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  چکیده
ضـریب   ازجملـه نابرابري درآمد  هايتغییر گیري اندازه هاي رفاه اجتماعی و ترین شاخص این مطالعه برخی از مهمدر 

شکاف مصرف شـهر و روسـتا و    واقعی خانوار، ۀسران ۀهزین شاخص رفاه اجتماعی، ها، ضریب انگل، نسبت دهک جینی،
 شـده   محاسـبه  1384-1390هـاي   نه و درآمد خانوارهـا در طـی سـال   کشور با استفاده از آمار هزی روستاهاي خط فقر در 

در  در منـاطق روسـتایی   شـده  محاسـبه هاي  آمد بر اساس شاخصدهد که روند نابرابري در هاي تحقیق نشان می یافته. است
داشـته   چشـمگیري کـاهش   1390 در سـال داراي نوسان بـوده و   یبررس ةدورطی طح کشور و استان خراسان شمالی درس

همچنین نتایج  .دهد نشان می شده یبررس ةدورمد را طی آکشور توزیع نابرابر در استان خراسان شمالی در مقایسه با .است
 در سـطح کاهشـی   يرونـد ، بررسـی شـده   هـاي   در طی سال مناطق روستایی هاي رفاه اجتماعی شاخصدهد که  نشان می

بـدتري   وضـعیت  ،ان خراسـان شـمالی در مقایسـه بـا کشـور     اسـت  روسـتاهاي   وخراسان شمالی و کشور داشته است استان 
 زیـاد  نرخ اصلی این افزایش، هاي دلیل خط فقر روندي افزایشی داشته که یکی از همچنین . اند رفاه خانوار داشته هنیدرزم

  .تورم بوده است
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  مقدمه
عد درآمد یک ب ۀعادالناي برقراري عدالت اقتصادي است که توزیع  هاي هر جامعه ترین هدف مهم زا یکی

 تـاریخی،  ۀپیشـین بـا   سـه یدر مقا 1960 ۀدهـ بسیاري از کشورهاي جهـان سـوم کـه در     .شود مهم آن را شامل می
بسـیار کمـی بـراي مـردم      ةدفایـ دریافتند که چنین رشـدي   جیتدر به را تجربه کرده بودند، زیاديهاي رشد  نرخ

براي زیادي  يها تالش. )1981مازومدار، ( است داکردهیپفقیرشان داشته  و تضاد طبقاتی در کشورشان افزایش 
 اسـت  اسـتفاده شـده   نظـري و عملـی    صـورت  بـه هاي مختلفی  در این راستا روش و گرفته انجامحل این مشکل 

اقتصادي توزیع نابرابر درآمد یکـی از   هاي،  هینظر ازبرخی  ا بربن ).2001و باولز و همکاران،  2006اسکوزورا، (
اجتماع اشباع شدنی نیست  ضعیفو دلیلشان هم این است که نیازهاي قشر  بودهاصلی رشد اقتصادي  هاي شرط

 ،کننـد  تمـامی درآمـد خـود را صـرف خریـد کـاال مـی        درآمـد  کـم قشـر   ،و چنانچه توزیع درآمـد برابـر باشـد   
چنانچـه  . کننـد  مـی  انـداز  پـس و مازاد درآمدشان را  کردهخود را برطرف  ۀاولینیازهاي  مرفه قشر که یدرصورت

گوینـد کـه تجربـه در     امـا مخالفـان ایـن نظریـه مـی     ؛ شـود  مـی رشد اقتصادي تسـریع   ،توزیع درآمد نابرابر باشد
 کـردن،  انـداز  پسجاي  هبدرآمد خود را  ۀاضافاست که ثروتمندان این جوامع  نشان داده  افتهین توسعهکشورهاي 

وري باعث ضعف جسمانی و کاهش بهره فقیراندرآمد کم . کنند صرف خرید کاالهاي تجمالتی و لوکس می
 همچنـین . شـود  کـاهش درآمـد ملـی مـی     جـه یدرنتو این خود باعث کاهش میزان تولید و  شود میکاري ایشان 

خود  ۀنوب بهکه این امر  شدهوري ساخت داخل باعث افزایش تقاضا براي کاالهاي ضر تهیدستانافزایش درآمد 
 مشارکت براي مردم روانی هاي انگیزه افزایش باعث برابر درآمد و توزیع شود میباعث افزایش اشتغال و تولید 

اسـتراتژي   ةعمـد  هـاي  هـدف  امروزه بهبود در توزیع درآمد و مبارزه بـا فقـر جـزء    .شود می اقتصادي ۀتوسعدر 
 هـاي  پـژوهش در  ).1384، تودارو( شود وب میسها مح ترین وظایف دولت اعی و از مهماقتصادي و اجتم ۀتوسع

 ۀدرجـ به مقدار تولید سرانه و از طرف دیگـر بـه    طرف کیازفقر و محرومیت را مسئلۀ  توان یمکالن اقتصادي 
  )1371 ،عظیمی( تعادل در الگوي توزیع درآمد مرتبط کرد نبود

 ۀتوسـع  رونـد  درآن در نواحی جغرافیـایی کشـور تفـاوت شـدیدي را      يها رساختیزدر کشور ما توسعه و 
 ۀتوسعیا  اي منطقه يزیر برنامهاهداف کلی  که ییازآنجااست و  کردهدر مناطق روستایی آشکار  ژهیو به ،مناطق

بـراي دسـتیابی بـه     ،جامعـه اسـت  مردم رفاه و ثروت در بین  ۀعادالناقتصادي برقراري عدالت اجتماعی و توزیع 
است  اي نیاز به شناخت میزان نابرابري درآمد و میزان رفاه اجتماعی و فقر ضروري فوق در هر جامعه هاي دفه
خت میزان نابرابري درآمـد و رفـاه   شنا تواند روستایی میتوسعۀ شروع توجه به ۀ نقط .)1389عربی و همکاران، (

