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  چکیده

نابرابري درآمدي در استان کردستان بر حسب نابرابري در مناطق شهري،  ي یهاصلی این پژوهش تجز هدف

بر این اساس نابرابري درآمدي در استان کردستان در . باشد میروستایی و بین مناطق شهري و روستایی 

هاي تایل و اتکینسون بر حسب نابرابري درون و بین  با استفاده از شاخص 1392تا  1384ي ها سالي  فاصله

به طور کلی نتایج بدست آمده حاکی از کاهش . مناطق شهري و روستایی تجزیه و برآورد گردیده است

ورد نظر نابرابري در سطح استان، مناطق شهري و روستایی و افزایش نابرابري بین مناطق مذکور طی دوره م

شهري و روستایی از کل نابرابري استان مناطق که سهم نابرابري  دهد مینتایج نشان  ،عالوه بر این. باشد می

 بر اساس همچنین. دهد میدرصد از نابرابري استان را تشکیل  90تقریباً مشابه بوده و این دو جزء بیش از 

با توجه به . بر بهبود نابرابري در کل استان داشته استتأثیر مثبتی  ها یارانهسازي  دست آمده هدفمنده نتایج ب

جهت کاهش نابرابري در استان به طور همزمان معطوف  ها گذاري سیاستنتایج این پژوهش الزم است که 

   .به مناطق شهري و روستایی باشد
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  مقدمه - 1

نابرابري در استان کردستان طی یک دهه گذشته تغییر و تحوالت قابل توجهی را تجربه کرده 

 2995/0به  1384در سال  3684/0 کز آمار، ضریب جینی مناطق شهري ازمطابق آمارهاي مر. است

ه ب گردد میروند مشابهی در مناطق روستایی استان نیز مالحظه . کاهش یافته است 1392در سال 

رغم این  اما علی. ل یافته استتنز 2781/0به  3628/0ت مذکور از که ضریب جینی طی مد طوري

 گذاري سیاستلزوم  نتیجه درنابرابري در این استان همچنان در سطح باالیی قرار دارد و  موضوع

درآمد و  يآثار نابرابر.گردد میمناسب براي بهبود وضعیت نابرابري در استان به خوبی احساس 

 به یدسترس در ينابرابر به تواند یم بلندمدت در اما نکند دایپ نمود مدت کوتاهدر  دیثروت شا

در جامعه  يساالر مردم يها ارزش فیو تضع یشغل ،یبهداشت ،یو آموزش یلیتحص يها فرصت

از  یکی ثروت باز توزیعو  عادالنه درآمد و ثروت عیتوز يتالش برا لیدل نیمنجر گردد و به هم

در . )1979 ،1اتکینسون و استیگلیتز( است دهیدر اقتصاد عنوان گرد دولت حضور یاهداف اساس

درآمد در  عیدر خصوص روند بلندمدت توز) 2013( 2یکتیپ مطالعاتنیز  المللی بینسطح 

 ،یعلم محافل توجه مورد را يدرآمد ينابرابر موضوع گرید بار کی افته،یتوسعه  يکشورها

  .قرار داده است یعموم يها رسانه و استمدارانیس

جهت کاهش نابرابري در سطح استان نیازمند شناخت زوایاي پنهان  گذاري سیاستاما هر گونه 

از منظر . باشد میبین مناطق مذکور نابرابري نابرابري در مناطق شهري و روستایی و همچنین 

یک از  آن است که کدام گردد میمهمی که در این زمینه مطرح بسیار  سؤال گذاري سیاست

و یا برخوردار است؟  از اولویت نابرابري در سطح استانمناطق شهري و روستایی جهت مبارزه با 

که نابرابري بین مناطق شهري و روستایی چه نقشی در تصویر کلی نابرابري در سطح استان ایفا این

هاي سیاستی دولت به منظور کاهش نابرابري باید  نماید و این موضوع از چه جایگاهی در بسته می

آفرینی نابرابري هر یک از  مستلزم تجزیه و تحلیل نقش سؤاالتپاسخ به این برخوردار باشد؟ 

مناطق محاسبه سهم نابرابري هر یک از مناطق مذکور در نابرابري کل استان و یا به عبارتی بهتر 

در این . باشد میاز کل نابرابري در استان  و نابرابري بین مناطق شهري و روستایی روستایی شهري،

   .داخته شده استمقاله به این موضوع پر

   .مذکور از چند جانب از اهمیت کلیدي جهت مبارزه با نابرابري برخوردار است سؤاالتطرح 

                                                           
1. Atkinson and Stigitz (1979) 
2. Piketty (2013) 
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اي  سرانه ي و کمتر برخوردار کشور با درآمدهاي مرز استان کردستان یکی از استان نخست آنکه

یک و نیم  بر  و با جمعیتی بالغ 1390در سال  1کشور سرانهدرصد از متوسط درآمد  49معادل 

درصد دیگر نیز در مناطق  34درصد از جمعیت آن در مناطق شهري و  66میلیون نفر است که 

توزیع حدود یک با توجه به . )1391مه آماري استان کردستان در سالنا(روستایی ساکن هستند 

مناطق شهري و  درونمربوط به نابرابري  تجزیه و تحلیلسوم از جمعیت استان در مناطق روستایی، 

 جهت مبارزه باهاي سیاستی مهمی  تواند داللت روستایی و همچنین نابرابري بین مناطق مذکور می

  .استان داشته باشد سرانهتر ارتقاي درآمد  و در یک نگاه کلینابرابري در استان 

 که دهد میهزینه بودجه خانوار در استان کردستان نشان  -هاي درآمد بررسی اولیه دادهدوم، 

مخارج . یافته است  تدریج افزایش  به 1387شکاف نابرابري میان مناطق شهري و روستایی از سال 

که این  برابر خانوارهاي روستایی بوده است در حالی 21/1حدود  1384خانوارهاي شهري در سال 

که خود  در صورت صحت این موضوع .برابر رسیده است 23/1به حدود  1392رقم در سال 

، باشد میند محاسبه سهم نابرابري بین مناطق شهري و روستایی از کل نابرابري در سطح استان نیازم

توزیع جمعیت در استان به شکل مهاجرت به مناطق  نامطلوب شاهد تغییرباید نزدیک  اي در آینده

با توجه به اینکه سهم ارزش افزوده بخش . شهري و کاهش جمعیت در مناطق روستایی بود

 1391بر اساس آمار سال ( باشد میدرصد  20از تولید ناخالص داخلی استان حدود کشاورزي 

در مناطق شهري و در نهایت تشدید نابرابري در  نشینی حاشیهتشدید این موضوع به ) مرکز آمار

خالی شدن مناطق روستایی از سکنه با مالحظه اینکه استان همچنین  .شداستان منجر خواهد 

  .مشکالت امنیتی ایجاد خواهد کرد باشد میهاي مرزي کشور  کردستان از استان

عنوان بازیگر اصلی صحنه اقتصادي کشور به دلیل   دولت به توان اقتصادي سوم آنکه باالخرهو 

رو   این شدت تحلیل رفته و از  کاهش قیمت جهانی نفت و در پی آن کاهش درآمدهاي نفتی به

آفرینی در اقتصاد ادامه دهد؛ بنابراین  سرشار نفتی به نقش تواند همچون گذشته با تزریق منابع نمی

خطا وجود ندارد، لزوم تولید محصوالت فکري  و  در این برهه تاریخی که فرصتی براي آزمون

                                                           
1

که درآمد سرانه کشور در سال مذکور  میلیون ریال بوده درحالی 41درآمد سرانه استان کردستان در این سال معادل . 

