0250/0 0244/0 0250/0 0238/0 0235/0 دهك اول

 0440/0 0389/0 0383/0 0390/0 0374/0 0361/0 دهك دوم

 0543/0 0488/0 0486/0 0491/0 0475/0 0459/0 دهك سوم

 0638/0 0583/0 0587/0 0591/0 0570/0 0558/0 دهك چهارم

 0744/0 0690/0 0695/0 0699/0 0677/0 0667/0 دهك پنجم

 0865/0 0816/0 0817/0 0825/0 0804/0 0793/0 دهك ششم

 1011/0 0976/0 0978/0 0980/0 0973/0 0957/0 دهك هفتم

 1211/0 1197/0 1204/0 1196/0 1199/0 1185/0 دهك هشتم

 1541/0 1580/0 1577/0 1557/0 1579/0 1593/0 دهك نهم

 2712/0 3029/0 3029/0 3020/0 3110/0 3192/0 دهك دهم

  يافته هاي پژوهش: ماخذ    
  

  
  1390ي در سال مقايسه سهم دهكهاي درامدي استان خراسان رضوي و كشور براساس هزينه ناخالص روستاي - 5شكل 

  

  
  1390مقايسه سهم دهكهاي درامدي استان خراسان رضوي براساس هزينه ناخالص روستايي و شهري در سال  - 6شكل 
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  1385- 90مقايسه ضريب جيني شهري و روستايي استان خراسان رضوي براساس هزينه ناخالص سرانه طي سالهاي  - 7شكل 

  

در منـاطق شـهري   از سوي ديگر باالترين مقـدار شـاخص فـوق    
بوده كه خود ببيانگر توزيـع ناعادالنـه درامـد در     1386استان در سال 

. باشـد اين سال در مقايسه باسالهاي ديگر در مناطق شهري استان مي
نتايج مربوط به اين شاخص در مناطق شهري كشور نيز بـر نتـايج ان   

ار در مناطق روستايي استان بـاالترين مقـد  . باشددر استان منطبق مي
برآورد شده اين در حالي اسـت كـه    1387اين شاخص مربوط به سال 

بـاالترين   1385شاخص فوق در مناطق روسـتايي كشـور طـي سـال     
  .برآورد را به خود اختصاص داده است

همچنين بررسي روند اين شاخص در مناطق روسـتايي و شـهري   
 استان حاكي از تشابه  آن با روند شاخص ضريب جيني در اين مناطق

يعني در سالهايي كه ضريب جيني افزايش يافتـه ، شـاخص   . باشدمي
  .تايل هم افزايش يافته و بالعكس

در مجموع مي توان بيان نمود كـه دو شـاخص ضـريب جينـي و     
همچنين با مقايسه شاخص تايل در استان . تايل با هم سازگاري دارند

مقـادير   و كشور مي توان اينطور استنباط نمود كه بيشترين و كمترين
  .آن براي استان و نيز كشور در سالهاي مشابه اتفاق افتاده است

  
  1385- 90محاسبه تايل براساس هزينه ناخالص سرانه استان خراسان رضوي و كشور  طي سالهاي   -9جدول

  1385 1386 1387 1388 1389 1390 

 2238/0 2716/0 2962/0 2722/0 3346/0 3162/0 شهري  استان خراسان رضوي

 1931/0 2818/0 2774/0 3020/0 2622/0 2976/0 روستايي

 2474/0 2946/0 2923/0 2971/0 3347/0 3238/0 شهري  كشور

 2142/0 2825/0 2785/0 2779/0 3009/0 3115/0 روستايي

  يافته هاي پژوهش: ماخذ       
  

  
  1385-90زينه ناخالص سرانه طي سالهاس مقايسه شاخص تايل شهري و روستايي استان خراسان رضوي براساس ه - 8شكل 
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مقايسه شاخص هاي نابرابري در منـاطق شـهري و روسـتايي    : د

