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 چکیده
های مرسوم )نظیر شاخص تایل( برای تجزیه نابرابری بر حسب مناطق در مطالعاتی که از روش

گردد، معموالً نابرابری بین مناطق سهم پایینی از نابرابری کل شهری و روستایی استفاده می
های د و در نتیجه محققان توجه کمتری به لزوم طراحی سیاستدهرا به خود اختصاص می

نمایند. پژوهش حاضر تالش نموده است تا مناسب به منظور کاهش این بخش از نابرابری می
ناطق تری از نقش نابرابری بین مگیری از رویکرد حداکثر نابرابری ممکن، تصویر واقعیبا بهره

برابری در ایران را ارائه نماید. برای این منظور از شهری و روستایی در ایجاد و تشدید نا
 2831و  2831، 2831، 2831های هزینه خانوارِ مرکز آمار برای سال -های طرح درآمدداده

رفت نتایج روش مرسوم تجزیه نابرابری )شاخص استفاده شده است. همانطور که انتظار می
روستایی به طور متوسط فقط حدود  دهد که نابرابری بین مناطق شهری وتایل( نشان می

دهد. این موضوع در حالی است که نتایج روش حداکثر درصد از کل نابرابری را تشکیل می 22
ند. کتری در نابرابری کل ایفا میدهد که نابرابری بین مناطق نقش پررنگنابرابری نشان می

رابری ناطق در تشدید ناببه طور مشخص نتایج این روش بیانگر آن است نقش نابرابری بین م
آید. داللت سیاستی های مرسوم بدست میکل حدود دو برابر رقمی است که بر اساس روش

منظور کاهش نابرابری هایی که بهنتایج بدست آمده پژوهش حاضر آن است که در سیاست
گردد الزم است توجه بیشتری به اهمیت و نقش نابرابری بین مناطق در کشور طراحی می

بعد  دهد که نابرابریری و روستایی در تشدید نابرابری شود. به طور کلی نتایج نشان میشه
 ها کاهش یافته است.از اجرای هدفمندی یارانه

 نابرابری،تجزیه نابرابری، حداکثر نابرابری ممکن بین مناطق شاخص تایل، کلیدی: هایواژه

 .JEL:D63  ،H24 ،R13، R20 بندیطبقه

                                                 
  نویسنده مسئول مکاتبات 

 211-233صفحات / 2831 تابستان/ 1/ شماره پنجم/ سال اقتصاد کاربردی هاینظریهفصلنامه 

 18/11/31تاریخ پذیرش:       81/11/31تاریخ دریافت: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ...کل به روش یدر نابرابر یگروه نیب ینقش نابرابر یبررس                                213 

                  

  مقدمه -1

حال چالش ترین و درعینهمواره یکی از جذاب 1، ثروت و نابرابری2ع درآمدتوزی

برانگیزترین مباحث علمی موردتوجه اقتصاددانان، دانشمندان علوم اجتماعی و فالسفه 

مدت نمود پیدا نکند اما در بلندمدت بوده است. آثار نابرابری درآمد و ثروت شاید در کوتاه

های تحصیلی و آموزشی، بهداشتی، شغلی و سترسی به فرصتتواند به نابرابری در دمی

ساالری در جامعه منجر گردد و به همین دلیل تالش برای توزیع های مردمتضعیف ارزش

در اقتصاد  عادالنه درآمد و ثروت و باز توزیع ثروت یکی از اهداف اساسی حضور دولت

 (.2313 8عنوان گردیده است )اتکینسون و استیگلیتز

های اخیر بهبود یافته است. ضریب بق آمارهای مرکز آمار نابرابری در کشور طی سالمطا

کاهش یافته است. به همین  2831در سال  83/1به  31در سال  11/1جینی کل کشور از 

ترتیب نابرابری در مناطق شهری و روستایی نیز بهبود یافته است. ضریب جینی مناطق 

تنزل یافته است. ضریب جینی مناطق  2831در سال  81/1به  31در سال  11/1شهری از 

رغم رسیده است. اما علی 2831در سال  81/1به  2831در سال  81/1روستایی نیز از 

های اخیر، اعداد و ارقام موجود حاکی از آن است نابرابری کاهش نابرابری طی سال

مناسب به منظور  هایباشد. از اینرو لزوم طراحی سیاستهمچنان رقم قابل توجهی می

 گردد. کاهش نابرابری در کشور به خوبی احساس می

گردد آن است گذاری سؤال بسیار مهمی که در این زمینه مطرح میاما از منظر سیاست

که کدامیک از مناطق شهری و روستایی از اولویت جهت مبارزه با نابرابری برخوردار 

 گردد آن استدر این زمینه مطرح میاست؟به همین ترتیب سؤال بسیار مهم دیگری که 

ند؟ ککه نابرابری بین مناطق شهری و روستایی چه نقشی در نابرابری در کل کشور ایفا می

های شغلی و کسب درآمد میان مناطق بدیهی است که توزیع نابرابر امکانات و فرصت

ه ین است کزند اما مسئله اشهری و روستایی به افزایش نابرابری در کل کشور دامن می

این موضوع تا چه حدی به تشدید نابرابری در کشور کمک کرده است و چشم انداز 

احتمالی نابرابری بین مناطق شهری و روستایی در آینده به چه صورتی خواهد بود. در 

                                                 
1 Distribution of Income 
2 Income Inequality 
3 Atkinson and Stiglitz 
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این مقاله تالش شده است با نور انداختن بر روی این مسئله، گامی هر چند کوچک جهت 

 صوص بهبود نابرابری در کشور بر داشته شود.  سیاست گذاری بهتر در خ

های درون مناطق شهری، پاسخ به سؤاالت مذکور مستلزم محاسبه سهم هر یک از نابرابری

درون مناطق روستایی و نابرابری بین مناطق شهری و روستایی از کل نابرابری در سطح 

( برای این 1و اتکینسون)2های تایلباشد. در ادبیات اقتصادی معموالً از شاخصکشور می

های مرسوم به نابرابری درون گردد و در آن نابرابری بر اساس روشمنظور استفاده می

با هدف شناسایی سهم هر یک از  8گردد. تجزیه نابرابریمناطق و بین مناطق تجزیه می

رد. یگهای درون مناطق )شهری و روستایی( و بین مناطق از نابرابری کل انجام مینابرابری

