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  .شده باز انتها ترجيح داده مي شود

نابرابري توزيع درآمد، ضريب جيني، روش پارامتريك، روش  :يكليدي واژه ها
  ناپارامتريك، ايران

 ,JEL:D31 C14, D63طبقه بندي 

                                                 
  دانشگاه سمنان اقتصاد گروهاستاد  -نويسنده ي مسئول 

 Email: esmaiel.abounoori@gmail.com 
 كارشناس ارشد علوم اقتصادي دانشگاه مازندران 



  
 1392نيمه ي  دوم  ، 16ي  ، سال هشتم، شمارهاقتصاد كالن  پژوهشنامه ي. .................................14

 

مقدمه  -1  
ي انعكاس نابرابري متناظر با هر توزيع درآمد شاخص هاي متفاوتي مطرح و براي برا    
ها از اطالعات مقطعي مندرج در جدول توزيع فراواني طبقه اي گروه بندي  ورد آنآبر

با تحول در جمع آوري اطالعات، در حال حاضر دسترسي . شده، استفاده مي شده است
 باها  و پردازش آن) هر واحد آماري يعني براي(به ريزداده ها به صورت تكي

توزيع درآمد و اندازه گيري  ي براي مطالعه. كامپيوترهاي شخصي مقدور شده است
هاي مناسب همانند ساير  استفاده از روش. هاي متفاوت مطرح شده است نابرابري روش
ي تا حدودي بستگي به نوع داده ها داردمطالعات كم.  

يكي گروهي نقطه اي و  ي دهي شده را مي توان به دو دستهداده هاي آماري سازمان     
تقسيم كرد؛ داده هاي گروهي فاصله اي ممكن است به  1ديگري گروهي فاصله اي

داده هاي توزيع درآمد، هزينه يا پس انداز اغلب ). 1386،ابونوري(باشند 2صورت بي انتها
در سال هاي اخير . به صورت گروهي فاصله اي بي انتها در دسترس قرار داشتند

انواع كارت هاي اعتباري، بازارها و تجارت  ي ش كامپيوترهاي قوي و پديدهيپيدا
داده هاي الكترونيكي به صورت ريزداده ها  ي الكترونيكي به تدريج موجب ايجاد پديده

  .شده است، كه امكان انداز گيري دقيق تر شاخص هاي نابرابري را فراهم ساخته است
ه گستره ي پهناور جغرافياي ايران و در راستاي برنامه ريزي منطقه اي، با توجه ب     

شناخت . استسطح نابرابري به تفكيك استان ها از اهميت باالي برخوردار  ي مطالعه
اعمال سياست هاي اقتصادي خردمندانه  براياستان هاي داراي توزيع نابرابرتر درآمد، 

بر اين اساس هدف اصلي اين . وري استدن توزيع درآمد، ضركردر راستاي متعادل 
روش پارامتريك و  باورد شاخص نابرابري درآمد در ميان استان ها، آتحقيق بر

براي اين منظورآمار و ارقام مربوط به توزيع . استها  اين روش ي ناپارامتريك و مقايسه
يلي درآمد يا هزينه در سطح استان ها، به صورت كتابخانه اي و بر اساس نتايج تفض

آمارگيري از هزينه و درآمد خانوار به تفكيك مناطق شهري و روستايي به صورت 
  .استفاده شده است 1385-1379 ي ريزداده براي دوره

                                                 
1-Abounoori E. and P. McCloughan   
2-Open end 
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براي بررسي توزيع درآمد و اندازه گيري نابرابري درآمد، شاخص ها و ضرايب       
خص اساسي با توجه به ويژگي اين شاخص ها، هفت شا. گوناگوني مطرح شده است

نابرابري، از بين ضريب پراكندگي، انحراف از ميانگين نسبي، انحراف از ميانه نسبي، 
واريانس لگاريتم درآمدها، ضريب جيني، شاخص تايل و شاخص اتكينسن با استفاده از 

ورد آخانوارهاي موجود و در دسترس مركز آمار ايران قابل بر ي ريزداده هاي هزينه
كه در ميان اين شاخص ها، تنها ضريب جيني  به دليل ايندر تحقيق حاضر . است

، از شاخص ضريب )1384ابونوري و اسناوندي(داراي تمام ويژگي هاي مطلوب است
  .استان ها استفاده مي شود ميانجيني براي اندازه گيري توزيع نابرابر درآمد در 

يات و كلعي از بخش دوم به مرور جام: اين مقاله در پنج بخش تدوين شده است      
در بخش سوم به نوع، جمع آوري و سازماندهي . تحقيق اختصاص يافته است ي پيشينه

در بخش چهارم شاخص ضريب جيني به روش پارامتريك . اطالعات اشاره مي شود
ها به صورت گروه بندي شده و  ن اين روشمياورد شده، مقايسه اي آوناپارامتريك بر

گرفت و سرانجام در بخش پنجم، نتيجه گيري و بدون گروه بندي انجام خواهد 
  .ارائه مي شود هاپيشنهاد

  
  شاخص هاي نابرابري اقتصادي پژوهش هاي مربوط بهمروري بر   -2

) آزاد از تابع توزيع(1شاخص هاي نابرابري را به دو روش ناپارامتريك      
ه ابونوري و مك طوري ك همان. ورد كردآمي توان بر) براساس تابع توزيع(2وپارامتريك

اشاره دارند، روش ناپارامتريك كه آزاد از توزيع است، تنها با استفاده ) 2003( 3كالهان
و  4مانند استفاده از چند بر لورنس(صورت مي گيرد) مشاهدات( از نقطه هاي نمونه

از ديدگاه هاي نظريه هاي نمونه گيري علم آمار، ). محاسبه ضريب جيني متناظر با آن
برابر شاخص متناظر  و استداراي خطاي نمونه گيري ) آماره(ل از نمونهشاخص حاص

بسته (نواخت روش ناپارامتريك نابرابري درون گروهي را يك. نمي باشد) پارامتر(جامعه
بنابراين انتظار مي رود كه . فرض مي كند) به نوع روش مورد استفاده، حداقل يا حداكثر

                                                 
1-Method. 1 Nonparametric.  
2-Parametric Method.  
3-Abounoori and McCloughan  
4-Lorenz Polygon.  



