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اقتصادی شاخص های بر کنکاش
نوقابی جباری مهدی حصارسرخ، عباسیان بتول ، قاسم محیا

ایران مشهد، مشهد، فردوس اه دانش آمار، گروه

کاربرد ر دی زمینه های و اقتصاد در گسترده طور به اقتصادی نابرابری شاخص های امروزه یده: چ

محسوب درآمد توزیع خصوص در کشورها اقتصادی رد عمل ارزیابی برای معیاری شاخص ها این و دارند

(راحت موجود شاخص شدن ارائه درصد یا مختلف کارآیی دلیل به زمان مرور به شاخص ها این م شوند.

در و م پردازیم نابرابری شاخص های و منحن ها معرف به مقاله این در شده اند. ارائه محاسبه) نحوه در

این عمل کاربرد دادن نشان برای ١٣٩۴ تا ١٣٩٠ سال های به مربوط ایران آمار مرکز داده های از انتها

کرد. خواهیم استفاده شاخص ها

زنگا. شاخص تایل، شاخص ، جین ضریب ، فرون بن منحن لورنتس، منحن کلیدی: واژه های

مقدمه ١

و منابع منصفانه تخصیص مفهوم به که اجتماع عدالت دیدگاه از م توان را اقتصادی نابرابری مبحث

توزیع مسأله اقتصاد در مهم مباحث از ی امروزه داد. قرار بررس مورد است، جامعه ی در فرصت

به درآمد توزیع و نیست چنین معمول طور به اما است، مختلف افراد توانایی مبنای بر ثروت عادالنه

وضیعت این در است. ناعادالنه جامعه در درآمد توزیع حالت چنین در گیرد نم صورت متناسب طور

اندازه و بررس برای اقتصاد علم دانشمندان علت همین به بود، خواهد جامعه گریبانگیر اقتصادی نابرابری

م پردازیم. آن به مقاله این در که کرده اند معرف را شاخص هایی عالوه به و گرافی ابزار آن گیری

بررس برای را لورنتس منحن خود رساله در (١٩٠۵) سال در لورنتس١ تو او ماکس بار اولین برای

این رود. م کار به درآمد توزیع نحوه دادن نشان برای معمول طور به که کرد، معرف اقتصادی نابرابری

نمایان مختلف جوام در اقتصادی نابرابری شدت آن وسیله به که م باشد گرافی ابزار مهم جز منحن

١Max Otto Lorenz
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درسال نمود. معرف را جین ضریب لورنتس منحن کم ٢به جین کوواردو (١٩١٢) سال در م شود.

معرف بن فرون منحن عنوان با را ری دی منحن لورنتس منحن کم با ٣ فرون بن (١٩٣٠)کارلو

(١٩٧٠) سال در و نمود معرف آنتروپی مفهوم براساس جدیدی ۴شاخص تایل (١٩۶٧) درسال کرد.

نمود. معرف را اجتماع رفاه تابع اساس بر جدیدی ۵شاخص آتکینسون

لورنتس منحن ٢

نشانگر منحن این در عمودی محور م دهد، نشان را درآمد نسبی نجمع توزیع از ل ش لورنتس منحن

کامل طور به درآمد توزیع وقت است. جمعیت تجمع درصد نشانگر افق محور و درآمد تجمع درصد

م گیرد، قرار برابری) (خط اول ربع نیمساز خط روی بر لورنتس منحن باشد، هم تراز جمعیت توزیع با

دهنده نشان یرد ب فاصله تر بیش برابری خط از منحن قدر هرچه است. ن غیرمم واقعیت در امر این که

است. بیشتر نابرابری

٢Corrdo Gini
٣Carlo Emilio Bonferroni
۴Theil
۵Atkinson
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گسسته داده های برای لورنتس منحن ٢ . ١

هستند. دسترس در که باشند، نمونه یا جامعه از n حجم به تصادف نکونه ی x١, · · · , xn کنیم فرض

از عضوی K اگر م دهیم نشان x١:١, · · · , xn:n نماد با و م کنیم مرتب بزرگ به کوچ از را آنها

برابر م شود داده نشان L( kn ) با لورنتس منحن داده ها از kn نسبت برای باشد، ٠,١,٢, · · · , n

با: است

L( kn ) =
∑k

i=١ xi:n∑n
i=١ xI:n

پیوسته های داده برای لورنتس منحن ٢ . ٢

و F (x) ال چ و توزیع تابع با Xمانند نامنف تصادف متغیر ی جامعه، در افراد درآمد کنید فرض

