
 75                                                                                                                      108دوفصلنامه برنامه و بودجه شماره 

 

  

  

  

درآمد در استان فارس و كل كشور مقايسه نابرابري توزيع 

  )1360-1383(بر حسب مناطق شهري و روستايي 

  

  

  :نويسندگان

  ∗زهرا افشاري

  ∗∗پر زهرا خورده

  

  

  چكيده

1روند نابرابريپژوهش حاضر، در 
هزينه در استان فارس و كل كشور به تفكيك  

. اسـت  محاسبه و مقايسه شده 1360 -87مناطق شهري و روستايي، در دوره زماني 

 بـا ) هاي درآمديضريب جيني و سهم گروه(هاي نابرابري شاخص ،براي اين منظور

ضـريب  (نتايج حاصل از بررسي روند توزيع درآمـد  . اندشده روش ناپارامتريك برآورد

آزمـون  و ) درآمـد خـانوار   –يلي آمـارگيري هزينـه   صدست آمده از نتايج تف جيني به

                                                           
  دانشگاه الزهرا استاد ∗

 zohreh1080@yahoo.com                                             ريزيتوسعه اقتصادي و برنامه ارشدكارشناس ∗∗

هاي مختلف مـورد توجـه   ها يا مكانزماندر نابرابري و توزيع نابرابر درآمد  ميزانتغيير پژوهش حاضر، داليل در . 1

 . است نبوده
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نابرابري اقتصادي مناطق شهري و روسـتايي   نميزاكه بين  دهدنشان ميها فرضيه

بـه  نابرابري در مناطق شهري و روستايي كل كشـور،   ميزانبين نيز استان فارس و 

اما همين محاسبات با اسـتفاده از  . است آماري اختالف معناداري وجود نداشته لحاظ

ف وجـود اخـتال   بيانگر ،دست آمده از اطالعات هزينه ناخالص فرديضريب جيني به

نابرابري اقتصادي بين مناطق شهري و روستايي استان فارس بـا  ميزان معنادار بين 

كه نابرابري در مناطق شهري و روستايي  طوريهمين مناطق در كل كشور است، به

توزيـع   ،در مقابـل . اسـت كمتر از مناطق شهري و روستايي كل كشور  ،استان فارس

  .است سان بودهدرآمد در مناطق شهري و روستايي استان يك

  .جيني استان فارس، ايران، توزيع درآمد، ضريب :كليدي گانواژ

  

  مقدمه

 ،مطلوب زنـدگي اجتمـاعي و اقتصـادي اسـت    هاي نايكي از پديده نابرابري درآمددر حال حاضر، 

در . هسـتند حـذف آن از جوامـع خـود    در نهايـت،  جوامع بشري به دنبال كاهش و همه كه  طوري به

هـاي شـديد در ميـان آحـاد     اقتصاددانان توسعه به جاي توجه به توزيع درآمد و رفع نـابرابري  گذشته

كردنـد و حتـي در   ويژه در كشورهاي فقير تأكيـد مـي  به ،جامعه، به ايجاد رشد اقتصادي و تسريع آن

باعـث   اين طرز فكـر . دانستندنابرابري شديد درآمد را الزمه رشد و كارايي اقتصادي مي ،برخي مواقع

 .سياستگزاران اقتصادي به ميزان بيشتري به رشد اقتصادي نسبت به توزيع برابر درآمد توجه كنندشد 

هـاي  اما بيش از يك دهه رشد نسبتاً سريع اقتصادي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه در سال

ه شده و شـكاف  هاي خاصي از افراد جامعنشان داد كه منافع رشد اقتصادي، نصيب گروه 1960دهه 

هـاي  اقتصاددانان در سـال موضوع موجب شد اين . است درآمدي بين فقرا و ثروتمندان افزايش يافته

مسير توسعه اقتصادي كشورها، عالوه كردن كه براي هموار  ين نتيجه برسندبه ا ،1970ابتدايي دهه 

حد امكـان عادالنـه درآمـد    رشد اقتصادي، راهكارهايي را نيز براي توزيع مناسب و تا راي بر تالش ب

  .تدوين كنند

بـا هـدف حـداكثر رشـد،      ،تجربه ايران نيز مؤيد اين موضوع است كه الگوهاي پيشنهادي موجود
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منجـر  ها و مناطق مختلـف  كاهش فقر، بيكاري و شكاف روزافزون درآمدي ميان گروهتوانند به نمي

گيـري اشـتغال و تعـديل درآمـد در     تهاي رشد بـا جهـ  توجه به مدل موضوع،اين از اين رو، و  شوند

ساله اقتصادي، اجتماعي هاي پنجپس از جنگ تحميلي، برنامه .كندتوجيه ميرا اي هاي توسعهبرنامه

هـا،  طي اين سال. شدندتدوين و اجرا  ،و فرهنگي با محوريت عدالت اجتماعي و توزيع عادالنه درآمد

بـرداري رسـيده كـه    و صنايع بزرگ و زيربنايي فراواني به بهـره  انجام شدههاي كالني گذاريسرمايه

شود اساسي مطرح ميپرسش اين اكنون . اندهكردفراهم را رشد اقتصادي در كشور  شرايط الزم براي

هاي مختلف كشـور تقسـيم   كه منافع ناشي از رشد اقتصادي كشور، چگونه بين افراد، مناطق و استان

اعتالي مـادي و معنـوي و افـزايش رفـاه افـراد جامعـه،        ،امات انجام شدهاگر هدف از اقد. است شده

منـدي خانوارهـا و   كشور باشد، بررسي نحوه توزيع درآمـد، ميـزان بهـره    هاي مختلفمناطق و استان

هاي كاراتر در ريزيو برنامه كندمشخص ميرا هاي اجرا شده هاي مختلف جامعه از نتايج برنامهگروه

  .نمايدميل را تسهيآينده 

براين، شناخت روند توزيـع درآمـد در نـواحي مختلـف كشـور در راسـتاي تحقـق اهـداف         عالوه

عدالت اجتماعي و توزيع عادالنه درآمد اسـت،   ،كه از محورهاي اصلي آن ساله كشورانداز بيست چشم

  .ضرورت دارد

ي اسـتان فـارس بـا    نابرابري اقتصادي در مناطق شهري و روسـتاي حاضر در مقاله  ،بر اين اساس

 بـراي . گيـرد ورد بررسي قرار مـي م 1360 – 87هاي  طي سال ،مناطق شهري و روستايي كل كشور

بـه   ،روند توزيع درآمد در اسـتان فـارس  ) 1 :استتدوين شده هاي زير پرسش دستيابي به اين هدف،

ه تفكيك مناطق نابرابري در استان فارس ب) 2؛ است؟ تفكيك مناطق شهري و روستايي چگونه بوده

آيـا  ) 3؛ اسـت؟  شهري و روستايي در مقايسه با مناطق شهري و روستايي كـل كشـور چگونـه بـوده    

؛ ؟بيشتر از نابرابري در مناطق روستايي استان فـارس اسـت   ،نابرابري در مناطق شهري استان فارس

كمتـر از نـابرابري كـل كشـور      )شهري و روسـتايي (نابرابري توزيع درآمد استان فارس  ميزانآيا ) 4

 درآيـا  ) 6؛ ؟اسـت  روند نابرابري توزيع درآمد در مناطق شهري و روستايي فزاينده بودهآيا ) 5؛ ؟است

  ؟است هاي مورد بررسي اختالف نابرابري شهر و روستا تغيير كردهسال

 نحـوه  ،مـروري بـر ادبيـات موضـوع     پـس از ابتدا . است تدوين شدهدر چهار بخش  ،مقاله حاضر
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هـا  و آزمون فرضـيه گرديده سپس نابرابري توزيع درآمد محاسبه  .بيان شده است هامحاسبه شاخص