  
 1392نيمه ي  دوم  ، 16ي  ، سال هشتم، شمارهاقتصاد كالن  پژوهشنامه ي. .................................16

 

وردي آوردي يا بيش برآتريك دچار تورش كم برشاخص هاي برآورد شده با روش ناپارام
در مقابل روش پارامتريك با شناخت تابع توزيع درآمد جامعه، نابرابري . شده باشند

در نتيجه، اگر خوبي برازش . نواخت فرض مي كند درون هر گروه توزيع را غير يك
لگوهاي ييد شود، براي مطالعه توزيع درآمد استفاده از اأالگوي روش پارامتريك ت

  .پارامتريك پيشنهاد مي شود
هاي گذشته به دليل نبود سيستم هاي الكترونيكي و نرم افزارهاي كارآمد  در سال     

در ) گروه 10در  معموالً(مناسب، اطالعات به صورت گروه بندي توسط مركز آمار ايران
ول و انتهاي ا ي ابتداي طبقه(استفاده از اين اطالعات به دليل انتهاي باز. دسترس بود

ميانگين طبقات، روش ناپارامتريك با تورش غير  ي و هم چنين عدم ارائه) آخر ي طبقه
تحقيقات  ي الگوهاي مهم كاربردي مطرح شده در زمينه 1.قابل قبول همراه مي شد

پارامتريك توزيع درآمد شخصي، الگوي گاما، الگوي پاراتو، الگوي لگ نرمال، الگوي 
، )1976(3، سينق و مادال)1976(2، كاكاواني و پودر)1974(1تپيشنهادي سالم و مون

، )1987(7، راو و تام)1984(6، گاپتا)1980(5، داگام)1980(4راسجي، گافني، كو و ابست
، )1993(9، چوتيكاپنيچ)1991(8، اورنگا، مارتين، فرنديوز، الدوكس و گارسيا)1987(7تام

  .است) 2003(و الگوي پيشنهادي ابونوري) 1996(10، اوگونگ و راو)1993(9چوتيكاپنيچ
  .است
 باره يامروزه با در دسترس قرار گرفتن ريزداده هاي هزينه و درآمد، تحقيق در     

، با )1386(ابونوري وخوشكار. چگونگي توزيع درآمد و هزينه نيز گسترش يافته است
، ضريب جيني و سهم بيستك هاي )هزينه( استفاده از اطالعات مقطعي توزيع درآمد

را با روش  1381تا 1379ي كشور در سال هايبه تفكيك استان ها) هزينه( درآمدي
  .ورد كردندآپارامتريك بر

                                                 
1-Salem and Mount  
2-Kakwani and Podder  
3-Singh and Maddala  
4-Rasche, Gaffiney, Koo and Obset  
5-Dagum  
6-Gupta  
7-Rao and Tam  
8-Ortega and Martin and Fernindez and Ladoux and Garcia  
9-Chotikapnich  
10-Ogwang and Rao  
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 ي با استفاده از ريزداده هاي مركز مطالعه) 1989(1اهيگينس و استفسن و شماوس      
توزيع درآمد را به روش ناپارامتريكي براي هفت كشور ) LIS(2درآمد لوكزامبورگ ي

 1981متحده آمريكا و اسراييل در سال نروژ، بريتانيا، كانادا، آلمان، سوئد، اياالت
  .محاسبه و مقايسه كردند

با ريزداده هاي مقطعي هزينه و درآمد كانادا، تغييرات در توزيع ) 1998(3پنداكر     
پنداكر با روش . بررسي كرد 1992-1978زماني ي درآمد و مصرف خانوارها را در دوره

) FES(4خانوار كانادا ي ررسي هاي هزينهناپارامتريكي و استفاده از ريزداده هاي مركز ب
 1990تا  1978دريافت كه توزيع درآمد و مصرف خانوارها بين سال هاي ) FES(4كانادا

  .نابرابرتر شده است 1992برابرتر و از سال  1990
با استفاده از ريزداده هاي ارائه شده از طرف بانك ) 2000(5ابونوري و مك كالهان     

، بلغارستان، استوني، لهستان، گرجستان، التيوا، جهاني، نابرابري در كشورهاي ارمنستان
  .ورد كردندآروسيه و اسلوواكي را به صورت پارامتريكي و ناپارامتريكي بر

 ي توزيع درآمد خانوارها را با ريزداده هاي مركز بررسي بودجه) 2001(6گارنر و ترل     
 ي محاسبه پس از نآنا. گذار اسلوواكي بررسي كردند ي در دوره) FBS(7خانوار ي

شاخص هاي نابرابري به روش ناپارامتريكي دريافتند كه نابرابري در اين دوره در 
  .اسلوواكي افزايش يافته است

روند نابرابري هزينه و درآمد خانوارهاي استراليايي را با ) 2001(8هاردينگ و گرينول    
 آن. سي كردندبرر) ABS(9خانوارها ي با استفاده از ريزداده هاي مركز مطالعات هزينه