تابع دارند. x با مساوی یا کمتر درآمدی که است جامعه از نسبت p = F (x) µباشد. میانگین و f(x)

م دهد: اختصاص خود به را جامعه کل ازدرآمد نسبت چه جامعه از نسبت این م دهد L(p)نشان

L(p) = ١
µ

∫ F−١(p)
٠ tf(t)dt p ∈ [٠,١]

(گاست آورد. بدست لورنتس منحن برای ری دی ل ش م توان ، t = f−١(u) متغیر تغییر با عالوه به

( ( (١٩٧١) ویرث۶

L(p) = ١
µ

∫
٠p F

−١(u)du p ∈ [٠,١]

لورنتس منحن خواص

است: زیر خواص دارای شده، معرف ٢ بخش در که لورنتس منحن

L(١) = ١ و L(٠) = ٠ آن در که م گیرد قرار واحد مجموعه ی در لورنتس منحن ‐١

است. صعودی و پیوسته محدب، [٠,١] بازه در L ‐٢

پایاست. ها مقیاس تغییر به نسبت لورنتس منحن ‐٣
۶Gastwirth
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م شود. تر نزدی برابری خط به لورنتس منحن شود اضافه واحد c افراد تمام درآمد به اگر ‐۴

یافته تعمیم لورنتس منحن ٣

لورنتس منخن بار اولین برای دو آن مقایسه برای باشند متقاط جامعه دو لورنتس منحن که درصورت

تعمیم لورنتس تابع است. شده معرف (١٩٨۴) ٨ کاکائون و (١٩٨٣) ٧ شروکس توسط یافته تعیم

شود. م حاصل زیر قالب در گسسته حالت در یافته

GL( kn ) =
∑k

i=١ xi:n

n , k = ١,٢, · · · , n

با: است برابر و دهیم م نشان GL(u) نماد با را تابع این پیوسته درحالت

GL(u) = E(x)× L(u) =
∫ u

٠ F−١(t)dt u ∈ [٠,١]

یافته تعمیم لورنتس منحن خواص

است زیر خواص دارای شد معرف ٣ بخش در که یافته تعیمیم لورنتس منحن

GL(١) = و GL(٠) = ٠ تابع این در ‐١

است. [٠,١] فاصله در پیوسته و صعودی ، محدب منحن این ‐٢

نیست. مقیاس پایای منحن این لورنتس، منحن برخالف ‐٣

فرون بن منحن ۴

بررس منظور به را بن فرون ضریب عنوان با معیاری لورنتس منحن کم به (١٩٣٠) بن فرون کارلو

معیارهای سایر از را آن که است هایی ویژگ و خواص دارای ضریب این نمود. معرف اقتصادی نابرابری
٧Shorrocks
٨KaKayvny
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سطوح به نسبت معیار این حساسیت به توان م جمله از کند. م متمایز اقتصادی نابرابری گیری اندازه

کرد. اشاره درآمد توزیع پایین

است. پذیر مشتق و پیوسته مطلقا که باشد F (x) توزیع تابع با نامنف تصادف متغیر ی x که کنید فرض

داریم: بنابراین باشد، م لورنتس منحن از تبدیل فرون بن منحن از نقطه هر

B(p) =
١
pµ

∫ p
٠ F

−١(t)dt =
L(p)

p

فرون بن منحن خواص

است: زیر خواص دارای ایم کرده معرف ۴ بخش در که فرون بن منحن

است. ی تا صفر بین عددی فرون بن شاخص ‐١

پایاست. مقیاس تغییر به نسبت معیار این ‐٢

دهد. م بیشتری وزن جامعه فقیر افراد به شاخص این ‐٣

باشد. نم پذیری تجزیه خاصیت دارای شاخص این ‐۴

جین شاخص ۵

لحاظ از ضریب این نمود. معرف را جین ضریب لورنتس منحن اساس بر (١٩١٢) جین کواردو

برای که است ذکر شایان است. برابری خط و لورنتس منحن بین محصور مساحت برابر دو هندس

اساس بر که است رابطه ای آنها معروفترین از ی که است شده بیان معین روابط جین ضریب محاسبه

م شود. تعریف لورنتس منحن

:(٢٠٠٣ کاتز، و (کلیبر داریم L(p) پیوسته لورنتس تابع با X تصادف متغیر هر برای

G = ١ − ٢
∫ ١

٠ L(p)dp

جین شاخص خواص

است: زیر خواص دارای کردیم معرف ۵ بخش در که جین شاخص

و کمتر نابرابری دهنده نشان باشد تر نزدی صفر به هرچه است ی و صفر بین عددی شاخص ابن ‐١