زیـرا ایـن شـناخت بـه     ؛ ی باشـد روسـتای  ۀجامعـ گیـري سـطح رفـاه     هاي مختلف انـدازه  با استفاده از روش ها آن
رسیدن به را براي هاي اجرایی و اقدامات عملی  راهبردها و سیاست ،کارگزاران دیگرگذاران، مدیران و  سیاست
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  .دهد پایدار نشان میتوسعۀ 

بعد از استان سیستان و بلوچستانداراي بیشترین درصد استان خراسان شمالی  1390نتایج سرشماري  براساس
هـاي   از بـدتر بـودن اغلـب شـاخص    روستایی استان حـاکی   ۀتوسعبررسی وضعیت  .استدر کشور  ینیتانشروس

بخـش کشـاورزي کـه     ،نمونـه  عنـوان  بـه  .)1391استانداري خراسان شمالی، ( استاستان نسبت به کشور توسعۀ 
بودن  استان و پایین این بخش در ةافزود ارزشدهد، کاهش سهم اشتغال و  عمده اشتغال روستائیان را تشکیل می

 مـرغ  تخـم و  29، گوشت مرغ 25، شیر 28، گوشت قرمز 20باغی  ،24زراعی ( تولید محصوالت کشاورزي ۀرتب
رسـد نـابرابري    به نظـر مـی   وندارد اقتصاد روستایی استان خراسان شمالی وضعیت مطلوبی  که دهد یمنشان ) 27

وضـعیت  مطالعـۀ  ایـن امـر      . نامناسب استبت به کشور نس استان خراسان شمالی روستاهاي درآمد و سطح رفاه 
  .کند میکشور را ضروري  هاي دیگر قسمت با  آنمقایسۀ نابرابري و رفاه اجتماعی در روستاهاي این استان و 

در سـایر منـاطق کشـور    نـابرابري درآمـد و رفـاه اجتمـاعی      متعددي بـه بررسـی  هاي  پژوهشنیز  نیازا شیپ
ایـران قبـل از   روسـتاهاي  و شـهرها  خود به بررسـی نـابرابري درآمـد در    مطالعۀ ، در )1974( 1پسران. اند پرداخته

طرازکار . دهد یمرا نشان  1348-1349هاي  افزایش ضریب جینی طی سال ،ایج تحقیقنت. انقالب پرداخته است
در  1379سـال   هاي رفاه اجتماعی و توزیع درآمد را براساس آمارهـاي  خود شاخصمقالۀ ، در )1383(و زیبایی 

درآمـد و شـکاف فقـر در    عادالنـۀ  نتایج این تحقیق نشان داده است که توزیع . اند و شهري محاسبه کرده روستا
توزیع درآمـد در  تغییرهاي  خود به بررسی مطالعۀ ، در )1383(ارسالن بد . مناطق روستایی بیشتر از شهري است

هاي قبـل و   را در نابرابري توزیع درآمد در طی سال ییزهایوخ افتو شهر پرداخته است نتایج این تحقیق  روستا
توزیـع فقـر بـین خانوارهـاي      ةنحـو  تحقیقشـان در  ،)1384( خدادادکاشی و بـاقري . دهد بعد از انقالب نشان می

 ةدوربیـانگر آن اسـت کـه در طـی      هـا  آن نتـایج پـژوهش  . اند دهکر یبررسرا  1379-1381هاي  ایرانی طی سال
 روسـتائیان رونـد نزولـی    سـهم فقـر  از کل فقر کشور بیش از شهرنشینان بوده است و  روستائیان سهم فقر مطالعه

 1368-1383هـاي   فقر در اسـتان سـمنان طـی سـال    مطالعۀ اي به  ، در مقاله)1387(ابونوري و مالکی . داشته است
هـاي فقـر منـاطق     و شاخصنتایج تحقیق نشان داد که خط فقر شهري همیشه بیشتر از روستایی بوده . اند پرداخته

نسـبی   طـور  بـه دوم و سـوم   يهـا  برنامـه  یدر طـ اول افزایش و برنامۀ  یدر ط ،استان سمنان در روستایی و شهري
خـود بـه بررسـی نـابرابري درآمـدي در ایـران در طـی        مقالۀ ، در )1387(راغفر و ابراهیمی . کاهش داشته است

 یبررسـ دورة که روند نابرابري درآمـد در طـی    شده دادهنشان در این مطالعه  .اند پرداخته 1385-1363هاي  سال
با عنوان بررسی وضعیت فقر مطلق در ایـران در   در تحقیقی ،)1392( کریمیو ارشدي  .داراي نوسان بوده است
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خط فقر  ،در این تحقیق. انددهکر یبررس ایران را  شهرها و روستاهاي وضعیت فقر در  طی برنامه اول تا چهارم،
 هـاي کـل  درصـد هزینـه   66و خط فقر نسبی نیـز از طریـق   ) کالري 2300( مناسب ۀتغذیغذایی بر اساس  مطلق

میزان فقر مطلق و نسـبی در   دهد کهنتایج تحقیق نشان می. است آمده دست بهخانوار ) خوراکی و غیرخوراکی(
بررسـی توزیـع    بااي  مطالعه ، در)1392(فر جمشیدي و سلیمی. از مناطق شهري بوده است بیشترمناطق روستایی 

در طـی   داد نشـان  1385-1390هـاي   درآمد خانوارهاي شهري و روستایی استان خراسان رضـوي در طـی سـال   
بـا در نظـر    .ثابـت بـوده اسـت    شـده  یبررسهاي و روستا شهرها و سطح رفاه در کاسته از نابرابري درآمد  ،دوره