ضريب جيني، شاخص نابرابري چندك ها، ميانه و ميانگين  ي ها پس از محاسبه
افزايش يافته،  1980ه ينسبت به ده 1990ه يدريافتند كه نابرابري درآمدي در ده
  .ولي نابرابري هزينه ثابت مانده است

                                                 
1-Ohiggins.M. &G.STEPHENSON & G. Schmaus  
2-Luxemboug Income Study  
3-Pendakur. K.  
4-Family Expenditure Surveys  
5-Abounoori. E and P. McClougham  
6-Garner. T. AND K. Terrell  
7-Family Budget Surveys  
8-Harding. A. and H. Greenwell  
9-Australian Bureau of Statistics  
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  روش شناسي تحقيق  -3
ست و اقتصاد كشورها، تالش در سيا ي حساسيت نابرابري توزيع درآمد در صحنه      

در سال هاي اخير، با افزايش حافظه و . دقت اندازه گيري آن را ضرورت بخشيده است
سرعت كامپيوترهاي شخصي و نرم افزارهاي موجود امكان دسترسي و پردازش 

ريزداده ها جزيي مربوط به واحدهاي اقتصادي . فراهم شده است» ريزداده ها« اطالعات
 در حالي كه كالن داده ها مربوط به گروه يا  ؛است) نند خانوار و شركتما( انفرادي
بنابراين، در صورت وجود، كاربرد ريزداده ها .خاصي از واحدهاي اقتصادي است ي طبقه

ريزداده ها عالوه بر اين كه حاوي . بر ساير انواع داده هاي آماري ترجيح داده مي شود
              ورد آافزايي كالن داده ها را ندارد و بر تر است، مشكالت كلي هم اطالعات بيش

  .مدل هاي داراي روابط رفتاري عملي بنگاه هاي انفرادي را مقدور مي كند
تقريباً هر سال مبادرت به جمع آوري اطالعات  1347مركز آمار ايران از سال       

ا عنوان طرح هزينه و درآمد خانوار در مناطق شهري و روستايي  كرده و آن را ب
. سال وقفه منتشر ساخته است 2با حدود ) متاسفانه( آمارگيري هزينه و درآمد خانوارها

اطالعات حاصل از نمونه ) همراه با پيشرفت فناوري اطالعاتي( 1363اين مركز از سال 
در اين . برداري خانوار را به صورت اطالعات خام يا ريزداده در رايانه ذخيره كرده است

  2.استفاده شده است 1385تا  1379ز ريزداده هاي مركز آمار ايران از سال تحقيق ا
. تعداد نمونه هاي اين طرح هر ساله با توجه به رشد جمعيت افزايش پيدا مي كند      

تعداد خانوارهاي . ها در اين تحقيق مقدور نيست آن ي به دليل حجم زياد داده ها ارائه
در جدول  1385تا  1379هاي  سال ميانو هزينه  نمونه برداري شده در طرح درآمد

  .خالصه شده است شماره ي يك
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  حجم نمونه به تفكيك مناطق شهري و روستايي -شماره ي يك  جدول
تعداد خانوار نمونه در مناطق  سال

  شهري
  تعداد  خانوار نمونه مناطق روستايي

1379 12320  14621  
1380 12337  14624  
1381 15114  17038  
1382 10959  12175  
1383 11619  12915  
1384 12925  13970  
1385 14175  16735  

  )1385- 1379هاي  سال( مركز آمار ايران: منبع
  ورد ضريب جيني با روش ناپارامتريكآبر -3-1

با توجه (ضريب جيني با ريزداده ها و استفاده از روش ناپارامتريك ي براي محاسبه     
خانوارها به صورت صعودي، فراواني ) درآمد(بعد از مرتب كردن هزينه، )به چندبر لورنز

دست ه خانوارها را ب ي چنين فراواني نسبي تجمعي هزينه نسبي تجمعي خانوار و هم
براي داده هاي طبقه .  زير ضريب جيني محاسبه مي شود ي آورده، سپس از رابطه

همانند بسياري از (ر ايرانكه داده هاي توزيع هزينه د بندي شده با توجه به اين
هاي ارائه  گونه كه در جدول يعني، همان. به صورت گروهي و بي پايان است) كشورها

شده توسط مركز آمار ايران مشاهده مي شود، حد باالي رديف آخر بدون انتها يا باز 
براي رفع اين مشكل به ساده ترين شكل ممكن حد باالي آخرين رديف دو برابر . است

  .3ي رديف قبل در نظر گرفته شده استحد باال
زير به دست مي آيد، كه در آن  ي ضريب جيني با استفاده از نرم افزار اكسل از رابطه

ix  فراواني نسبي تجمعي خانوار وiy  فراواني نسبي تجمعي هزينه خانوارهاي رديف
  4:مي باشد iيا طبقه 

1

1 1
0

1 ( )( )
k

i i i i
i

G y y x x


 


     

 
 
 
 



  
 1392نيمه ي  دوم  ، 16ي  ، سال هشتم، شمارهاقتصاد كالن  پژوهشنامه ي. .................................20

 

  ورد ضريب جيني با روش پارامتريكآبر -3-2
ورد ضريب جيني با روش پارامتريك، آالگوي مورد استفاده در اين پژوهش براي بر     

آزمون  از سوي، كه خوبي برازش آن است) 2003( الگوي پيشنهاد شده توسط ابونوري
  :اين الگو به صورت تابع توزيع زير معرفي شده است. ييد شده استأهاي مختلف ت

1/( ) 1 1/ (1 ) (1 4)gF Y sY     
فراواني نسبي تجمعي واحدهاي  آماري دريافت كننده درآمد تا  YF)(كه در آن 