  )جيني، تايل، اتكينسون(
شاخصهاي نابرابري شامل ضريب جيني، تايل و  11و  10جداول 

 1385-90اتكينسون را براي مناطق شـهري و روسـتايي در سـالهاي    
رآورد ضريب اتكينسون با مقادير در اين جداول نتايج ب. نشان مي دهد

هرچـه  . نشان داده شده اسـت )  ε(مختلف ضريب اجتناب از برابري 
)ε (   بزرگتر باشد مبين درجه باالتري از اجتناب از نابرابري اسـت بـه

ــي بيشــتري دارد   ــابرابري نگران ــه ن ــه نســبت ب ــارت ديگــر جامع . عب
دود  همانطوريكه مالحظه مي شود زماني كه ضريب اتكينسـون در حـ  

مي باشد سازگاري بيشتري با دو شـاخص جينـي و تايـل     2و  1اعداد 
در جدول و نمودار )  ε(براي تسهيل در مقايسه مقادير متفاوت . دارد

اندازه نابرابري در مناطق شهري بـا اسـتفاده از   . نشان داده شده است 
بـا مشـاهده   . شاخص اتكينسون شدت بيشتري از جوامع روستايي دارد

ب جيني ، تايل و اتكينسون براي مناطق شهري و روستايي روند ضري
مي توان نتيجه گرفت كه اين سه شاخص  85-90 استان طي سالهاي

اگرچه مقادير متفاوتي را نشان مي دهند اما در مجموع نتايج مشـابهي  
  .دارند و يكديگر را تاييد مي كنند

رد در مجموع براساس نتايج حاصل از برآورد تمامي شاخصهاي مو
براورد در مناطق شهري و نيز روستايي استان به طور متوسط ميتـوان  

، نابرابري در توزيع 1385-90اينطور استنباط نمود كه طي روند زماني 
به  1390و در سال ) كاهش ضريب جيني(درامد خانوارها كاهش يافته 

باالترين سطح برابري در مقايسه با ساير سالهاي مورد مطالعه رسـيده  
  . است

محاسبه سطح رفاه اجتماعي بر اساس شاخص سن در منـاطق  : ه
  شهري و روستايي استان و كشور

رفـاه اجتمـاعي بـر اسـاس شـاخص سـن بـا         13و  12در جداول 
استفاده از روابط گفته شده براي مناطق شـهري و روسـتايي اسـتان و    

نتايج اين محاسـبات بـر اسـاس شـاخص     .كشور محاسبه گرديده است
استفاده از رابطه  بيان شده، و متوسط هزينه ناخـالص   ضريب جيني با

از آنجا كه شاخص رفـاه  . انجام شد) به جاي متغير سرانه درآمد(سرانه 
) هزينـه (و متوسـط درآمـد   ) هزينه(تحت تاثير دوعامل نابرابري درآمد 

است، تفاوت شاخص رفـاه در منـاطق شـهري و روسـتايي اسـتان در      
با توجه به اينكـه  . دو عامل مي باشد  از اين ناشي 1385-90سالهاي 

بسياركمتر اما توزيع درآمـد  ) هزينه(در مناطق روستايي متوسط درآمد 
در مقايسه با مناطق شـهري تـا حـدودي برابرتـر اسـت، لـذا       ) هزينه(

شاخص رفاه اجتماعي در مناطق روستايي استان و كشور همواره كمتر 
 .از مناطق شهري بوده است

انگين هزينـه هـاي ناخـالص سـرانه خانوارهـاي      در اين دوره مي 
داراي رشـد   1385شهري استان خراسان رضوي به قيمت ثابت سـال  

كاهش ضـريب جينـي طـي    .درصد بوده است ) -5/1(متوسط ساالنه 
اين دوره، رشد حاصله را تحت تاثير قرار داده به طـوري كـه افـزايش    

درصد در  0.5رفاه مبتني بر شاخص سن به طور متوسط رشدي معادل 
همين موضـوع در خانوارهـاي روسـتايي اسـتان نيـز      .سال داشته است