  .است بيان شده هاپيشنهاد ،نتايجپس از تحليل  نيز در بخش نهايي. استانجام شده 

  پژوهشمروري بر ادبيات 

  توزيع درآمد از ديدگاه نظري -1

ـ    رشد اقتصاديباره در ،چند دهه گذشتهدر  و ي بيـان شـده   گونـاگون  هـاي هو توزيـع درآمـد نظري

، افـراد  1960و  1950هـاي  در دهـه . استگرديده اتخاذ  هاهاين نظري طبقهاي مختلفي نيز سياست

شـود  مـي تر درآمـد  توزيع مساويموجب بودند كه رشد اقتصادي،  معتقد 1بسياري از جمله هيريشمن

نتـايج  امـا  . شـد هاي رشد اقتصـادي تأكيـد   اجراي سياست به همين دليل نيز بر .)1958هيريشمن، (

و  شودنمي تر درآمدتوزيع مساويموجب لزوماً  ،نشان داد كه رشد اقتصادي 1970در دهه ها پژوهش

باعـث كـاهش مطلـق درآمـد      ،موضوع بود كه رشد اقتصـادي بيانگر اين واقعيات  ،در موارد متعددي

به نوبه خود يكي از موانـع   ،اين توزيع نامساوي درآمد). 1974 ،گريفين( است بعضي از اقشار نيز شده

هاي اصلي برنامه فاهداتوزيع درآمد به عنوان يكي از  ،1970از اين رو، از اوايل دهه . رشد بيشتر بود

طور بهاما متأسفانه در عمل  ،دست آورد جايگاه مهمي به ،گذارياقتصادي در محافل علمي و سياست

  .مسأله فقر تا حدودي مطرح شد ،ه قرار نگرفت و به جاي آنمورد توجكافي 

اي، شاهد پيشرفت نسـبتًا زيـادي در زمينـه    در چند دهه گذشته، به دليل پيشرفت در علوم رايانه

هـاي توزيـع و   ، تكـوين نظريـه  آگاهي از واقعيات و اطالعات در مورد توزيع درآمد و رابطه آن با رشد

بـوده  ها و راهبردهايي هاي آن براي سازمان دادن به برنامهگزينه ي وگذارالگوهاي گوناگون سياست

   .آورندمي پديدتر درآمد را كه رشد همراه با توزيع مساويايم 

و توزيـع درآمـد    2توزيـع درآمـد عـاملي   : اسـت  به توزيع درآمد توجه شـده  از دو منظر در اقتصاد،

 شود سهم عوامل توليد يا سهم كل درآمـد ي ميسع ،در توزيع درآمد مبتني بر عوامل توليد. 3شخصي

                                                           
1. Hirschman 
2. Functional Income Distribution 
3. Personal Income Distribution  
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ترين مقيـاس  اما متداول. شود، توضيح داده شودوسيله هر يك از عوامل توليد دريافت مي ملي كه به

ايـن روش صـرفاً بـا اشـخاص يـا      . گيري توزيع درآمد، توزيع مقداري يا شخصي درآمـد اسـت  اندازه

قـرار   مورد توجه ،كسب درآمد و روشكنند آنها دريافت ميكه سر و كار دارد خانوارها و كل درآمدي 

  .گيردنمي

نشـان  شواهد تجربي و تاريخي كشورهاي مختلف جهـان در زمينـه نـابرابري در توزيـع درآمـد      

از جمله شرايط كار و  ،شوندموجب نابرابري توزيع درآمد و تشديد آن مي ،عوامل مختلفي دهد كه مي

و  شـرايط خـانوادگي  ، هاي اقتصـادي ، شرايط توسعه اقتصادي، سياستساخت بازار، نوع درآمد شغل،

هـا، تعيـين حـداقل دسـتمزد،     گوناگوني مانند كنتـرل قيمـت   هايفعاليتبراي تعديل نابرابري، . غيره

 شـده انجـام  درآمد و توزيع مجدد ابـزار توليـد    وري طبقات كمپرداخت يارانه، كمك به افزايش بهره

  .است

  يع درآمد از ديدگاه تجربيمروري بر توز -2

هـاي  فقـط دربـاره پـژوهش   ، استنظر  ، توزيع درآمد شخصي مدحاضر از آنجايي كه در پژوهش

هـاي متعـدد و بـا    پـژوهش ، در زمينه توزيع درآمد شخصي .شودانجام شده در اين زمينه صحبت مي

بررسـي  ) 1 :كـرد نـدي  بچهار دسته زير طبقـه  را در نهاتوان آكه مي انجام شده استاهداف مختلفي 

  ؛)رابطه رشد اقتصادي و نـابرابري توزيـع درآمـد   (آزمون فرضيه كوزنتس ) 2؛ روند زماني توزيع درآمد

بررسي تأثير متغيرهاي كالن اقتصادي بـر  ) 4؛ هاي اقتصادي بر توزيع درآمدبررسي تأثير سياست) 3

 .توزيع درآمد

توزيـع   هاي انجـام شـده، از روش  همه پژوهش گيري ميزان نابرابري توزيع درآمد دربراي اندازه

محاسبه ضريب جينـي  باره در. است از جمله ضريب جيني استفاده شده ،شخصي و معيارهاي مختلف

فراوانـي بـه صـورت كشـوري، اسـتاني و بـراي منـاطق شـهري و          هايپژوهش نيز در اقتصاد ايران

نـژاد  ، ابونـوري و محمـد  )1356(ذاكرهنجي و مهـران   پژوهشتوان است كه ميانجام شده  روستايي

در مركـز آمـار   ديگـر  هاي فـراوان  و پژوهش) 1377(زاده ، آقاجان)1376و  1371(، ابونوري )1376(

محاسـبه   شـده، انجـام   هـاي پژوهشويژگي مشترك همه . را نام بردايران و سازمان برنامه و بودجه 

هـاي كشـور و منـاطق    اما توزيع درآمـد در اسـتان  . است ضريب جيني و تحليل تغيير روند زماني آن



 ...مقايسه نابرابري توزيع درآمد در استان                                                                                                               80

 

حقيقـت   پـژوهش تـوان  است كه مـي  به ميزان كمي مورد بررسي قرار گرفته نها،شهري و روستايي آ

بويراحمـد در   و نـابرابري توزيـع درآمـد در اسـتان كهگيلويـه     در پژوهش مذكور، . را نام برد) 1372(

كـه توزيـع درآمـد بعـد از      اندقرار گرفته و نتيجه گرفته مورد بررسي 1368و  1366، 1356ي ها سال

  .استبهتر از قبل از انقالب و حتي بهتر از كل كشور بوده ،انقالب در اين استان

 1364-73هـاي  با استفاده از آمارهاي هزينه و درآمد خانوارها بـراي سـال  ) 1376(ابيانه  همايي

س معيار ضريب جيني در مناطق شهري استان تهـران  توزيع درآمد بر اسا ه،كه طي اين ده كردبيان 

 40(و طبقه متوسـط جامعـه    استطور نسبي، از توزيع درآمد در كل كشور بهتر و بهاست بهبود يافته 

همـين مـدت،   در  .دهـد طبقه غالب جامعه شهري استان تهران را تشكيل مـي ) درصد مياني جمعيت

و در وضـعيتي كـه تـورم ناگهـان زيـاد       اسـت كشـور  تحت تأثير اوضاع اقتصادي  ،نحوه توزيع درآمد

كه فاصله بين مناطق شهري و روستايي  بيان كرد وي همچنين. گرددمينامطلوب شود، به شدت  مي

مشـابه همـديگر    ،هاي مختلـف و توزيع هزينه در بين دهك زياد نيست ،1373استان تهران در سال 

وارهاي شهري و روستايي استان تهران را بـه  هاي خانهزينه مسكن، سهم زيادي از كل هزينه. است

  .استدرآمد آن تر از طبقه كمهمگن ،و طبقه متوسط و پردرآمد استاناست خود اختصاص داده 

هاي درآمدي در بررسي ضريب جيني و سهم چهل درصد پايين گروه) 1379(باباگل زاده گشتلي 

تـر از توزيـع درآمـد در    متعـادل  ،اسـتان  كه توزيع درآمد در مناطق شـهري  استان مازندران نشان داد