م باشد. جامعه در بیشتر نابرابری دهنده نشان ی سمت به آن افزایش
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پایاست. مقیاس تغییر به نسبت ‐٢

م یابد. کاهش جین ضریب شود اضافه c عدد افراد درآمد به اگر ‐٣

شاخص این داریم سروکار جمعیت درصدهای با جین ضریب و لورنتس منحن در که آن دلیل به ‐۴

م باشد. جمعیت) کل (تعداد جمعیت اندازه از مستقل

کشورهای برای آن اندازه و دارد را عمومیت بیشترین جین ضریب نابرابری شاخص های بین در ‐۵

م سازد. میسر را تحقیق و مقایسه انجام امر این که . است موجود متوال سالهای و مختلف

زنگا شاخص ۶

و است گرفته قرار استفاده مورد اخیراً اقتصاد نابرابری زمینه در که است ری دی شاخص زنگا شاخص

کند. م منعکس خوبی به را ثروتمند و فقیر رابطه که است این در شاخص ها سایر با شاخص این تفاوت

جین شاخص به نسبت زنگا شاخص ها، زیرگروه به ها شاخص تجزیه در داد نشان (٢٠١٠) ٩ رادائل

است. دقیق تر

اضافه درآمدها همه ی به را مثبت درآمد ی که زمان دادند نشان (٢٠١٠) ١٠ پولیسیچیو و مافنین

شاخص فرد به منحصر ویژگ ی این که م گذارد اثر لورنتس منحن از بیشتر زنگا منحن روی م کنیم،

است. بن فرون و جین شاخص های به نسبت زنگا

م شود. تعریف جامعه باالی ٪(١ − p) جامعه پایین ٪p درآمد بین نسبت صورت به شاخص این

شاخص)م باشد این برای کامل برابری (خط افق محور و منحن بین مساحت اندازه با است برابر زنگا شاخص

است. ی و صفر بین عددی و

Z =
∫ ١

٠ Z(p)dp

زنگا شاخص و منحن خواص

است: زیر خواص دارای کردیم معرف ۶ بخش در که زنگا منحن

م گیرد. قرار واحد مربع ی در زنگا منحن ‐١

٩Radaeli
١٠Mafeeni , polesecho
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م گیرد. قرار ی و صفر بین عددی همواره زنگا شاخص ‐٢

پایاست. مقیاس تغییر به نسبت زنگا شاخص ‐٣

م یابد. افزایش زنگا شاخص شود اضافه c عدد افراد درآمد به اگر ‐۴

تایل شاخص ٧

نابرابری گیری اندازه منظور به اطالع نظریه در آنتروپی مفهوم اساس بر (١٩۶٧) تایل توسط شاخص این

است. آنتروپی ماکسیمم و واقع مقدار بین اختالف با برابر تایل شاخص است. شده طراح اقتصادی

نماید. انتخاب p١, p٢ · · · , pn احتمال با x١, x٢ · · · , xn مقادیر از Xی تصادف متغیر کنید فرض

با: است برابر اطالع مقدار متوسط

H(X) =
∑n
i=١ pih(pi)

گسسته توزیع برای تایل شاخص ٧ . ١

مقدار با تعمیم یافته آنتروپی معیار اساس بر م توان را تایل شاخص باشد گسسته درآمد متغیر که درصورت

است: معروف اول نوع شاخص به که آورد، دست به ی مساوی پارامتر

T١ = ١
n

∑n
i=١

xi

x log(
xi
x
)

نوع تایل شاخص دهیم، قرار صفر مساوی را پارامتر مقدار یافته، تعمیم آنتروپی تایع در که صورت در

م شود. حاصل زیر صورت به دوم

T٢ = ١
n

∑n
i=١ log(

xi
x
)
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پیوسته توزیع برای تایل شاخص ٧ . ٢

صورت به تعمیم یافته آنتروپی از استفاده با اول نوع تایل شاخص باشد، پیوسته درآمد متغیر که صورت در

است: زیر

T١ =
∫∞

٠
x
µ log(

x
µ )dF (x)

( (٢٠٠٣) کاتز، و (کیلبر با است برابر پیوسته های توزیع برای دوم نوع تایل شاخص عالوه به

T٢ =
∫∞

٠ log( xµdF (x))