؛ خالصه تحوالت اقتصادي کشور 1391سالنامه آماري استان کردستان در سال (میلیون ریال بوده است  83از  بیش

  ).1392بانک مرکزي در سال 
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 به منظور کاهش نابرابري ، جهت استفاده بهتر از منابع موجودگذاري سیاستکاربردي در سطوح 

   .گردد میپیش احساس  از  بیش

با عنایت به توضیحاتی که داده شد هدف اصلی این مقاله تجزیه نابرابري درآمد در سطح استان 

مناطق روستایی و نابرابري بین مناطق  درونکردستان بر حسب نابرابري درون مناطق شهري، 

کلی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته  سؤالبر این مبنا سه . باشد میشهري و روستایی 

 از کدامیک است؟ داشته روندي چه کلی طور به کردستان استان در کل نابرابري: است

 سهم آیا اند؟ داده اختصاص خود به را نابرابري از بیشتري سهم روستایی و شهري هاي نابرابري

 داشته افزایش بررسی مورد دوره طی کردستان استان در روستایی و شهري مناطق بین نابرابري

هاي مذکور با  هاي نابرابري تایل و اتکینسون استفاده و شاخص منظور از شاخصبراي این است؟ 

طور که مشاهده خواهد  همان. اند شدههاي مرسوم بر حسب مناطق یاد شده تجزیه  استفاده از روش

. اند دادهدرصد از کل نابرابري استان را به خود اختصاص  90مناطق شهري و روستایی حدود  شد

که سهم نابرابري بین مناطق شهري و روستایی از کل  دهد میدر عین حال نتایج بدست آمده نشان 

  .نابرابري افزایش یافته است

بوده و  1392تا  1384از طرفی دیگر با توجه به اینکه دوره مورد بررسی در این پژوهش بازه زمانی 

در پژوهش حاضر تأثیر هدفمندي  است،اجرا شده در کشور  ها یارانهدر این دوره طرح هدفمندي 

نتایج این بخش نیز نشان . بر نابرابري در استان کردستان نیز مورد بررسی قرار گرفته است ها یارانه

  .که اجراي طرح مذکور تأثیر مثبتی بر بهبود نابرابري در این استان به طور کلی داشته است دهد می

در بخش سوم . گردد میپیشینه پژوهش ارائه دوم  در بخش ادامه این مقاله به صورت زیر است،

. شود میهاي نابرابري مورد استفاده در مقاله و شیوه تجزیه آنها طرح  چارچوب نظري شاخص

هاي مطالعه و تعدیالت صورت گرفته بر روي آنها جهت استفاده در  به دادهبخش چهارم مقاله 

در پایان به . شدهاي پژوهش ارائه خواهد  اختصاص یافته است و در بخش پنجم نیز یافتهمقاله 

  . هاي سیاستی مربوطه پرداخته شده است بندي مطالب و توصیه جمع

  

  مطالعات تجربیمروري بر  -2

پاردس  .گرفته استداخل و خارج کشور انجام نابرابري درآمدي در  ي مطالعات متعددي در زمینه

. انـد  بر نابرابري درآمـدي در شـیلی پرداختـه    یبه بررسی تأثیر عوامل جغرافیای) 2016( 1و همکاران

                                                           
1. Paredes et al (2016) 
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نتایج این مطالعـه  . اند اي شاخص تایل براي این منظور استفاده کرده نویسندگان از تجزیه سه مرحله

درصـد از نـابرابري    21، حـدود  )اي، استانی و محلی ناحیه(بین مناطق  هاي تفاوتکه  دهد مینشان 

از  )2006( 1فرانکمـا . در ایـن کشـور را تشـکیل داده اسـت     2009تا  1992ي ها سالدرآمدي مابین 

حسـب عوامـل تولیـد در قـرن      تجزیه تایل براي بررسی تغییرات بلندمدت توزیع درآمد بررویکرد 

نتـایج مطالعـه   . اسـت  استفاده کـرده ) زیل و شیلیآرژانتین، بر(بیستم در کشورهاي آمریکاي التین 

-در تمام کشورهاي آمریکاي التین نابرابري روستایی و شهري 1970از دهه  که دهد میوي نشان 

در ) 2006( 2اویکالـه و همکـاران   .روستایی با افزایش فزاینده، از نابرابري شهري پیشی گرفته است

 2004ر سـال  دمنابع نابرابري درآمد در مناطق شهري و روسـتایی نیجریـه    گیري اندازه  بهاي  مطالعه

که نابرابري درآمدي بین مناطق شهري و روسـتایی بیشـترین    دهد مینتایج مطالعه نشان . اند پرداخته

، بـه بررسـی شـکاف    )2005( 3سـیکوالر و همکـاران   .سهم را از نابرابري در این کشور داشته است

نتـایج  . انـد  پرداختـه روستایی در چین و سهم این نـابرابري در نـابرابري کلـی     میان درآمد شهري و

درصـد از   27تـا   26 ییروستاحاکی از آن است که شکاف نابرابري درآمدي میان مناطق شهري و 

تجزیـه شـاخص تایـل در     یريکارگ به، با )2004( 4دات و والکر .نابرابري کل را تشکیل داده است

حـاکی از آن اسـت    هـا  آني ها افتهی. نابرابري در شرق آسیا پرداختندهشت کشور، به بررسی روند 

و اثـر نـابرابري درون    افتـه ی  شیافـزا  1997تـا   1990ي هـا  سـال که نابرابري در ایـن منـاطق در بـین    

 5البـرس و همکـاران   .تر بوده استنابرابري بیش شیافزا بر، ها آنکشورها در مقایسه با نابرابري میان 

نتایج نشـان  . اند به تجزیه نابرابري در سه کشور اکوادور، ماداگاسکار و موزامبیک پرداخته) 2004(

درصـد از کـل نـابرابري در ایـن      41که نابرابري میان جوامع جمعیتی در اکـوادور بـیش از    دهد می

 22و  25این رقم براي کشـورهاي موزامبیـک و ماداگاسـکار بـه ترتیـب       .دهد میکشور را تشکیل 

   .درصد بوده است

 بـر ي که تحت عنوان تجزیه شاخص نابرابري تایل ا مطالعهدر ) 1389( يداودابونوري، خوشکار و 

به این نتیجه رسیدند کـه   اند انجام داده 1386ي سال ها دادهي ایران با استفاده از ریز ها استان حسب

                                                           
1. Frankema (2006) 
2. Oyekale et al (2006) 
3. Sicular et al (2005) 
4. Datt & Walker (2004) 
5. Elbers et al (2004) 
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. درصد از نابرابري کل بوده است 9و  8نابرابري میان استانی در مناطق شهري و روستایی به ترتیب 

ی در نابرابري کل کشور نداشته توجه  قابلي میان استانی نقش ها ينابرابر بر اساس نتایج این مطالعه

نـابرابري   ي هیجزتي و ریگ اندازهي خود به  در مطالعه) 1389(راغفر، خوشدست و یزدان پناه  .است

هـاي ضـریب جینـی، اتکینسـون و      با استفاده از شاخص 1389تا  1363ي  دورهدرآمدي کشور طی 

ی بـاالترین  گروهـ  درونکـه نـابرابري    دهد میتجزیه ضرایب نابرابري نشان . اند پرداخته تایل معادل

  .سهم را به خود اختصاص داده است

با اسـتفاده از دو شـاخص تایـل و اتکینسـون بـه بررسـی نـابرابري و        ) 1392(رنجبرفالح داوودي و 

نتایج نشان داد که بیشترین سـهم  . اند پرداخته 1386 تا 1379ي ها سالتجزیه آن در استان تهران در 

از نابرابري درآمدي در استان تهران به ترتیب متعلق به مناطق شهري، مناطق روستایی و عامـل بـین   

اسـت بـه    شـده  شـنهاد یپروهی بوده است، سپس براي کاهش نابرابري درآمـد در اسـتان تهـران،    گ

  . نابرابري درآمد در مناطق شهري توجه بیشتري شود

  

  چارچوب نظري - 3

هاي  ویژگی که هر کدام داراي درآمدي وجود دارندگیري نابرابري  هاي مختلف اندازه شاخص

میزان نابرابري در استان کردستان و  ي هپژوهش که محاسببا توجه به هدف . باشند خاص خود می

