
 

 

 

 

 

 

 
 ۱۳۸۶ يزيپا، ۳، شماره ۱۰فصلنامه روستا و توسعه، سال 

 
 وضعيت توزيع درآمد درمناطق روستايي

 ۱۳۷۶-۸۰هاي طي سال ان سيستان و بلوچستاناست

  * غالمرضا زمانيان*،ي کاظميمهد
: تاريخ دريافت ۲۶/۶/۱۳۸۶: ، تاريخ پذيرش۵/۱۱/۱۳۸۵

 چكيده 

نظران علوم اجتماعي بر نقش توزيع درآمـدها بـه مثابـه            امروزه بسياري از دانشمندان و صاحب     
 اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و بروز هايعاملي مؤثر در ايجاد اختالف سطح زندگي و شكاف

زان توصيه شـده اسـت      يرگذاران و برنامه  استيبر همين اساس، به س    . پديدة فقر اتفاق نظردارند   
اجتمـاعي  -هـاي اقتـصادي   ز چـالش  يکه نسبت به اثرات توزيعي اتخاذ راهبردهاي اقتصادي و ن         

  .هاي اقتصادي توجه و تاكيد ويژه داشته باشندناشي از سياست
منظور بررسي و تحليل چگونگي توزيع درآمـد در منـاطق           مقالة حاضر در همين راستا و به      

در .  تهيه و تنظـيم شـده اسـت        ۱۳۷۶-۱۳۸۰هاي  روستايي استان سيستان و بلوچستان طي سال      
پـذير، روي  اين پژوهش، توزيع درآمد با استفاده از شاخص ضريب جيني، با دو روش تفكيـك     

دهـد، ضـريب نـابرابري بـا        هاي تحقيق نشان مي   چنان که يافته  .  شده است  ها محاسبه تمام داده 
 در سـال  ۳۹۴/۰تدريج از   پذير طي دورة مورد مطالعه در مناطق روستايي استان به         روش تفکيک 

همچنين، بـا مقايـسة ضـريب جينـي درون          .  افزايش يافته است   ۱۳۸۰ در سال    ۴۲۸/۰ به   ۱۳۷۶
ي اسـتان  ي روسـتا يابرابري بين پردرآمدترين خانوارهاها مشخص شد که طي اين دوره، ن     دهک

                                                 
  و بلوچستانستان ي دانشگاه سيئت علميعضو هو ار ياستاد:  به ترتيب*
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 )استان(سيستان و بلوچستان / فقر/ مناطق روستايي/ رآمدتوزيع د/ درآمد: هاکليدواژه

* * * 
 مقدمه

در اصل، فقر موضوعي صرفًا اقتـصادي نيـست بلکـه از جملـه موضـوعاتي اسـت کـه                    

همواره مورد توجه فيلـسوفان، مورخـان، جامعـه شناسـان، و اقتـصاددانان بـوده اسـت                  

وت ميان نحـوة زنـدگي مـردم        طور كلي، از اوايل قرن نوزدهم، تفا      به). ۴۷: ۱۳۵۹البن،(

ها و عواقب آنهـا، چـه       عدالتيها و بي  مناطق مختلف جهان شناخته شده و بروز نابرابري       

پردازان را بـه ارائـه      در درون جوامع و چه در ميان جوامع مختلف، انديشمندان و نظريه           

ـ .  اجتمـاعي واداشـته اسـت   –فرضياتي پيرامون علل پيدايش نابرابري و فقر اقتصادي        ا ب

ويژه پس از جنگ جهـاني دوم، پديـدة فقـر همـواره بـه               به» صنعتي شدن « آغاز فرآيند   

ويـژه در كـشورهاي در حـال توسـعه بـه خـود              نحوي از انحا افكار جوامع بشري را به       

اين جوامع، با توجه به سطح قرارگيري هر يک در مدار توسعه، بـه              . مشغول كرده است  

هبردهايي چون رشد اقتصادي، رشد توأم با توزيع،        حل اين معضل پرداخته و با اتخاذ را       

اند تا در کشور خود، شرايط زندگي مردم را بهبود بخشند؛ با اين همـه،      ، بر آن سده   …و

ويژه در كشورهاي جهـان سـوم، گـروه كثيـري از مـردم از اثـرات                 در بسياري موارد، به   

هـاي اقتـصادي و     داليل گوناگون برخـوردار نـشدند و شـكاف        توزيعي اين راهبردها به   

 . تر شداجتماعي و نيزگسترش پديدة فقر نمايان
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اي كه بانـك جهـاني ايـن        گونهشد، به ، وضعيت فقرا همچنان بدتر مي     ۱۹۸۰در دهة   

، جز تغيير راهبردهاي توسـعه، از       ۱۹۹۰در دهة   .  ناميد )۱(»شدة فقرا دهة فراموش «دهه را   

دهـة  «رو، ايـن دهـه را        نبـود؛ از ايـن     ايراهبردهاي رشد به راهبردهاي فقرزدايي، چاره     

يافته، اکنون ديگر در کشورهاي توسعه). Johansen, 1993: 25( ناميدند )۲(»جنگ با فقر

در کشورهاي  .  داده است  )۳(»کيفيت زندگي «تأکيد اصلي بر مسئلة رشد جاي خود را به          

اخـالص   که اينک ديگر افزايش محـصول ن       شود  يمطور وسيعي شنيده    جهان سوم نيز به   

 ).۴۸ :۱۳۷۵نيلي،(رود شمار نميهاي اقتصادي بهمثابه هدف اصلي فعاليتملي به

اي اسـت کـه مجمـع عمـومي         هاي درآمدي به اندازه   اهميت موضوع فقر و اختالف    

سـال  « را بـه نـام       ۱۹۹۶ که سـال      تصميم گرفت  ۱۹۹۳ دسامبر   ۲۱سازمان ملل متحد در     

 در » رفـاه عـالم انـساني     «در بيانيـة    . گذاري کند منا» کني فقر و تنگدستي   المللي ريشه  بين

فقـر از    هاي مـذهبي بـر ايـن باورنـد کـه          اي از فرقه  ، آمده است که پاره    ۱۹۹۵ جون   ۲۲

توان از قيد   خصايص احتراز ناپذير و طبيعي زندگي دنيوي است و فقط در عالم بعد مي             

ليـسم فقـر را     هـاي اجتمـاعي متعـددي چـون سوسيا        در مقابل، مسلک  . يافت آن رهايي 

اي اجتماعي و حاصل توزيع غيرعادالنة ثروت و مواهب زندگي و نتيجة مـستقيم              پديده