كـل   توزيع درآمد در مناطق روستايي استان و وي همچنين بيان كرد. است مناطق روستايي آن بوده

شـاخص ضـريب   دهـد  نشان مـي مقايسه مناطق شهري استان و كل كشور  است، ولي كشور يكسان

تـر  توزيع متعادل بيانگر ،پايين ولي شاخص سهم چهل درصداست، توزيع يكسان درآمد بيانگر  ،جيني

  .درآمد در استان نسبت به كل كشور است

هاي مصرفي منـاطق شـهري و روسـتايي    با ارزيابي وضعيت هزينه) 1380(بختياري و همكاران 

اين دوره افزايش در طول هاي مصرفي كه انواع هزينهكردند بيان  1368-72دوره  دراستان اصفهان 

. است اي همراه بودهدر مناطق شهري با بدتر شدن وضعيت تغذيه ،يش هزينهاست كه اين افزا يافته

نسـبتاً متـوازني   طـور  هاي خوراكي بهدر حالي كه هزينه - همچنين به دليل وجود نظام حياتي حاكم

  .نامتوازن است ،بادوام يهاي غيرخوراكتوزيع هزينه - است توزيع شده
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ـ  ،هـاي درآمـدي  ضـريب جينـي و سـهم دهـك    بـا محاسـبه   ) 1383(فريد رضا ايرجـي   روش  اب

بـه لحـاظ آمـاري     1350 – 80را در دوره  پارامتريكي توزيع درآمد در استان خراسـان و كـل كشـور   

نابرابري اقتصادي مناطق شهري و روستايي اسـتان   ميزانكه بين نتيجه گرفته است و  كرده مقايسه

آمـاري، اخـتالف معنـاداري     به لحاظكل كشور،  بين آنها با مناطق شهري و روستايي نيز خراسان و 

  .نداردوجود 

  گيري نابرابري درآمد هاي اندازهروش -3

روش : شـود مـي انجـام   روش بـا دو گيـري نـابرابري درآمـد    هاي توزيع درآمـد، انـدازه  در تحليل

از  هـاي نـابرابري درآمـد بـا اسـتفاده     در روش ناپـارامتري، شـاخص  . 2و روش پـارامتري  1ناپارامتري

گيري ها خطاي نمونهاين شاخص. شوندمشاهدات مستقيم و بدون استفاده از مدل خاص محاسبه مي

هايي شاخص. هاي تخميني با مقادير واقعي برابر نيستندميانگين پارامترها يا شاخص از اين رو، دارند،

بندي گوناگون طبقه اعانوشان به هاي كليتوان بر اساس ويژگيگيرند را ميكه در اين گروه قرار مي

  ؛هــاي ايســتا و پويــاشــاخص) ب؛ 4و قياســي 3هــاي عينــيشــاخص) الــف :، بــه عنــوان مثــالكــرد

  .هاي عينيهاي متكي بر فراواني و ساير شاخصهاي متكي بر منحني لورنز و شاخص شاخص) ج

رابري گيـري نـاب  هاي ارزشي مبني بر انـدازه اجتماعي و قضاوت هاي عيني از مفهوم رفاهشاخص

گيـري پراكنـدگي صـفت    ابزارهاي آماري هستند كه براي انـدازه  بيشتربلكه  ،ندنكدرآمد استفاده نمي

تـوان از  هـا مـي  جمله اين شـاخص  از. شوندبين افراد جامعه مورد نظر به كار گرفته مي بررسي،مورد 

مفـاهيم   ،قياسـي  اساس معيارهاي ،در مقابل. شاخص هرفيندال، ضريب جيني و منحني لورنز نام برد

هاي دالتون، تيـل،  شاخص. از دالتون شروع شد نوع طرز فكردر واقع، اين . صريح رفاه اجتماعي است

  . گيرنداتكينسون در اين دسته جاي مي

كـه در آن واحـدهاي اقتصـادي از     شـود هاي توزيع درآمد استفاده مياز مدل ،در روش پارامتري

در هر سطحي از درآمـد، از طريـق توابـع احتمـال و      غيره كاركنان وقبيل خانوار، افراد، مردان، زنان، 
                                                           

1. Non Parametric Approach 
2. Parametric Approach 
3. Objective 
4. Subjective 
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هاي نـابرابري درآمـد   شود و از طريق اين توابع، معيارها و شاخصتوابع چگالي احتمال نشان داده مي

  .شونداستخراج و تجزيه و تحليل مي

ـ   هاي ضريب جيني و سهم گروهاز شاخصحاضر،  پژوهشاز آنجايي كه در  راي هـاي درآمـدي ب

  .شوددرباره آنها توضيح داده مي طور مختصربه ادامهدر  ،است محاسبه نابرابري درآمد استفاده شده

معيـاري بـراي بيـان    به عنوان  است،ضريب جيني كه در واقع يك شاخص سازگار با منحني لورنز 

اي  انـدازه  باشـد و  گيري مي اندازه اين ضريب مستقل از واحد. رودبه كار ميشدت نابرابري توزيع درآمد 

  .دهددست ميه بندي صحيحي از نابرابري را بهمين دليل رتبه به ،كندبين صفر و يك را اختيار مي

تغيير  ،)يعني عدم تغيير نحوه توزيع(درآمدها  همههمچنين اين شاخص در صورت تغيير متناسب 

  .شودنمي ايجاد نيز مشكل هاي مختلفبنابراين در مقايسه سال. دهداندازه نمي

مطلـق   از طريق نسبت متوسط مجموع قدر ،حاضرپژوهش  الگوي ضريب جيني مورد استفاده در

 .آيدست ميها به دممكن اين تفاوت دازهبه حداكثر ان ،جفت درآمدها همهتفاوت بين 

[ ]nXXnXnnX
nn

++−+−+−+= ...)2()1(.
21

1 3212μ
G

  

iX :درآمد واحدهاي آماري  iام  

μ  :ميانگين حسابي درآمدهاي واحد آماري   
n :تعداد واحدهاي آماري  

  :دهد، اگررا نشان مي 8/0تا  2/0ضريب جيني معموالً حدود 

3/0 G < صورت، توزيع درآمد جامعه، متعادل است در اين. 

5/0 <G<3/0 در اين وضعيت، عدم تعادل در سطح متوسط در جامعه حاكم است. 

5/0 > G عدم تعادل در جامعه بسيار شديد است. 

هـاي  هاي درآمدي، يكي از ابزارهاي متعارف بررسي توزيع امكانات معيشتي بين گروهسهم گروه

از  ،درآمـد يـا هزينـه    ميـزان معموالً خانوارهـا بـر حسـب     ،بدين منظور. مختلف درآمدي جامعه است

و سهم گردند ميو سپس به ده گروه مساوي تقسيم شوند ميسطح مرتب  يشترينكمترين سطح به ب

  .شودهاي هر گروه از كل محاسبه ميهزينه
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  پژوهشهاي داده

از  ،كشـورهاي در حـال توسـعه   هاي توزيع درآمد در همانند بسياري از بررسيپژوهش حاضر، در 

هـر چنـد كـه اسـتفاده از     . استاستفاده شده  1360 – 87هاي مصرفي به جاي درآمد در دوره هزينه

هاي باال و ناچيز انداز در گروهتمركز پس دليلبه  ،الگوي هزينه مصرفي نسبت به الگوي توزيع درآمد

  :شودمي انجامت، اما اين كار به داليل زير اس تر بودههاي پايين درآمدي، متعادلبودن آن در گروه

هاي اطالعات مربوط به هزينهفقط شود و در برخي از كشورها، اطالعات درآمد گردآوري نمي. 1