هاي تایل و اتکینسون به دلیل  آن بر حسب مناطق شهري و روستایی است، از شاخص یهتجز

شاخص  .شده استو سهولت در محاسبه براي انجام این پژوهش استفاده  یشوندگ یهتجزخاصیت 

خاصیت تجزیه شوندگی در اکثر مطالعات هایی است که به دلیل  ترین شاخص تایل یکی از مهم

هاي جالب شاخص  در عین حال یکی از ویژگی ).1979، 1بورگینان(گیرد  مورد استفاده قرار می

در محاسبه این شاخص ترجیحات جامعه در خصوص نابرابري از طریق  آن است نیز اتکینسون

و به همین دلیل شاخص  شود میدخالت داده ضریب گریز از نابرابري  ضریبی تحت عنوان

. دست دهده تواند اطالعات مفیدي از زوایاي پنهان نابرابري جامعه مورد بررسی ب میاتکینسون 

اگر با افزایش ضریب گریز از نابرابري سهم نابرابري بین مناطق افزایش یابد، این موضوع بدان 

ن گروهی کمتر و در هاي پایین درآمدي، نابرابري درو مفهوم است که با حرکت به سمت دهک

در این مقاله  .گردد میعوض نابرابري میان مناطق به یکی از عوامل اصلی نابرابري در جامعه تبدیل 

  .گیرد صحت این موضوع در خصوص استان کردستان مورد کنکاش قرار می

                                                           
1. Bourguignon (1979) 
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  تکینسوناشاخص  - 1- 3

هاي ارزشی  قضاوت طور ضمنی متأثر از معیارهاي نابرابري به معتقد است که )1970(اتکینسون 

هاي نابرابري لحاظ  طور صریح در شاخص  هاي ارزشی باید به ي وي، این قضاوت به عقیده. هستند

جامعه از د، میزان بیزاري شو ر تابع رفاه اجتماعی منعکس میهاي ارزشی که د قضاوت .شوند

  . دبرابري لحاظ شو رتیبی در شاخص ناد و لذا باید به تکن نابرابري را مشخص می

. ساخته شده است 1»درآمد معادل توزیع برابر«تحت عنوان  یشاخص اتکینسون بر اساس مفهوم

طور مساوي و برابر به هریک از افراد   که اگر بهدرآمد معادل توزیع برابر آن سطح از درآمد است 

) واقعی(کنونی  جامعه تخصیص داده شود، رفاه اجتماعی حاصل از آن دقیقاً برابر با رفاه اجتماعی

اتکینسون درآمد معادل توزیع برابر را نسبت به میانگین درآمد بیان  .جامعه مورد بررسی خواهد بود

  :)1371قمی، (به صورت زیر قابل محاسبه است تکینسون اشاخص نابرابري بنابراین . کرده است
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 که اتکینسون جهت دخالت دادن ترجیحات جامعه در شاخص آن پارامتر گریز از نابرابري است �

افزایش درآمد طبقات پایین که افزایش این پارامتر بدان معنی است  .را تعریف کرده است

  . دهد میدرآمدي اهمیت بیشتري در رفاه اجتماعی جامعه دارد و جامعه اهمیت بیشتري به آن 

 تجزیه  قابل جمعیتی هاي زیرگروه به که است نابرابري هاي شاخص جمله از اتکینسون شاخص

اتکینسون میانگین وزنی اشاره کرده است این شاخص تقریباً برابر ) 1371(طور که قمی  همان. تاس

   :است ��A 3»میان گروهی«و اتکینسون  ��A 2»یدرون گروه«

  

)2(             �� ≈ ��� + ��� ≈ ��� + ∑ �
��
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� �����

�
���                 

                                                           
1. Equally Distributed Equivalent (EDE) Income 
2. Within 
3. Between 
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تعداد افراد  �� ،تعداد کل افراد نمونه n، امj زیرگروه درون در اتکینسون شاخص ���که در آن 

�بنابراین وزن هر زیر گروه در این شاخص برابر . باشد میها  تعداد زیرگروه �و ام jزیر گروه 
��

�
� 

  .است

  

  شاخص تایل - 2- 3

نظمی  در ترمودینامیک آنتروپی یک معیار بی. شاخص تایل بر پایه مفهوم آنتروپی استوار است

  .و در مبحث توزیع درآمد آنتروپی به مفهوم انحراف از توزیع درآمد کامالً برابر است باشد می

که به صورت زیر تعریف  باشد می 1تعمیم یافته نابرابريخاصی از شاخص  شاخص تایل شکل

  :شود می
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میانگین درآمد در نمونه  ��ام،  iدرآمد فرد  ��تعداد افراد در نمونه مورد بررسی،  nکه در آن 

مقادیر  �با توجه به اینکه پارامتر . نماید یک پارامتر که مقادیر مختلفی اختیار می �مورد نظر و 

. نماید را تعریف میها  یک گروه یا کالس از شاخص) 3(رو معادله  از این ،کند میمختلفی اختیار 

که  عدد یک را اختیار نماید آنگاه معادله مذکور به شاخص تایل تبدیل خواهد شد �اگر پارامتر 

  : ارائه کرد 1967را در سال  اولین بار تایل آن
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lnو ) در حالت برابري کامل توزیع درآمد(اندازه شاخص تایل بین صفر  در حالت نابرابري ( �

البته تایل . بنابراین، اندازه آن مستقل از تعداد افراد جامعه نیست .کند تغییر می) کامل توزیع درآمد

  .طبیعی استبررسی امري  عقیده دارد که وابستگی شاخص نابرابري به تعداد افراد جامعه مورد

رو تفسیر  و از این باشد میبه طور کامل قابل تجزیه  ایل بر خالف شاخص اتکینسونشاخص ت

زیر گروه تقسیم گردد آنگاه شاخص تایل به  mاگر جامعه مورد نظر به . اي دارد اقتصادي ساده

   :باشد میصورت زیر قابل تجزیه 

  

                                                           
1. Generalized Inequality Index 
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 ��میانگین وزنی شاخص نابرابري تایل براي هر زیر گروه یعنی ) 5(جزء اول سمت راست معادله 

سهم جمعیتی هر گروه  ضرب  حاصل( باشد میوزن مربوطه نیز سهم هر گروه از درآمد کل  .است
��

�
 و سهم میانگین درآمدي نسبی 

���

��
نیز میانگین درآمد گروه  ���ام و kتعداد افراد گروه  �� ).

k به عبارتی بهتر . نماید را براي هر گروه محاسبه می» درون گروهی«ین بخش نابرابري ا. باشد میام

توان نابرابري درون مناطق شهري و درون مناطق روستایی را  با استفاده از این بخش به راحتی می

  .محاسبه نمود

تایل است که در محاسبه آن از میانگین درآمد  نیز همان شاخص) 5(جزء دوم سمت راست معادله 

به عبارتی بهتر در هر گروه به جاي درآمد . ها به جاي درآمدهاي واقعی استفاده شده است گروه

واقعی افراد از درآمد میانگین گروه مربوطه استفاده شده است و سپس شاخص تایل با استفاده از 

را محاسبه » بین گروهی«این بخش نیز نابرابري . تهاي مربوطه برآورد گردیده اس میانگین گروه

   .باشد میدر پژوهش حاضر این جزء نابرابري بین مناطق شهري و روستایی . نماید می

  

  ها هاي مطالعه و تعدیالت صورت گرفته روي آن داده - 4

هاي نابرابري تایل و اتکینسون و تجزیه آنها  شاخص گیري اندازههدف این پژوهش از آنجا که 

طی دوره  هزینه خانوار مرکز آمار -هاي جامع درآمد داده ازبراي استان کردستان است، بنابراین 

 شدهي مورد نظر طوري انتخاب ها سال .استبراي این منظور استفاده شده  1392 تا 1384زمانی 

هاي نهم و دهم مورد  است که تغییرات و تحوالت نابرابري در استان کردستان طی دوره دولت

. بوده است 1392و سال پایانی آن  1384به همین دلیل سال شروع نمونه . تجزیه و تحلیل قرار گیرد