 .داننداستثمار برخي از طبقات اجتماعي توسط برخي ديگر مي

هاي پرداختن به مسئلة فقر آن است کـه وجـود فقـر چـشمگير در                يکي از ضرورت  

 که خروج   شود  يمعي فرهنگ فقر    گيري نو ميان افراد جامعه و پايداري آن موجب شکل       

همچنـين، فقـر موجـب پديـدار شـدن          . مراتب دشوارتر از خروج از فقر اسـت       از آن به  

 و فرهنگ فقر از نسلي به نسل ديگر         شود  يمهاي اجتماعي و فساد در جامعه       نابهنجاري

 ). ۶: ۱۳۷۷مرکز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي،(يابد تداوم مي

وجود توان گفت که آنچه اختالف سطح زندگي را در جامعه به          يامروزه با اطمينان م   

بر اين اساس، دو مـورد      . بخشد، اختالف توزيع درآمد است    آورد و به فقر مفهوم مي     مي

 : اند ازترين عوامل اثرگذار بر عدالت اجتماعي در هر جامعه عبارتاز مهم

 کنند؛ چند درصد از جمعيت چه درصدي از درآمدها را عايد خود مي -۱
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 .ترين گروه و طبقه پردرآمد چقدر استشکاف درآمدي ميان پايين -۲

براي نمونه، در کشورهايي مثل دانمارک و سوئد، متوسط درآمد خانوارهاي ثروتمند            

  برابـر متوسـط درآمـد خانوارهـاي فقيـر           ۶ تـا    ۵)  درصد داراي بـاالترين درآمـدها      ۲۰(

س، در کشورهايي مثل برز يـل ايـن        است؛ و برعک  )  درصد دارا ي کمترين درآمدها     ۲۰(

 . برابر است۲۰نسبت در حدود 

گـذاران نـسبت بـه اثـرات تـوزيعي          ريزان و سياست  رو، اطالع و آگاهي برنامه    از اين 

ويژه در مناطق روستايي، که بخشي مهم از جوامع در حال توسـعه را    راهبردهاي خود به  

-ته باشد، چرا که تجربة توسعه بـه       بسا در اين زمينه نقشي مؤثر داش      دهند، چه تشکيل مي 
ويژه در اين گروه از جوامع نشان مي دهد که توسعة روستايي در دسـتيابي بـه اهـداف                   

-اي که به باور بسياري از صـاحب   توسعه در سطح ملي داراي نقشي مهم است، به گونه         
ويـژه در   نظران، توسعة روستايي موتور محرکة توسـعه در کـشورهاي جهـان سـوم بـه               

رود شـمار مـي   ناپـذير بـه   اولية توسعه است و دستيابي بـدان ضـرورتي اجتنـاب          مراحل  

 ).۵۶-۵۵ :۱۳۸۴پور،جمعه(

تدوين شده و به بررسي وضـعيت   اين مقاله نيز با هدف ارائة اطالعاتي در اين زمينه    

توزيع درآمد در مناطق روستايي استان سيستان و بلوچستان پرداخته است؛ با ايـن اميـد                

ي توجه به فقرا، رفع تبعيض و نابرابري، و تحقق آرمـان عـدالت اجتمـاعي                که در راستا  

 .گذار باشدتأثير
 

 طرح مسئله

ويـژه بـا    نوعي راهبردهاي توسعه را تجربه كرده بود، به        به ۱۳۵۰در كشور ما، كه از دهة       

هاي سياست تعديل، همانند ساير كشورهاي در حال توسعه،         اتخاذ راهبرد رشد و برنامه    

پر واضح اسـت، چنـين      . اجتماعي بيشتر نمايان شد    -هاي اقتصادي قر و شكاف  معضل ف 

هاي محروم كه مشكالت ساختاري و موروثي خاص خود را          ويژه در استان  معضالتي به 

تر براي  تنها بروز مشكالت روزافزون و پيچيده     تر است و همين موضوع نه     دارند، نمايان 
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، درآمـد پردرآمـدترين دهـک       ۱۳۷۰هـاي مركـز آمـار ايـران در سـال            طبق بررسـي  

 درآمدترين دهـک درآمـدي بـوده و ايـن رقـم،             برابر كم  ۳/۷۲ي جمعيتي کشور    ها  گروه

ده اسـت   هـاي اخيـر، احتمـاًال بيـشتر نيـز شـ           با توجه به نرخ بسيار باالي تورم تا سـال         

 ). ۱۳۵ : ۱۳۷۵رشيدي ، (

ها در سطح جامعه صرفًا به درآمد       قراين و شواهد موجود نشان مي دهد كه اختالف        

هـايي در    بلكـه دامنـة آن بـه بـروز شـكاف           شود  يمي مختلف محدود ن   ها  گروهاقشار و   

ها بـه معنـي     گونه شکاف امكانات اجتماعي نيز كشيده شده است؛ و در واقع، وجود اين          

 گرفتن از اهداف عالية نظام جمهوري اسالمي ايـران و يقينـًا مغـاير بـا خواسـت                   فاصله

 . هاي محروم كشور از جمله سيستان و بلوچستان استويژه در استاندولتمردان به

بر اين اساس و با توجه به بررسي اجمالي شرايط موجود، اين پرسش اساسي مطرح               

ي و، به عبـارت ديگـر، وضـعيت شـكاف            كه توزيع درآمدها و امكانات اجتماع      شود  يم

 اجتماعي در مناطق روستايي استان سيستان و بلوچـستان بـه عنـوان يكـي از            –اقتصادي

 هاي محروم و مورد توجه دولت چگونه است؟استان

 

 اهداف تحقيق

هدف کلي تحقيق حاضر تبيين وضعيت توزيع درآمد وبررسـي تغييـرات آن در منـاطق                

همچنـين، اهـداف    .  است ۱۳۷۶-۱۳۸۰هايوچستان طي سال  روستايي استان سيستان وبل   

 :اند ازويژه اين تحقيق عبارت

هاي خام و رونـد تغييـرات       شده بر داده  پذير و اعمال   تعيين ضريب جيني تفکيک    -الف

 آن در مناطق روستايي استان طي دورة مورد مطالعه؛

تغييـرات آن در  اي و رونـد  ي عمـدة هزينـه  هـا  گـروه  تعيين روند توزيع درآمد در  -ب

 مناطق روستايي استان طي دورة مورد مطالعه؛
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هاي مختلف از کل هزينة مناطق روستايي اسـتان طـي دورة             تعيين روند سهم دهک    -ج