شـده   اسـتفاده هاي درآمدي و سـطح رفـاه اجتمـاعی    نابرابري گیرياندازه منظور بهارهاي مختلفی که معی داشتن
 وضعیت رفاه اجتماعی در  که نابرابري درآمد و اصوالًاست  سؤالیی به این گو پاسخ است، هدف از این مطالعه

  مقایسه با کشور چگونه بوده است؟در  1390-1384هاي  طی سال در ،استان خراسان شمالی روستاهاي

  روش تحقیق
). 2000فیجینـی،  ( شـوند  دستوري تقسیم میو  گیري نابرابري به دو گروه اثباتی هاي اندازه روش یطورکل به
ایـن  . کنـد  آماري توزیع نابرابري شـروع مـی   لیوتحل هیتجزشود که از  اثباتی نامیده می دلیل به این اثباتی روش

 ریپـذ  آزمـون براساس شـواهد تجربـی   کار دارد که سرو پذیر و تحقیق ها واقعیت نی بر مبتهایی  موضوع روش با 
قواعـد   ۀهمـ شـود کـه توانـایی توصـیف      گیري می هایی اندازه نابرابري با استفاده از شاخصدر این روش . باشد

معیـار نـابرابري بحـث خـود را شـروع       يجا بهاز ارزش اجتماعی نابرابري  دستوريروش . اساسی را داشته باشد
کـه ترجیحـات جامعـه را     شـود میمشخص  (swf) 1تابع رفاه اجتماعیبا  در این روش ارزش اجتماعی .کند می

بیشـتر از   xشود اگر و فقط اگر رفاه اجتمـاعی   ترجیح داده می yبه جامعه  xدر این روش جامعه . کند میترسیم 
قر فگیري نابرابري درآمد، رفاه اجتماعی و  هاي اندازه شاخص نیتر مهم .)2000، 2فیجینی( باشد yرفاه اجتماعی 

  .استبه شرح زیر  استفاده شده، و اصولی در این تحقیق براساس دو روش اثباتی  که

  نسبت محرومیت
 درصد  20براي مثال نسبت بین سهم درآمدي که . هر ترکیبی از معیار محرومیت را گویندنسبت محرومیت 

جعفــري ) (B(کننــد  مـی درآمـد کســب  پردرصــدي  20بــه سـهم درآمــدي کـه   کننـد،   مــیکسـب   درآمــد کـم 
  ):1371صمیمی،

rp yyB / )1 (                                                                                                                                           
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 Bي  دامنه .امنه آن بین صفر و یک استنوشت که د توان یمسهم درآمدي است که توسط : ryکه در آن
  :تواند به شکل دیگري نیز محاسبه شود که شکاف بین دو سهم درآمدي را نشان دهد می

 pr yy  )2(                                                                                                                                         

  ضریب جینی
که در شـکل   این شاخص نسبت مساحت بین منحنی لورنز. استترین شاخص نابرابري  رایج ،ضریب جینی

ریاضـی،   ازلحـاظ . دهـد  درجه نشـان مـی   45 رخطیزدرجه را به کل مساحت  45و خط  است شده داده، نشان 1
. اسـت   )زش مطلق اختالف هر جفت از درآمـد میانگین حسابی ار(جینی نصف اختالف میانگین نسبی ضریب 

تصـادفی از توزیـع    طـور  بهرود اختالف بین هر جفت از مشاهدات که  انتظار می ،باشد 4/0براي مثال اگر جینی 
  :)1974کمپرنون، (شود  زیر تعریف می صورت بهبرابر میانگین درآمد باشد که  8/0 شود، انتخاب می

)3(                                                                                                                         
i j ji YYNG .2/1 2    

بررسی  خانوارهاي هزینۀ میانگین : µ، شده بررسی تعداد خانوارهاي : Nضریب جینی،  Gکه در این فرمول 
  .است بررسی شده خانوارهاي  تک تکهزینۀ  :Y، شده

کـه بـه   انـد   کـرده  شـنهاد یپجینی ضریب براي  را فرمول دیگري محققان ،شده يبند گروههاي  با داشتن داده
  :است زیر شرح 

)...2.(/2/11 21
2

nnyyyNNG   )4 (                                                                    

nyyyyyکه در اینجا     .است 4321...

  ضریب انگل
ایـن  . شـود  مـی   اسـتفاده هایی است که در بررسی رفاه جامعـه   ترین شاخص انگل یکی دیگر از مهم ضریب

دهد که چه سـهمی   نشان می ،آید می دست بهمصرفی  يها نهیهزبه کل خوراکی  يها نهیهزخص که از نسبت شا
دهـد   نشان می ،ر باشدهر چه این ضریب بیشت. شودهاي اولیه و مواد خوراکی میف هزینهصر ،از درآمد خانوار

فقـر در   يها نشانهکی از شود که این خود یموارد خوراکی میهزینۀ وارها صرف که سهم بیشتري از درآمد خان
هاي خوراکی کمتر و سـهم   سهم هزینه گرید انیب بهباشد یا  تر کوچکبالعکس هرچه ضریب انگل  .استجامعه 
هـاي   بررسـی  چراکـه  ،بیانگر وضعیت بهتري اسـت  شد،یشتر باهاي خانوار ب هاي غیرخوراکی از سبد هزینههزینه
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از  هـا  آنهـاي خـوراکی    سهم هزینه ،یابدچه سطح درآمد خانوارها افزایش میاقتصادي نشان داده است که هر 
، تفریحات و سـرگرمی افـزوده   ، درمانغیرخوراکی نظیر بهداشت يها نهیهزو به سهم  افتهی کاهشسبد مصرفی 

دهد که سـطح رفـاه در آن جامعـه     نشان می باشد، تر کوچک يا جامعههر چه ضریب انگل در  نبنابرای .شود می
  ).1384نخجوانی، ( است بیشتر