تایل شاخص خواص

است: زیر خواص دارای کردیم معرف ٧ بخش در که تایل شاخص

کند. م تغییر logn و صفر بین تایل شاخص ‐١

است. نسبی شاخص ی و بوده جامعه افراد تعداد از مستقل تایل شاخص ‐٢

نیست. ان م و مقیاس پایای تایل شاخص ‐٣

شاخص ها مقایسه ٨

مقایسه ر دی ی با را ها شاخص از بعض سپس و پردازیم م شاخص ها بین ارتباط به ابتدا بخش این در

م کنیم: بیان کاربردی مثال ی ادامه در و م کنیم

بن فرون و لورنتس منحن بین ارتباط

م شود: تعریف بن فرون منحن و اول ربع نیمساز بین مساحت صورت به بن فرون شاخص

B(p) = ١ −
∫ ١

٠
L(u)
u )du

زنگا و لورنتس منحن بین ارتباط

م باشد: زنگا و لورنتس منحن بین ارتباط دهنده نشان زیر فرمول
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Ẑ(p) = ١
p

p− L(p)

١ − l(p)

جین شاخص و فرون بن منحن بین ارتباط

بن فرون منحن اساس بر را جین شاخص م توانیم بن فرون و لورنتس توابع بین ارتباط گرفتن نظر در با

صورت: به

G = ١ − ٢
∫ ١

٠ pB(p)dp

دهیم. نشان

زنگا و بن فرون منحن بین ارتباط

باشد: م زنگا و بن فرون منحن بین ارتباط نشان دهنده زیر فرمول

Ẑ(p) =
١ −B(p)

١ − pB(p)

زنگا شاخص و تایل ،شاخص جین ضریب اساس بر کاربردی مثال ٨ . ١

شاخص ها این R افزار نرم از استفاده با توانیم م اقتصادی نابرابری های شاخص و منحن ها معرف از پس

را شهری خانواده سرانه ناخالص هزینه به مربوط اطالعات کنیم. تحلیل ١٣٩-١٣٩٠۴ های سال برای را

شاخص ها این مقادیر نموده ایم. محاسبه را نابرابری شاخص های سپس و کردیم اخذ ایران مرکز سایت از

است. آمده ١ جدول در

شهری خانواده ناخالص هزینه حسب بر زنگا شاخص و تایل شاخص ، جین ضریب . ١ جدول

زنگا شاخص تایل َشاخص جین ضریب سال

٠٬٧۴٢ ٠٬٢٣٨ ٠٬٣٧٩ ١٣٩٠

٠٬٧٣٩ ٠٬٢٣۶ ٠٬٣٧٨ ١٣٩١

٠٬٧٣۵ ٠٬٢٣٣ ٠٬٣٧۴ ١٣٩٢

٠٬٧۴٣ ٠٬٢۴٣ ٠٬٣٨٢ ١٣٩٣

٠٬٧۴۶ ٠٬٢۵٠ ٠٬٣٨۶ ١٣٩۴
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تحقیق نتایج ماخذ:

دهنده نشان این که داشته اند کاهش شاخص ها تمام ٩٢ تا ٩٠ سال ط که است آن بیانگر محاسبات

تاثیر تحت متعاقبا اما است غیرخوارک ناخالص های هزینه بخش در سال ها این در نابرابری کاهش

نابرابری افزایش بر داللت که است داشته صعودی روند ٩٣ سال در نابرابری میزان اقتصادی سیاستهای

م باشد. غیرخوارک ناخالص هزینه های بخش در

نتیجه گیری و بحث

مرکز خام داده های از استفاده با ر دی ی با ها آن نظری ارتباط و شاخص ها معرف ضمن مقاله، این در

سال در شهری های خانواده غیر خوارک ناخالص های هزینه بحث در درآمد توزیع در نابرابری میزان ایران،

سال های بین که گرفت نتیجه میتوان کل نتیجه گیری ی در است. شده بررس ١٣٩۴ ١٣٩٠تا های

برای و است. نابرابری میزان کاهش دهنده نشان که اند یافته کاهش هم شاخص ها این ٩٢ تا ٩١

ناکارآمدی از حاک موضوع این است.که یافته افزایش بخش این در نابرابری ها این ٩۴ و ٩٣ سال های

م باشد. شده اعمال اقتصادی های سیاست

سالها این در زنگا شاخص و تایل شاخص ، جین ضریب مقدار از آمده بدست نتایج تقریبا که این به توجه با

شاخص ها این از کدام هر از توانند م سیاستمداران بنابراین است، داشته کاهش و افزایش روند ی

کنند. استفاده
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