با تقسیم نابرابری مناطق و نابرابری بین مناطق بر نابرابری کل، سهم هر یک از مناطق 

 ید. آشهری و روستایی و همچنین نابرابری بین مناطق مذکور از کل نابرابری بدست می

کند در این مطالعات معموالً سهم نابرابری بین ( اشاره می1111) 1طور که کانبوراما همان

( نابرابری بین 2338) 5باشد. به طور مثال در مطالعه اناندابرابری کل پایین میمناطق از ن

دهد. در مالزی را تشکیل می 2311درصد از کل نابرابری دهه  25های قومیتی فقط گروه

های جمعیتی عامل اصلی ( نیز نابرابری درون گروه2335) 1مطالعه کاول و جنکینز

( و داودی 2831) 1ه است. در مطالعه محمدی و همکاراننابرابری در آمریکا معرفی گردید

( نیز نابرابری بین مناطق روستایی و شهری سهم بسیار کمی از 2831) 3فالح و رنجبر

 نابرابری کل را به خود اختصاص داده است. 

این نتایجی داللت سیاستی بسیار مهمی به دنبال دارد: برای کاهش نابرابری الزم است 

ای ههای جمعیتی( و نه نابرابری بین مناطق )یا گروهی درون مناطق )یا گروهکه بر نابرابر

جمعیتی( تمرکز گردد. به عبارتی دیگر در مبارزه با نابرابری اولویت با نابرابری درون 

باشد. به طور مثال در تجزیه نابرابری برحسب مناطق مناطق شهری و روستایی می

گذاری آن است که متعادل کردن از منظر سیاستروستایی و شهری، داللت این نتایج 

سطح درآمدها در مناطق شهری و یا روستایی )بسته به کدامیک سهم بیشتری از نابرابری 

                                                 
1 Theil 
2 Atkinson 
3 inequality decomposition  
4 Kanbur 
5 Anand 
6 Cowell and Jenkins 
7  Mohammadi et al. (2017) 
8  Ranjbar Fallah & Davoudi (2013) 
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را به خود اختصاص دهند( در مقایسه با متعادل کردن درآمد میان این مناطق )متوسط 

 ت. درآمد بین مناطق(، تأثیر بیشتری بر کاهش نابرابری کل خواهد داش

ل های اثباتی از نابرابری تا حدی در تقابوتحلیلرسد که نتایج این نوع تجزیهاما به نظر می

ها به خصوص در بحث مربوط به تفاوت وضعیت رفاهی مناطق شهری و با سایر دانسته

-های بنیادین میان مناطق شهری و روستایی از منظر زیرساختروستایی قرار دارد. تفاوت

آموزش، بهداشت، آب بهداشتی و غیره( تأثیر مهمی بر میانگین درآمد  ونقل،ها )حمل

میان مناطق مذکور دارد و این مسئله همواره به صورت مهاجرت گسترده از روستا به شهر 

نشینی در شهرها، خود را نمایان ساخته است. این مسئله در نهایت به گسترش حاشیه

ردید. بنابراین الزم است که با احتیاط بیکاری و تهدید بخش کشاورزی منجر خواهد گ

(. البته از نظر کانبور 1111های سیاستی این نتایج برخورد گردد )کانبور، بیشتری با داللت

پایین بودن سهم نابرابری بین مناطق الزامًا به مفهوم کم اهمیت بودن این موضوع در 

 باشد. بحث نابرابری نمی

های مرسوم تجزیه نابرابری رویکرد ضمن نقد روش( 1113) 2اخیراً اِلبرس و همکاران

ان اند. روش پیشنهادی این محققدیگری برای تفسیر نابرابری بین مناطق پیشنهاد کرده

های مرسوم تصویر بهتری از نابرابری بین مناطق در ضمن برطرف کردن ناکارآمدی روش

 دهد. اختیار محققان و سیاست گذاران قرار می

حاتی که داده شد در این مقاله در مرحله اول نابرابری در سطح کل کشور با توجه به توضی

با استفاده از معیار تایل بر حسب نابرابری درون و میان مناطق شهری و روستایی تجزیه 

گردیده و سهم هر کدام از این عوامل از نابرابری کل محاسبه خواهد شد. در گام بعدی 

نابرابری کل در کشور با استفاده از روش پیشنهادی نقش نابرابری بین مناطق در تشدید 

البرس و همکاران محاسبه و با رقم بدست آمده در روش تایل مقایسه خواهد گرید. 

رسد که بر خالف نتایج بدست طور که در ادامه مشاهده خواهد گردید به نظر میهمان

ی رنگی در سیمای کلآمده با استفاده از روش مرسوم تایل، نابرابری بین مناطق نقش پر

 نماید. نابرابری درکل کشور ایفا می

توان به استفاده از روش حداکثر نابرابری ممکن بین های این مقاله میاز جمله نوآوری

تر از وضعیت نابرابری بین مناطق در کشور و در گروهی جهت ارائه تصویر بهتر و واقعی

                                                 
1 Elbers and et al 
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های مربوط به نظور مقایسه بهتر دادهمبه 2های مقیاس معادلعین حال استفاده از روش

مخارج خانوارها اشاره نمود که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد. الزم به ذکر است تاکنون 

 ها در داخل کشور انجام نشده است. ای با این ویژگیچنین مطالعه

ش خگردد. در بدر بخش دوم پیشینه پژوهش ارائه میادامه این مقاله به صورت زیر است. 

سوم چارچوب نظری شاخص تایل و شیوه تجزیه آن و همچنین روش حداکثر نابرابری 

های مطالعه و تعدیالت صورت گرفته بر روی گردد. بخش چهارم به دادهممکن طرح می

 های پژوهشآنها جهت استفاده در مقاله اختصاص یافته است و در بخش پنجم نیز یافته

های سیاستی مربوطه پرداخته بندی مطالب و توصیهجمع ارائه خواهد گردید. در پایان به

 شده است.