الت رو سیر تحو انجام شده است از این ها یارانهبا توجه به اینکه در دولت دهم سیاست هدفمندي 

به همین . مستقیم تأثیر این سیاست را مورد آزمون قرار دهد تواند به طور غیر نابرابري در استان می

دلیل در مقاله تغییرات نابرابري طی چهار سال اول و چهار سال دوم به صورت آماري مورد آزمون 

خانوار است  اجتماعی -هزینه خانوار شامل گزارش اقتصادي -هاي درآمد داده .قرار گرفته است

بنابراین نمونه انتخاب  .یابد آوري و انتشار می صورت ساالنه توسط مرکز آمار ایران جمع  که به

که سالیانه توسط  است هزینه خانوار -هاي طرح درآمد شده در هر سال در واقع همان ریزداده
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هزینه خانوار مرکز  -بنابراین نمونه انتخاب شده همان نمونه طرح درآمد. گیرد مرکز آمار انجام می

و بر این اساس فرض گردیده است که نمونه انتخاب شده به صورت تصادفی و  باشد میآمار 

   .مطابق با استانداردهاي مرکز آمار انجام شده است

، بنابراین در دهند میصورت درست گزارش ن با توجه به اینکه اغلب خانوارها درآمد خود را به

. گیرند عنوان شاخصی از درآمد دائمی در نظر می هزینه کل خانوار را بهمطالعات پژوهشی مقدار 

کند و بنابراین معیار بهتري  عالوه بر این هزینه در مقایسه با درآمد نوسانات کمتري را تجربه می

با توجه به این موضوع در مطالعه حاضر نیز از  ).1995، 1گروتائرت( باشد میائمی براي درآمد د

خالص خانوارها در مناطق شهري و روستایی طی دوازده ماه منتهی به  هاي هزینهوط به هاي مرب داده

خانوار شامل اقالم مختلفی نظیر خوراك، پوشاك،  هاي هزینه. است شدهگیري استفاده  نمونه

، تفریحات و سرگرمی، نقل و  حملدخانیات، مسکن، وسایل و خدمات خانوار، بهداشت و درمان، 

  . باشد میالهاي بادوام منزل و سایر کاالها و خدمات اک

هاي نابرابري استفاده  خانوارها به منظور محاسبه شاخص سرانهاي از مطالعات از مخارج  در پاره

 بعد از منظور(خانوارها با همدیگر متفاوت است  ترکیب و بعد اما با مالحظه اینکه. گردد می

 دیگر هاي ویژگی و جنسیت سن، در تفاوت خانوار از ترکیب منظور و خانوار افراد تعداد خانوار،

 کننده گمراه یکدیگر با سرانهاساس مخارج  خانوارها بر رفاه مقایسه سطح ،)است خانوار اعضاي

 نه یابد، اما می افزایش خانوار افراد تعداد با افزایش همراه خانوار مخارج دیگر،  عبارت  به. باشد می

 یک نیاز مورد مخارج جمعی، مصرف از ناشی هاي جویی صرفه وجود دلیل به زیرا نسبت؛ همان به

 نخواهد نفره یک خانواده یک برابر سه موارد دیگر و برق مسکن، پوشاك، شامل نفره سه خانواده

، 3بوهمان و همکاران( گردد میاستفاده  2هاي معادل مقیاس براي حل این مشکل از شاخص .بود

این روش امکان کنند  اشاره می) 9 ص، 28 ، ج1387(راغفر و ابراهیمی طور که  همان ).1998

در عمل  یاسمقکارکرد مفهوم معادل . دنمای می فراهمبا ابعاد مختلف را  خانوارهايمقایسه مخارج 

شبیه استفاده از مقادیر واقعی به جاي مقادیر اسمی جهت مقایسه تولید ناخالص داخلی یک کشور 

جهت مقایسه تولید ناخالص داخلی کشورها  4یا استفاده از واحد برابري قدرت خریدطی زمان و 

   ).2005، 5فائو( باشد میدر یک مقطع مشخص 

                                                           
1. Grootaert (1995) 
2. Scale Equivalence 
3. Buhmann et al (1988) 
4. Purchasing Power Parity 
5. FAO (2005) 
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هاي آن در مطالعات مربوط به توزیع  هاي متنوعی براي لحاظ کردن اندازه خانوار و ویژگی روش

 هاي هزینه لحاظ نمودن جهتهاي موجود  ترین روش متداول. است شدهدرآمد و موضوع پیشنهاد 

 2یافته  تعدیل مقیاس ،1توسعه و اقتصادي هاي همکاري سازمان معادل مقیاس از معادل استفاده

هاي  سازمان همکاري( است 3مجذور ریشه مقیاس و توسعه و اقتصادي هاي همکاري سازمان

   .نماید مطالعه حاضر از روش ریشه مجذور استفاده می ).2009، 4اقتصادي و توسعه

  :گردد میصورت زیر محاسبه  شده هر عضو خانوار به  تعدیل سرانهدر روش مقیاس ریشه مجذور 

  

w�� =
��

��
� )19                                                                                                                         (  

  

عامل  εبعد خانوار و  i ،Siدرآمد کل خانوار  �� ،iاز خانوار  jشده عضو   تعدیل سرانهدرآمد : ���

 معادل مقیاس کششهاي حاصل از مقیاس است که  جویی تصحیح براي در نظر گرفتن صرفه

 تر کم مقدار این چقدر هر نماید که اختیار را یک و صفر بین مقادیر تواند می ε. شود می نامیده

 اخیر مطالعات در .است شده  گرفته نظر در تري بزرگ مقیاس از حاصل هاي جویی باشد، صرفه

 ریشه روش همان که شده  گرفته نظر در 5/0برابر با  εتوسعه،  و اقتصادي هاي همکاري سازمان

 دوم ریشه بر تقسیم خانوار کل درآمد با برابر خانوار عضو هر درآمد که معنا است، بدین مجذور

  .اند شدهها تعدیل  در این پژوهش نیز با استفاده از روش ریشه مجذور داده. بود خواهد خانوار بعد

توسط مرکز آمار در سطح  شده  انجامهاي  گیري اطالعات مربوط به حجم و ترکیب نمونه 1جدول 

که در جدول مذکور  طور همان. دهد میرا نشان  1392تا  1384استان کردستان طی دوره زمانی 

هاي نابرابري،  ، سهم خانوارهاي مناطق روستایی و شهري در محاسبه شاخصگردد میمشاهده 

   .برابر بوده است باًیتقر

  

  

  

  

  

                                                           
1. OECD Equivalence Scale 
2. OECD-Modified Scale  
3. Square Root Scale 
4. OECD (2009) 
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  1384-1392وار مرکز آمار براي استان کردستان طی دوره هزینه خان -حجم نمونه طرح درآمد: 1جدول 

  تعداد خانوار

  روستایی  شهري  استان  سال  روستایی  شهري  استان  سال

1384  850  400  450  1389  950  450  500  

1385  800  400  400  1390  932  436  496  

1386  995  380  615  1391  924  427  497  

1387  1070  460  610  1392  914  424  490  

1388  935  455  480  

  هزینه خانوار مرکز آمار -اطالعات درآمد :منبع           

  

بررسی  روند زمانی مخارج کل خانوارهاي شهري، روستایی و کل استان در دوره مورد 1نمودار 

، مخارج خانوارهاي شهري 1386استثناي سال   به گردد میطور که مشاهده   همان. دهد میرا نشان 

طورکلی بیشتر از   ، بهدده میبررسی را تشکیل  هاي مورد رغم اینکه درصد کمتري در نمونه علی

تر نمودار مذکور حاکی از آن است که  عالوه بر این بررسی دقیق. خانوارهاي روستایی بوده است

  . یافته است  تدریج افزایش  به 1387مناطق شهري و روستایی از سال  شکاف نابرابري میان

  

  
  1384 -1392مقایسه کل مخارج ساالنه مناطق مختلف استان کردستان طی دوره : 1نمودار 

  