) -1/1(باعث شده تا متوسط هزينه هاي ناخالص سرانه با رشد ساالنه 
هزارريال كاهش يابد در حالي كه شاخص سـن   10214درصد به رقم 

  .هزارريال رسيده است  6941درصد به رقم  9/0با رشد 
  

  1385-90ابري براساس هزينه ناخالص سرانه شهري استان خراسان رضوي طي سالهاي شاخصهاي نابر  -10جدول
 1385 1386 1387 1388 1389 1390 

4257/04280/03893/04077/03877/0 ضريب جيني  3526/0  
3162/0 شاخص تايل  3346/0  2722/0  2961/0  2716/0  2238/0  

ε=0.5 1474/0اتكينسون  1530/0  1258/0  1373/0  1252/0  1051/0  

ε=1 2710/0اتكينسون  2796/0  2324/0  2534/0  2308/0  1907/0  

ε=2  4494/0اتكينسون  4694/0  3981/0  4313/0  3944/0  3209/0  
  يافته هاي پژوهش: ماخذ 

  
  1385-90شاخصهاي نابرابري براساس هزينه ناخالص سرانه روستايي استان خراسان رضوي طي سالهاي   -11جدول

 1385 1386 1387 1388 1389 1390 

 3204/0  3788/0 3779/0 3613/0 3842/0 398/0 ضريب جيني
 1931/0 2818/0 2774/0 3020/0 2622/0 2976/0 شاخص تايل

 ε=0.5 1339/0 1228/0 1138/0 1239/0 1242/0 0875/0اتكينسون

 ε=1 2420/0 2296/0 2049/0 2244/0 2240/0 1610/0اتكينسون

  ε=2  4051/0  4014/0  3454/0  3863/0  3797/0  2918/0اتكينسون
  يافته هاي پژوهش: ماخذ 
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محاسبه شاخص سن به تفكيك مناطق شهري و روستايي استان خراسان رضوي براساس هزينه هاي ناخالص سرانه خانوارها به  - 12جدول 
  1385-90طي سالهاي  1385قيمت ثابت 

 سال

 روستايي شهري

متوسط هزينه 
 )هزار ريال(سرانه 

ضريب
 جيني

شاخص سن
 )هزارريال(

نرخ رشد
 شاخص سن

متوسط هزينه 
 )هزار ريال(سرانه 

ضريب 
 جيني

شاخص سن 
 )هزارريال(

نرخ رشد 
 شاخص سن

1385 20,426 0,4257 11,73  10,896 0,398 6,559  
1386 21,085 0,428 12,061 2,82 12,454 0,3842 7,669 16,92 

1387 22,019 0,3893 13,447 11,49 11,464 0,3613 7,322 -4,53 

1388 18,677 0,4077 11,062 -17,73 9,462 0,3779 5,886 -19,61 

1389 17,046 0,3877 10,437 -5,65 11,374 0,3788 7,065 20,03 

1390 18,0745 0,3526 12,135 16,28 10,214 0,3204 6,941 -1,76 

  يافته هاي پژوهش: ماخذ
  

 1385يك مناطق شهري و روستايي كشور براساس هزينه هاي ناخالص سرانه خانوارها به قيمت ثابت محاسبه شاخص سن به تفك - 12جدول 
  1385- 90طي سالهاي 

 سال

 روستايي شهري

متوسط هزينه 
 )هزار ريال(سرانه 

ضريب
 جيني

شاخص سن
 )هزارريال(

نرخ رشد
 شاخص سن

متوسط هزينه 
 )هزار ريال(سرانه 

ضريب 
 جيني

شاخص سن 
 )هزارريال(

نرخ رشد 
 شاخص سن

1385 22,459 0,4164 13,107  9,914 0,4019 5,93  
1386 24,204 0,4121 14,23 8,57 13,589 0,3923 8,258 39,26 