 مورد مطالعه؛ و

هاي درآمدي مختلف و تغييرات آن در جامعـة          تعيين ميزان نابرابري در درون دهک      -د

 .روستايي استان طي دورة مورد مطالعه
 
 ني نظري و پيشينة موضوع مبا

. شـوند در کنار يکديگر طرح مـي     » توزيع درآمد «و» فقر«که متداول است، مقوالت     چنان

اي قطعـي و  شک، اين مباحث با يکديگر ارتباط دارند اما نه بدين صورت کـه رابطـه            بي

اي که توزيع نامناسب درآمد بـه معنـي فقـر     گونهمشخص بين آنها وجود داشته باشد، به      

کند، يعني توزيع مناسـب درآمـد فقـدان فقـر را            ت و عکس آن نيز الزامًا صدق نمي       نيس

 ).۶: ۱۳۷۵پژويان،(دهد نويد نمي

آغـاز  . تـر دارد  اي طوالني مطالعات پيرامون موضوع فقر نسبت به توزيع درآمد سابقه        

در ) ۵( و راونتـري   )۴(هاي علمي در بارة فقر در دنياي غرب بـه تحقيقـات بـوت             پژوهش

عمـل  اگرچه پيش از آن، در بريتانيا، برآوردي از تعداد فقرا به. گردد بازمي ۱۹خر قرن   اوا

 در کتاب خود اطالعات زيادي در بارة وضع بودجة خانوار           ۱۷۹۷در سال   ) ۶(آمده و ادن  

اطالعاتي سـودمند   ) ۸(و ميهو ) ۷(نيز انگلس  تر و پيش  بود، داده ارائه کليسايي حوزة ۱۰۰ در

فقرا در مناطق شهري انگلستان تهيه کرده بودند، اما بـوت بـا مطالعـة               در مورد وضعيت    

، بـراي نخـستين بـار، نتـايج         ۱۸۸۰گيري ميزان فقر در دهة      ميداني در لندن جهت اندازه    

در  ). ۵۲ :۱۳۷۵خرمـي،   ( منتـشر کـرد      ۱۸۹۷ و   ۱۸۹۲هـاي   تحقيقات خود را بين سـال     

ارت کار، مطالعاتي در زمينة فقـر        وز تأسيس، در پي    ۱۳۲۰ايران، نخست در اواسط دهة      

اين مطالعات غالبًا در بارة تعيـين سـطح         . هاي بعد تداوم يافت   صورت گرفت و در سال    

 .حداقل دستمزد و سبد مصرف خانوار بوده است

گونه که اشاره شد، مسئلة توزيع درآمد از جمله موضوعاتي است که نـسبتًا              اما همان 

ارائـه  ). ۲۵ :۱۹۹۵،) ۹(فيـشلو (از جنگ شده است     دير وارد مباحث توسعه اقتصادي پس       
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يافته بارزتراست، مجددًا   توسعه، اين فرضيه كه نابرابري در كشورهاي كمتر       ۱۹۶۰در  

اي را بـين درجـة    او همبستگي مثبت و پيچيده    . مطرح شد  )۱۱(از سوي ايروينگ كراويس   

او نيـز ماننـد كـوزنتس بـدين نتيجـه        . نابرابري و سطح درآمد واقعي سرانه مشاهده كرد       

نيافته نسبت به كـشورهاي صـنعتي پراكنـدگي درآمـد در            رسيد كه در كشورهاي توسعه    

بنابراين، بايـد علـت   .  زيرين جدول توزيع كمتر ودر بخش فوقاني آن بيشتر است      بخش

نيافته در همين بخش فوقـاني جـدول توزيـع    وجود نابرابري بيشتر در كشورهاي توسعه   

تـوان بـه    المللي در درجات نابرابري را مي     طبق نظركراويس، اختالف بين   . جستجو شود 

 متفاوت مردم كه بر عملكرد آنها در عرصـة          عواملي مانند بخشي از خصوصيات ويژه و      

اقتصادي مؤثراست، موانع عرفي و قانوني تحرك اجتماعي، عوامل ساختاري كـه منـشأ              

-دهـي سياسـي   آميز اسـت، و نيـز بـه سـازمان         كارهايي با درآمد نابرابر و بسيار تبعيض      

واقعيت اين ) ۱۲(هاري اوشيما بعدها. (Champernowne, 1974:790) نسبت داد اجتماعي

يافتـه لزومـًا چـشمگيرتر      را مورد تأكيد قرار داد كه نابرابري در كـشورهاي كمترتوسـعه           

نيست و همه چيز منوط به مرحلة توسعة اقتصادي آنهاست؛ يعني بدان بستگي دارد كـه                

 .يافته باشنديافته و يا كامًال توسعهتوسعهيافته، نيمهنيافته، كمترتوسعهآن كشورها توسعه

 كه بر حـسب     – كشور ۶۶هاي  ، اين موضوع در بانك جهاني بر اساس داده        ۱۹۷۴در  

.  مورد آزمـون قـرار گرفـت     –بندي شده بودند  درجة نابرابري درآمد و درآمد سرانه طبقه      

كنـد كـه نـابرابري نـسبي در اغلـب           ايـن نظـر را تًاييـد مـي         )۱۳(بررسي مونتك اهلوواليا  

امـا  . يافتـه اسـت   ش از كـشورهاي توسـعه     اي چشمگير بي  گونهنيافته به كشورهاي توسعه 
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در رابطه با محاسبه ضريب جيني در اقتصاد ايران نيز مطالعـات فراوانـي در سـطوح       

تـوان بـه    ملي و استاني، و براي مناطق شهري و روستايي صورت گرفته اسـت كـه مـي                

 :  اشاره کردتحقيقات زير
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اي به مطالعه وضعيت توزيع درآمـد در اسـتان          در مقاله ) ۱۳۸۳(بختياري و همكاران    

در اين مطالعه، با استفاده از معيار ضريب        .  پرداختند ۱۳۷۲-۱۳۷۶هاي  اصفهان طي سال  

هـاي تعـديل اقتـصادي و اثـر آن بـر ايـن              ، سياسـت  ) ۱۶(نظمي تايل جيني و شاخص بي   

هاي مصرفي  گيري شده است که انواع هزينه     رار گرفته و نتيجه   ها مورد بررسي ق   شاخص

اين محققان وجود شـرايط تـورمي ناشـي از          . طي دورة مورد مطالعه افزايش يافته است      

انـد کـه   هاي اجرايي را يكي از عوامل اصلي اين موضوع دانسته و مـدعي شـده             سياست