. ضريب جيني متناظر با منحني لورنز را نشان مي دهد gپارامتر . مي باشند Yسطح 
مي توان ) OLS(1ورد پرامترهاي اين الگو از روش حداقل مربعات معموليآبراي بر

  : دن، مي توان آن را به صورت زير نوشتكربا خطي . دكراستفاده 
  ( ) / 1 ( ) (1/ ) (2 4)Ln F Y F Y Lns g LnY     

 مي توانبنابراين،   )(1/)( YFYFLn  با روش حداقل  YLn)(را بر حسب  
رفع مشكل خودهمبستگي با روش حداقل  برايمربعات معمولي و در بعضي استان ها 

ضريب جيني به دست آمده از برازش الگو . دكرورد آبر) ILS(2مربعات تكراري
ت خالصه شده اس شماره ي چهارناپارامتريك به صورت طبقه بندي شده در جدول 

  ).تر در جداول پيوست نمايش داده شده است جزئيات بيش(
  اطالعات توزيع هزينه در استان هاي ايران  -3-3

ها از گزارش هاي بررسي  ورد شاخص نابرابري درآمدي به تفكيك استانآبراي بر     
 1385-1379 ي خانوارهاي شهري و روستايي مركز آمار ايران در دوره ي بودجه

به تفكيك شهري (مركز آمار ايران با نمونه گيري از تعدادي خانوارها. تاستفاده شده اس
دست آمده، خانوارها را در گروه هاي ه در هر استان، بر اساس نتايج ب) و روستايي

به دليل دوگانگي فاحش اقتصاد ايران، مركز . مختلف درآمدي و هزينه اي جاي مي دهد
شهري و روستايي در هر استان انجام داده  آمار ايران نمونه گيري را به تفكيك مناطق

) درآمد(ها در كل بايد داده هاي توزيع هزينه  براي برآورد ضريب جيني استان. است
براي تركيب داده هاي گروه : دكرمناطق شهري و روستايي هر استان را باهم ادغام 

سبت ، از ن)1376و1371(هاي فاصله اي، به پيروي از ابونوري بندي شده در جدول

                                                 
1-Ordinary Least Squares  
2-Iterative Least Squares  
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 صورت زير استفاده شده استه عداد  خانوارهاي شهري و روستايي در هر استان بت
  :)1385(ابونوري و خوشكار

)2(,)1(1
i

i
iii OHN

UHN
UHRUHRRHR   

iUHRو  iUHNكه در آن ها   به ترتيب تعداد و نسبت خانوارهاي شهري و روستايي  
نسبت خانوارهاي روستايي  iRHRو   iتعدادكل خانوارهاي استان i، iOHNدر استان 
به ترتيب تعداد خانوارهاي  KRHNi)(و  KUHNi)(اگر . بوده است iدر استان 

به ترتيب  iRNو  iUNو  iتاناز اس Kنمونه شهري و روستايي در گروه هزينه اي 
فراواني ) I(باشند، ميانگين وزني iحجم خانوارهاي نمونه شهري و روستايي در استان 

  :را مي توان به صورت زير به دست آورد iنسبي خانوارهاي شهري و روستايي در استان
   )3()/)(()/)( IIIIIII RHRRNKRHNUHRUNKUHN   

با استفاده از ميانگين وزني فراواني نسبي خانوارهاي شهري و روستايي در گروه هاي 
در ) شهري و روستايي( مختلف هزينه اي مي توان فراواني نسبي تجمعي كل خانوارها

. ضروري است) 3(اشاره به دو نكته در مورد استفاده از فرمول. هر استان را به دست آورد
-1379 ي اد خانوارهاي شهري و روستايي در استان ها در دورهكه، تعد نخست آن

 ي نكته. 5است ، با استفاده از جمعيت و بعد خانوار در هر استان به دست آمده1385
خانوارها كه در نمونه گيري مركز  ي كه در سال هاي ياد شده حدود هزينه بعدي آن

براي تركيب تعداد . اوت استآمار ايران به كار رفته، در مناطق شهري و روستايي متف
خانوارهاي شهري و روستايي در هر گروه هزينه در استان ها با تقليل تعداد گروه هاي 

گروه هزينه اي حدود طبقات در مناطق شهري و  9گروه هزينه اي به  10هزينه از 
  .روستايي يكسان شده است

  
روش پارامتريك و به ) درآمد(نابرابري در توزيع هزينه ي ورد و مقايسهآبر  -4

  ناپارامتريك
ضريب جيني حاصل از روش پارامتريك و ناپارامتريك براساس ريزداده ها و داده هاي 

 شماره ي چهار و پنج هاي ايران در جدول طبقه بندي شده به تفكيك براي استان
  .تقديم شده است
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ريك  براي براورد ضريب جيني با روش پارامتريك و ناپارامت   -جدول شماره ي چهار 
  1385تا  1379ريزداده ها به تفكيك  استان ها طي سال هاي 

  ناپارامتريك  پارامتريك  روش
  سال

  85  84  83  82  81  80  79  85  84  83  82  81  80  79  استان

آذربايجان 
  0.4147  0.3948  0.4299  0.4020  0.4404  0.4347  0.4124  0.4633  0.4083  0.4854  0.4972  0.4829  0.4693  0.4299  شرقي

آذربايجان 
  0.3907  0.3844  0.3880  0.3967  0.4064  0.3962  0.3778  0.4306  0.4052  0.3864  0.4546  0.4200  0.4233  0.4230  غربي