 مروری بر مطالعات تجربی -2

ی نابرابری درآمدی در داخل و خارج کشور انجام گرفته است مطالعات متعددی در زمینه

( به بررسی وضعیت 1121) 1بیگل و همکارانگردد. که در اینجا به برخی از آنها اشاره می

ن اند. نتایج مطالعه ایوامل تشدید کننده آن در کشورهای آفریقایی پرداختهنابرابری و ع

ای بین هنویسندگان حاکی از آن است که نابرابری بین مناطق شهری و روستایی، نابرابری

مقاطع تحصیلی و نابرابری بین مناطق جغرافیایی سهم قابل توجهی در نابرابری در 

هایاشی و  ( و همچنین1121) 8آکیتا و میاتا لعهمطا دارد. نتایجکشورهای آفریقایی 

های مرسوم، نابرابری بین مناطق دهد که بر خالف روش( نشان می1121) 1همکاران

شهری و روستایی از نقش مهمی در نابرابری کل مخارج سرانه در اندونزی برخوردار است. 

ابرابری درآمدی در ( به بررسی تأثیر عوامل جغرافیایی بر ن1121) 5پاردِس و همکاران

ه ای شاخص تایل برای این منظور استفاداند. نویسندگان از تجزیه سه مرحلهشیلی پرداخته

 ای، استانی وهای بین مناطق )ناحیهدهد که تفاوتاند. نتایج این مطالعه نشان میکرده

در این  1113تا  2331های درصد از نابرابری درآمدی مابین سال 12محلی(، حدود 

( به نابرابری بین گروهی در هشت 1113البرس و همکاران )شور را تشکیل داده است. ک

ند. اکشور هند، بنگالدش، قزاقستان، نپال، آمریکا، پاناما، برزیل و آفریقای جنوبی پرداخته

. ای تجزیه گردیده استهای نژادی، قومی و یا قبیلهنابرابری در این کشورها برحسب گروه
                                                 

2 Scale Equivalence 
2 Beegle et al.  
3 Akita and Miyata 
3 Hayashi et al.  
4 Paredes et al 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ...کل به روش یدر نابرابر یگروه نیب ینقش نابرابر یبررس                                231 

                  

ابتدا سهم نابرابری بین گروهی از کل نابرابری با استفاده از شاخص تایل  در این مطالعه

محاسبه گردیده است. و سپس نابرابری بین گروهی مذکور با شاخص پیشنهادی این 

نویسندگان یعنی حداکثر نابرابری بین گروهی ممکن مقایسه گردیده است. نتایج این 

تجزیه نابرابری )شاخص تایل( که در آن های مرسوم دهد بر خالف روشمطالعه نشان می

قم باشد، نابرابری بین گروهی رسهم نابرابری بین گروهی از کل نابرابری رقم پایینی می

 (1111) 2فرانکمادهد. قابل توجهی از حداکثر نابرابری ممکن بین گروهی را تشکیل می

ولید رحسب عوامل تتجزیه تایل برای بررسی تغییرات بلندمدت توزیع درآمد باز رویکرد 

است.  ردهاستفاده کدر قرن بیستم در کشورهای آمریکای التین )آرژانتین، برزیل و شیلی( 

نابرابری روستایی و  2311از دهه  دهد کهی وی برای این کشورها نشان مینتایج مطالعه

ه و اویکال از نابرابری شهری پیشی گرفته است. ایفزاینده شیبروستایی با -شهری

گیری منابع نابرابری درآمدی در مناطق شهری و اندازهبهای ( در مطالعه1111) 1رانهمکا

دهد که نابرابری اند. نتایج مطالعه نشان میپرداخته 1111روستایی نیجریه در سال 

درآمدی بین مناطق شهری و روستایی بیشترین سهم را از نابرابری در این کشور داشته 

(، به بررسی شکاف درآمدی میان مناطق شهری 1115) 8انشاست. تری سیکوالر و همکار

. نتایج حاکی از آن اندپرداختهروستایی در چین و سهم این نابرابری از نابرابری کل  و

درصد از  11تا  11 ییروستااست که شکاف نابرابری درآمدی میان مناطق شهری و 

نابرابری در شرق بررسی روند ( به 1111) 1دات و والکرنابرابری کل را تشکیل داده است. 

ند. ااند. نویسندگان برای این منظور از تجزیه شاخص تایل استفاده کردهآسیا پرداخته

 2331تا  2331ی هاسالحاکی از آن است که نابرابری در این منطقه بین  هاآنی هاافتهی

 برتری ، تأثیر بیشهاآنو نابرابری درون کشورها در مقایسه با نابرابری میان  افتهیشیافزا

 نابرابری داشته است.  شیافزا

                                                 
1 Frankema 
2 Oyekale et al . 
3 Terry Sicular et al 
4 Datt & Walker 
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( 2831های ذیل اشاره نمود. محمدی و همکاران )توان به پژوهشاز مطالعات داخل نیز می

ند. ابا استفاده از شاخص تایل و اتکینسون به تجزیه نابرابری در استان کردستان پرداخته

 و روستایی از نابرابری کل تقریباً  نتایج حاکی از آن است که سهم نابرابری مناطق شهری

مشابه بوده و نابرابری بین مناطق سهم پایینی از نابرابری کل را به خود اختصاص داده 

( با استفاده از دو شاخص تایل و اتکینسون به بررسی 2831) 2فالح است. داوودی و رنجبر

نتایج اند. داختهپر 2831الی  2813های نابرابری و تجزیه آن در استان تهران در سال

دهد که بیشترین سهم از نابرابری درآمدی در استان تهران به ترتیب متعلق به نشان می

مناطق شهری، مناطق روستایی و عامل بین گروهی بوده است. با توجه به نتایج بدست 

اند که برای کاهش نابرابری درآمد در استان تهران، به نابرابری آمده محققان پیشنهاد کرده

(، در 2831) 1جمشیدی و سلیمی فر درآمدی در مناطق شهری توجه بیشتری شود.