  كـه ميـزان و ميـدان        همچنين، از آنجا  . شرايط تورمي موجب شكاف طبقاتي شده است      

هـا در   تر بوده، افزايش هزينـه    اثر شرايط تورمي در مناطق شهري استان اصفهان گسترده        

 گيرنـد  در نهايـت، آنهـا نتيجـه مـي        . اين مناطق عوارض بيشتري به همراه داشـته اسـت         

هاي خـوراكي بـه شـكل نـسبتًا متـوازني           که با وجود نظام حمايتي حاكم، با آنكه هزينه        

صـمدي  . هـاي غيرخـوراكي بـادوام كـامًال نـامتوازن اسـت            اما توزيع هزينه   توزيع شده 

ترين منابع افزايندة نابرابري توزيع درآمـد       اي به شناسايي مهم   طي مقاله ) ۳۳-۵۲: ۱۳۸۱(

در مناطق شهري و روستايي ايران پرداخته و از معيار ضـريب جينـي از طريـق عوامـل                   

 از منـاطق    ۱۳۷۵ و   ۱۳۷۰هـاي   بـوط بـه سـال     و اطالعات مر  ) ۱۷(درآمدي پيشنهادي يائو  

شهري و روستايي استفاده كرده و نتيجه گرفتـه اسـت كـه نـابرابري توزيـع درآمـد در                    

 بهبود پيدا كرده ولي داليـل آن در منـاطق شـهري و روسـتايي                ۱۳۷۵ و   ۱۳۷۰هاي   سال

همچنين، عوامل افزاينده و كاهنـده در منـاطق شـهري و روسـتايي              . متفاوت بوده است  

در پايـان، محقـق پيـشنهاد کـرده اسـت كـه در              . نبـوده اسـت     از زمـان   متـأثر كسان و   ي

تفكيـك منـاطق شـهري و       هاي فقرزدايي، به عوامل كاهندة ميـزان نـابرابري بـه           سياست

 . روستايي توجه ويژه شود

بر اساس شاخص ضريب جيني، به بررسي وضـعيت  ) ۱۱۲-۸۳ :۱۳۷۶(همايي ابيانه 

پرداختـه و نتيجـه گرفتـه اسـت کـه            ۱۳۷۳ تا   ۱۳۷۰هايي سال درآمد در استان تهران ط    

توزيع درآمد بر اساس اين معيار در مناطق شهري استان تهران بهبود يافتـه و از توزيـع                  

 درصـد ميـاني     ۴۰(طور نسبي بهتر است؛ طبقـة متوسـط جامعـه           درآمد در كل كشور به    
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بـر اسـاس توابـع      (، با استفاده از روش دروني يـا عمـومي           )۴۵-۲۰: ۱۳۷۶(تحيري  

يابي ، درون )اي درجة سوم و چهارم    چگالي خطي و درجة دوم و توابع توزيع چندجمله        

خطي، روش اچ ورث، روش مورد استفادة مركز آمار ايران و روش کاكواني، به محاسبة               

تفكيـك كـل    گروهـي بـه    و بـين   گروهـي ضريب جيني كل و تجزية آن به برابري درون        

 پرداختـه و نتـايج      ۱۳۴۷-۷۴هـاي   جامعه، جامعة شهري و جامعة روسـتايي طـي سـال          

 .  آورده استدست بهمتفاوتي را 
 

 هامراحل انجام تحقيق و ابزار گردآوري داده

منظور بررسي چگونگي توزيع درآمد در منـاطق روسـتايي سيـستان و بلوچـستان در                به

محققان پس از مـروري بـر ادبيـات و پيـشينة موضـوع تحقيـق                  ،  ۱۳۷۶-۸۰مقطع زماني 

هـاي  داده. هـاي الزم اقـدام کردنـد      وتنظيم چارچوب نظري مناسب، بـه گـردآوري داده        

ساله برگرفته شده است كه همه    ) هزينة خانوار (هاي استاندارد   آماري تحقيق از پرسشنامه   

پـس از گـردآوري   . شـود   يمـ از سوي مركز آمار ايران در سطح كشور توزيع و تكميـل             

هـاي اقتـصادي و آمـاري کـه در ادامـه            ها و مدل  هاي مورد نياز، با استفاده از روش      داده

 .يه و تحليل قرار گرفتندها مورد تجزشوند، دادهمعرفي مي
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 روش تحقيق 

از آنجا که در اين پژوهش متغيرهاي مورد مطالعه دستکاري نشده و دخل و تصرفي در                
فته و صرفًا به توصيف و تحليل وضعيت موجود پرداخته شـده اسـت،              آنها صورت نگر  

 .  است)۱۸(تحليلي-روش اين تحقيق از نوع توصيفي
 

 هاها و مدلشاخص

هـا بـراي هـدفي      هر يک از ايـن شـاخص      . اندهاي توزيع درآمد متعدد و متنوع     شاخص
در .  باشـند   اهداف ديگر نارسا و ناکـافي      تأمينطراحي شده اند و ممکن است نسبت به         

هـاي درآمـدي، نـسبت    هاي سازگار با منحني لورنز مانند سهم دهـک        اين ميان، شاخص  
هـاي پـايين، حـداکثر شـکاف درآمـدي، و ضـريب جينـي               هاي باال به دهک   سهم دهک 

 .(Kakwani, 1985)ترند متداول
 بـراي بررسـي نـابرابري درآمـد بـين           هشاخص ضريب جيني، که روش مورد استفاد      

.  نشان داده شده است    ۱ و در نمودار     شود  يماستخراج   )۱۹( از منحني لورنز   خانوارهاست،

، هـر   شود  يم درجه و منحني لورنز تعيين       ۴۵ مقدار اين ضريب بر اساس سطح بين خط       

ضريب جينـي در    . چه منحني لورنز از اين خط دورتر باشد، بيانگر نابرابري بيشتر است           

ترين معيارهاست كـه در ايـن پـژوهش نيـز      ايجگيري توزيع درآمد يكي از ر     زمينة اندازه 

 . براي بررسي وضعيت نابرابري درآمد بين خانوارها مورد استفاده قرار گرفته است

 A بيـانگر سـطح منحنـي لـورنز و           H ،  شـود   ميطور كه در اين نمودار مشاهده       همان

تـوان   را مـي   Hفـضاي   . =H ۵/۰A- بدين ترتيـب،     ؛فضاي بين منحني و خط قطر است      