  .ناپذير استاجتناب ،استفاده از اطالعات هزينهاز اين رو، مصرفي در دسترس است، 

زيرا دارندگان درآمـدهاي بـاال بـراي     ند،بيانگر واقعيت نيستمعموالً  ،آمارهاي مربوط به درآمد. 2

مقـدار   ،به دليل شـرم  ،درآمدهاي خود را كمتر و دارندگان درآمد پايينميزان فرار از پرداخت ماليات، 

معمـوالً از دوره زمـاني پرسـش     ،همچنين دوره آماري مربـوط بـه درآمـد   . كنندمي بيانيشتر آن را ب

تـر  آسان ،يادآوري اطالعات مربوط به مصرف از اين رو، ،تر استطوالني ،اطالعات مربوط به مصرف

  .و دقت آن بيشتر است

بسياري از كشورهاي در حال توسعه، در  ،مصرفي در بخش كشاورزيبه دليل وجود پديده خود. 3

مصرفي در مقايسـه بـا ارزش پـولي حاصـل از     ارزيابي درآمد بر اساس قيمت تمام شده كاالهاي خود

كـه اسـتفاده از    شود، در حـالي رفاه حاصل از درآمدهاي جنسي مي د شدنبرآور، باعث كمنهافروش آ

  .چنين مشكلي ندارد ،آمارهاي هزينه مصرفي

تغييرات مداوم در درآمد  موجب ،توسعهحالها در كشورهاي دراشتغال و ناهنجاري هاينوسان. 4

ـ هزينه ،كه شود، در حاليافراد جامعه مي و  هسـتند داوم بيشـتري برخـوردار   هاي مصرفي از ثبات و ت

  .دندهدست مي تري از سطح زندگي و رفاه جامعه بهتفسير واقعي

درآمـد   خانوارهـاي بـا   ٪ 40 ضريب جينـي، سـهم  (بدين منظور براي محاسبه شاخص نابرابري 

در هـر سـال از نتـايج    ) خانوارهاي با درآمد باال ٪20خانوارهاي با درآمد متوسط و  ٪40سهم  پايين،

كـه   - هاي ناخالص فردي مركـز آمـار ايـران    آمار هزينههزينه خانوار و  -فضيلي آمارگيري از درآمدت

  . است استفاده شده -است موجود  Accessافزار هاي تحت نرم صورت فايل به

كننـده درآمـد   از خانوار به عنوان واحد آماري دريافت ،هاي مربوط به توزيع درآمددر اغلب بررسي
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. شودكننده درآمد استفاده ميعنوان واحد آماري دريافت از فرد به ،شود، اما در برخي موارداستفاده مي

  . است عنوان واحد آماري استفاده شده رد بهفز خانوار و ا پژوهش حاضر،در 

 كشور محاسبه نابرابري اقتصادي در استان فارس و كل

 درآمدي، براي اسـتان فـارس و كـل   هاي شاخص نابرابري اقتصادي، ضريب جيني و سهم گروه

درآمـد و هزينـه    ،يلي آمـارگيري از هزينـه  صـ با استفاده از نتـايج تف  1360-87هاي طي سال ،كشور

ميـزان  بـراي مقايسـه   . به تفكيك مناطق شهري و روسـتايي بـرآورد شـده اسـت     ،1ناخالص هر فرد

  .ستفاده شده استها انابرابري در استان فارس و كل كشور، از آزمون تفاوت ميانگين

  كشور روند توزيع درآمد در مناطق شهري و روستايي استان فارس و كل -4

  )يلي آمارگيري از درآمد و هزينهصبر اساس نتايج تف(

 ،هاي درآمدي در مناطق شهري و روستايي استان فارس و كل كشورضرايب جيني و سهم گروه

  .اندشدهبيان ) 4(و ) 3(، )2(، )1(اول در جد ،درآمد يلي آمارگيري از هزينه وصبا استفاده از نتايج تف

  روند شاخص ضريب جيني در استان فارس و كل كشور -1-1

  شهري مناطق )الف

توزيع نابرابر درآمـد در اسـتان    بيانگرضرايب جيني محاسبه شده براي استان فارس و كل كشور، 

نوسان و روند نامشخص ايـن ضـريب    بيانگر ،مقايسه روند همزمان ضرايب. استفارس و كل كشور 

  .است

بـا ايـن    توزيع نابرابر درآمد در استان و كـل كشـور اسـت،    بيانگر ،هر چند شاخص به دست آمده

بـدترين   .است نابرابرترين توزيع درآمد وجود داشته ،1364 و 1363، 1362، 1361هاي در سالحال، 

سـال  در و كمتـرين عـدم تعـادل     1364وضعيت توزيع درآمد در استان فارس و كل كشور در سـال  

و 1376، 1374، 1361هاي جز ساله دهد كه ب، نشان مي)1(ستون سوم جدول . رخ داده است 1387

                                                           
فرض شده است، درآمدي به طور ضمني هاي ناخالص هر فرد در محاسبه ضريب جيني با اطالعات و آمار هزينه. 1

  .شودتوزيع مي اعضاي آنطور مساوي بين هب ،كندخانوار كسب مي كه هر
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اوج ايـن  . بهتر از كل كشور بـوده اسـت   ،، وضعيت توزيع درآمد در مناطق شهري استان فارس1382

از كـل   بيشـتر  5132/0 كه ضريب جيني مناطق شـهري اسـتان فـارس    است 1375فاصله، در سال 

  .رسدمي 0005/0ها به است كه اختالفمربوط  1371و كمترين فاصله به سال  استكشور 
  

  روند ضريب جيني در مناطق شهري استان فارس و كل كشور): 1(جدول 

جيني استان  تفاوت ضريب

 فارس از كل كشور

جيني مناطق  ضريب

 شهري كل كشور

جيني مناطق شهري ضريب

 فارساستان 
 سال

00367/0 50802/0 51169/0 1361 

00952/0- 51841/0 50889/0 1362 

00761/0- 52348/0 51587/0 1363 

01162/0- 52898/0 51736/0 1364 

01346/0- 47175/0 45828/0 1369 

01531/0- 41451/0 39920/0 1370 

0005/0 - 41396/0 41346/0 1371 

00501/0- 46238/0 45737/0 1372 

02381/0- 49800/0 47419/0 1373 

0192/0 42591/0 44511/0 1374 

5132/0 - 45931/0 40799/0 1375 

00862/0 43440/0 44302/0 1376 

0639/0 - 49129/0 42739/0 1377 

02600/0- 44310/0 41710/0 1378 

01286/0- 44902/0 43616/0 1379 

02058/0- 45033/0 42975/0 1380 

01236/0- 45255/0 44019/0 1381 

0442/0 44048/0 48490/0 1382 

00933/0- 43313/0 42380/0 1383 

06308/0-  42578/0  3627/0  1384  

11683/0-  41843/0  3016/0  1385  

17058/0-  41108/0  2405/0  1386  

22433/0-  40373/0  1794/0  1387 

 ميانگين 034/0-45557/0421562/0

  محققمحاسبات : مأخذ
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  مناطق روستايي )ب

همانند مناطق شهري از توزيع نابرابر  ،ضريب جيني در مناطق روستايي استان فارس و كل كشور

نابرابري گرچه . است از روند خاصي نيز پيروي نكرده ،هاي مورد بررسيو در طول سال بودهبرخوردار 

نابرابري در  ،1382و 1374، 1362هاي اما در سال ،است ها وجود داشتهسال همهدر  ،در توزيع درآمد