 ها یافته -5

و نتایج حاصل از  محاسبهي و کل استان کردستان شهرمعیارهاي نابرابري براي سه بخش روستایی، 

باشند که وزن  به این صورت می شده  محاسبهي ها شاخص. است شده  گزارش 3و  2آن در جداول 

درآمد استان است و  کل به) شهري و روستایی(براي شاخص تایل برابر با نسبت درآمد هر بخش 

بررسی  سون برابر نسبت تعداد خانوار هر بخش به تعداد کل خانوارهاي موردنیبراي شاخص اتک

1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392
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 به ها وزنو  اتکینسونهاي تایل و  آماره ضرب حاصلوزنی از  اتکینسونو تایل وزنی . باشد می

شده  محاسبهنابرابري وزنی  کل بههمچنین سهم هر بخش از تقسیم نابرابري . آمده استت دس 

   .است شدهانجام  شده  تعدیلهاي ساالنه و  تمام محاسبات براي داده. است

  

  نتایج حاصل از شاخص تایل -5-1

بـه   گـردد  مـی طور که مشاهده  همان. دهد مینتایج مربوط به تجزیه شاخص تایل را نشان  2جدول 

شاخص تایـل طـی دوره مـورد نظـر بـه      . طور کلی نابرابري کل در استان روند کاهشی داشته است

درصـد   38در طـول کـل دوره حـدود     درصد کـاهش داشـته اسـت و    6د طور متوسط سالیانه حدو

 42و  39بر این نابرابري در مناطق شهري و روستایی نیز به ترتیب حـدود  عالوه . کاهش یافته است

و بنابراین علت عمده کاهش نابرابري در کل اسـتان ناشـی از کـاهش     دهد میدرصد کاهش نشان 

 درصـد  6ابري بـین منـاطق نیـز طـی دوره حـدود      در عین حـال نـابر  . نابرابري در بخش روستا است

کمتـرین میـزان نـابرابري    . دهد میبه طور کلی افزایش نشان ین مناطق نابرابري ب. افزایش یافته است

بـوده   023/0به مقـدار   1387سال بیشترین مقدار آن در و  008/0به مقدار  1388بین مناطق در سال 

ستایی و شهري نماید تفاوت سطح درآمد مناطق رو اشاره می )1969( 1طور که تودارو همان .است

اگـر تفـاوت سـطح درآمـد میـان      «. باشـد  میگذار بر مهاجرت به مناطق شهري یکی از عوامل تأثیر

در [زایـی   د که تـأثیرات مثبـت اشـتغال   رشد نمایاي  به گونهمناطق شهري و روستایی در طول زمان 

این مسأله حتی در صورت پـایین بـودن شـانس پیـدا کـردن شـغل       . ..را خنثی نماید ] مناطق شهري

خواهـد   منجرنشینی  مهاجرت گسترده به مناطق شهري و گسترش زاغهمناسب در مناطق شهري، به 

گسترش بیکاري در مناطق شهري خـود بـه مشـکالت بـالقوه اجتمـاعی و اقتصـادي دامـن        . گردید

متأسفانه اسـتان کردسـتان بـه طـور کلـی از قابلیـت الزم جهـت        ). 147 :1969تودارو، (» خواهد زد

ارزش افزوده بخش صنعت در استان کردسـتان  . نیست برخوردارجذب نیروي کار مناطق روستایی 

و این موضوع در حالی است که اشتغال پایدار و طبقه متوسط معموالً از این  باشد میدرصد  6فقط 

  نـه  ،روستا به شهر از مهاجرت نیروي کار وجود با بنابراین). 2011، 2رودریک( شود میبخش زاده 

   .خواهد شد تر گستردهدر استان کند بلکه دامنه فقر  فقر کاهش پیدا نمی تنها

                                                           
1. Todaro (1969) 
2. Rodrik (2011) 
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که مقـدار شـاخص نـابرابري تایـل بـراي بخـش شـهري بـیش از بخـش           دهد مینیز نشان  2 نمودار

مقـدار نـابرابري بخـش روسـتایی بیشـتر از       1391و  1389 ،1384ي ها سالروستایی است و تنها در 

همچنین بر اساس این شاخص مقـدار نـابرابري بـراي بخـش روسـتایی در      . بخش شهري بوده است

ین حال همگرایی نابرابري عنمودار مذکور در . است داشتهافزایش  1387نسبت به سال  1388سال 

  .هدد میمیان مناطق روستایی و شهري طی دوره مورد بررسی را نشان 

  

 ي شاخص نابرابري تایل براي استان کردستانریگ اندازهنتایج حاصل از : 2جدول 

  تایل وزنی  شاخص تایل  تایل وزن شاخص  منطقه  سال
سهم از کل 

  نابرابري

1384  

  1  305/0  305/0  1  کل

  53/0  161/0  283/0  566/0  شهري

  41/0  126/0  291/0  433/0  روستایی

  06/0  018/0  018/0  1  بین مناطق

1385  

  1  292/0  292/0  1  کل

  63/0  184/0  311/0  589/0  شهري

  31/0  092/0  224/0  41/0  روستایی

  06/0  016/0  016/0  1  بین مناطق

1386  

  1  289/0  289/0  1  کل

  51/0  148/0  313/0  47/0  شهري

  43/0  125/0  236/0  529/0  روستایی

  06/0  016/0  016/0  1  بین مناطق

1387  

  1  266/0  266/0  1  کل

  61/0  162/0  301/0  537/0  شهري

  30/0  08/0  173/0  462/0  روستایی

  09/0  023/0  023/0  1  بین مناطق

1388  

  1  255/0  255/0  1  کل

  56/0  143/0  26/0  548/0  شهري

  41/0  104/0  229/0  451/0  روستایی

  03/0  008/0  008/0  1  بین مناطق

1389  

  1  227/0  227/0  1  کل

  50/0  114/0  21/0  542/0  شهري

  46/0  103/0  225/0  457/0  روستایی

  04/0  01/0  01/0  1  بین مناطق

1390  

  1  238/0  238/0  1  کل

  58/0  137/0  246/0  558/0  شهري

  35/0  084/0  189/0  441/0  روستایی

  07/0  016/0  016/0  1  بین مناطق
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1391  

  1  197/0  197/0  1  کل

  50/0  098/0  179/0  546/0  شهري

  43/0  085/0  186/0  453/0  روستایی

  07/0  014/0  014/0  1  بین مناطق

1392  

  1  189/0  189/0  1  کل

  51/0  097/0  172/0  56/0  شهري

  39/0  074/0  168/0  439/0  روستایی

  10/0  019/0  019/0  1  بین مناطق

متوسط 

  دوره

  1  251/0  251/0  1  کل

  54/0  138/0  253/0  546/0  شهري

  39/0  097/0  213/0  453/0  روستایی

  06/0  016/0  016/0  1  بین مناطق

درصد 

  رشد

  -  -  -38  -  کل

  -5  -  -39  -  شهري

  -6  -  -42  -  روستایی

  67  -  6  -  بین مناطق

  هاي تحقیق یافته :منبع

 
  

  
  شاخص تایل براي بخش شهري و روستایی: 2نمودار 

  

. نابرابري در نابرابري استان است جادکنندهیااز عناصر  هرکدام ریتأثسهم از کل نابرابري به مفهوم 

نابرابري بخش شهري در نابرابري کل  تأثیرکه  دهد مینشان  حاصل از تجزیه شاخص تایل نتایج

 ي بین گروهینابرابر وبررسی بیشتر از اثر نابرابري بخش روستایی  ي موردها سالاستان در تمام 

 54سهم نابرابري مناطق شهري در کل دوره حدود  گردد میطور که مالحظه  البته همان. است
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 رغم علیبنابراین . درصد بوده است 38درصد و سهم نابرابري درون مناطق روستایی نیز حدود 

اینکه سهم نابرابري درون مناطق شهري از کل نابرابري بیشتر است اما تفاوت زیادي میان آنها 