  
 منحنی لورنز یک توزیع درآمد فرضی - 1شکل 

  
  شاخص رفاه اجتماعی

ن، سـ ( دهـد  بین درآمد سرانه و میزان نـابرابري در توزیـع درآمـد را نشـان مـی      ۀرابطشاخص رفاه اجتماعی 
از معیار درآمـد   ،یکی از معیارهاي توزیع درآمد عنوان بهاین شاخص عالوه بر استفاده از ضریب جینی  ).1974

وجود دو معیار بسیار مهـم   دلیل بهپس  .کندمیترین معیارهاي رفاه استفاده  یکی از مهم عنوان به سرانه واقعی نیز
هـا در   ارزیابی رفاه جامعه در اسـتان  ۀمقایس يها شاخصن تری که در رفاه جامعه نقش زیادي دارند، یکی از مهم

خط فقر عبارت است از مخارجی که یـک فـرد در   ) 1998( 1راولیون ةعقیدبه  .استختلف م يها مهرومومطی 
که به ایـن سـطح رفـاه     کسانی. شود و مکان معین براي دسترسی به یک سطح حداقل رفاه متحمل می زمان کی

. شوند و کسانی که به این سطح حداقل رفاه دسترسـی دارنـد، غیـر فقیـر هسـتند      لقی میدسترسی ندارند، فقیر ت
ـ  ،فقیرغیرمردم از  ها آنفقیر و تشخیص  گیري فقر و تعیین افراد براي اندازه نـام خـط    هبه یک آستانه یا مالك ب

  .کردیات تعریف ح ۀادامتوان براساس واحد پولی و حداقل مخارج براي  این آستانه را می. استفقر نیاز 

  هاي وقوع فقر شاخص
بـه روش سـنتی    کـه  چنـان  آن ،تر از صرف نداشتن پـول دارد، بـروز کلـی آن    فقر مفهومی وسیع که یدرحال

                                                                                                                                                  
1- Ravallion 
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فقـري اسـت کـه     رخطیـ ز هـا  آنکند که درآمد یـا مصـرف    اشاره به درصدي از مردم می ،شود گیري می اندازه
هاي مختلـف زیـر    این خط فقر ممکن است به روش. است آمده دست بههاي استاندارد زندگی  برحسب شاخص

  :)1384خدادکاشی و باقري، ( تعریف شود

شـود کـه بایـد یـک حـداقلی از نیازهـاي خـوراکی و         در ایـن روش فـرض مـی   : روش نیازهاي اساسـی  -1
 .کند را تأمین می الزماین سبد حداقل، حداقل سطح درآمد یا مصرف . غیرخوراکی تأمین شود

سـایر  (همواره یک نسبت ثابتی بین مخـارج خـوراکی و درآمـد     ،براساس این روش: 1ت غذاروش نسب -2
هاي واقعی براي تعیین خط فقر و اجتنـاب از مشـکالت تعیـین     این روش از الگوي هزینه. برقرار است) ها هزینه

 .کند حداقل نیازهاي غذایی استفاده می

وضـعیتی از محرومیـت نسـبی     صـورت  بـه فقـر را   ایـن روش : درآمـد ) میـانگین (روش درصدي از میانه  -3
میانه یـا نمـاي توزیـع درآمـد مشـخص شـود و        ماننددر این روش باید یک شاخص درآمدي . کند توصیف می

 .خط فقر لحاظ شود عنوان به) نما(میانه  ةاندازدرصد  60یا  50سپس 

 کمترین صدك توزیـع   برحسبشوند و  بندي می درآمد رتبه برحسبدر این روش افراد : روش صدك -4
 .شوند شناسایی میفقیران

کمی بـراي خانوارهـاي روسـتایی     صورت بههاي رفاه اجتماعی، توزیع درآمد و فقر  شاخص ،در این مطالعه
هـا   ایـن شـاخص  محاسـبۀ  به ایـن منظـور بـراي    . است شده لیتحلاستان خراسان شمالی و سطح کشور محاسبه و 

، ضـریب انگـل، خـط فقـر،     هـا  دهـک اف مصرف شهر روستا، سهم ، نسبت شکها دهکضریب جینی، نسبت (
درآمـد خانوارهـاي روسـتایی مرکـز     -طرح هزینه يها دادهاز ریز ) شاخص رفاه اجتماعی و هزینه واقعی خانوار

 1390کل کشور و استان خراسان شمالی در سال ۀ نمونتعداد خانوارهاي روستایی . است شده استفادهآمار ایران 
 يافـزار  نـرم بسـتۀ  هـا از   شاخصمحاسبۀ ها و  داده لیوتحل هیتجزبراي . استبوده خانوار  679و  19786به ترتیب 

Excel  وSpss است شده استفاده.  

  نتایج و بحث
و خراسـان شـمالی،    هاي نابرابري درآمد و رفاه اجتماعی در منـاطق روسـتایی کشـور    شاخصمحاسبۀ براي 

خانوار مبناي اصـلی محاسـبه قـرار     يها نهیهزشود، زان واقعی گزارش میار کمتر از میاینکه درآمد خانو لیدل به
                                                                                                                                                  
1- Food- ratio approach 
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 روستاهاي ، میزان ضریب جینی1جدول . است شده دادهنشان زیر هاي  و شکلها  جدولگرفت که نتایج آن در 
ضـریب جینـی در    ،شـود  یمـ کـه در جـدول مشـاهده     طور همان. دهد استان خراسان شمالی و کشور را نشان می

ایـن شـاخص کـاهش     1390 در سـال و اسـت   داراي نوسـان  یبررسدورة اسان شمالی و کشور در طی استان خر
کـه   دهـد  یمـ ضریب جینی اسـتان و کشـور نشـان    مقایسۀ . دهدرا در سطح استان و کشور نشان میبسیار زیادي 

شـمالی بیشـتر از   و میزان نابرابري درآمد در استان خراسان بوده ضریب جینی استان شبیه کشور تغییرهاي روند 
  .استسطح کشور 