ارتفاع اين  . استهايي تقسيم كرد كه يكي از آنها      صورت تقريبي به ذوزنقه    به

 اسـت و    iدرصد تجمعي افراد طبقـة       Pi طوري كه  است، به  و ذوزنقه تفاوت بين  

  قاعدة كوچك آن  .برابر است ) i) fiدر واقع، اين تفاضل با فراواني نسبي افراد طبقة          

) iدرصد تجمعي درآمد تا طبقـة       ( قاعدة بزرگ آن     Yiو  )  i-۱درصد تجمعي درآمد تا طبقة      (

 ضرب مجموع قاعـده در ارتفـاع،        مساحت اين ذوزنقه برابر است با نصف حاصل         .است
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 (Lambert and Arenson, 1993:1227) منحني لورنز و ضريب جيني -۱نمودار 
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 و در هنگـام     =۰G بين صفر و يك است كه در هنگام برابري كامل            Gدامنة تغييرات   

 (Lambert and Arensen, 1993:1225). است =۱G كامل ينابرابر

منظور ارزيابي توزيع درآمد، از ضريب جيني استفاده شـده كـه ايـن              در اين مقاله، به   

 :و روش زير قابل محاسبه استضريب به د

  ضريب جيني اعمال شده روي تمامي مشاهدات-الف

 و ضـريب جينـي      شـود   يمـ در اين روش، درآمد دو به دوي افراد بـا يكـديگر مقايـسه               
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 درآمـد ثروتمنـدترين     ۲y شخص و    ثروتمندترين درآمد   ۱yقابل محاسبه است؛ كه در آن،       

 ).۵۹: ۱۳۷۷،والترزليارد و  (شود يممحاسبه است كه براي تمام مشاهدات ... شخص بعد و 

 پذير ضريب جيني به روش تفكيك-ب
يم، بـه  كندر اين روش، كل جامعة آماري مورد بررسي را به ده دهك درآمدي تقسيم مي       

ضـريب جينـي    .  درصد از جمعيت قرار گيرد     ۱۰ترتيبي كه در هر دهك درآمدي معادل        

آوريم و سپس، ضريب جيني بين دست ميطور جداگانه به را به( GWi)درون هر دهك 

، Wiكنيم و با استفاده از تركيـب وزنـي جمعيـت و در آمـد                 را محاسبه مي   GBها  دهك

 :)۲۰(شود يمبه صورت زير محاسضريب جيني كل به 
 

 و ) هــاي درآمــدييــا دهــك(هــا   ضــريب جينــي بــين گــروهGBكــه در ايــن فرمــول، 

GWi   گروهي و  ضريب جيني درونWi         خداداد (تركيبي از وزن درآمدي و جمعيتي است

  ).۶۴ :۱۳۷۷ كاشي، 
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ن، همچني. در پژوهش حاضر، شاخص جيني با هر دو روش فوق محاسبه شده است      

 .هاي خام صورت گرفته استمحاسبات با هر دو روش روي داده
 

 جامعه و نمونة آماري

ين تحقيق، جامعة مورد نظر خانوارهاي روستايي استان سيـستان و بلوچـستان طـي               در ا 

.  اسـت ۱ترکيب نمونه نيز بـه شـرح جـدول    . شود  يم را شامل    ۱۳۸۰ تا   ۱۳۷۶هاي  سال

هاي اين پژوهش از منـابع اطالعـاتي مرکـز آمـار            ، داده طور که قبًال اشاره شد    البته همان 

ها دخالت و دخل و     گيري يا گزينش نمونه   ايران برگرفته شده است؛ و محققان در نمونه       

 .اندگيري آن مرکز صورت گرفتهها با استناد به نمونهتصرفي نداشته و تحليل
 

 هاي تحقيق نمونه-۱جدول

 ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ سال

 ۱۸۰ ۱۴۰ ۳۲۰ ۳۲۰ ۳۲۰  نمونهحجم

 )۱۳۷۶-۸۰هايسال(مرکز آمار ايران : ماخذ  

 
 هاي آماريتجزيه و تحليل داده

پس از بحث نظري پيرامون پديدة توزيع درآمـد، اينـك گـزارش تفـضيلي از وضـعيت                  

در منـاطق روسـتايي       هاي موجود بين طبقات مختلـف درآمـدي،         توزيع درآمد و شكاف   

 .شود يموچستان بر اساس اهداف پژوهش ارائه استان سيستان و بل

 توزيع درآمد در مناطق روستايي استان 
 بـر اسـاس دو      ۱۳۷۶ -۸۰هاي، نابرابري در جوامع روستايي استان طي سال       ۲در جدول   

نكتـة قابـل توجـه ايـن اسـت كـه            . شيوة محاسباتي ضريب جيني نشان داده شده است       

اختالف كمي در دو روش، همـواره بـاالتر از   شده در طول اين دوره، با  ضرايب محاسبه 
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ت ضريب جيني در دورة مورد مطالعه دهد كه اين تغييرا نشان مي۲همچنين، جدول  

 . هاي خام نيز تأييد شده استهداد شده بربا روش ضريب اعمال
 

هاي خام در مناطق روستايي شده بر دادهپذير و اعمال ضريب جيني تفكيك-۲جدول 
 )۱۳۷۶-۸۰(استان سيستان و بلوچستان 

  سال       

  شاخص 
۱۳۸۰ ۱۳۷۹ ۱۳۷۸ ۱۳۷۷ ۱۳۷۶ 

۳۹۴۶/۰ ۳۸۳۷/۰ ۴۵۹۰/۰ ۳۸۵۵/۰ ۴۲۸۲/۰ پذيرني تفكيكضريب جي

۳۹۲۳/۰ ۳۸۱۳/۰ ۴۵۲۵/۰ ۳۸۶۰/۰ ۴۲۷۴/۰ هاي خام ضريب جيني اعمال شده بر داده

 محاسبات گروه تحقيق: مأخذ 

 اي در مناطق روستايي استانهاي عمدة هزينه  بررسي روند توزيع درآمد در گروه
اي و متوسط خـالص خـوراكي و        ر هر گروه هزينه   با معلوم بودن تعداد خانوار موجود د      

بنـدي كـرد؛ يعنـي، جمـع خانوارهـاي      توان اطالعات را دهكغيرخوراكي هر گروه، مي  

نمونه را تقسيم بر ده كنيم تا سهم هر دهك از خانوارها معلوم شود و سپس، مـشخص                  

بعـد،  در مرحلة   .  كه تعداد خانوارهاي چند گروه يك دهك را تشكيل مي دهند           شود  يم