  .وجود ندارد

) 71 ص ،48 ، همان ج1392(رنجبر فالح داودي و بر خالف نتایج  گردد میطور که مشاهده  همان

درصد بوده  20ه طور کلی حدود ب از نابرابري کل استان تهران که در آن سهم مناطق روستایی

باال بودن سهم . استدر استان کردستان رقم قابل توجهی کل سهم این مناطق از نابرابري است، 

ن مناطق روستایی از کل نابرابري در استان که تقریباً با سهم مناطق شهري برابري وردنابرابري 

مرز بودن با کشور عراق و شرایط مناسب براي  کند، احتماالً به دلیل موقعیت جغرافیایی و هم می

ساز کسب درآمدهاي  مرزي بودن استان زمینه. باشد میهاي کشاورزي و دامداري  انجام فعالیت

هاي غیر قانونی براي  تر از راه هاي قانونی و در مقیاسی وسیع از مبادالت تجاري از راهحاصل 

اي است که ساکنین  ، زیرا شرایط استان به گونهبوده استساکنین روستاها و شهرهاي مرزي 

از طرف دیگر . معاش نمایند اند از طریق قاچاق کاال و خدمات امرار روستاهاي غربی توانسته

که  آورده است فراهمشرایط مناسبی را براي ساکنین روستاهاي شرقی هاي حاصلخیز  وجود زمین

استان کردستان از لحاظ کشاورزي از مناطق . از طریق کشاورزي و دامداري کسب درآمد نمایند

این موضوع در حالی . آید هاي کشور به شمار می قابل توجه و از لحاظ دامپروري یکی از قطب

هایی در اختیار ساکنان مناطق روستایی قرار ندارد و به  نقاط استان چنین فرصتاست که در سایر 

اي از کل  روستایی سهم قابل مالحظهمناطق که نابرابري درون  گردد میهمین دلیل مشاهده 

جمعیت در عین حال باید به این نکته توجه نمود ترکیب . ده استانابرابري در استان را تشکیل د

در استان کردستان نیز احتماالً یکی از دالیل باال بودن سهم مناطق روستایی از شهري و روستایی 

درصد از جمعیت استان در  34حدود  1391که بر اساس آمارهاي سال  کل نابرابري بوده است چرا

که میانگین  در حالی) استان کردستان 1391سالنامه آماري سال (مناطق روستایی ساکن بوده است 

  .)کل کشور1391سال سالنامه آماري ( باشد میدرصد  29جمعیت روستایی کشور 

چندان  استان کردستان در کل نابرابري ییو روستا مناطق شهريسهم نابرابري بین گروهی یا بین 

بیشترین سهمی که نابرابري بین گروهی در کل نابرابري داشته است مربوط به سال . باال نیست

پایین بودن  رغم علی. دهد میدرصد از کل نابرابري را توضیح  10ده و این سهم حدود بو 1392

نجام شده سهم نابرابري بین امحاسبات بر اساس ، کل سهم کلی نابرابري بین مناطق از نابرابري

سهم نابرابري درون مناطق شهري و  که در حالی دهد میدرصد رشد نشان  67مناطق حدود 
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هر چند که اعداد فوق با در نظر . درصد کاهش یافته است 5و  4ترتیب بالغ بر روستایی نیز به 

اما به طور کلی نتایج حاکی  باشد میحظه نز عوامل نابرابري، چندان قابل مالگرفتن سهم هر کدام ا

اي بوده که نابرابري بین مناطق شهري و  از آن است که توزیع منابع طی دوره مورد بررسی به گونه

گذاري  سیاستی مهمی براي هدف هاي داللتدست آمده ه نتایج ب. ی افزایش یافته استروستای

ی طورکل بهکه  دهد میاین نتایج نشان  .نابرابري در استان کردستان داردها جهت کاهش  سیاست

ها معطوف به کاهش نابرابري  براي کاهش نابرابري و ایجاد عدالت در کل استان باید سیاست

ي و روستایی گردد هر چند که سهم نابرابري درون مناطق شهري به طور کلی درون مناطق شهر

گذاران به افزایش نابرابري  سیاستالزم است که عالوه بر این . باشد میبیشتر از مناطق روستایی 

   .میان مناطق روستایی و شهري نیز توجه الزم داشته باشند

  

  نتایج حاصل از شاخص اتکینسون -5-2

را  5/1نتایج حاصل از تجزیه شاخص اتکینسون با فرض پارامتر نابرابري گریزي  3جدول شماره 

که شاخص مذکور با فرض پارامترهاي نابرابري گریزي نیم و  گردد میخاطر نشان  .دهد مینشان 

ه نتایج ب. است شدهگزارش  5/1ربوط به ضریب اما در اینجا فقط نتایج م شدهیک نیز محاسبه 

  . دهد میلت روند یکسانی را نشان دست آمده در هر حا

  

  براي استان کردستان 5/1ي شاخص نابرابري اتکینسون با پارامتر گریز از نابرابري ریگ اندازهنتایج : 3جدول 

  وزن  منطقه  سال
  ɛ=5/1اتکینسون 

  سهم از نابرابري کل  اتکینسون وزنی  اتکینسون

1384  

  1  325/0  325/0  1  کل

  42/0  140/0  294/0  47/0  شهري

  50/0  165/0  312/0  53/0  روستایی

  08/0  027/0  027/0  1  بین مناطق

1385  

  1  297/0  297/0  1  کل

  48/0  147/0  294/0  50/0  شهري

  44/0  134/0  268/0  50/0  روستایی

  08/0  024/0  024/0  1  بین مناطق

1386  

  1  285/0  285/0  1  کل

  38/0  112/0  292/0  38/0  شهري

  54/0  158/0  255/0  62/0  روستایی
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  08/0  023/0  023/0  1  بین مناطق

1387  

  1  263/0  263/0  1  کل

  45/0  122/0  284/0  43/0  شهري

  43/0  117/0  206/0  57/0  روستایی

  12/0  034/0  034/0  1  بین مناطق

1388  

  1  288/0  288/0  1  کل

  47/0  138/0  283/0  49/0  شهري

  49/0  143/0  278/0  51/0  روستایی

  04/0  012/0  012/0  1  مناطق بین

1389  

  1  258/0  258/0  1  استان

  43/0  112/0  236/0  47/0  شهري

  52/0  135/0  256/0  53/0  روستایی

  05/0  014/0  014/0  1  بین مناطق

1390  

  1  254/0  254/0  1  کل

  46/0  12/0  257/0  47/0  شهري

  45/0  116/0  219/0  53/0  روستایی

  09/0  024/0  024/0  1  بین مناطق

1391  

  1  235/0  235/0  1  کل

  41/0  097/0  21/0  46/0  شهري

  51/0  121/0  225/0  54/0  روستایی

  08/0  021/0  021/0  1  بین مناطق

1392  

  1  247/0  232/0  1  کل

  39/0  091/0  196/0  46/0  شهري

  50/0  118/0  22/0  54/0  روستایی

  11/0  028/0  028/0  1  بین مناطق

متوسط 

  دوره

  1  -  271/0  -  کل

  43/0.  -  261/0  -  شهري

  49/0  -  249/0  -  روستایی

  08/0  -  023/0  -  بین مناطق

  درصد رشد

  -  -  -62/28  -  کل

  -14/7  -  -33/33  -  شهري

  0  -  -49/29  -  روستایی

  50/37  -  70/3  -  بین مناطق

  هاي تحقیق یافته: منبع                    
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  براي دو بخش شهري و روستایی 5/1با مقدار پارامتر نابرابري گریزي  اتکینسونشاخص نابرابري : 3نمودار 

  

روستایی روند نابرابري مناطق مناطق شهري و نابرابري نیز نابرابري کل، بر اساس شاخص اتکینسون 

بخش شهري و روستایی به ترتیب  درصد کاهش نابرابري در کل استان،. نزولی تجربه کرده است

و کمترین مقدار نابرابري در بخش شهري به ترتیب  بیشترین. درصد بوده است 30و  33، 29بالغ بر 