پژوهشی به بررسی وضعیت توزیع درآمد خانوارهای استان خراسان رضوی و کشور طی 

به تفکیک مناطق شهری و روستایی و با استفاده از آمار هزینه و  2835-31های سال

خص اتکینسون و نسبت دهک دهم به درآمد خانوارها و ضریب جینی، شاخص تایل، شا

ها بیانگر کاهش نابرابری درآمد در کشور و استان در طول اند. یافتهدهک اول پرداخته

ی موردبررسی و بیشتر بودن میزان نابرابری در مناطق شهری استان نسبت به مناطق دوره

ق ناطشهری کشور و کمتر بودن این نابرابری در مناطق روستایی استان نسبت به م

ی تحت عنوان تجزیه امطالعه( در 2833) 8ابونوری و همکارانروستایی کشور بوده است. 

به  2831ی سال هادادهی ایران با استفاده از ریز هااستان برحسبشاخص نابرابری تایل 

و  3اند که نابرابری میان استانی در مناطق شهری و روستایی به ترتیب این نتیجه رسیده

انی ی میان استهاینابرابربرابری کل بوده است. بر اساس نتایج این مطالعه درصد از نا 3

 .ی در نابرابری کل کشور نداشته استتوجهقابلنقش 

 چارچوب نظری -3
 درآمدی وجود دارند که هر کدام دارایگیری نابرابری اندازه ی برایهای مختلفشاخص

پژوهش که محاسبة میزان نابرابری این . با توجه به هدف باشندخاص خود میهای ویژگی

تایل به دلیل  و تجزیة آن برحسب مناطق شهری و روستایی است، از شاخص کشوردر 

                                                 
1 Ranjbar Fallah & Davoudi (2013) 
2 Jamshidi & Salimifar (2013) 
3 Abounoori et al. (2013) 
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ه ارائ در ادامه مبانی تئوریک این شاخص استفاده شده است. شوندگی تجزیهخاصیت 

 گردیده و در مرحله بعد رویکرد حداکثر نابرابری توضیح داده شده است.

 لشاخص تای -3-1

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

باشد و در مبحث توزیع درآمد آنتروپی به مفهوم انحراف از توزیع درآمد کاماًل نظمی میبی

باشد که به می 2شاخص تایل شکلی خاصی از شاخص نابرابری تعمیم یافته برابر است.

 ردد:گصورت زیر تعریف می

 (2) 𝐸(𝛼) =
1

𝑛(𝛼2 − 𝛼)
∑[(

𝑦𝑖
�̅�
)
𝛼

− 1]

𝑖

 

میانگین درآمد در  �̅�ام،  iدرآمد فرد  𝑦𝑖تعداد افراد در نمونه مورد بررسی،  nکه در آن 

نکه با توجه به اینماید. یک پارامتر است که مقادیر مختلفی اختیار می αنمونه مورد نظر و 

-( یک گروه یا کالس از شاخص2کند از اینرو معادله )یر مختلفی اختیار میمقاد αپارامتر 

عدد یک را اختیار نماید آنگاه معادله مذکور به   αنماید. اگر پارامتر ها را تعریف می

 ارائه کرد:  2311شاخص تایل تبدیل خواهد شد که اولین بار تایل آنرا در سال 

(1) 
𝐸(1) = 𝑇 =

1

𝑛
∑(

𝑦𝑖
�̅�
)

𝑛

𝑖=1

𝑙𝑛 (
𝑦𝑖
�̅�
) 

lnاندازه شاخص تایل بین صفر )در حالت برابری کامل توزیع درآمد( و  𝑛  در حالت(

کند و بنابراین، اندازه آن مستقل از تعداد افراد نابرابری کامل توزیع درآمد( تغییر می

امعه تعداد افراد ججامعه نیست. البته تایل عقیده دارد که وابستگی شاخص نابرابری به 

 موردبررسی امری طبیعی است.

دارد.  ایباشد و از اینرو تفسیر اقتصادی سادهشاخص تایل به طور کامل قابل تجزیه می

زیر گروه تقسیم گردد آنگاه شاخص تایل به صورت زیر قابل  mاگر جامعه مورد نظر به 

 باشد:تجزیه می

(8) 
𝑇 = ∑(

𝑛𝑘
𝑛

�̅�𝑘
�̅�
) 𝑇𝑘

𝑚

𝑘=1

+∑
𝑛𝑘
𝑛
(
�̅�𝑘
�̅�
)

𝑚

𝑘=1

ln (
�̅�𝑘
�̅�
) 

( میانگین وزنی شاخص نابرابری تایل برای هر زیر گروه 8جزء اول سمت راست معادله )

سهم  ضربحاصلباشد )است. وزن مربوطه نیز سهم هر گروه از درآمد کل می 𝑇𝑘یعنی 

                                                 
1 Generalized inequality index 
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𝑛𝑘جمعیتی هر گروه 

𝑛
�̅�𝑘و سهم میانگین درآمدی نسبی  

�̅�
 .)𝑛𝑘   تعداد افراد گروهk  ام و�̅�𝑘  

را برای هر گروه « درون گروهی»باشد. این جزء، نابرابری ام می kنیز میانگین درآمد گروه 

بری درون اتوان نابرنماید. به عبارتی بهتر با استفاده از این بخش به راحتی میمحاسبه می

 مناطق شهری و درون مناطق روستایی را محاسبه نمود.

( نیز همان شاخص تایل است که در محاسبه آن از 8جزء دوم سمت راست معادله )

ها به جای درآمدهای واقعی استفاده شده است. به عبارتی بهتر در میانگین درآمد گروه

گروه مربوطه استفاده شده است و  هر گروه به جای درآمد واقعی افراد از درآمد میانگین

های مربوطه برآورد گردیده است. این بخش سپس شاخص تایل با استفاده از میانگین گروه

نماید. در پژوهش حاضر این جزء نابرابری بین را محاسبه می« بین گروهی»نیز نابرابری 

 باشد.مناطق شهری و روستایی می

 روش حداکثر نابرابری بین گروهی -3-2

نابرابری بین گروهی درصد  ،ریویکرد مرسوم تجزیه نابرابردر طور که اشاره گردید همان 

ته ها الزاماً سازگاری نداشدهد؛ موضوعی که با واقعیتپایینی از نابرابری کل را تشکیل می

-همین دلیل در داللتهای سیاستی اشتباهی منجر خواهد گردید. به و احتماالً به داللت

از نظر البرس و  شود.های سیاستی نتایج، توجه کمتری به این بخش از نابرابری می

 دهد.های متعارف تجزیه نابرابری رخ می( این مشکل به دو دلیل در روش1113همکاران )