 هزينة كل هر دهك از ضرب تعداد خانوار هـر گـروه در متوسـط هزينـة خـالص آن و                     

 .شود يمجمع آنها تا دستيابي به تعداد خانوار هر دهك محاسبه 



 هدي كاظمي، غالمرضا زمانيان   م          ۱۰۲

 
ــم% ۴۰، ســهم ۳در جــدول  ــاي ك ــد،خانواره ــد% ۴۰درآم ــاي داراي درآم   خانواره

ــه  % ۲۰متوســط، و ــل هزين ــدها از ك ــشترين درآم ــاي داراي بي ــخانواره ــشان داده ه  ا ن

 .شده است
 

 اي در مناطق روستايي هاي عمدة هزينه  روند سهم گروه-۳جدول 

 )۱۳۷۶-۸۰(استان سيستان و بلوچستان 

 شاخص )درصد(اي در استان سيستان و بلوچستان هاي عمدة هزينه سهم گروه
 

 سال
 خانوارهاي% ۴۰ خانوارهاي% ۴۰ خانوارهاي% ۲۰

 درآمدكم پردرآمد داراي درآمد متوسط

 محاسبات گروه تحقيق:  مأخذ  

۱۳۷۶ 

۱۳۷۷ 

۱۳۷۸ 

۱۳۷۹ 

۱۳۸۰ 

۱۶ 

۸/۱۶ 

۸/۱۴ 

۹/۱۶ 

۹/۱۴ 

۳۹ 

۸/۳۸ 

۹/۳۳ 

۵/۳۷ 

۳/۳۶ 

۴۵ 

۴/۴۴ 

۳/۵۱ 

۶/۴۵ 

۸/۴۸ 

 ، رفته رفتـه   ۱۳۸۰ تا   ۱۳۷۶هاي  طي سال  ،شود  يم مشاهده   ۳طور كه در جدول     همان

 %۲۰ه كاسته شـده و بـه سـهم    درآمد و مياني جامع   خانوارهاي كم % ۴۰اي  از سهم هزينه  

خانوارهاي پردرآمد افزوده شده است؛ البته طي اين دوره، بيشترين كـاهش مربـوط بـه                

 درصـد در    ۱۶اي كه سهم ايـن گـروه از         گونهدرآمدترين خانوارهاست، به  كم %۴۰سهم  

همچنين، در همين دوره، با رونـدي       .  كاهش يافته است   ۱۳۸۰ درصد در    ۹/۱۴ به   ۱۳۷۶

در سـال آغـازين دوره      % ۳۹خانوارهاي داراي درآمد متوسط از      % ۴۰شابه، سهم   تقريبًا م 

اين در حالي است كه طـي همـين دوره،          . دهددر سال پاياني كاهش نشان مي     % ۳/۳۶به  

 افـزايش يافتـه   ۱۳۸۰در % ۸/۴۸ بـه  ۱۳۷۶در % ۴۵پردرآمدترين خانوارهـا از   %۲۰سهم  

 .است



  ۱۰۳  …وضعيت توزيع درآمد در مناطق روستايي استان سيستان و بلوچستان 
 

 اي مناطق روستايي استان ي هزينههاروند شاخص فاصلة طبقاتي و سهم دهك
اي، وضـعيت توزيـع درآمـد در جامعـه را بـا وضـوح               هاي هزينه از آنجا كه سهم دهك    

 ۱۳۸۰ تـا    ۱۳۷۶هـاي   گانه طي سـال   هاي ده   دهد، سهم هر يك از گروه     بيشتري نشان مي  

  ارائه شده است۴محاسبه و در جدول 
 

 وستايي استانهاي مختلف از كل هزينة مناطق ر سهم دهك- ۴جدول
 )۱۳۷۶-۸۰(سيستان و بلوچستان 

نسبت ده درصد پردرآمـدترين بـه ده         ۱۳۸۰ ۱۳۷۹ ۱۳۷۸ ۱۳۷۷ ۱۳۷۶

 ۵۲/۱۶ ۶۵/۱۲ ۸/۱۷ ۱/۱۳ ۳/۱۳ )فاصلة طبقاتي(درآمدترين درصد كم

 ۹/۱ ۳/۲ ۲ ۱/۲ ۱/۲ )درآمدترينكم(سهم دهك اول 

 ۴/۳ ۹/۳ ۳/۳ ۵/۳ ۵/۳ سهم دهك دوم

 ۳/۴ ۸/۴ ۳/۴ ۹/۴ ۵/۴ سهم دهك سوم

 ۳/۵ ۹/۵ ۲/۵ ۸/۵ ۹/۵ سهم دهك چهارم

 ۷/۶ ۲/۷ ۶ ۱/۷ ۳/۷ سهم دهك پنجم

 ۶/۷ ۲/۸ ۷ ۳/۸ ۵/۸ سهم دهك ششم

 ۸/۹ ۲/۱۰ ۳/۹ ۹/۱۰ ۴/۱۰ سهم دهك هفتم

 ۲/۱۲ ۹/۱۱ ۶/۱۱ ۵/۱۲ ۸/۱۲ سهم دهك هشتم

 ۴/۱۷ ۴/۱۶ ۷/۱۵ ۷/۱۶ ۱/۱۷ سهم دهك نهم

 ۴/۳۱ ۱/۲۹ ۶/۳۵ ۷/۲۷ ۱/۲۸ )پردرآمدترين( سهم دهك دهم 

 محاسبات گروه تحقيق: مأخذ 

درآمدترين و پردرآمدترين اقـشار جامعـة        فاصلة طبقاتي بين كم    ۴ رديف اول جدول  

، ده درصـد    ۱۳۷۶طور كـه در جـدول آمـده اسـت، در            همان. دهدروستايي را نشان مي   

درآمـد مـصرف    م برابر ده درصد خانوارهاي ك     ۳/۱۳خانوارهاي پردرآمد روستايي استان     

 برابر در پايان دوره رسيده اسـت،        ۵۲/۱۶اند و اين رقم طي يك روند صعودي به          داشته

 . كه بيانگر گسترش فاصلة طبقاتي طي دورة مورد مطالعه است



 هدي كاظمي، غالمرضا زمانيان   م          ۱۰۴

 
، ۱۳۷۶-۱۳۸۰هـاي   دهد در حالي كه طي سـال      هاي مختلف نيز نشان مي    سهم دهك 

دهـك    كاهش همراه بـوده امـا سـهم        روند سهم دهك اول تا نهم از كل هزينه با اندکي          

اي كـه رونـد سـهم    مناطق روستايي روندي صعودي داشته است، به گونه دهم استان در 

 . افزايش يافته است۱۳۸۰ درصد در۴/۳۱به  ۱۳۷۶ درصد در ۱/۲۸اين دهك از 

 ها ها و درون دهكبررسي توزيع درآمد بين دهك
دست خواهـد آمـد     ود، عددي به  صورت غيرتفكيكي محاسبه ش   چنانچه ضريب جيني به   