نیز در بخش روستایی . رخ داده است 196/0و  297/0و با مقادیر  1392و  1384ي ها سالدر 

 206/0 رقم با 1387سال  مقدار درو کمترین  312/0 با رقمو  1384در سال بیشترین مقدار نابرابري 

   .است رخ داده

 1384  مقدار نابرابري در بخش شـهري در سـال   اتکینسونکه براي شاخص  دهد مینشان  3نمودار 

، سپس نـابرابري در منـاطق روسـتایی رونـد کاهشـی قابـل       باشد میکمتر از میزان نابرابري روستایی 

با نگاهی . یافته استافزایش  1388ادامه داشته و در سال  1387کند که تا سال  توجهی را شروع می

منـاطق شـهري در طـول دوره     که نابرابري در مناطق روستایی نسبت به برد یپتوان  می 3به نمودار 

ي پایانی مقدار نابرابري در دو بخش ها سالبررسی نوسانات بیشتري را طی کرده است اما در  مورد

  .اند دیگر همگرا شدهبه سمت هم

توان مشاهده کرد که بر خالف شاخص تایل که  به راحتی می 3و  2با توجه به نتایج جداول شماره 

بیشتر است، بر اساس از نابرابري کل سهم مناطق شهري از سهم مناطق روستایی و بین مناطق در آن 

مورد بررسی کمتر از مناطق روستایی  ي دورهها سالشاخص اتکینسون سهم مناطق شهري در بیشتر 

به طور مثال بر اساس شاخص اتکینسون سهم نابرابري درون مناطق روستایی به طور . بوده است

این . باشد میدرصد  43که این رقم براي مناطق شهري  درصد بوده است در حالی 49متوسط 
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وزن براي ( شود میبت داده ها نس اختالف به دلیل تفاوت در وزنی است که به هر کدام از شاخص

برابر  اتکینسوندرآمد استان است و براي شاخص  کل بهها  شاخص تایل برابر با نسبت درآمد بخش

  ). باشد میبررسی  ها به تعداد کل خانوارهاي مورد نسبت تعداد خانوار بخش

تواند  هاي جالب شاخص اتکینسون آن است که تغییر ضریب گریز از نابرابري می یکی از ویژگی

افزایش ضریب گریز . دست دهده اطالعات مفیدي از زوایاي پنهان نابرابري جامعه مورد بررسی ب

هاي  از نابرابري در این شاخص به مفهوم آن است که جامعه وزن بیشتري به نابرابري در دهک

ابرابري و یا به عبارتی بهتر با افزایش این ضریب جامعه اهمیت بیشتري به ن دهد میپایین جامعه 

نهایت میل کند این  اگر این ضریب به سمت بی نظرياز لحاظ . دهد میهاي پایین درآمدي  گروه

عالوه . باشد میموضوع بدان مفهوم است که جامعه فقط نگران فقیرترین خانوارها در توزیع درآمد 

د، این موضوع بر این اگر با افزایش ضریب گریز از نابرابري سهم نابرابري بین مناطق افزایش یاب

هاي پایین درآمدي، نابرابري درون گروهی کمتر و  بدان مفهوم است که با حرکت به سمت دهک

  .گردد میدر عوض نابرابري میان مناطق به یکی از عوامل اصلی نابرابري در جامعه تبدیل 

گریـز از  بار دیگر سهم نابرابري بین منـاطق بـا توجـه بـه مقـادیر مختلـف پـارامتر         یک 4جدول در 

بـا افـزایش    گـردد  مـی طور که مالحظـه   همان. نابرابري در شاخص اتکینسون نشان داده شده است

ضریب گریز از نابرابري سهم مناطق نابرابري بین مناطق روستایی و شـهري از کـل نـابرابري تغییـر     

ظ هـاي پـایین درآمـدي الگـوي موجـود حفـ       به عبارتی بهتر با حرکت به دهک. نماید چندانی نمی

   .گردد می

  

  سهم نابرابري بین مناطق بر اساس مقادیر مختلف گریز از نابرابري شاخص اتکینسون: 4جدول 

  ɛ  1=ɛ  5/1=ɛ=5/0  سال

1384  06/0  06/0  08/0  

1385  08/0  06/0  08/0  

1386  07/0  06/0  08/0  

1387  12/0  10/0  12/0  

1388  03/0  03/0  04/0  

1389  04/0  04/0  05/0  

1390  08/0  07/0  09/0  

1391  07/0  07/0  09/0  

1392  10/0  10/0  11/0  

  هاي پژوهش  یافته :منبع                        

  



  
  

  151   تجزیه نابرابري درآمدي در استان کردستان بر حسب مناطق شهري و روستایی

 
 

  بر نابرابري در استان کردستان ها یارانهتأثیر هدفمندي سازي  - 5-3

هـاي نـابرابري    گیري شـاخص  حاصل از اندازه نتایج شد،هاي قبلی مشاهده  طور که در بخش همان

که نابرابري در مناطق روستایی، شهري و کل استان کردستان بـراي   دهد مینشان  اتکینسونتایل و 

اما در اینجا دو سؤال مهم امـا مـرتبط بـه هـم مطـرح      . کاهش یافته است 1392تا  1384دوره زمانی 

هاي مختلف از لحـاظ آمـاري هـم معنـادار      نخست آنکه آیا این کاهش نابرابري در بخش: شود می

ینکه کاهش مذکور تصادفی بوده است؟ و دوم، دلیل کاهش نابرابري طی دوره مورد نظر است یا ا

  در استان چه چیزي بوده است؟

. هاي نهم و دهم در کشور بـوده اسـت   دوره مورد مطالعه در این پژوهش مطابق با زمامداري دولت

بنـابراین بـه نظـر    . بـود  هـا  یارانـه ي دولت دهم اجراي طـرح هدفمنـدي   ها ترین سیاست یکی از مهم

 هـا  یارانـه اجـراي طـرح هدفمنـدي    بهبود نابرابري در این دوره در استان  یلکی از دالیرسد که  می

بـه دنبـال اجـراي ایـن طـرح       کـه  نماید چـرا  مشاهدات اولیه نیز این موضوع را تأیید می. بوده است

درصـد در   19ه حـدود  بـ  1389درصد در سـال   23شاخص نابرابري تایل در سطح استان از حدود 

   .کاهش یافته است 1392سال 

بر نابرابري در استان کردستان و همچنین  ها یارانهبراي بررسی معناداري آماري تأثیر هدفمندي 

 شدهآزمون معناداري کاهش نابرابري در سطح استان، در این قسمت از تحلیل واریانس استفاده 

بنابراین براي بررسی  شدهشروع  1389از سال  ها یارانهبا توجه به اینکه اجراي هدفمندي . است

هاي نابرابري طی دو  تأثیر اجراي این طرح با استفاده از رویکرد تحلیل واریانس میانگین شاخص

. با همدیگر مقایسه گردیده است) قبل و بعد از اجراي طرح( 1389-1392و  1385-1388دوره 

متغیر مستقل آن یک متغیر مجازي نی است که تحلیل واریانس در واقع یک تحلیل رگرسیو

خواهیم نابرابري قبل و بعد از اجراي هدفمندي  به طور مثال فرض کنید می. )2010، 1آیر( باشد می

نابرابري : در این حالت متغیر مجازي دو حالت خواهد داشت. را با همدیگر مقایسه کنیم ها یارانه

و نابرابري بعد از اجراي سیاست  1385-1388قبل از اجراي سیاست هدفمندي یعنی دوره 

متغیر مجازي براي دوره اول عدد صفر و براي دوره بعد عدد . 1389-1392هدفمندي یعنی دوره 

بر  1385-1392ي ها سالطی کل استان نابرابري  فرض کنید کهاکنون . هد کردیک را اختیار خوا

                                                           
1. Iyer (2010) 



  
  

 1396 زمستانو  پاییز ،هجدهم شماره نهم، سال گذاري اقتصادي، سیاست نشریه 152

با توجه به اینکه در تحلیل رگرسیون عرض از مبدأ مدل . شودرگرس متغیر مجازي تعریف شده 