د عداها، تها به سه عامل میانگین درآمد گروهها نابرابری بین گروهنخست آنکه در این روش

رود که ها بستگی دارد. بنابراین احتمال میها و اندازه نسبی هر کدام از این گروهگروه

ها، سهم نابرابری میان رغم وجود تفاوت قابل مالحظه میان متوسط درآمد گروهعلی

اد ها و همچنین تعدها از نابرابری کل صرفًا به دلیل متفاوت بودن اندازه نسبی گروهگروه

 ها یا مناطق با نابرابریها نابرابری میان گروهن باشد. دوم اینکه در این روشها پاییگروه

ر رسد زیرا نابرابری کل دگردد در حالیکه این مقایسه صحیح به نظر نمیکل مقایسه می

باشد و از اینرو در این یک حالت حدی، نابرابری میان تمامی خانوارهای مورد بررسی می

ابری میان دو یا چند گروه )مثالً نابرابری میان مناطق شهری حالت طبیعی است که نابر

و روستایی( سهم بسیار کمی از نابرابری میان صدها خانوار را تشکیل دهد. در این پژوهش 

برای بررسی بهتر نابرابری میان مناطق شهری و روستایی از رویکرد پیشنهادی نویسندگان 

 گردد.مذکور استفاده می
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کثر نابرابری بین گروهی ساده است. در گام اول نابرابری بین گروهی و شیوه محاسبه حدا

ی هایا میان مناطق با استفاده از معیارهای مرسوم نظیر تایل )و اتکینسون( برای داده

گردد. در ادامه فرض کنید که میانگین درآمد سرانه خانوارهای بخش موجود محاسبه می

های موجود طوری دسته اشد. در گام بعدی دادهروستایی از بخش شهری کمتر )بیشتر( ب

گردد که کمترین )بیشترین( درآمدهای موجود به خانوارهای روستایی و بندی می

ترین( درآمدها نیز به خانوارهای شهری تعلق گیرد. سپس با استفاده از بیشترین )کم

ها هبه این دادمعیارهای مرسوم نظیر تایل )و اتکینسون(، نابرابری بین گروهی با توجه 

گردد. نابرابری بدست آمده در این حالت، باالترین نابرابری ممکن بین گروهی محاسبه می

ترین درآمدها به خانوارهای روستایی و بیشترین درآمدها نیز به زیرا کم ،خواهد بود

خانوارهای شهری اختصاص داده شده است. در مرحله آخر نابرابری بین گروهی واقعی بر 

و بدین ترتیب در خصوص اهمیت نابرابری بین گروهی ری بین گروهی جدید تقسیم نابراب

های مرسوم نظیر تایل سهم که در روشدر حالی در نابرابری کل قضاوت خواهد شد. 

 د. آینابرابری میان مناطق از تقسیم نابرابری بین مناطق از کل نابرابری بدست می

 العه و تعدیالت صورت گرفته روی آنهاهای مطداده -4
ت، اسکل کشور تایل و تجزیه آنها برای  گیری شاخصهدف این پژوهش اندازهاز آنجا که 

، 2831، 2831های برای سال هزینه خانوار مرکز آمار -های جامع درآمدداده ازبنابراین 

یک ینه خانوار هز -های درآمدداده است.برای این منظور استفاده شده 2831و  2831

صورت ساالنه توسط مرکز خانوار است که به از وضعیت اجتماعی -گزارش اقتصادی نوع

همانطور که اشاره گردید در این پژوهش تغییر و  .گرددمنتشر میآوری و آمار ایران جمع

گیرد. با توجه به های چهارساله انجام میسال اخیر و برای بازه 21تحوالت نابرابری طی 

اینرو  باشد ازه تغییرات نابرابری از یک سال به سال دیگر چندان قابل مالحظه نمیاینک

، 2831الی  2831های بازه زمانی به جای محاسبه نابرابری و تجزیه آنها برای تمامی سال

 های چهار ساله انتخاب گردیده است.بازه

دهند، بنابراین رش نمیگزا دقیقصورت با توجه به اینکه اغلب خانوارها درآمد خود را به

عنوان شاخصی از درآمد دائمی هزینه کل خانوار را به هایاز دادهدر مطالعات پژوهشی 

ند ک. عالوه بر این هزینه در مقایسه با درآمد نوسانات کمتری را تجربه میگردداستفاده می

توجه به این با . (2335 2)گروتائرت، باشدو بنابراین معیار بهتری برای درآمد دائمی می

                                                 
1 Grootaert 
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های ناخالص خانوارها در مناطق های مربوط به هزینهموضوع در مطالعه حاضر نیز از داده

ای هگیری استفاده گردیده است. هزینهشهری و روستایی طی دوازده ماه منتهی به نمونه

خانوار شامل اقالم مختلفی نظیر خوراک، پوشاک، دخانیات، مسکن، وسایل و خدمات 

ونقل، تفریحات و سرگرمی، کاالهای بادوام منزل و سایر اشت و درمان، حملخانوار، بهد

 باشد. کاالها و خدمات می

های نابرابری منظور محاسبه شاخصای از مطالعات از مخارج سرانه خانوارها بهدر پاره

خانوارها با همدیگر متفاوت است  ترکیب و بعدگردد. اما با مالحظه اینکه استفاده می

 سن،جنسیت درتفاوت  خانوار ترکیب  از منظور و خانوار افراد تعداد ، خانوار بعد از ورمنظ)

 بر اساس مخارج سرانه خانوارها رفاه مقایسه سطح خانواراست(، اعضای دیگر هایویژگی و

 افراد ادتعد با افزایش همراه خانوار مخارج دیگر، عبارتباشد. بهمی گمراه کنندهیکدیگر  با

 از ناشی هایجوییصرفه وجود دلیل به زیرا نسبت؛ همان به نه یابد، امامی افزایش خانوار

 دیگر و برق مسکن، پوشاک، شامل نفره سه خانواده یک موردنیاز مخارج جمعی، مصرف

های برای حل این مشکل از شاخص .بود نخواهد نفره یک خانواده یک برابر سهالزاماً  موارد

راغفر و طور که همان .(2333، 1بوهمان و همکارانگردد)یاستفاده م 2معادل مقیاس

این روش امکان مقایسه مخارج خانوارهای با ابعاد کنند ( اشاره می2831) 8ابراهیمی

د. کارکرد مفهوم مقیاس معادل در عمل شبیه استفاده از مقادیر نمایمختلف را فراهم می

لص داخلی یک کشور طی زمان و یا واقعی به جای مقادیر اسمی جهت مقایسه تولید ناخا

جهت مقایسه تولید ناخالص داخلی کشورها در یک  1استفاده از واحد برابری قدرت خرید

 .(1115، 5فائوباشد )مقطع مشخص می

های آن در مطالعات مربوط به های متنوعی برای لحاظ کردن اندازه خانوار و ویژگیروش

لحاظ  های موجود جهتترین روشلمتداو توزیع درآمد و فقر پیشنهاد گردیده است.