كه بر اندازة نابرابري در جامعه داللت دارد، ولي راجع به اينكه آيا نـابرابري در طبقـات                  

بـه منظـور   . دهـد ارائه نمي درآمدي باال بيشتر است يا در طبقات درآمدي پايين، پاسخي   

يكي تر نسبت به نحوة توزيع درآمد، بهتر است ضريب جيني تفك          كسب اطالعات جزيي  

هـاي درآمـدي    ن دهـك  وبراي اين كار، اطالعاتي در بارة نـابرابري در در         . محاسبه شود 

 .مختلف الزم است

 نابرابري درون خانوارهاي دهك اول و دهم 

تفكيـك  درآمد و پردرآمد به   ضريب جيني توزيع درآمد بين خانوارهاي كم       ،۵در جدول   

 .  آمده است۱۳۷۶-۱۳۸۰هايبراي سال
 

  جيني بين دهك اول و دهك دهم خانوارهاي روستايي استان ضريب- ۵جدول 

 )۱۳۷۶-۸۰(سيستان و بلوچستان 
سال 

 ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ شاخص 

 ۱۵۷/۰ ۲۶/۰ ۱۵۸/۰ ۱۹۲/۰ ۲۲۲/۰ ضريب جيني دهك اول

 ۱۲۹/۰ ۱۴۶/۰ ۳۴۱/۰ ۱۴۲/۰ ۲۱/۰ ضريب جيني دهك دهم

 محاسبات گروه تحقيق : مأخذ 

هاي مورد بررسي، نـابرابري بـين   ، طي سالشود يم مشاهده ۵ل همچنان كه در جدو  
طوري كه ضـريب جينـي      تدريج افزايش يافته است، به    درآمد روستايي به  خانوارهاي كم 



  ۱۰۵  …وضعيت توزيع درآمد در مناطق روستايي استان سيستان و بلوچستان 
 

، ۷۶-۸۰ هايسال  طي ۵ جدول در مندرج دهك دو از يك هر بين جيني مقايسة ضريب 
ن دوره، در سـال پايـاني       آن است كه با وجود نوساناتي در توزيع درآمد طي اي           حاكي از 

 .نسبت به سال آغازين دوره نابرابري بين خانوارهاي دو گروه افزايش يافته است

 هاي درآمدينابرابري درون ساير دهك 

طـور جداگانـه    هاي اول و دهم درآمدي به     در بخش قبل، نابرابري بين خانوارهاي دهك      

از نابرابري خانوارهاي دهـك اول      تنها   از آنجا كه نابرابري كل نه       محاسبه و بررسي شد،   

توان با مقايسة ضريب   پذيرد، مي  مي تأثيرها نيز   و دهم بلكه از نابرابري درون ساير دهك       

مقايـسة   هـاي درآمـدي و نيـز      هاي اول و دهم با ضريب جيني ساير دهـك         جيني دهك 

 نتـايج   .تر را نشان داد   ها اطالعاتي جزيي  هاي اول و دهم با ساير دهك      نابرابري در دهك  

 . آمده است۶اين مقايسه در جدول 
 

 هاي درآمدي مختلف جامعة روستايي استان ضريب جيني در درون دهك-۶جدول 
۸۰-۱۳۷۶(  )

 سال

 محاسبات گروه تحقيق: ماخذ

۱D ۲D ۳D ۴D ۵D ۶D ۷D ۸D ۹D ۱۰D 
۱۳۷۶ 
۱۳۷۷ 
۱۳۷۸ 
۱۳۷۹ 
۱۳۸۰ 

۱۵۷/۰ 
۲۶/۰ 
۱۵۸/۰ 
۹۲/۰ 
۲۲۲/۰ 

۰۵۳/۰ 
۰۴۹/۰ 
۰۵۱/۰ 
۰۵۹/۰ 
۰۵۶/۰ 

۰۴۹/۰ 
۰۳/۰ 
۰۴/۰ 
۰۲۸۴/۰ 
۰۲/۰ 

۰۳۳/۰ 
۰۲۱/۰ 
۰۲۸/۰ 
۰۳۴/۰ 
۰۲۸/۰ 

۰۲۵/۰ 
۰۳۱۹/۰ 
۰۲۷/۰ 
۰۲۸/۰ 
۰۳۲/۰ 

۰۳۳/۰ 
۰۳۳/۰ 
۰۳۵/۰ 
۰۲۵/۰ 
۰۲۴/۰ 

۰۲۹/۰ 
۰۹۸/۰ 
۰۳۲/۰ 
۰۳۳/۰ 
۰۴۳/۰ 

۰۴۴/۰ 
۰۱۴/۰ 
۰۴۶/۰ 
۰۳۴/۰ 
۰۴۹/۰ 

۰۵۱/۰ 
۰۱۵/۰ 
۰۵۳/۰ 
۰۷۲/۰ 
۰۵۸/۰ 

۱۲۹/۰ 
۱۴۴/۰ 
۳۴۱/۰ 
۱۴۲/۰ 
۲۱/۰ 

هاي درآمـدي دوم تـا      ، ضريب جيني دهك   شود  يم مالحظه   ۶ جدول   همچنان كه در  

 اسـت، درحـالي كـه ضـريب         ۰۹/۰ تر از هاي مورد مطالعه همواره كوچك    نهم طي سال  



 هدي كاظمي، غالمرضا زمانيان   م          ۱۰۶

 

آنها ) درآمد(گيرد كه حد بااليي مخارج      در واقع، دهك اول خانوارهايي را در بر مي        

مشخص ولي حد پاييني آن باز است، در حالي كه براي دهك دهم حـد پـاييني درآمـد                   

هاي درآمدي خانوارهايي را در بـر       ساير دهك . خانوارها معين و حد بااليي آن باز است       

 كه مخارج آنها بسيار نزديك به هم و حد بااليي و پاييني آنها معين است و بـه    گيرندمي

تـر از ميـزان آن      هاي درآمدي دوم تا نهم بسيار كوچك      همين لحاظ، ضريب جيني دهك    

 .هاي اول و دوم استدر دهك

  هاي درآمدي مختلفبررسي نابرابري بين دهك

پـذير محاسـبه    صورت تفكيـك  توان به چنان که قبًال اشاره شد، ضريب جيني كل را نمي         