  1390- 1384 سالهايدر طی  ضریب جینی مناطق روستایی استان خراسان شمالی و کشور ۀمقایس -1 جدول
 عنوان  1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390

 ضریب جینی استان خراسان شمالی 394/0 396/0 394/0 383/0 392/0 387/0 351/0

 ضریب جینی کشور 389/0 400/0 391/0 379/0 382/0 381/0 339/0

  تحقیق يها افتهی: مأخذ                  
  

. دهـد  یمـ خانوارهاي روستایی استان خراسـان شـمالی و کشـور را نشـان      يا نهیهزها  ، نسبت دهک2جدول 
، نسـبت دو  شـود  یمـ کـه در جـدول مشـاهده     طـور  همـان . استضریب جینی  نتایج این شاخص همانند شاخص

 39/5 بـه  1384برابـر در سـال    76/8به دو دهک فقیرترین در سطح اسـتان از   خانوارهاي روستاییتر  مرفهدهک 
  .است افتهی کاهش 85/5به  6/7مقدار این شاخص در سطح کشور از  ،افتهی کاهش 90برابر در پایان سال 

  روستایی استان خراسان شمالی و کشور ۀجامعدر نسبت درآمد  ۀمقایس -  2جدول 
 عنوان 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390

39/5 49/7 01/8 59/7 24/8 89/8 76/8 
نسبت بیست درصد ثروتمندترین به بیست درصد فقیرترین 

 استان خراسان شمالی

85/5 38/7 62/7 31/7 60/7 81/7 6/7 
نسبت بیست درصد ثروتمندترین به بیست درصد فقیرترین 

 کشور

  تحقیق يها افتهی: خذأم
  

اسـتان   دردهـد ایـن رونـد    نشـان مـی  ) 3جـدول  ( نسبت شکاف مصرف شهر و روسـتا روند شاخص  بررسی
این رونـد   1390در سال  حال نیباا،  افتهی شیافزاشکاف شهر و روستا  سال به سالصعودي بوده و خراسان شمالی 

. داشـته اسـت   رونـد نزولـی   ازآن پـس افزایش و  1388نیز این شاخص تا سال  در سطح کشور. نزولی شده است
در سـطح   اما ؛ افتهی شیافزا 90در پایان سال  8/1به  1384برابر در سال  5/1مقدار این شاخص در سطح استان از 

 .کشور تغییر محسوسی در ابتدا و انتهاي دوره نداشته است
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  1384- 1390 کشوراستان خراسان شمالی و  در نسبت شکاف مصرف شهر و روستا ۀمقایس -3 جدول
 عنوان 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390

 نسبت شکاف مصرف شهر و روستاي خراسان شمالی 5/1 7/1 8/1 2 9/1  9/1  8/1

 نسبت شکاف مصرف شهر و روستاي کشور 58/1  62/1 66/1 74/1 67/1 66/1 58/1

  تحقیق يها افتهی: خذأم      
  

  روستایی استان خراسان شمالی ۀسران ۀهزیندرآمدي از کل درآمد براساس  يها دهکسهم  -4جدول 
 عنوان 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390

 سهم دهک اول 02/0 02/0 02/0 02/0 02/0 02/0 038/0

 سهم دهک دوم 03/0 03/0 04/0 04/0 04/0 04/0 042/0
 سهم دهک سوم 04/0 04/0 04/0 05/0 05/0 05/0 051/0

 دهک چهارم سهم 05/0 05/0 05/0 05/0 05/0 06/0 06/0

 سهم دهک پنجم 07/0 07/0 06/0 07/0 07/0 07/0 072/0

 سهم دهک ششم 08/0 08/0 08/0 08/0 08/0 08/0 086/0

 سهم دهک هفتم 09/0 09/0 09/0 09/0 09/0 10/0 097/0

 سهم دهک هشتم 12/0 12/0 12/0 12/0 12/0 12/0 123/0

 همسهم دهک ن 16/0 16/0 16/0 16/0 16/0 16/0 156/0

 سهم دهک دهم 33/0 33/0 33/0 31/0 31/0 30/0 274/0

  تحقیق يها افتهی: خذأم             
  

روستایی استان خراسان شـمالی   ۀسران ۀهزیندرآمدي براساس  يها ، سهم دهک2و شکل  5و  4هاي  جدول
در  شتم استان و کشـور اول تا ه يها سهم دهکبیانگر آن است که  آمده دست بهنتایج . دهد را نشان می و کشور

سـهم  همچنـین  . نهم و دهم کاهش داشته اسـت  يها دهکافزایش داشته و سهم  1384نسبت به سال  1390سال 
وضـعیت توزیـع    ،که نشان داده شد يطور همان .درآمد کشور بیش از خراسان شمالی بوده استکم هاي  دهک

داراي نوسـان  ، 1390سـال   جز به، شده یبررس دورةدر طول  استان خراسان شمالی و کشور روستاهاي درآمد در
  .است داشته ي نابرابرتر وضعیت استان نسبت به کشوردر همچنین توزیع درآمد ، بوده

 درصد میانگین هزینـۀ خـانوار دهـک پـنجم و ششـم در      60 براساسمحاسبۀ خط فقر نسبی سالیانۀ  روستاها 
ان خط فقر سالیانۀ روستایی استان، رونـدي افزایشـی   میز دهد یمنشان ) 6جدول (و کشور استان خراسان شمالی 

این بـه آن  . است داکردهیپافزایش  1390ریال در سال  44456647به  1384ریال در سال  10479412داشته و از 
ریـال درآمـد    3704721کمتـر از   انـه یماه 1390در سـال   معنی است که روستائیانی که در استان خراسان شمالی