 و اقتصادی هایهمکاری سازمان معادل مقیاس از معادل استفاده هایهزینه نمودن

 ریشه و مقیاس و توسعه اقتصادی هایهمکاری سازمان1تعدیل یافته مقیاس ،1توسعه

                                                 
2 Scale Equivalence 
3 Buhmann et al 
3  Raghfar & Ebrahimi (2008) 
5 Purchasing Power Parity 
6 FAO 
1 OECD Equivalence Scale 
2 OECD-Modified Scale  
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در مطالعات کاربردی (. 1113، و توسعه اقتصادی هایهمکاری است )سازمان 2مجذور

از نیز مطالعه حاضر گردد و به همین دلیل در عمدتًا از معیار ریشه مجذور استفاده می

شده هر سرانه تعدیلدر روش مقیاس ریشه مجذور  مذکور بهره گرفته شده است.روش 

 گردد:صورت زیر محاسبه میعضو خانوار به

(1) 𝑤𝑖𝑗 =
𝑦𝑖
𝑠𝑖
𝜀 

𝑤𝑖𝑗شده عضو : درآمد سرانه تعدیلj  از خانوارi ،𝑦𝑖  درآمد کل خانوارi ،iS  بعد خانوار وε 

 کششهای حاصل از مقیاس است که جوییعامل تصحیح برای در نظر گرفتن صرفه

اید نم اختیار را یک و صفر بین مقادیر تواندمی ε. پارامتر شودمی نامیده معادل مقیاس

 نظر در تریبزرگمقیاس  از حاصل هایجوییباشد، صرفه ترکم مقدار این چقدر هر که

 5/1برابر با  εو توسعه،  اقتصادی هایهمکاریسازمان  اخیر مطالعات در .است شدهگرفته

 عضو هر درآمد که معنا مجذوراست، بدین ریشه روش همان که است شدهگرفته نظر در

 در این پژوهشبود.  خواهد خانوار بعد دوم ریشه بر تقسیم خانوار کل درآمد با برابر خانوار

 اند.ها تعدیل شدهنیز با استفاده از روش ریشه مجذور داده

توسط مرکز آمار  شدهانجامهای گیریاطالعات مربوط به حجم و ترکیب نمونه 2جدول 

را نشان  2831و  2831، 2831، 2831های در سطح کشور طی دوره زمانی برای سال

گردد، سهم خانوارهای مناطق روستایی کور مشاهده میکه در جدول مذ طورهماندهد.می

 برابر بوده است.  باًیتقرهای نابرابری، و شهری در محاسبه شاخص

و همچنین نسبت هزینه روستایی  و روند زمانی مخارج کل خانوارهای شهری 2نمودار

دهد. هزینه خانوارهای شهری و متوسط خانوارهای شهری به روستایی را نشان می

 251و  111به ترتیب به باالی  2831میلیون ریال در سال  51تایی از کمتر از روس

-افزایش یافته است. البته بخش قابل توجهی از افزایش هزینه 2831میلیون ریال در سال 

های اسمی قاعدتاً به دلیل افزایش شاخص قیمت و تورم رخ داده است و برای بررسی 

 1های واقعی توجه شود.ول زمان الزم است که به هزینهبهتر تغییرات هزینه خانوارها در ط

گردد نسبت هزینه خانوارهای شهری به روستایی از طرفی دیگر همانطور که مشاهده می

برابر کاهش یافته است. به عبارتی دیگر طی  5/2برابر به کمتر از  1/2در طول دوره از 
                                                 

3 Square Root Scale 

 
جا باشد، از اینرو در اینپژوهش بررسی نقش نابرابری بین مناطق در نابرابری کل میبا توجه به اینکه هدف این  1

 به این مسأله پرداخته نشده است.
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ستایی کاهش پیدا کرده است. دوره مورد نظر ظاهراً شکاف میان خانوارهای شهری و رو

های علمی و دقیق نابرابری استفاده برای بررسی بهتر این موضوع الزم است که از شاخص

 گردد که در ادامه بدان پرداخته شده است.

 هزینه خانوار مرکز آمار برای کل کشور -(: حجم نمونه طرح درآمد1جدول )

 1332-1334طی دوره 
 تعداد خانوار 

 روستایی یشهر کشور سال

2831 18281 21353 21215 
2831 82138 25123 21115 
2831 83528 23111 23131 
2831 83151 23312 23832 

 هزینه خانوار مرکز آمار -منبع: اطالعات درآمد 

 
 متوسط هزینه خانوارهای شهری و روستایی : مقایسه (1)نمودار 

 منبع: محاسبات تحقیق

  هایافته -5

ل و نتایج حاص محاسبهی و کل کشور شهربرابری برای سه بخش روستایی، معیارهای نا

است. در این جدول وزن شاخص تایل برابر با نسبت هزینه  شدهگزارش 1از آن در جدول 

 باشد. به همین ترتیب تایل وزنی ازهزینه کشور می کلبههر بخش )شهری و روستایی( 

. همچنین سهم هر بخش از تقسیم است دهآم دستبه  هاوزنتایل و  ضرب آمارهحاصل

های . تمام محاسبات برای دادهشده است محاسبهنابرابری وزنی  کلبهنابرابری مربوطه 

 انجام گردیده است. شدهتعدیلساالنه و 

۱.۴۰

۱.۵۰

۱.۶۰
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نسبت هزینه شهری به روستایی خانوارهای شهری خانوارهای روستایی
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 نتایج حاصل از شاخص تایل -5-1