  0.4060  0.4067  0.4016  0.4363  0.3813  0.4229  0.4258  0.4588  0.4466  0.4148  0.4858  0.4195  0.4087  0.4653  اردبيل
  0.4181  0.4283  0.4219  0.3823  0.4143  0.4434  0.4295  0.4966  0.4983  0.4867  0.4414  0.4890  0.5062  0.5158  اصفهان
  0.3622  0.3601  0.3681  0.3595  0.3996  0.3603  0.3521  0.3665  0.3802  0.3932  0.3733  0.4478  0.4006  0.4442  ايالم
  0.3624  0.3435  0.3698  0.4066  0.3639  0.3744  0.3817  0.3911  0.3625  0.3951  0.4095  0.3957  0.4824  0.3939  بوشهر
  0.41  0.4067  0.3808  0.3861  0.4049  0.4092  0.3986  0.4083  0.3814  0.3816  0.4096  0.4110  0.4222  0.4061  تهران

چهارمحال 
  0.3607  0.3563  0.3335  0.3655  0.3843  0.3756  0.3870  0.3640  0.3577  0.3507  0.4302  0.4360  0.4228  0.4129  و بختياري

  0.4465  0.4447  0.4390  0.4302  0.4703  0.4581  0.4464  0.4782  0.4723  0.4888  0.4905  0.5303  0.5190  0.5381  خراسان
  0.3687  0.3708  0.3554  0.2471  0.2711  0.2966  0.3341  0.3391  0.3227  0.3062  0.3369  0.2645  0.2896  0.3583  خوزستان
  0.3812  0.3965  0.3998  0.3786  0.4209  0.4163  0.4540  0.4084  0.4354  0.4218  0.4141  0.5152  0.4853  0.5107  زنجان
  0.3806  0.3803  0.3724  0.3564  0.3374  0.3962  0.3796  0.3934  0.3840  0.3498  0.4159  0.5144  0.4845  0.4690  سمنان

سيستان و 
  0.4079  0.4066  0.4359  0.4643  0.4603  0.4667  0.4482  0.4207  0.4097  0.4617  0.4463  0.4614  0.4726  0.4402 بلوچستان

  0.4030  0.4096  0.4020  0.3619  0.3856  0.3706  0.4021  0.4597  0.4314  0.4286  0.3791  0.4094  0.4456  0.4529  فارس
  0.3852  0.3738  0.3555  0.3774  0.3682  0.4058  0.4209  0.4119  0.3867  0.3694  0.4634  0.4371  0.4136  0.4048  قزوين
  0.4015  0.4018  0.3954  0.3456  0.3953  0.4493  0.2999  0.4132  0.4449  0.4369  0.3770  0.4386  0.4448  0.3377  قم

  0.3505  0.3737  0.3554  0.3813  0.3918  0.3936  0.4021  0.3966  0.3738  0.3546  0.3742  0.4145  0.4385  0.4499  كردستان
  0.4533  0.4214  0.4185  0.4179  0.4215  0.4136  0.4364  0.4752  0.4895  0.4740  0.4461  0.4763  0.4623  0.4734  كرمان
  0.4207  0.3879  0.4123  0.3790  0.4084  0.4178  0.3786  0.4364  0.4050  0.4171  0.4039  0.4452  0.4477  0.4721  كرمانشاه

كهكيلويه 
و 

  بويراحمد
0.5112  0.5004  0.4322  0.3981  0.4443  0.4688  0.4726  0.4494  0.4289  0.4025  0.4046  0.4256  0.4362  0.4666  

  0.4434  0.4486  0.4497  0.4574  0.4526  0.4760  0.4618  0.4742  0.4775  0.4633  0.4827  0.4874  0.5366  0.5174  گلستان
  0.4229  0.4074  0.3612  0.3952  0.3940  0.4137  0.4246  0.4377  0.4137  0.3776  0.3601  0.4163  0.4746  0.4567  گيالن
  0.3770  0.3643  0.3421  0.3360  0.3611  0.3755  0.3670  0.4288  0.3822  0.3758  0.3576  0.4057  0.4076  0.4132  لرستان
  0.4245  0.4284  0.4082  0.3816  0.3998  0.3949  0.4037  0.4543  0.4348  0.4003  0.4165  0.4525  0.4348  0.4389  مازندران
  0.4319  0.4387  0.4577  0.3964  0.3891  0.4346  0.4205  0.4891  0.4972  0.4867  0.4642  0.4411  0.5027  0.5068  مركزي
  0.4348  0.4194  0.4328  0.3784  0.3909  0.4124  0.3493  0.4507  0.4780  0.4662  0.4025  0.4653  0.5076  0.4390  هرمزگان
  0.4231  0.4165  0.3865  0.3636  0.3876  0.4040  0.4751  0.4620  0.4762  0.3879  0.4733  0.4124  0.4475  0.4951  همدان
  0.4032  0.4277  0.3724  0.3863  0.4545  0.4397  0.4341  0.4824  0.4781  0.4830  0.5078  0.5716  0.4670  0.5083  يزد

  

  
  
  
  
  
  
  



  
 23........................... درآمد با روش هاي پارامتريك برآورد و مقايسه ي نابرابري توزيع

 
 

براورد ضريب جيني با روش پارامتريك و ناپارامتريك براي  -جدول شماره ي پنج 
  1385تا  1379داده هاي طبقه بندي شده به تفكيك  استان ها طي سال هاي 

  
  ناپارامتريك  پارامتريك  روش

  سال
  85  84  83  82  81  80  79  85  84  83  82  81  80  79  استان

آذربايجان 
  0.4041  0.4559  0.3974  0.3922  0.4298  0.4262  0.4104  0.4712  0.5496  0.4629  0.4479  0.4783  0.3909 0.4200  شرقي