  .اند بودهفقر  رخطیز، اند داشته
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 1384-1390 کشورروستایی  ۀسران ۀهزیندرآمد براساس  کل ازدرآمدي  يها دهکسهم  -5جدول 
 عنوان 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390

 سهم دهک اول 02/0 02/0 02/0 02/0 02/0 02/0 029/0

 سهم دهک دوم 04/0 04/0 04/0 04/0 04/0 04/0 044/0

 سهم دهک سوم 05/0 05/0 05/0 05/0 05/0 05/0 054/0

  سهم دهک چهارم 06/0 06/0 06/0 06/0 06/0 06/0 064/0
 سهم دهک پنجم 07/0 07/0 07/0 07/0 07/0 07/0 075/0

 سهم دهک ششم 08/0 08/0 08/0 08/0 08/0 08/0 087/0

 سهم دهک هفتم 10/0 10/0 10/0 10/0 10/0 10/0 102/0

 سهم دهک هشتم 12/0 13/0 12/0 12/0 12/0 12/0 122/0
 سهم دهک نهم 16/0 16/0 16/0 16/0 16/0 16/0 155/0

 سهم دهک دهم 31/0 31/0 31/0 30/0 30/0 30/0 267/0

  تحقیق يها افتهی: خذأم       
  

  
  1390سال  در هاي درآمدي استان خراسان شمالی و کشورسهم دهک ۀمقایس - 2شکل 

  

ریـال   44821347بـه   1384ریال در سال  11234938صورت بوده و از  این روند در سطح کشور نیز به همین
دورة کـه در تمـامی    دهـد  یمـ اسـتان و کشـور نشـان     خط فقر درمقایسۀ . است داکردهیپافزایش  1390در سال 

ترین دلیل افزایش خط فقر، نرخ تورم در طـی دوره   مهم. خط فقر کشور بیش از استان بوده است ،شده یبررس
 36درصـد بـه    8و در اسـتان از   90درصـد در سـال    36به  84درصد در سال  12تورم در کشور از  که نرخ است

  .استیافته درصد افزایش 
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  واحد ریال - خط فقر روستایی استان خراسان شمالی و کشور ۀمقایس -  6 جدول
 عنوان 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390

 خط فقر استان خراسان شمالی 10479412 14671177 18338971 23840662 27416762  33448449 44456647

 خط فقر کشور 11234938 18325290 21787951  28324336 31723257 34895538 44821347

  

  
  1390جغرافیایی خط فقر کشور در سال  ۀنقش - 3شکل 

  
 گونه همان. دده نشان می 1390هاي کشور را براي سال  ، وضعیت خط فقر در مناطق روستایی استان3شکل 

هـاي   اسـتان  روسـتاهاي  استان سیستان بلوچستان کمترین مقدار و در روستاهاي در، خط فقر شود که مشاهده می
  .داردتهران، گیالن، مازندران، زنجان، یزد و قم بیشترین مقدار را 

. اسـت نیـز در طـول ایـن دوره داراي نوسـان بـوده       استان و کشور در سطحضریب انگل هاي  محاسبهمقدار 
 418/0بـه   84در سـال   406/0در استان خراسان شمالی از  که مقدار این ضریب دهد یمنشان  آمده دست بهنتایج 

سهم بیشـتري   بیانگر این است که  ؛ کهاست داکردهیپافزایش  392/0به  382/0و در سطح کشور از  90در سال 
روسـتایی  ۀ جامعـ فقـر در   يها نشانهیکی از  شود که این خودخوراکی میهزینۀ مواد وارها صرف از درآمد خان

  .استمقدار این شاخص در استان خراسان شمالی بیشتر از سطح کشور  .)7جدول (است 
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 1384-1390 کشورضریب انگل روستایی استان خراسان شمالی و  ۀمقایس -7جدول 
 عنوان 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390

 ضریب انگل خراسان شمالی 406/0 383/0 421/0 413/0 407/0 410/0 418/0

 ضریب انگل کشور  382/0  373/0  373/0 386/0 370/0 382/0 392/0

  هاي تحقیقیافته: أخذم                     
  

 دهد مقـدار نشان می ،8در جدول  روستایی استان خراسان شمالی و کشور مناطق رفاه اجتماعیگیري اندازه
مقدار این شاخص در استان خراسان شـمالی  . کشور داراي روند نزولی بوده استاستان و  در سطحاین شاخص 

 3870759بـه   4443328 و در سطح کشـور از  داکردهیپکاهش  90در سال  2739765به  84در سال  3100331از 
مقـدار ایـن شـاخص نیـز در      .اسـت یافته دهد میزان رفاه خانوارهاي روستایی کاهش نشان می که یافته  کاهش 

  .استکمتر از سطح کشور  اسان شمالیاستان خر

  1384-1390 کشورشاخص رفاه اجتماعی روستایی استان خراسان شمالی و  مقایسۀ -8جدول 
 عنوان 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390

 شاخص رفاه اجتماعی خراسان شمالی 3100331 3026875 3015422 3030631 2971381 2943419 2739765

 شاخص رفاه اجتماعی کشور 4443328 4537824 4492404 4299891 4280089 4045205 3870759

  هاي تحقیقیافته: أخذم
  

اسـتان خراسـان شـمالی و کشـور      در روستاییواقعی  ۀسران ۀهزینمتوسط تغییرهاي دهد روند نتایج نشان می
بـه   84در سـال   5112120ی از در استان خراسان شـمال  مقدار این شاخص. )9جدول ( استداشته نزولی روندي 

نشـان  کـه   داکردهیپ کاهش 5859460به  7271032 و در سطح کشور از داکردهیپ کاهش 90در سال  4219567
 کـاهش  ،حـال  نیبـاا  .اسـت  هیافتـ کـاهش   در طـی ایـن دوره   دهد میزان درآمد واقعی خانوارهـاي روسـتایی  می