  .بوده است تر استان فارس شديد
  

  روند ضريب جيني در مناطق روستايي استان فارس و كل كشور): 2( جدول

جيني استان  تفاوت ضريب

 فارس از كل كشور

جيني مناطق  ضريب

 روستايي كل كشور

جيني مناطق  ضريب

 روستايي استان فارس
 سال

03623/0- 52047/0 48240/0 1361 

00274/0 50469/0 50743/0 1362 

01041/0- 43046/0 42005/0 1363 

00818/0- 35506/0 34688/0 1364 

00712/0- 38327/0 37615/0 1369 

00005/0 39292/0 39297/0 1370 

02388/0 38341/0 40729/0 1371 

00010/0 45172/0 45182/0 1372 

02579/0 46339/0 48918/0 1373 

09524/0 48411/0 57935/0 1374 

01213/0- 48361/0 47148/0 1375 

00063/0- 41838/0 41775/0 1376 

04362/0 43067/0 47429/0 1377 

01403/0 43026/0 44429/0 1378 

01602/0- 43577/0 41975/0 1379 

02583/0- 42609/0 40026/0 1380 

01808/0 43497/0 45305/0 1381 

00669/0 49721/0 50390/0 1382 

00405/0- 45234/0 44829/0 1383 

01479/0-  40747/0  39268/0  1384  

02553/0-  3626/0  33707/0  1385  

3627/0 -  31773/0  28146/0  1386  

04701/0-  27286/0  22585/0  1387  

 ميانگين 00061/0-423455/042285/0

  محاسبات محقق: مأخذ
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ـ  ،درآمد در استان فـارس و كـل كشـور    بدترين وضعيت نابرابري توزيع هـاي  ترتيـب در سـال  ه ب

  .بوده است 1387و كمترين نابرابري در سال  1361و 1374

  اي استان فارس و كل كشورهاي عمده هزينهروند توزيع درآمد در گروه 2-1

  مناطق شهري )الف

خانوارهـاي  % 20خانوارهاي با درآمد متوسط و % 40درآمد، خانوارهاي كم% 40، سهم )3(جدول 

سـهم  گرچـه   .دهـد ها در مناطق شهري استان فارس و كل كشور نشان مـي پردرآمد را از كل هزينه

در  014/9اما از  ،هايي داشتهنوسان ،درآمد استان فارس در طي دوره مورد بررسيخانوارهاي كم% 40

شـترين آن در  بي و 1364كمترين سـهم در سـال    .ه استرسيد1387در سال  043/12به  1361سال 

ـ  1375سال   ،1387و  1386، 1382، 1377، 1376، 1374، 1372، 1361هـاي  جـز سـال  ه بوده و ب

بيشترين و كمترين سـهم   .است بهتر از كل كشور بوده ،درآمد استان فارسخانوارهاي كم% 40سهم 

در اسـتان فـارس و   در  1386و  1371هـاي  بـه ترتيـب در سـال    ،خانوارهاي با درآمد متوسـط % 40

  .تدر مناطق شهري كل كشور رخ داده اس ،1377و  1371هاي  سال
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 اي در مناطق شهري استان فارس و كل كشورهاي عمده هزينهروند سهم گروه): 3(جدول 

پردرآمد به % 20نسبت 

 درآمدكم% 40

-خانوارهاي پر% 20سهم 

 درآمد

خانوارهاي با % 40سهم 

 درآمد متوسط

-خانوارهاي كم% 40سهم 

 سال درآمد

 فارس كل كشور فارس كل كشور فارس كل كشور فارس كل كشور

976/5 037/6 941/53 425/54 034/37 561/36 026/9 014/9 1361 

376/6 918/5 828/54 343/54 537/36 474/36 600/8 182/9 1362 

588/6 240/6 228/55 817/54 889/36 398/36 383/8 785/8 1363 

873/6 441/6 543/55 341/54 377/36 230/37 081/8 436/8 1364 

829/4 499/4 800/49 447/48 887/39 784/40 313/10 769/10 1369 

512/3 248/3 058/44 553/42 340/43 344/44 545/12 102/13 1370 

524/3 513/3 140/43 123/43 619/44 602/44 241/12 275/12 1371 

474/4 429/4 919/49 948/48 924/38 999/39 158/11 052/11 1372 

643/5 864/4 005/52 360/50 780/38 286/39 216/9 354/10 1373 

398/3 845/3 633/48 443/48 054/37 959/38 312/14 598/12 1374 

084/4 124/3 121/50 069/47 604/37 864/37 274/12 067/15 1375 

728/3 868/3 713/48 542/49 221/38 650/37 067/13 808/12 1376 

643/3 593/3 037/53 085/48 403/32 530/38 560/14 385/13 1377 

806/3 402/3 452/50 598/47 290/36 413/38 258/13 989/13 1378 

897/3 691/3 023/51 066/50 885/35 371/36 092/13 563/13 1379 

922/3 568/3 118/51 140/49 848/35 090/37 034/13 771/13 1380 

958/3 705/3 287/51 247/50 754/35 191/36 959/12 562/13 1381 

763/3 005/6 965/48 530/51 022/38 888/39 013/13 582/8 1382 

645/3 511/3 551/47 588/46 403/39 141/40 046/13 270/13 1383 

758/3  598/1  353/48  351/46  782/38  020/40  866/12  630/13  1384  

927/3  077/2  937/48  446/51  601/38  762/35  462/12  785/12  1385  

031/4  773/1  748/49  332/53  910/37  675/34  342/12  993/11  1386  

809/3  628/3  820/47  968/52  624/39  989/34  555/12  043/12  1387  

 ميانگين 291/12 884/11 025/4183/50340/49973/37369/38 398/4

  محقق محاسبات :مأخذ
  

، نوسـان  طول دوره مورد بررسـي در خانوارهاي پردرآمد در استان فارس و كل كشور % 20سهم 

 1387در سـال   9677/52به  1361در سال  42493/54اما اين سهم در استان فارس از داشته است، 

و  1382 ،1376، 1361هـاي  جـز سـال  ه سهم خانوارهاي پردرآمد استان فارس، ب گرچه. رسيده است

درآمد استان به اين گـروه تعلـق   % 50حدود  ،طور متوسطهاما ب ،ر از كل كشور بوده است، كمت1384



 89                                                                                                                      108دوفصلنامه برنامه و بودجه شماره 

 

  .استو استان كشور نابرابري شديد در توزيع درآمد در سطح كل  كه بيانگر يافته است

درصـد   40درصـد خانوارهـاي پردرآمـد بـه      20نوسان نسـبت  بيانگر  ،ستون چهارم جدولگرچه 

اين نسبت در مناطق شهري استان فارس  ،توان گفت كه در نهايتاما مي ،درآمد استخانوارهاي كم

  .استيافته و كل كشور كاهش 

  مناطق روستايي) ب

مناطق روستايي استان فارس و كل  درآمد درخانوارهاي كم% 40سهم گرچه ، )4(با توجه به جدول 

. توان گفت كه اين سهم در استان فارس و كل كشور افزايش يافته اسـت اما مي ،نوسان بوده دركشور 

 و 1382 هايسالربوط به به ترتيب م ،ميزان اين سهم در استان فارس و كل كشورو بيشترين كمترين 

خانوارهاي با درآمد متوسط در استان فارس و كل كشـور  % 40مقايسه وضعيت سهم  .است بوده 1363

كمترين سهم . تري نسبت به كل كشور برخوردار هستندروه از وضعيت نامناسبكه اين گ دهدنشان مي

كـه   در حالي ،بوده استمربوط  1369و بيشترين آن به سال  1386به سال  ،اين گروه در استان فارس

  .بوده استمربوط  1371و  1361هاي كمترين و بيشترين سهم به سال ،كشور در كل

ترين سهم را از درآمد خانوارها در استان فارس و كل كشور به خود بيش ،خانوارهاي پردرآمد% 20

ـ   . انداختصاص داده  ،1376 ،1375، 1369، 1361سـال   هفـت جـز  ه اما اين گروه در اسـتان فـارس ب

بيشـترين   .انـد سهم كمتري نسبت به كل كشور داشـته  1386و  1385، 1384، 1383 ،1380، 1379

و كمتـرين آن در   1362و  1374 هايدر سالبه ترتيب  ،كشورسهم اين گروه در استان فارس و كل 

   .بوده است 1371و  1369هاي سال
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  اي در مناطق روستايي استان فارس و كل كشورهاي عمده هزينهروند سهم گروه): 4(جدول 