آذربايجان 
  0.3935  0.4456  0.3662  0.4059  0.3958  0.3898  0.3642  0.3800  0.4243  0.3537  0.4646  0.4287  0.3295 0.3900  غربي

  0.3888  0.4580  0.3517  0.3924  0.3863  0.3920  0.4051  0.4722  0.4765  0.4547  0.5352  0.4253  0.3506 0.4566  اردبيل
  0.3991  0.4616  0.4198  0.3874  0.4023  0.4518  0.4199  0.4631  0.5189  0.4572  0.3933  0.4026  0.4949 0.4538  اصفهان
  0.3617  0.4282  0.3589  0.3699  0.4023  0.3850  0.3817  0.3444  0.4060  0.3946  0.4003  0.4436  0.4130  0.3822  ايالم
  0.3424  0.4138  0.3750  0.3667  0.3779  0.3671  0.3701  0.4176  0.4084  0.4127  0.4148  0.4056  0.3721  0.3402  بوشهر
  0.5725  0.4276  0.3952  0.3724  0.3986  0.4229  0.4161  0.3646  0.4036  0.3557  0.3289  0.3925  0.4006  0.4046  تهران

چهارمحال 
  0.3668  0.4243  0.3381  0.3711  0.3828  0.3711  0.3646  0.3640  0.4292  0.3373  0.3493  0.2899  0.3537  0.3569  و بختياري

  0.4435  0.4973  0.4355  0.4274  0.4627  0.4339  0.4272  0.5678  0.5123  0.4786  0.4492  0.4963  0.3818  0.4265  خراسان
  0.3663  0.4163  0.3481  0.2664  0.2847  0.2976  0.3442  0.4016  0.3991  0.3753  0.2360  0.2824  0.3049  0.3718  خوزستان
  0.3864  0.4668  0.3955  0.3931  0.4233  0.4128  0.4246  0.3953  0.5013  0.4223  0.4229  0.4927  0.4788  0.4699  زنجان
  0.3895  0.4235  0.3572  0.3733  0.3410  0.3866  0.3560  0.359  0.4542  0.3642  0.3867  0.3423  0.2542  0.3312  سمنان

سيستان و 
  0.4207  0.4657  0.4254  0.4420  0.4413  0.4402  0.4254  0.4749  0.5167  0.4662  0.5144  0.4847  0.5069  0.3136 بلوچستان

  0.3815  0.4489  0.3778  0.3337  0.3729  0.3776  0.3855  0.4749  0.4785  0.4123  0.3971  0.3848  0.3984  0.4218  فارس
  0.3760  0.4430  0.3714  0.3840  0.3710  0.3967  0.40  0.4677  0.4249  0.4137  0.4508  0.3324  0.3791  0.4217  قزوين
  0.3805  0.4359  0.3779  0.3562  0.3975  0.3806  0.3047  0.3776  0.5025  0.3319  0.3713  0.3798  0.3658  0.2852  قم

  0.3576  0.4172  0.3391  0.3480  0.3876  0.3574  0.4029  0.4178  0.4215  0.3485  0.3667  0.4030  0.3241  0.2488  كردستان
  0.4244  0.4700  0.4080  0.4206  0.4165  0.4047  0.4237  0.3778  0.4411  0.4578  0.5205  0.4729  0.3803  0.4801  كرمان
  0.4011  0.4523  0.3890  0.3889  0.4128  0.4237  0.3698  0.475  0.5132  0.4295  0.4345  0.4515  0.4511  0.3217  كرمانشاه

كهكيلويه 
و 

  بويراحمد
0.4829  0.3299  0.4261  0.3986  0.4819  0.4442  0.4879  0.4193  0.4028  0.4172  0.4066  0.4263  0.4952  0.4426  

  0.4312  0.4934  0.4440  0.4451  0.4449  0.4676  0.4424  0.5763  0.5987  0.4278  0.5750  0.4830  0.5435  0.5232  گلستان
  0.4042  0.4590  0.3627  0.3790  0.3948  0.4040  0.4087  0.4247  0.4748  0.3743  0.4168  0.4075  0.4553  0.4471  گيالن
  0.3731  0.4428  0.3410  0.3434  0.3618  0.3825  0.3549  0.3831  0.4216  0.3754  0.3424  0.4019  0.4104  0.3829  لرستان
  0.3485  0.4608  0.3587  0.3448  0.3783  0.3643  0.3841  0.4305  0.5001  0.3841  0.4284  0.3979  0.3723  0.4208  مازندران
  0.4173  0.4783  0.4130  0.3859  0.3984  0.42  0.4090  0.4757  0.5629  0.5182  0.3973  0.4273  0.4734  0.4150  مركزي
  0.3989  0.4437  0.4451  0.4022  0.3919  0.3983  0.3394  0.4291  0.5009  0.5260  0.4927  0.3607  0.3177  0.2480  هرمزگان
  0.4153  0.4904  0.3763  0.3630  0.4073  0.4041  0.4188  0.4589  0.4810  0.3888  0.3943  0.4156  0.4305  0.3923  همدان
  0.3810  0.5003  0.3590  0.3661  0.4251  0.4183  0.4109  0.5138  0.5206  0.2925  0.3874  0.4829  0.3926  0.3456  يزد

يز داده ها و داده هاي طبقه بندي شده و با استفاده از نرم افزار با استفاده از ر: منبع
  .اكسل و ايويوز برآورد شده است
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 )2003(در روش پارامتريك ضريب جيني براساس الگوي ابونوري     
1/( ) 1 1 / (1 )gF y sy  اين  در.  برآورد شده است و با استفاده از نرم افزار ايويوز
) در داده هاي طبقه بندي شده(ولي حد باالي درآمد ) در ريزداده ها(درآمد y الگو