 این دربنابراین  دهد میکه مقدار متغیر مستقل صفر باشد را نشان  مقدار میانگین متغیر وابسته زمانی

عدم (که در اینجا دوره اول  پایه گروه براي وابسته متغیر میانگین در واقع مبدأ از عرض مدل

جمع ضریب متغیر مجازي و عرض از همین ترتیب  به .دهد میرا نشان  باشد می) اجراي هدفمندي

در آن اجرا شده است را نشان  ها یارانهمبدأ میانگین متغیر وابسته براي دوره دوم که هدفمندي 

 ها یارانهمیانگین نابرابري قبل و بعد از  اختالف میزان مجازيمتغیر  ضریببه عبارتی بهتر . دهد می

توان براي نابرابري مناطق شهري، روستایی و بین مناطق شهري و  این مدل را می .دهد میرا نشان 

بنابراین در اینجا  .هاي تایل و اتکینسون به صورت جداگانه انجام داد روستایی به تفکیک شاخص

   :دشو میمدل زیر براي انجام تجزیه و تحلیل واریانس برآورد 

  

���������� = � + ���� + �  )20                              (                                                 

  

ي مورد بررسی است؛ ها سالشاخص نابرابري تایل و اتکینسون براي  ����������که در آن 

 1389-1392عدد صفر و براي دوره  1385-1388یک متغیر مجازي است که براي دوره  ���

   .نماید عدد یک را اختیار می

 انگرینما مبدأعرض از . است شده  ارائه 5در جدول  20نتایج برآورد تحلیل واریانس رابطه 

ضریب . است 1385-1388ها در دوره  شاخص نابرابري اتکینسون و تایل براي هر کدام از بخش

-1392تغییرات شاخص نابرابري در دوره اول نسبت به دوره دوم یعنی  دهنده  نشانمتغیر دامی نیز 

ها در هر دو  ضریب متغیر دامی براي تمامی بخش گردد میطور که مشاهده  همان. باشد می 1389

و این بدان معنی است که نابرابري طی دوره دوم نسبت به  باشد میخص اتکینسون و تایل منفی شا

در این میان ضرایب مربوط به نابرابري کل استان و نابرابري بخش . دوره اول کاهش یافته است

و ضرایب بخش روستایی و میان گروهی از نظر آماري  است شهري از لحاظ آماري معنادار

دست آمده اجراي طرح هدفمندي به کاهش ه به عبارتی بهتر با توجه به نتایج ب. باشد یمر نامعناد

که این موضوع تأثیر معناداري  در حالی شدهنابرابري کل و نابرابري در درون مناطق شهري منجر 

به نظر . بر نابرابري درون مناطق روستایی و نابرابري بین مناطق شهري و روستایی نداشته است

معنی بودن ضریب بخش روستایی به علت افزایش ناگهانی نابرابري درون این بخش  د که بیرس می

 گردد میمشاهده  3و  2طور که در نمودارهاي  زیرا همان ،باشد می 1389و  1388 يها سالطی 

اي نشان  قابل مالحظهافزایش  1387نسبت به سال  ها سالهاي تایل و اتکینسون در این  شاخص
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هاي  به نحوي که این موضوع سبب شده میانگین شاخصاند،  کاهش یافته و سپس مجدداً دهند می

نابرابري در مناطق روستایی بعد  .نداشته باشند همدیگرنابرابري طی دو دوره اختالف معناداري با 

  .ي مذکور مجدداً روند نزولی را تجربه کرده استها سالاز 

  

 دورهطی ) 5/0با ضریب (هاي تایل و اتکینسون  تحلیل واریانس براي شاخصنتایج حاصل از برآورد مدل : 5 جدول

  1389-1392و  1388-1385

  

   هاي تحقیق یافته :منبع

در ستون سوم عناصر . انحراف معیار ضریب مربوطه است و عناصر داخل پرانتز عناصر اول ضرایب برآورد شده است دومدر ستون اول و  :توضیح

   .باشد میاست و عناصرداخل پرانتز احتمال مربوطه  Fاول مقدار آماره 

  

ي ها سالکاهش نابرابري در استان طی دوره مورد نظر در شرایطی اتفاق افتاده است که کشور طی 

اي ایران نوسانات  هاي هوشمندانه غرب علیه برنامه صلح آمیز هسته به علت تحریم 1392تا  1390

حالی است که نتایج این موضوع در . اي را تجربه نمود و نرخ تورم به شدت افزایش یافت سابقه بی

بیات و حکمتی  ،)1390(، نظري و مظاهري )1377(بخش  برخی از مطالعات نظیر نیلی و فرح

 Fآماره   متغیر مجازي  مبدأعرض از   ها بخش  ها شاخص

  اتکینسون

  استان
119/0  

)004/0(  

022/0-  

)005/0(  

95/19  

)004/0(  

  شهري
125/0  

)005/0(  

035/0-  

)007/0(  

60/21  

)004/0(  

  روستایی
100/0  

)006/0(  

011/0-  

)008/0(  

85/1  

)22/0(  

  مناطقبین 
008/0  

)002/0(  

001/0-  

)002/0(  

34/0  

)58/0(  

  تایل

  استان
266/0  

)014/0(  

053/0-  

)020/0(  

29/7  

)03/0(  

  شهري
296/0  

)015/0(  

095/0-  

)020/0(  

36/20  

)004/0(  

  روستایی
216/0  

)013/0(  

024/0-  

)019/0(  

58/1  

)26/0(  

  مناطقبین 
016/0  

)003/0(  

001/0-  

)004/0(  

08/0  

)79/0(  
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که تورم یکی از عوامل بدتر شدن توزیع  دهد مینشان ) 1393( محمد زادهو کمیجانی و ) 1390(

  .درآمد و تشدید نابرابري در کشور بوده است

  

 گیري و پیشنهادات نتیجه - 6

 ؛شود میهایی است که منجر به کاهش فقر و نابرابري  یکی از معیارهاي دولت موفق، سیاست

ها را در مناطق مختلف به صورت اساسی  کنند میزان نابرابري ها همواره تالش می بنابراین دولت

و ممکن  دهد میدرآمدها، اعتماد به سیستم اقتصادي را کاهش در کاهش دهند، چرا که نابرابري 

  .اثر هر سیاستی را خنثی نماید است

کلی  صورت  به در استان ی نابرابريبررس موردکه در دوره  دهد میبررسی آمارهاي موجود نشان 

ی توزیع درآمد در مناطق شهري نسبت به مناطق روستایی نابرابرتر کل طور  به و است افتهی  کاهش

عالوه بر این نابرابري . عکس این قضیه رخ داده است ها سالکه در برخی از  چند هر ،بوده است

این موضوع در . ی تجربه کرده استبررس مورددرون مناطق روستایی کاهش بیشتري را طی دوره 

 چند هر. داشته است حالی است که نابرابري بین مناطق در انتهاي دوره نسبت به اول دوره افزایش

نتایج دقیقی از علت کاهش نابرابري در استان انجام نگرفت اما  لیتحل و  هیتجزکه در این پژوهش 

تأثیر مثبت و معناداري بر بهبود  ها یارانهکه اجراي طرح هدفمندي  دهد میتحلیل واریانس نشان 

  .نابرابري در استان داشته است

رو  از این ،باشد میبا توجه به اینکه سهم مناطق شهري و روستایی به طور متوسط نزدیک به هم 

ي مربوطه باید به طور همزمان معطوف به مناطق ها گذاري سیاست براي کاهش نابرابري در استان

عالوه بر . ندهستشهري و روستایی باشد و مناطق مذکور از اولویت یکسانی در این زمینه برخوردار 

ویژه آنکه ه ق بپردازد بنیز باید به مسأله نابرابري بین مناط ها گذاري سیاستاین یکی از ابعاد این 

   .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل حداکثر نابرابري از افزایش این موضوع حکایت دارد
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