پردرآمد به % 20نسبت 

 درآمدكم% 40

خانوارهاي % 20سهم 

 پردرآمد

خانوارهاي با % 40سهم 

 درآمد متوسط

خانوارهاي % 40سهم 

 سال درآمد كم

 فارس كل كشور فارس كل كشور فارس كل كشور فارس كل كشور

203/6 225/5 139/56 109/52 811/34 918/37 050/9 973/9 1361 

737/5 830/5 150/54 714/54 412/36 902/35 439/9 385/9 1362 

577/3 242/3 320/48 339/48 173/38 753/36 507/13 908/14 1363 

404/2 201/2 394/42 001/43 968/39 466/37 638/17 533/19 1364 

000/3 910/2 770/41 439/40 308/44 663/45 922/13 899/13 1369 

129/3 102/3 893/42 999/42 398/43 137/43 709/13 864/13 1370 

997/2 395/3 638/41 034/43 470/44 290/44 893/13 676/12 1371 

208/4 196/4 276/49 644/49 013/39 527/38 711/11 832/11 1372 

450/4 250/5 479/50 532/51 176/38 652/38 344/11 816/9 1373 

040/5 176/13 862/51 778/55 848/37 989/39 290/10 233/4 1374 

003/5 466/4 013/52 869/50 591/37 424/37 396/10 389/11 1375 

264/3 238/3 454/48 423/48 700/36 623/36 846/14 953/14 1376 

452/3 318/4 487/49 488/52 176/36 357/35 337/14 155/12 1377 

648/3 873/3 428/48 933/49 297/38 176/37 276/13 892/12 1378 

733/3 474/3 058/49 391/47 799/37 968/38 143/13 641/13 1379 

579/3 186/3 041/48 125/45 538/38 709/40 421/13 166/14 1380 

730/3 021/4 948/48 837/50 927/37 519/36 124/13 644/12 1381 

205/7 589/7 15/52 748/52 606/40 301/40 239/7 951/6 1382 

963/3 846/3 352/51 309/51 736/35 352/35 949/12 340/13 1383 

3.550  3.401  47.189  46.351  39.519  40.019  13.292  13.629  1384  

4.074  4.024  51.969  51.446  35.274  35.769  12.758  12.785  1385  

4.200  4.447  52.565  53.332  34.918  34.675  12.516  11.993  1386  

4.225  4.398  52.680  52.968  34.851  34.989  12.470  12.043  1387  

 ميانگين 12.291 12.223 4.47049.18449.34038.28338.369 4.103

  محقق محاسبات :مأخذ

  

درآمد در مناطق روستايي استان درصد خانوارهاي كم 40درصد خانوارهاي پردرآمد به  20نسبت 

  .است در نهايت كاهش يافته و داشتهنوسان  فارس و كل كشور نيز مانند مناطق شهري
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  بين استان فارس و كل كشور مقايسه آماري توزيع درآمد 3-1

بيشتر از مناطق روستايي  ،نابرابري توزيع درآمد در مناطق شهري ،1372تا  1361هاي طي سال

ايـن   1380و  1379 ،1376، 1375 هـاي جـز سـال  ه ب 1387تا  1373استان فارس است، اما از سال 

از  ،نابرابري توزيع درآمد در مناطق شهري و روسـتايي اسـتان  اين، با وجود  .است روند معكوس شده

نشـان   هاي دو جامعه مسـتقل نتايج حاصل از آزمون تفاوت ميانگين .است هروند خاصي پيروي نكرد

كه اختالف معناداري بين ميانگين ضرايب جيني مناطق شهري و منـاطق روسـتايي اسـتان     دهدمي

  .)استخالصه شده 5ها در جدول نتايج آزمون. (است نداشته وجود

  
  مقايسه توزيع درآمدها براي نتايج حاصل از آزمون فرضيه): 5(جدول 

  در مناطق شهري و روستايي استان فارس و كل كشور

ها اختالف معناداري ميانگين

 دارند
 هم برابر هستند ها باواريانس

 فرضيه

 نتيجه
 احتمال رخ

 tدادن آماره 
 tآماره 

 محاسبه شده
 نتيجه

 احتمال رخ

 F دادن آماره
 Fآماره 

 محاسبه شده

 001/0 98/0 مثبت -051/0 96/0 منفي
 ،نابرابري در مناطق شهري استان فارس

 .بيشتر از مناطق روستايي استان است

 - - - -665/2  014/0 منفي
 ،نابرابري در مناطق شهري استان فارس

 .بيشتر از مناطق شهري كل كشور است

 - - - -422/1 169/0 منفي
 ،نابرابري در مناطق روستايي استان فارس

 .بيشتر از مناطق روستايي كل كشور است

  محققمحاسبات : مأخذ
  

 توزيع درآمد در مناطق شهري استان فارس ،1382و  1376، 1374، 1361هاي به استثناي سال

هـاي  ميانگين ضريب جيني در سال. استبه ميزان بيشتري برابر  ،مناطق شهري كل كشور نسبت به

 45557/0و در منـاطق شـهري كـل كشـور      42156/0 ،فارسستان امورد بررسي در مناطق شهري 

مستقل نشان داد كه اختالف معناداري نتايج حاصل از آزمون تفاوت ميانگين دو نمونه غير. است بوده

ني مناطق شهري اسـتان فـارس و منـاطق شـهري كـل كشـور وجـود        يهاي ضرايب جبين ميانگين

  .استنداشته

، 1373، 1372، 1371، 1370 ،1361 سـال  دهتان فـارس در  توزيع درآمد در مناطق روستايي اس
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نابرابرتر است، به طـوري   ،نسبت به مناطق روستايي كل كشور 1382و  1381، 1378، 1377، 1374

و در مناطق روستايي كل كشـور   4228/0كه متوسط ضرايب جيني در مناطق روستايي استان فارس 

آماري، اختالف معنـاداري بـين    به لحاظشود، مي مشاهده 5طور كه در جدول  همان. است 4235/0

  .است ميانگين ضرايب جيني مناطق روستايي استان فارس و كل كشور وجود نداشته

اسميرنوف بررسي شده  -ها به وسيله آماره كولموگروفنرمال بودن دادهشايان ذكر است كه البته 

  .اندها نرمال تشخيص داده شدهدادههمه و 

بر ( كشور ع درآمد در مناطق شهري و روستايي استان فارس و كلروند توزي -2

  )اساس هزينه ناخالص فردي

ضرايب جيني در مناطق شهري و روسـتايي اسـتان فـارس و كـل كشـور بـا اسـتفاده از آمـار و         

 Accssesافـزار  هاي تحـت نـرم  به صورت فايلمركز آمار ايران، كه  -هاي ناخالص اطالعات هزينه

بيان خالصه طور به) 8(، )7(، )6(محاسبه و در جداول  1363 -83هاي براي سال -است كرده تهيه 

  .است است كه توزيع هزينه بين افراد خانوار مساوي بوده البته در اين محاسبات فرض شده. اندشده

  روند شاخص ضريب جيني در استان فارس و كل كشور 1-2

  مناطق شهري )الف

ضريب جينـي  . استجيني در مناطق شهري استان فارس و كل كشور ضريب بيانگر  ،)6(جدول 

نكـرده، امـا در   تبعيت از روند خاصي  1363 -83هاي طي سال ،كشوردر مناطق شهري استان و كل

بدترين وضعيت توزيع درآمد در استان فارس و كل كشـور  . است ها نابرابري شديد بودههمه اين سال

 1372و  1382هـاي  و كمترين عدم تعادل به ترتيب در سـال  1370و  1366هاي ترتيب در سال به

وضـعيت   ،هاي مـورد بررسـي  سال همهدهد كه در ، نشان مي)6(ستون سوم جدول  .استپديد آمده 

  .بهتر از كل كشور بوده است ،توزيع درآمد در مناطق شهري استان فارس

  مناطق روستايي )ب

كشور از رونـد خاصـي    روستايي استان فارس و كلدر مناطق نيز ضريب جيني  ،)7(جدول طبق 