)و )F yدر روش  . فراواني نسبي تجمعي خانوارهايي كه تا آن درآمد دارند، است

صورت ه ناپارامتريك ضريب جيني ب
1

1 1
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     و با

  ).فراواني نسبي تجمعي خانوار استix.( دست آمده استه ر اكسل باستفاده از نرم افزا
ضريب جيني  شماره ي چهار و پنجهاي  با توجه به نتايج درج شده در جدول     
تر از  ورد شده با روش پارامتريك طبقه اي در بيش از نيمي از موارد بيشآبر

روش پارامتريك با ريزداده ها و  ميانمقايسه  ي بارهدر. ناپارامتريك طبقه اي است
 زهاي باال روش پارامتريك بيش ا ناپارامتريك، در اكثر موارد ذكر شده در جدول

آزاد (استفاده از توزيع درآمد مشاهده شده . ورد مي كندآناپارامتريك ضريب جيني را بر
 ميانري درآمد در درصد شاخص نابراب 62، بيش از)پارامتريك(يا برازش شده ) توزيع

با روش ناپارامتريك ) ضريب جيني(تر از شاخص نابرابري درآمد  استان ها را بيش
نتايج حاصل شده، همان طوري . ورد مي كندآ، بر)طبقه بندي شده و بدون طبقه بندي(

و همان طور كه انتظار مي رفت،  مي كند ييدأاشاره كرده را ت) 2003(كه ابونوري 
ده با روش ناپارامتريك  دچار كم شاخص هاي براورد ش

  . باشد مي (Underestimation)ورديآبر
درصد بيشتر از روش پارامتريك گروه  59.69روش پارامتريك بدون گروه بندي،     

هم چنين در مورد روش ناپارامتريك طبقه بندي شده و . ورد مي كندآبندي شده بر
اپارامتريك بدون طبقه بندي شده درصد از مواردي كه با روش ن 57بدون طبقه بندي، 

تر از  با استفاده از ريزداده ها محاسبه شده اند، ضريب جيني استان هاي مختلف را بيش
  .ورد كردندآروش ناپارامتريك طبقه بندي شده بر

     ضريب جيني با روش پارامتريك و  ي كه محاسبه است ن اين نكته نتايج حاصل مبي
تري از  ي به دليل استفاده از ريزداده ها و حجم بيشناپارامتريك بدون طبقه بند

هزينه يا درآمد، به تعداد خانوار هر استان چه  ي طبقه 10به جاي داشتن ( اطالعات 
، نسبت به طبقه بندي شده بسيار دقيق تر از طبقه )شهري و چه روستايي طبقه داريم

  .استبندي شده 
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ها  ميانگين و ميانه روش ي د، با مقايسهكه جدول زير نيز نشان مي دهگونه همان      
ييد اين مطلب كه روش ناپارامتريك شاخص ضريب جيني را كمتر از روش أدر ت

و هم چنين نشان مي دهد كه پراكندگي  مي گذارده صح ،ورد مي كندآپارامتريك بر
. استتر از روش ناپارامتريك  استان ها در روش پارامتريك بيش ميانضريب جيني در 

ضريب جيني با روش پارامتريك طبقه بندي شده به ترتيب مربوط  ي ينه و كمينهبيش
،پارامتريك بدون طبقه بندي 1382و خوزستان  1384به استان هاي گلستان در سال

و روش ناپارامتريك بدون طبقه بندي،  1381استان هاي يزد و خوزستان هر دو درسال
و  1385ه بندي شده، تهران در سال، ناپارامتريك طبق1382و خوزستان 1380گلستان

 .است 1382خوزستان در سال

  شاخص هاي مركزي براي روش هاي ذكر شده ي محاسبه  - شماره ي شش جدول
پارامتريك بدون روش

  طبقه بندي
ناپارامتريك بدون 

  طبقه بندي
  

پارامتريك طبقه 
  بندي شده

  

ناپارامتريك طبقه 
  بندي شده

  
 استان

  0.4011  0.4222  0.4007 0.4371 ميانگين
  0.3990  0.4211  0.4021 0.4387 ميانه

  0.040  0.0656  0.0361 0.0495 انحراف معيار
  0.5725  0.5987  0.4760 0.5716 بيشينه
  0.2664  0.2360  0.2471 0.2645 كمينه

  با استفاده از نرم افزار ايويوز: منبع
ايران حاصل از نمونه گيري  مركز آمار از سوي  رحال داده هاي منتشر شده ه به     

آن ) 2003، و1371ابونوري،(هاي الگوي  يكي از مزيت. استاست و داراي خطاي معيار 
  :است كه توانست واريانس ضريب جيني را به صورت زير بدست آورد

 24 2
1/ 1/( ) (1 ) (2 ) (1 ) g gVar g g g g g        

يني، مي براورد واريانس ضريب ج در صورت .است 1معرف تابع دي گاما كامل نماد 
  .دكرورد فاصله اي ضريب جيني جامعه را نيز اجرا آو بر نتوان آزمون معنا دار بود

كاربرد الگوي ناپارامتريك براي داده هاي طبقه بندي شده با خطاي زياد همراه       
درآمد آخر توزيع  ي اول و حد باالي طبقه ي قهبزيرا در اكثر موارد حد پايين ط ؛است

                                                 