طور که مشاااهده دهد. هماننتایج مربوط به تجزیه شاااخص تایل را نشااان می 1جدول 

گردد به طور کلی نابرابری کل در کشور روند کاهشی داشته است. شاخص تایل طول می

درصادی این شاااخص بساایار قابل  15درصاد کاهش یافته اساات. کاهش  15کل حدود 

باشاد و الزم است که دالیل آن به دقت مورد بررسی قرار گیرد. عالوه بر این مالحظه می

درصد کاهش نشان  18و  11ه ترتیب حدود نابرابری در مناطق شاهری و روستایی نیز ب

در سااال  18/1به  31در سااال  181/1دهد. در عین حال نابرابری بین مناطق نیز از می

باشد. بنابراین سؤالی درصدی طی دوره می 83کاهش داشته است که معادل کاهش  31

ه گردد آن اساات که علت این کاهش اساااساای در نابرابری چمهم که در اینجا مطرح می

برای پاسااخ به این سااؤال باید به این موضااوع توجه گردد که روند  چیزی بوده اساات؟

گردد نابرابری در شاروع شده است. همانطور که مشاهده می 31کاهش نابرابری از ساال 

به شدت کاهش یافته است. عدد  31نسبت به چهار سال قبل از آن یعنی سال  31ساال 

تنزل کرده  31در سااال  11/1به  31در سااال  81/1مربوطه به شاااخص نابرابری کل از 

اساات. نابرابری مناطق شااهری و روسااتایی و نابرابری بین مناطق نیز به همین ترتیب 

 اند. تجربه کرده 31نسبت به سال  31ای را در سال کاهش قابل مالحظه

این به آغاز گردیده اساات بنابر 33ها از آذر با توجه به اینکه اجرای طرح هدفمندی یارانه

رساد که علت اصالی کاهش نابرابری و بهبود توزیع درآمد در کشاور بعد از سال نظر می

های نقدی به خانوارها بوده اساات. نتایج پرداخت یارانه 31و به خصااوص در سااال  31

دهد که ( نیز نشان می2838) 2برخی از مطالعات دیگر نظیر پژوهش شهنازی و همکاران

 ها به کاهش نابرابری در کشور کمک کرده است.هاجرای طرح هدفمندی یاران

گردد که اجرای این طرح تأثیر مشااااهده می 1از طرف دیگر باا عناایت به نتایج جدول 

یکساان و مشاابهی بر توزیع درآمد و وضاعیت رفاهی خانوارها در درون مناطق شهری و 

ها ارانهشااود که طرح هدفمندسااازی یروسااتایی داشااته اساات. در عین حال مالحظه می

تأثیر به مراتب بیشاتری بر بهبود توزیع درآمد بین مناطق شاهری و روساتایی نسبت به 

درصاادی  83نابرابری در درون این مناطق داشااته اساات زیرا این جزء از نابرابری کاهش 

ن ی نابرابری از نابرابری کل تأثیر آدهد )البته با توجه به سهم پایین این مؤلفهنشاان می

 باشد(.مالحظه نمی چندان قابل

                                                 
1 Shahnazi et al. (2014) 
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های نابرابری در دهد که روند کاهش شاااخصنشااان می 1تر نتایج جدول بررساای دقیق

متوقف شده و حتی نابرابری کل و شهری افزایش هر چند بسیار اندک را نسبت  31سال 

رسااد که تأثیر مطلوب اجرای هدفمندی اند. بنابراین به نظر میتجربه کرده 31به سااال 

ر بهبود نابرابری بعد از چند ساااال کمرنگ گردیده و یا اینکه اثر آن بواساااطه ها بیارانه

های غرب بر علیه و اعمال تحریم 31های بعد از عوامل دیگری نظیر رکود اقتصادی سال

 ای خنثی گردیده است.ایران به بهانه هسته

 ی و تجزیه شاخص نابرابری تایلریگاندازه(: نتایج حاصل از 2جدول )
 سهم از کل نابرابری تایل وزنی شاخص تایل وزن شاخص تایل نطقهم سال

2831 

 2 811/1 811/1 2 کل
 55 215/1 111/1 121/1 شهری

 88 133/1 151/1 831/1 روستایی
 21 181/1 181/1 2 بین مناطق

2831 

 2 811/1 811/1 2 کل
 51 213/1 133/1 111/1 شهری

 88 215/1 115/1 831/1 روستایی
 22 181/1 181/1 2 بین مناطق

2831 

 2 111/1 111/1 2 کل
 51 223/1 111/1 531/1 شهری

 85 113/1 231/1 121/1 روستایی
 22 118/1 118/1 2 بین مناطق

2831 

 2 111/1 111/1 2 کل

 55 211/1 111/1 111/1 شهری
 81 111/1 231/1 111/1 روستایی

 22 118/1 118/1 2 بین مناطق
 

متوسط 
 دوره

 2 881/1 881/1 2 کل
 55 211/1 112/1 115/1 شهری

 15/88 133/1 111/1 835/1 روستایی
 15/22 18/1 18/1 2 بین مناطق

 
درصد 
 رشد

 - - -15 - کل
 1 - -11 - شهری

 8 - -18 - روستایی
 -3 - -83 - بین مناطق

 محاسبات تحقیقمنبع: 
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سهم نابرابری مناطق شهری، روستایی و نابرابری بین مناطق از نابرابری کل در کشور در 

گردد سهم نابرابری بین نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می 1نمودار شماره 

های مورد بررسی از سهم نابرابری مناطق روستایی و نابرابری بین می سالمناطق در تما

دهد مناطق بیشتر بوده است. به عبارتی دیگر نتایج حاصل از تجزیه شاخص تایل نشان می

که نابرابری درون مناطق شهری بیشترین تأثیر و نقش را در نابرابری کل در ایران داشته 

درصد  55برابری درون مناطق شهری به طور متوسط های مورد بررسی نااست. در سال

که این رقم برای مناطق روستایی و بین مناطق از نابرابری کل را تشکیل داده است درحالی

درصد بوده است. عالوه بر این همانطور که مشخص است  15/22و  15/88به ترتیب 

های ی کل در سالالگوی مشابهی در خصوص سهم هر یک از اجزای نابرابری از نابرابر

های مورد بررسی سهم نابرابری بین مناطق گردد. البته در سالمورد بررسی مشاهده می

 8دهد و در عوض سهم نابرابری مناطق روستایی افزایش درصد کاهش نشان می 3حدود 

بنابراین طور کلی نتایج بدست آمده حاکی از آن است که توزیع دهد. درصدی نشان می

ای بوده است که نابرابری بین مناطق شهری و ه مورد بررسی به گونهدرآمد طی دور

 روستایی با کاهش همراه بوده است.