  .ده استاز سطح کشور بو بیشتروضعیت رفاه استان خراسان شمالی 

آماري نابرابري درآمد مناطق روستایی استان خراسان شـمالی بـا کشـور بـا اسـتفاده از الگـوي        مقایسۀ نتایج
جینـی منـاطق روسـتایی اسـتان      هـاي  ضـریب   داري بین میانگیندهد که اختالف معنی تحلیل واریانس نشان می

اسـتان   روسـتاهاي  جینـی  هـاي  ضـریب  میانگین. وجود ندارد ة بررسی شدهدورخراسان شمالی و کشور در طی 
 آماري تغییرات رفاه اجتمـاعی  مقایسۀ همچنین نتایج .است 380/0و کشور  385/0ی دوره طخراسان شمالی در 

داري بـین میـانگین شـاخص رفـاه     دهـد کـه اخـتالف معنـی    ان خراسان شمالی با کشور نشان مـی است روستاهاي
میانگین شاخص رفـاه  . وجود دارد شده یبررس ةدورر در طی استان خراسان شمالی و کشو روستاهاي اجتماعی
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ۀ لیوسـ  بـه  هـا  دادهنرمال بـودن   .استواحد کمتر از سطح کشور  6/1305953استان به میزان  روستاهاي اجتماعی
در جـدول   ها آزموننتایج . نرمال تشخیص داده شدند ها دادههمۀ اسمیرونوف بررسی شد و -آماره کلموگروف

 .است شده خالصه 10

  1384-1390 کشورروستایی به قیمت ثابت استان خراسان شمالی و  ۀسران ۀهزینمتوسط  مقایسۀ -9جدول 
 عنوان 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390

4219567 4803308 4883607 4909953 4973570 5007781 5112120 
روستایی به  ۀسران ۀهزینمتوسط 

 قیمت ثابت استان خراسان شمالی

5859460 6534009 6930196 6923025 7381538 7559260 7271032 
روستایی به  ۀسران ۀهزینمتوسط 

 قیمت ثابت کشور

 تحقیق يها افتهی: خذأم 

  
توزیع درآمد و رفاه اجتماعی در مناطق روستایی  هايتغییر مقایسۀ ها براينتایج آزمون فرضیه -10جدول 

  استان خراسان شمالی و کشور
 برابرند باهم ها انسیوار تالف معناداري دارنداخ ها نیانگیم

 احتمال  نتیجه فرضیه
 tآماره 
 شده محاسبه

 احتمال  نتیجه
 Fآماره 
 شده محاسبه

598/0 منفی  542/0 817/0 مثبت   0567/0  
نابرابري درآمد در مناطق روستایی استان خراسان 

 استشمالی بیشتر از مناطق روستایی کشور 

001/0 مثبت  - 749/12 106/0 مثبت   062/3  
رفاه اجتماعی مناطق روستایی استان خراسان شمالی 

 استکمتر از مناطق روستایی کشور 

 تحقیق يها افتهی: خذأم

  
  و پیشنهادهاگیري نتیجه

رفاه اجتماعی و توزیع درآمد منـاطق روسـتایی اسـتان     يها شاخصتغییرهاي در این مطالعه به بررسی روند 
بـراي   شـده  محاسـبه  يهـا  شـاخص . اسـت  شـده  پرداختـه  1384-1390هـاي   ر طی سالخراسان شمالی و کشور د

دورة توزیع درآمد حکایت از نوسان روند تحوالت نابرابري درآمد خانوارهاي روستایی در طـی  نحوة ه ۀمحاسب
و  نشـده  میتنظـ کاهش نـابرابري درآمـد    هدف بااقتصادي در ایران  يها استیسکه  دهد یمدارد و نشان  یبررس

نتایج تحقیـق  . ریزان نبوده است گذاران، مدیران و برنامه اصلی سیاست يها دغدغه ازجملهدرآمد عادالنۀ توزیع 
اجـراي سیاسـت   . اسـت داشـته  چشـمگیري  کـاهش   1390نـابرابري درآمـد در سـال     يها شاخصدهد  نشان می

نتـایج  . ابري در این سال شـده اسـت  به خانوارها منجر به کاهش نابر ها ارانهیها و پرداخت نقدي هدفمندي یارانه
اسـتان و کشـور وجـود نـدارد، ولـی رفـاه        روسـتاهاي  در نـابرابري درآمـد   يدار یمعندهد که اختالف  نشان می
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  .استکمتر از کشور  يدار یمعن طور بهاستان  روستاهاي اجتماعی

دورة عی در طـی  ، رفـاه اجتمـا  1390آن در سـال  بسیار توزیع درآمد و کاهش  يها شاخصرغم نوسان  علی
دورة  نفتـی در طـی    يدرآمـدها ۀ سـابق  یبافزایش . است افتهی شیافزاکاهش و خط فقر  روستاها در شده یبررس
در اقتصاد کشور شده اسـت و روسـتائیان    ختهیگس لجامو مدیریت نامناسب منابع منجر به بروز تورم  شده یبررس

قربـانی اصـلی ایـن تـورم      ،قدرت خریـد خـود را ندارنـد   که توان حفظ کم دلیل داشتن درآمدهاي ناپایدار و  به
  ، بنـابراین وارد کـرده اسـت  قشـر  اجتماعی از روستائیان بیشترین آسـیب را بـه ایـن     يها تیحما کمبود .اند بوده

درآمـد و ثـروت اتخـاذ کنـد و ایـن      عادالنـۀ  توزیع  درخصوصمشخص و هدفمندتري  يها استیس باید دولت
از بایـد  بنـابراین  ؛ سطح رفاه جامعـه افـزایش یابـد    که يطور به ،نترل تورم اجرا شودک استیباسهمراه  ها استیس