1- 1

0

( )
( ) , ( ) t nd n
n in which n e t dt

dn
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در بعضي از موارد ميانگين طبقات در دسترس نيست كه به ناچار بايد از . بي انتها است
طبقات اول و  ي نماينده ي صورت،  محاسبه در اين.  طبقات استفاده كرد ي نماينده

  . آخر بدون قضاوت شخصي مقدور نمي باشد
ان در هفت سال، است 28 6در انجام روش پارامتريك، براي برآورد ضريب جيني      
مان تعداد بر ريزداده ها ه بار الگوي ابونوري بر داده هاي طبقه بندي شده و به 196

در  معنادار و شاخص خوبي برآزش الگوي مذكور در تمام موارد كامالً: برازش شده است
خوبي .  بوده استدرصد  99باالتر از ) درصد94(تمام موارد به استثناي استان ايالم

نتايج برآزش به .  درصد بوده است 99تا  77بين " حدودااين الگو بر ريز داده ها برآزش 
  .دليل حجم زياد، تنها براي داده هاي طبقه بندي شده پيوست شده است

  
  هانتيجه گيري و پيشنهاد- 5

ر توزيع درآمد به روش ناپارامتريك و هدف تحقيق حاضر ارزيابي شاخص نابرابري د      
براي اين منظور از داده هاي توزيع درآمد .  مقايسه آن با روش پارامتريك بوده است

صورت طبقه بندي شده براي ايران به ه صورت ريزداده ها، و به خانوارها ب) هزينه(
ه نتايج به دست آمد. استفاده شده است 1385-1379تفكيك استان ها طي سال هاي 

روش ناپارامتريك نسبت به پارامتريك ) 2003(حاكي از آن است كه طبق ابونوري 
روش پارامتريك با شناخت  ،در مقابل. ورد مي كندآضرايب جيني استان ها را كمتر بر

. نواخت فرض مي كند تابع توزيع درآمد جامعه، نابرابري درون هر گروه توزيع را غير يك
توزيع  ي گوي روش پارامتريك تاييد شود، براي مطالعهدر نتيجه، اگر خوبي برازش ال

بر ) بدون گروه بندي بر گروه بندي شده(درآمد استفاده از الگوهاي پارامتريك 
ناپارامتريك و هم چنين ناپارامتريك بدون طبقه بندي بر طبقه بندي شده ترجيح داده 

  .مي شود
ورد نابرابري در آجربي برنظري و ت ي گرچه هدف اصلي در اين تحقيق مقايسه      

به روش ناپارامتريك و پارامتريك بوده است، توجه به ميزان ) درآمد(توزيع هزينه
  .نيز مفيد خواهد بود 1385-1379نابرابري در ايران به تفكيك استان ها طي سال هاي 

ضريب جيني استان گلستان در سال  4هاي درج شده در بخش  با توجه به جدول      
 0.2360و 0.5987به ترتيب با ضريب جيني 1382ستان خوزستان در سال و ا 1384
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باالترين وپايين ترين سطح نابرابري را در بين استان هاي ديگر و سال هاي مورد تحقيق 
  .)روش پارامتريك با استفاده از داده هاي طبقه بندي شده(دارا هستند

به كارگيري . ها ميسر شده است با پيشرفت فناوري اطالعاتي، استفاده از ريزداده      
. اين نوع از داده ها يافته هاي دقيق تري را در اختيار پژوهش گران قرار مي دهد

هنگام سازي ريزداده ها براي بررسي هاي اقتصادي ه پيشنهاد مي شود جمع آوري و ب
بنابراين، توصيه مي شود مركز آمار ايران با امكانات تحت مديريت خود، . گسترش يابد

اين اطالعات خام را به صورت ريزداده هاي قابل خواندن با بسته هاي نرم افزاري متدوال 
جمع آوري  ميانساله  2تر اين شكاف  ، و با سرعت و دقت بيشندمانند اكسل فراهم ك

  . و انتشار اطالعات را كاهش دهد
  :يادداشت ها

ايد مقدار ابتدايي ب) به جاي ميانگين طبقات(براي محاسبه ي نماينده ي طبقه ها-1
. طبقه ي اول و مقدار انتهايي طبقه ي آخر با قضاوت هاي موضوعي حدس زده مي شد
  .بديهي است كه ضريب جيني به اين نقاط حساس بوده و با تورش شديد همراه مي شد

اطالعات خام خريداري شده از مركز آمار ايران به علت حجم زياد به صورت فشرده  -2
براي استخراج داده : قابل خواندن با نرم افزار اكسس و اكسل استاست و ) زيپ شده(

  .استفاده كرد هاي مورد نياز به صورت آسان تر مي توان از نرم افزار اكسس
براي بحث پيرامون اين نكته و رفع منطقي مشكل در صورت عالقه به اسمعيل  -3

مجله ي علوم اجتماعي به ترتيب در مجله ي برنامه و بودجه يا ) 2003-1371(ابونوري 
  .و انساني دانشگاه شيراز مراجعه كنيد

  .مراجعه شود) 1386(براي توضيح ساده تر به ابونوري -4
داده هاي بعد خانوار استان ها با فرض برابري بعد خانوار نمونه با بعد خانوار جامعه،  -5

ان ها به تفكيك است) توسط تعداد افراد خانه وار( از نتايج آمار گيري بودجه ي خانوار
  مناطق شهري و روستايي استخراج شده است

بوده است، درحالي كه  1379دوره ي زماني مورد بررسي در تحقيق حاضر از سال  -6
بنابراين، . انجام شده است 1382استان در سال  30به  28تقسيم بندي استان ها از 

  .استان ارزيابي شده است 28توزيع درآمد در ايران به تفكيك 
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