1387 21,884 0,3904 13,34 -6,26 12,903 0,3792 8,01 -3 

1388 20,086 0,3904 12,245 -8,21 12,858 0,3831 7,932 -0,97 

1389 17,796 0,3897 10,861 -11,3 13,594 0,382 8,401 5,91 

1390 17,395 0,3591 11,148 2,65 14,066 0,3402 9,28 10,47 

  يافته هاي پژوهش: ماخذ
  

نتايج بررسي شاخص رفاه در كشور نيز با توجه به رشـد متفـاوت   
متوسط هزينه هاي ناخالص سرانه خانوار و كاهش ضـريب جينـي در   

نـده كـاهش سـطح رفـاه در نقـاط      نقاط شهري و روستايي نشـان ده 
درصد و افزايش سطح رفاه ) -7/2(شهري با نرخ رشد متوسط ساالنه 

  .درصد مي باشد 7/7در نقاط روستايي با متوسط رشد ساالنه 
  

  نتيجه گيري 
اين تحقيق با هدف بررسي روند توزيع درآمد در اسـتان خراسـان   

و بر  1385-90رضوي و مقايسه وضعيت استان با كشور طي سالهاي 
درآمد خانوارهاي  مركز آمار  –اساس نتايج  ريز داده هاي طرح هزينه 

براي انجام اين كار از شـاخص هـاي ضـزيب    . ايران انجام شده است
جيني، شاخص تايل، شاخص اتكينسون و نسبت دهك دهم به دهك 

  . اول درآمدي استفاده شده است
خراسـان  نتايج نشان مي دهد ضريب جيني نقاط شـهري اسـتان   

و اين ضريب براي نقاط شهري كشـور از   353/0به  426/0رضوي از 
همچنين اين ضريب براي نقاط . كاهش يافته است 359/0به  416/0

 402/0و  398/0روستايي استان خراسان رضوي و كشور به ترتيب از 
كاهش يافته است و ضريب جيني نقاط روسـتايي   340/0و  320/0به 

  .شهري مي باشد همواره كمتر از نقاط
بررسي نتايج بر اساس شاخص تايل، اتكينسـون نيـز نشـاندهنده    
روند تغييرات مشابه با تغييرات ضريب جينـي مـي باشـد و لـذا نتـايج      
بررسي هر سه شاخص با يكديگر سازگار بوده و يكديگر را تأييـد مـي   

  .كنند
از سوي ديگر عليرغم كاهش ضـريب جينـي در نقـاط شـهري و     

ن خراسان رضوي و كشور بـا توجـه بـه شـاخص بهـاي      روستايي استا
كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي، هزينـه هـاي   

 1385هاي سرانه خانوارهاي شهري و روستايي به قيمت ثابـت سـال   
نيز داراي نوسان بوده است به گونه اي كـه عليـرغم كـاهش ضـريب     

سـطح رفـاه در    جيني و توزيع برابرتر درآمدها بر اساس شاخص سـن 
خانوارهاي شهري و روستايي استان در انتهاي دوره نسبت به ابتـداي  

اما مقايسه اين شـاخص بـراي كشـور    . دوره  تفاوت معني داري ندارد
نشان دهنده كاهش سطح رفاه در خانوارهاي شهري و افزايش سـطح  
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  .رفاه براي خانوارهاي روستايي مي باشد
شاخص هاي توزيع درآمـد در   در يك نتيجه گيري كلي از مقادير

كشور مي توان نتيجه گيري گرفت كـه در ايـن دوره عليـرغم فـراز و     
نشيب هاي مقادير اين شاخص ها در ميان خانوارهاي كشور و اسـتان  

 90و  89خراسان رضوي، ميـزان شـاخص هـا بـاالخص در سـالهاي      
كاهش يافته است كه نشان دهنده برابري بيشتر در توزيع درآمد ميان 
خانوارهاي شـهري و روسـتايي اسـتان خراسـان رضـوي و كشـور در       