. حمایـت شـود   ،شـود بدرآمـد و افـزایش رفـاه و کـاهش فقـر      عادالنـۀ  اجراي هر سیاستی که منجـر بـه توزیـع    
ـ بهینـه از   ةاسـتفاد  منظـور  بـه سرزمین  استفاده از نتایج طرح آمایش ،باره نیدرا ار سـازمان  سـرزمین و اسـتقر   ۀپهن

ـ  نهادها يتوانمندساز ، روستائیان هاي فعالیت برايفضایی مطلوب  خـدمات   ۀارائـ بـراي   هـا  هیـ اتحادخصـوص   هب
اطالعـاتی   يها بانکتقویت  ،روستایی وکار کسبارزیابی و بهبود محیط کمیتۀ ایجاد  ،روستائیان به وکار کسب

حمایــت از  اسـتان،  روسـتایی  مختلــف ايهـ  قسـمت بـه   يگــذار هیسـرما بهتـر   تیهــداهنمـایی  را بـراي موجـود  
صـندوق اعتبـارات خـرد در بخـش      ۀتوسـع و  به ایجـاد  کمک ،آموختگان دانشگاهی دانش ژهیو به ،کارآفرینان
مناسـب  دادة شود دولت اقدام به ایجاد پایگاه  پیشنهاد می. شود یمپیشنهاد  روستائیان براي حمایت از کشاورزي

. هـا کنـد   گـروه حمایتی خـود از ایـن    يها استیسروستایی براي اجراي  ضعیفهاي  گروهشناسایی دقیق براي 
و  بلندمـدت  يزیـ ر برنامـه ، دولـت بـا   روسـتاها  با تعریف و ایجاد استاندارد زنـدگی در  شود یمهمچنین پیشنهاد 

و منجـر بـه    دهـد  اقتصادي مناسب سطح رفاه خانوارهـاي روسـتایی را افـزایش    يها استیسهدفمند و با اجراي 
  .ت معکوس به روستاها شودمهاجر

 نابعم

دوم و سـوم توسـعه    يهـا  برنامـه توزیع درآمد استان هرمزگان بـا کـل کشـور طـی      مقایسۀ )1386(و خوشکار ا  .ابونوري ا
  .70-83: 2. اقتصادي يها یبررس. اجتماعی –اقتصادي 

-236: 28. رفـاه اجتمـاعی  ). 1368-1383(توسـعه   يها برنامهخط فقر در استان سمنان طی ) 1387(و مالکی ن  .ابونوري ا
215.  

 .141-162: 45. اقتصاد کشاورزي و توسعه. تغییرات توزیع درآمد در مناطق روستایی و شهري ایران) 1383(ارسالن بد م 
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 يهـا  اسـت یس. هاي برنامه اول تا چهارم توسعه بررسی وضعیت فقر مطلق در ایران در سال) 1392(و کریمی ع  .ارشدي ع
  .35-64: 1. کالنراهبردي و 

علـوم و فنـون کشـاورزي و منـابع     . بررسی توزیع درآمد در بین خانوارهاي روسـتایی شهرسـتان قوچـان   ) 1385(براتی ع 
  .17-26: 2. طبیعی

 .انتشارات کوهسار. فرجاد غ. توسعه اقتصادي در جهان سوم) 1384(تودارو م 

آمد خانوارهاي شهري و روستایی استان خراسان رضوي و توزیع در مقایسۀ بررسی و) 1392(و سلیمی فر م  .جمشیدي ر
  .253-266: 27. اقتصاد و توسعه کشاورزي. 1385-90هاي  کشور طی سال

 .تهران. انتشارات سمت. اقتصاد بخش عمومی) 1371(جعفري صمیمی ا 

 .اقتصـادي ایـران   ياهـ  پژوهش .)1371-79( نحوه توزیع فقر بین خانوارهاي ایرانی) 1384( ف باقريو  .کاشی فادخداد
22 :42-31.  

  .9-34: 28. رفاه اجتماعی. 63-85هاي  نابرابري درآمدي در ایران طی سال) 1387(و ابراهیمی آ  .راغفر ح

اقتصاد . معیارهاي رفاه اجتماعی و توزیع درآمد و فقر در جوامع روستایی و شهري بررسی) 1383(و زیبایی م  .طرازکار م
  .137-164: 48. و توسعه يکشاورز

  .تهران. نشر نی. در اقتصاد ایران یافتگین توسعهمدارهاي ) 1371(عظیمی ح 

همایش ملی توسعه . کشور با روش تاپسیس يها دهستان یافتگی توسعهتعیین میزان ) 1389(و عربی ط  .، محبی ع.عربی م
  .بجنورد. کید بر بخش کشاورزيأپایدار روستایی با ت

  .هزینه و درآمد خانوارهاي شهري و روستایی از يریآمارگیج تفصیلی نتا) 1391(مرکز آمار ایران 

  .1390کشور در سال  يها استانتطبیقی  یبررس) 1391(استانداري خراسان شمالی  يزیر برنامهمعاونت 

  .1-26: 17 .رفاه اجتماعی. فقر در خانوارهاي ایرانی) 1384(نخجوانی ا 
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Abstract 
This paper has calculated some of the most important indexes of social welfare, changes 

and income inequality including, Gini coefficient, docile ratio, Engel coefficient, social 

welfare, household real costs per capita, gap between urban and rural consumption and poverty 

line in the rural areas, using cost statistics and income household during 2005-2011. The 

research findings show that income inequality based on calculated indexes has fluctuations 

both in the rural areas of the country and north Khorasan Province but reduced considerably in 

2011. North Khorasan Province shows unequal income distribution during the studied period 

compared to the country. Also the results reveal that social welfare indexes in the rural areas, 

have had a descending trend both in north Khorasan Province and in the country, but rural 

areas of north Khorasan Province have been in the worse situation. Furthermore poverty line 

has had an ascending trend which one of the main reasons of this increase has been the high 

rate of inflation. 
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