بيشـترين مقـدار ضـريب جينـي در      .اسـت  زياداست، اما نابرابري در دوره مورد بررسي  نكردهتبعيت 

و كمتـرين مقـدار    1370و  1377هـاي  به ترتيب در سال ،كشور مناطق روستايي استان فارس و كل
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 ايجـاد شـده   1367و در كل كشور در سال  1380و  1367هاي در استان فارس در سال ،اين ضريب

سال، توزيع درآمد در مناطق روستايي  چهاردهد به غير از ستون سوم جدول فوق نيز نشان مي .است

  .است بهتر از كل كشور بوده ،استان
  

  روند ضريب جيني در مناطق شهري استان فارس و كل كشور): 6(جدول 

جيني استان فارس از  تفاوت ضريب

 كشور كل

جيني مناطق شهري كل  ضريب

 كشور

جيني مناطق شهري  ضريب

 استان فارس
 سال

003/0- 424/0 421/0 1363 

009/0- 429/0 420/0 1364 

042/0- 436/0 394/0 1365 

001/0- 450/0 449/0 1366 

030/0- 418/0 388/0 1367 

010/0- 430/0 420/0 1368 

044/0- 435/0 391/0 1369 

078/0- 439/0 361/0 1370 

051/0- 428/0 377/0 1371 

022/0- 411/0 389/0 1372 

030/0- 413/0 383/0 1373 

028/0- 421/0 393/0 1374 

040/0- 420/0 380/0 1375 

027/0- 416/0 389/0 1376 

039/0- 414/0 375/0 1377 

052/0- 416/0 364/0 1378 

035/0- 421/0 386/0 1379 

069/0- 432/0 363/0 1380 

077/0- 430/0 353/0 1381 

084/0- 413/0 329/0 1382 

050/0- 416/0 366/0 1383 

 ميانگين 385/0 424/0 -039/0

  محقق محاسبات: مأخذ
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  روند ضريب جيني در مناطق روستايي استان فارس و كل كشور): 7( جدول

جيني استان فارس از  تفاوت ضريب

 كل كشور

روستايي جيني مناطق  ضريب

 كل كشور

جيني مناطق روستايي  ضريب

 استان فارس
 سال

004/0 380/0 384/0 1363 

042/0 374/0 416/0 1364 

026/0- 406/0 380/0 1365 

012/0- 365/0 353/0 1366 

023/0- 348/0 325/0 1367 

002/0 366/0 368/0 1368 

015/0- 401/0 386/0 1369 

032/0- 435/0 403/0 1370 

023/0- 407/0 384/0 1371 

024/0- 390/0 366/0 1372 

029/0- 395/0 366/0 1373 

025/0- 400/0 375/0 1374 

015/0- 393/0 378/0 1375 

021/0- 395/0 374/0 1376 

003/0 416/0 419/0 1377 

014/0- 405/0 391/0 1378 

029/0- 400/0 371/0 1379 

069/0- 394/0 325/0 1380 

035/0- 392/0 357/0 1381 

045/0- 372/0 327/0 1382 

023/0- 394/0 371/0 1383 

 ميانگين 372/0 392/0 -019/0

  محققمحاسبات : مأخذ
  

  بين استان فارس و كل كشور مقايسه آماري توزيع درآمد 2-2

، 1383و  1378، 1377، 1371، 1370هـاي  بـه اسـتثناي سـال    ،هاي مورد بررسـي سالهمه  در

امـا ايـن   . اسـت  بيشتر از مناطق روستايي استان فارس بوده ،توزيع درآمد در مناطق شهرينابرابري 

هـاي  نتايج حاصل از آزمون برابري ميانگين. است نابرابري در دو منطقه از روند خاصي پيروي نكرده

 دهد كه اختالف معناداري ميان ضـريب نشان مي است، شده بيان) 8(دو جامعه مستقل كه در جدول 

  .است جيني مناطق شهري و روستايي استان وجود نداشته
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دوره مورد بررسي، توزيع درآمد در مناطق شهري استان فارس نسبت به مناطق شـهري كـل   در 

 388/0 ،طوري كه ميانگين ضرايب جيني در مناطق شهري استان فـارس به. است كشور برابرتر بوده

هـاي دو جامعـه   صـل از آزمـون برابـري ميـانگين    نتـايج حا . است 423/0و در مناطق شهري كشور 

اختالف معنادار بين ميانگين ضرايب جيني مناطق شهري استان فـارس و كـل   بيانگر غيرمستقل نيز 

  .كشور است

 ،1377و  1368، 1364، 1363هـاي  توزيع درآمد در مناطق روستايي استان فارس به غير از سال

ميانگين ضرايب جيني در مناطق روستايي اسـتان فـارس    .برابرتر از مناطق روستايي كل كشور است

نيـز  ) 8(نتـايج آمـاري موجـود در جـدول     . است بوده 392/0و در مناطق روستايي كل كشور  372/0

  .هاي اين دو جامعه استاختالف معنادار بين ميانگينبيانگر 

همه نوف بررسي شده و اسمير -آماره كولموگروفا ها بذكر است كه نرمال بودن دادهشايان البته 

  .اندها نرمال تشخيص داده شدهداده
  

  ها براي مقايسه توزيع درآمدنتايج حاصل از آزمون فرضيه): 8(جدول 

  در مناطق شهري و روستايي استان فارس و كل كشور

ها اختالف معناداري ميانگين

 دارند
 هم برابر هستند ها باواريانس

 فرضيه

 نتيجه
 احتمال رخ

 tدادن آماره 
 tآماره 

 محاسبه شده
 نتيجه

 احتمال رخ

 F دادن آماره
 Fآماره 

 محاسبه شده

 390/0 536/0 مثبت -57/1 123/0 منفي
 ،نابرابري در مناطق شهري استان فارس

 .بيشتر از مناطق روستايي استان است

 - - - -659/5 000/0 مثبت
 ،نابرابري در مناطق شهري استان فارس

 .كمتر از مناطق شهري كل كشور است

 - - - -757/3 001/0 مثبت
 ،نابرابري در مناطق روستايي استان فارس

 .كمتر از مناطق روستايي كل كشور است

  محققمحاسبات : مأخذ
  

بـر  پژوهش، هاي از آنجايي كه نتايج حاصل از محاسبه، ارزيابي روند ضريب جيني و آزمون فرضيه

ديگر هزينه خانوار با يك –هاي خام درآمد آمارگيري از هزينه و درآمد خانوار و دادهيلي صاساس نتايج تف

  .سري داده دانست هاي آمارگيري در دورا متفاوت بودن حجم نمونه دليل آنمتفاوت است، شايد بتوان 

ن ، اما به دليل زياد بودرا دارندخاص خود  هايمحاسن و ايراد ه،استفادمورد چند هر دو روش  هر
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هـاي  تـر بـا اسـتفاده از هزينـه    هاي آمارگيري شده و به دست آمدن منحني لـورنز دقيـق  تعداد نمونه

توان نتايج به دست آمده از اين اطالعات را به مناطق شهري ناخالص فردي، با اطمينان بيشتري مي

  .  كشور تعميم داد و روستايي استان فارس كل

  گيري و پيشنهاداتنتيجه

توزيع درآمد در مناطق شهري و روستايي اسـتان فـارس در مقايسـه بـا كـل      ر، پژوهش حاضدر 

هـاي  از شـاخص  ،)هزينـه (گيري نابرابري درآمد براي اندازه. استبه لحاظ آماري بررسي شده  كشور

از روش  ،بـراي بـرآورد ضـريب جينـي    . اسـت  هاي درآمدي استفاده شـده ضريب جيني و سهم گروه

هزينـه   -از اطالعات نتايج تفضـيلي آمـارگيري درآمـد   نيز سبه شاخص فوق ناپارامتريك و براي محا