هـاي مختلـف مـثًال ده دهـك           کرد؛ براي اين كار الزم است كه ابتدا خانوارها در گـروه           

هـاي  درآمدي تفكيك شوند، آنگاه ضريب جيني در درون هر دهك و سپس بين دهـك              

 .مختلف محاسبه شود تا در نهايت، به ضريب جيني كل دست يافت
شده و كلي محاسبه    هاي تفكيك صورت ضريب جيني به   هاي پيشين مقاله،  در قسمت 
هـاي اول تـا دهـم بـا         همچنين، سنجش نابرابري بين خانوارهاي دهـك      . و گزارش شد  

در ادامه، نابرابري بين ده دهك .  براي مناطق روستايي صورت گرفت    ۱۰D تا   ۱Dمحاسبة  
ها ن دهك ، اطالعات مربوط به ضريب جيني بين اي       ۷درآمدي محاسبه شدهو در جدول      

 . آمده است۱۳۸۰ تا ۱۳۷۶هاي در فاصلة سال
 

 هاي درآمدي خانوارهاي روستايي استان  مقايسة ضريب جيني بين دهك-۷جدول 
۸۰-۱۳۷۶( )

  سال          
 ۱۳۷۶ ۱۳۸۰ ۱۳۷۹ ۱۳۷۸ ۱۳۷۷ شاخص 

 قمحاسبات گروه تحقي: مأخذ

 ۳۸۶۱/۰ ۳۷۴۴/۰ ۴۴۹۰/۰ ۳۷۸۲/۰ ۴۱۷۳/۰ هاضريب جيني بين دهك



  ۱۰۷  …وضعيت توزيع درآمد در مناطق روستايي استان سيستان و بلوچستان 
 

جيني بين ده دهك درآمـدي از        ، ضريب شود  يم مشاهده   ۷همان طور كه در جدول      

 رسيده است، در حالي كه اطالعـات منـدرج در           ۱۳۸۰ در   ۴۱۷/۰ ۳ به   ۱۳۷۶ در   ۳۸۶/۰

بـراي  ) پـذير بر اساس روش تفكيـك    ( حاكي از آن است كه ضريب جيني كل          ۲جدول  

 كـه از    شـود   يمـ  اساس، مالحظه    بر اين .  است ۴۲۸۲/۰ در مناطق روستايي معادل      ۱۳۸۰

 آن مربوط بـه    ۴۱۷۳/۰، معادل )۴۲۸۲/۰ (۱۳۸۰كل نابرابري بين خانوارهاي روستايي در       

 آن مربــوط بــه نــابرابري در درون ۰۱۲/۰نــابرابري بــين ده دهــك درآمــدي و حــدود 

 . هاست دهك
 

 گيرينتيجه

شـده در    تفسيرهاي ارائه  ها و دست آمده وتحليل  هاي به توان با استناد به يافته    اگر چه مي  

ترين نتايج مبتني بر اهداف پـژوهش حاضـر   رسيد، اما مهم  اين تحقيق، به نتايج متعددي    

 :اند ازعبارت

پذير، نابرابري در مناطق روستايي استان سيـستان         بر اساس معيار ضريب جيني تفكيك      -

شده بـر    ضريب جيني اعمال  .  افزايش يافته است   ۱۳۷۶-۸۰هايو بلوچستان طي سال   

اينكه بيشترين ميزان نابرابري مربـوط بـه         کند؛ ضمن ها اين روند را تأييد مي     تمام داده 

 ؛ )۲جدول ( است ۱۳۷۸

خانوارهاي پردرآمد جامعة مورد مطالعه افـزوده شـده و       % ۲۰ طي همين دوره، بر سهم       -

. درآمـد و داراي درآمـدهاي متوسـط كاسـته شـده اسـت             خانوارهاي كم % ۴۰از سهم   

 هـاي مـورد بررسـي      ت اخير حاكي از تشديد توزيع نامناسب درآمد طـي سـال           وضعي

هـاي  نفـع دهـك   است و در مجموع، روند تغييرات توزيع درآمد در طول اين دوره به            

 ؛ و اين نكته جالـب توجـه اسـت كـه گـروه غالـب و                 )۳جدول  (پردرآمد بوده است    

انـد،  ن خانوارهـا بـوده    پردرآمـدتري % ۲۰هـاي يادشـده     اي در تمامي سـال    عمدة هزينه 

 درصد دارندگان درآمدهاي متوسط به باال انجـام         ۶۰ درصد هزينه را     ۸۵ اي كه گونه به

 اند؛ داده
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هاي درآمدي بيانگر اين موضوع است كه طي دورة مورد مطالعـه، سـهم               مقايسة دهك  -

هـاي نهـم و دهـم از كـل          هاي اول و دوم تحليل رفته و در مقابل، سـهم دهـك            دهك

شدت افزايش يافته است، كه همين مسئله به تشديد فاصـلة طبقـاتي در آن               ها به هزينه

 ؛)۴جدول (مناطق انجاميده است 

 ۱۳۸۰ تـا  ۱۳۷۶هـاي  طـي سـال   هـاي اول و دهـم   روند تغييرات ضريب جيني دهـك   -

حكايت از آن دارد كه نابرابري بين خانوارهاي واقع در هريـك از ايـن دو دهـك بـا                    

 ؛)۵جدول (يج كمتر شده است تدرگذشت زمان به

 دهـد كـه نـابرابري    هاي درآمدي نشان مـي   بررسي و مقايسة ضريب جيني درون دهك       -

 هـا شـديدتر اسـت      هـاي اول و دهـم نـسبت بـه سـاير دهـك             بين خانوارها در دهك   

 ؛ )۶جدول (

 هـاي  دهـد كـه بخـش عمـدة نـابرابري بـين دهـك             هاي ايـن مطالعـه نـشان مـي         يافته -

ــابرابري بــين دهــك درآمــدي خانوا  هاســت و رهــاي روســتايي اســتان مربــوط بــه ن

 ، چـرا كـه هـر يـك از         شـود   يمـ هـا ناشـي     ماندة آن از نـابرابري در درون دهـك        باقي

ــك ــد     ده ــرار دارن ــارج ق ــدود از مخ ــسته و مح ــلة ب ــك فاص ــدي در ي ــاي درآم  ه

 هــا رو، پراكنــدگي مخــارج در درون دهــك ن؛ از ايــ)هــاي اول و دهــمبجــز دهــك(

ــاچي ــدکي     ن ــل ان ــي ك ــريب جين ــل و ض ــابرابري ك ــت و از ن ــأثيرز اس ــذيرد ميت  پ

 ).۷جدول (
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