  .انتهاي دوره مورد بررسي مي باشد
با توجه به اينكه پرداخت مرحله اول يارانه هاي نقدي بـه عنـوان   

آغاز  1389يكي از روشهاي توزيع مجدد درآمد از ماههاي پاياني سال 
ضـريب  گرديده است، مي توان نتيجه گرفت كه كاهش نسبي بيشـتر  

جيني و همچنين كاهش تفاوت توسط هزينه هاي سـرانه خانوارهـاي   
شهري و روستايي در سالهاي مذكور عمدتاً ناشي از اين سياست بوده، 
اما بررسي نتايج نشان مي دهد عليرغم بهبود ضـريب جينـي و سـاير    
شاخص هاي توزيع درآمد در اين دوره به دليل تغييرات شاخص بهاي 

نوسانات زياد متوسط هزينه هاي سرانه بـه قيمـت    كاالها و خدمات و
هاي ثابت توزيع برابرتر درآمد موجب كاهش رفاه خانوارهـاي شـهري   

لذا مي بايست سياست توزيع مجدد درآمد با هدف ايجاد . گرديده است
برابري بيشتر در درآمد خانوارها با سياست كنترل و تثبيت قيمت ها به 

نـه اي كـه بـا اعمـال همزمـان دو      صورت همزمان اجرا گـردد بـه گو  
سياست ميانگين سطح رفاه كليه خانوارها افزايش يافتـه و يـا حـداقل    

  .كاهش نيابد

ــوه و آمددر به جتماعيا فاهر بستگيوا به توجه با  ن،آ يعزتو نحـــ
 يعزتو نحـوه  بهبـود  و آمددر يشافزا باعث كه تيسياس هرگونه ايجرا
ــدخو اعيجتما فاهر يشافزا در يمؤثر نقش د،شو نآ  ينا در. شتدا اه
 بخشهاي تامين كننده يگرد و بخش كشاورزي در اريسرمايهگذ  هربا
 ،جتماعيا ينتأم منظا در نظر يدتجد ،مالياتي منظا حصالا ،يياغذ ادمو

 ايجرا ،نيهاوتعا فعاليتگسترش  يارانه ها، فمندبهبود سيستم توزيع هد
ــود  بر مؤثر يسياستها  و ضيارا مالكيت حصالا مانند آمددر يعزتوبهبـ

 يشافزبهبود توزيع درامد و به تبع ان ا در انميتو را سرمايه و تصنع
 و يعيزتو زبا يسياستها أمتو ايجرا لبتها. نستدا مؤثر جتماعيا فاهر
  .باشند مؤثرتر ستا نيز ممكن يآمددر يشافزا

 يك ايجرا با كـه  دارد تاكيـد  عموضو ينا بر قفو مطالب مجموع
آمد در النهدناعا يعزتو انتومي بتيضر امقدا يك يا و برنامه يا سياست

 ايمجموعـه  از بايد بلكه كرد، اربرقر جتماعيا فاهو نيز ر را از بين برده
 نگوناگو ياهمينهز  در تمددراز و كوتـاه مـدت   يسياستها و يرباتد از
 مقوله سه به بيتوجهي و مينهز ينا در ييزر برنامه معد. كرد هدستفاا
ــنب فشكا يشافزا موجب آمددر يعزتو و فقر و فاهر  و ستارو و شهر يـ

 به و كشاورزي اتتوليد و كاهش نستاييارو تمهاجر يشافزهمچنين ا
 . خواهد شد واردات به كشور بستگيوا يشافزا نآ لنباد

 در ارمعنيد وتتفاكـه حـاكي از    مطالعه نتايجاز سوي ديگر با توجه به 
ــوي و  ستاا يشهر و ستاييرو مناطق  در آمددر يعزتو ــان رض ن خراس

 رتصو به نظرردمو هـاي ييزر برنامه دميشو دپيشنها الذ. دارد كشور
 . دپذير انجام ايمنطقه
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