هاي ضرايب جيني و سهم گروه. است هاي ناخالص فردي استفاده شدهآمار و اطالعات هزينه، خانوار

  .استشده به تفكيك مناطق شهري و روستايي محاسبه  ،1360 -83درآمدي در دوره 

يلي صـ بر اساس نتـايج تف  پژوهش،هاي درآمد و آزمون فرضيه نتايج حاصل از ارزيابي روند توزيع

نابرابري اقتصادي مناطق شهري با مناطق ميزان كه  دهدنشان ميآمارگيري از هزينه و درآمد خانوار 

با مناطق متناظر  آنها، تقريباً يكسان بوده و بين هر يك از 1360 -83دوره در روستايي استان فارس 

هاي درآمدي همچنين سهم گروه. است نداشته آماري اختالف معناداري وجودبه لحاظ در كل كشور، 

هـاي  درصد گروه 20سهم قابل توجه  ، بيانگردر مناطق شهري و روستايي استان فارس و كل كشور

 ،هـاي خـام  ها بر اساس دادهدر مقابل همين ارزيابي. باالي درآمدي نسبت به ساير اقشار جامعه است

وجـود نـابرابري اقتصـادي يكسـان بـين       بيـانگر نيز  1363-83هاي انوار براي سالهزينه خ -درآمد

كمتر از  ،نابرابري در هر يك از اين مناطق در استان ميزان اما ،مناطق شهري و روستايي استان است

  .است مناطق متناظر در كل كشور بوده

زدايي كشـور بـه عوامـل    هاي فقرشود كه در سياستپيشنهاد ميپژوهش حاضر، هاي يافتهطبق 

 يهـا يارانـه همچنـين   .دهنده ميزان نابرابري به تفكيك مناطق شهري و روستايي توجه شودكاهش

هـاي  و فعاليـت  دمنـد شـون  از آن بهـره  ،واجـدين شـرايط  فقـط  اي كه به گونهپرداخت شود، هدفمند 

كاهش نابرابري درآمـد  ور غيره نيز به منظ ها، مؤسسات خيريه وهاي اجرايي، بانكبازتوزيعي دستگاه

  . هنگ شوندماو تخصيص بهينه منابع با يكديگر ه
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  :منابع

  

  فارسي) الف

سرانه حقيقي مطالعه موردي براي منـاطق شـهري    اندازه خانوار و توزيع درآمد). 1378(جواد  ،زادهآقاجان

 .شيرازواحد دانشگاه آزاد  ).ارشدنامه كارشناسيپايان( 1373ايران در سال 

مركـز  : تهـران . هاي نابرابري درآمد و فقـر درآمدي بر شناخت شاخص). 1371(ابوالفضل  ،قمي ابوالفتحي

 .آمار ايران

. دوره دوم. 1شـماره   .برنامـه و توسـعه   .معرفي يك الگوي جديد توزيع درآمد). 1371(اسماعيل  ،ابونوري

150-171. 

 .دانشگاه مازندران .بابلسر .طرح تحقيقاتي. ايران توزيع درآمد و عوامل مؤثر آن در). 1374( ___________

مقايسه آماري توزيع درآمد در استان خراسان با كل كشـور  ). 1383(فريدرضا  ،اسماعيل و ايرجي ،ابونوري

 .82-59. 84شماره  .برنامه و بودجه .)80-1350(

دران و مقايسـه آن بـا كـل    بررسي وضعيت توزيع درآمد در استان مازن). 1379( عباس ،گشتلي زادهباباگل

 .دانشگاه تربيت مدرس ).ارشدنامه كارشناسيپايان( كشور

معاونت : تهران .چاپ اول. تحليلي از توزيع درآمد با استفاده از روش پارامتريك). 1382(صادق  ،بختياري

 .امور اقتصادي و دارايي

 درآمـد يلـي از وضـعيت توزيـع    تحل). 1380( مصـطفي  ،خديجه و عمـادزاده  ،صادق و نصراللهي ،بختياري

 .81 - 51. 10و   9شماره  .سال ششم .برنامه و بودجه ).1368-72(در استان اصفهان ) هزينه(

 .نشر ني). از افالطون تا دوره معاصر(تاريخ عقايد اقتصادي ). 1388(، فريدون تفضلي

 هـاي سـال ي توزيع درآمد در ايران طـي  رنابراب هاي فقر واندازه شاخص). 1371(تقي و همكاران  ،ترابي

 .مركز آمار ايران: تهران .75-1365

 كارشناسـي نامـه  پايان( بررسي نابرابي توزيع درآمد در استان كهگيلويه و بويراحمد). 1372( علي ،حقيقت

 .دانشگاه شيراز ).ارشد

: مازندران. هاابرابريبررسي توزيع درآمد و ارائه طرح ممكن براي كاهش ن). 1377(محمدحسين  ،ذاكريان

 .سازمان برنامه و بودجه
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چـاپ   .)مجموعـه مقـاالت  (توزيع درآمد و استراتژي توسـعه   ،اشتغال). 1369(همكاران و  ،هانس ،سينگر

 .سازمان برنامه و بودجه: تهران .ترجمه عزيز كياوند .اول

 .ريزي توسعهمؤسسه عالي پژوهش در برنامه: تهران. فقر و توزيع درآمد در ايران). 1379(محمد  ،طبيبيان

 .چـاپ اول . گيري و تحليل خط فقر و توزيع درآمد در استان آذربايجان شرقياندازه). 1381(علي  ،عابدي

 .ريزيانتشارات مديريت و برنامه: آذربايجان شرقي

-پايـان ( هاي مهم توسعه بر توزيع درآمد ايرانسي نقش بعضي از شاخصبرر). 1374(سعيد  ،پناهيعرب

 .دانشگاه مازندران ).ارشدنامه كارشناسي

سـازمان برنامـه و   : تهـران . نگاهي به وضعيت توزيع درآمد و مصـرف در ايـران  ). 1364(حسين  ،عظيمي

 .كالن دفتر اقتصادبودجه، 

 .نشر ني: تهران. اقتصاديراهبردهاي توسعه ). 1382(، كيت گريفين

. اخـوي  احمـد ترجمـه  . بررسي تحليلي توزيع درآمد و توسعه اقتصادي). 1373( و همكارانژاك  ،لوكايون

 .هاي بازرگانيمؤسسه مطالعات و پژوهش: تهران .چاپ اول

 .تهران). 1365- 68و  1356(هاي نابرابري توزيع درآمد در ايران اي از شاخصخالصه). 1369(آمار ايران  مركز

 .1363-83 هزينه خانوار -هاي خام درآمدداده ___________

مناطق شـهري   .هاي نابرابري توزيع درآمد در كل كشورمروري بر شاخص). 1369( ___________

 .تهران .136بررسي شماره ). 1361-68(و روستايي 

). 1368-70(در ايـران  هاي نابرابري توزيع درآمد گزارش در زمينه شاخص). 1371( ___________

 .تهران

يلي آمـارگيري از هزينـه و درآمـد خانوارهـاي شـهري و      صـ نتـايج تف . آمار ايران رساني مركزاطالع مركز

 .ريزي كشورسازمان مديريت و برنامه. 1360-87روستايي 

شـگاه  دان )ارشـد نامـه كارشناسـي  ايانپ( بررسي اثر توزيع درآمد بر تقاضاي محصول). 1373(فرهاد  ،نيلي

 .شهيد بهشتي

برنامه  .1361-72هاي توزيع درآمد و رفاه اجتماعي در سال ،رشد اقتصادي). 1375( ___________

 .62 -47 .شماره اول .و بودجه

مؤسسـه عـالي پـژوهش در    . اثرات متقابل رشد اقتصـادي و توزيـع درآمـد   ). 1377( ___________

 .ريزي و توسعهبرنامه
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. 12شماره  .برنامه و بودجه .بررسي وضعيت توزيع درآمد در استان تهران). 1376(محمدرضا  ،ابيانههمايي

83 - 112.  
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