 
رابری مناطق شهری، مناطق روستایی و بین مناطق از (: مقایسه سهم ناب2نمودار )

 نابرابری کل در کشور
 منبع: محاسبات تحقیق

 گروهی حداکثر نابرابری ممکن بین -5-2

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

1382 1386 1390 1394 متوسط دوره

صد
در

سهم نابربری شهری سهم نابرابری روستایی سهم نابرابری بین مناطق
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نشاااان داد که ساااهم نابرابری بین مناطق از کل نابرابری طی  1نتایج جدول شاااماره 

های قابل  تفاوتدرصااد بوده اساات. اما معموالً 15/22های مورد بررساای حدود سااال

های شااغلی وجود ای میان مناطق شااهری و روسااتایی از نظر امکانات و فرصااتمالحظه

رود که درآمد و ساطح مخارج آنها فاصاله بیشتری با همدیگر دارد و در نتیجه انتظار می

رود که نابرابری بین مناطق مذکور داشاته باشاد. اگر این موضوع صحیح باشد انتظار می

توجهی از نابرابری کل را به خود اختصااااص دهد. بنابراین باید با احتیاط ساااهم قاابال 

بیشتری با نتایج بدست آمده بر اساس شاخص تایل در خصوص سهم پایین نابرابری بین 

صاورت امکان با دقت نظر بیشتری این موضوع  مناطق از نابرابری کل برخورد کرده و در

که در سااطرهای پیشااین اشاااره گردید در این  مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. همانطور

ر طق در کشاااوپژوهش از رویکرد حاداکثر نابرابری برای بررسااای بهتر نابرابری بین منا

نتایج حاصل از روش حداکثر نابرابری با روش  8در جدول  شماره استفاده گردیده است. 

ش با استفاده از روتایل تجزیه نابرابری مقایساه گردیده اسات. مقایسه ارقام بدست آمده 

ز صورت استفاده ا سازد. درجدید با تایل زوایای دیگری از نابرابری در کشور را نمایان می

ن جزء گردد بلکه ایروش حداکثر نابرابری ممکن، نه تنها نابرابری بین مناطق تشدید می

شور کاز نابرابری، از اهمیت به مراتب باالتری در شاکل دهی به سایمای نابرابری کل در 

گردد در دوره مورد بررسااای، نسااابت طور که مشااااهده میبرخوردار خواهد بود. همان

درصااد  12نابرابری بین مناطق به حداکثر نابرابری ممکن بین مناطق به طور متوسااط 

بوده اساات و این در حالی اساات که سااهم نابرابری بین مناطق از نابرابری کل بر اساااس 

اسااات. به عبارتی بهتر نقش نابرابری بین مناطق در  بوده 15/22روش تجزیه تایل فقط 

های مرسوم تشادید نابرابری کل در عمل حدود دو برابر رقمی اسات که بر اسااس روش

آید. این مسائله از نظر سایاست گذاری بسیار حائز اهمیت است. نتایج روش بدسات می

ایل حلیل شاخص تدهد که اگر نتایج روش تجزیه و تحداکثر نابرابری به خوبی نشان می

مبنای قضاوت و تصمیم گیری قرار گیرد، اهمیت نابرابری بین مناطق به اشتباه به نصف 

تقلیل خواهد یافت. این همان اشاتباهی اسات که بسایاری از محققان هنگام استفاده از 

های سانتی برای تجزیه نابرابری مرتکب شاده و به دلیل عدم توجه به این موضوع، روش

 هایی که برنمایند. سیاستهای خود استخراج مییاستی ناقصی از پژوهشهای ساداللت

گردند به احتمال قوی به جای بهبود وضاااعیت توزیع مبناای این نتاایج طرح ریزی می

برای تشاریح بهتر اهمیت نتایج بدست آمده برای  درآمد به تشادید آن دامن خواهند زد.
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ت حل مشکالت مربوط به نابرابری بر های الزم جهیک لحظه تصور کنید سیاست گذاری

اسااس نتایج حاصال از روش مرسوم تجزیه نابرابری شاخص تایل انجام گیرد. با توجه به 

 81و  55اینکه ساهم مناطق شاهری و روستایی طی دوره مورد بررسی به ترتیب حدود 

 سدرصاد بوده اسات قاعدتاً تمرکز الزم باید بر حذف نابرابری درون مناطق شهری و سپ

 گیری با توجه به توضیحاتینابرابری درون مناطق روساتایی صاورت گیرد. اما این نتیجه

 صورت که داده شاد اشاتباه است. در صورت عدم توجه به نابرابری بین مناطق، حتی در

حاذف کاامل نابرابری درون مناطق شاااهری و درون مناطق روساااتایی، به دلیل وجود 

ناطق در نهایت شاااهد مهاجرت از مناطق روسااتایی های قابل مالحظه میان این متفاوت

نشااینی، به ساامت مناطق شااهری خواهیم بود. این موضااوع خود به گسااترش حاشاایه

های اجتماعی، به خطر افتادن امنیت زنجیره غذایی و خالی شدن مناطق روستایی آسیب

به  پایاناز ساکنه و بسیاری از مشکالت دیگر دامن خواهد زد. قطع به یقین این روند در 

تشاادید نابرابری درون مناطق شااهری منجر خواهد گردید و در نتیجه در یک دور باطل 

گرفتار خواهیم شاد. این مسئله همان خطر و ریسکی است که در دل نتایج بدست آمده 

 های مرسوم نهفته است که الزم است بدان دقت شود. بر اساس روش

 ساس روش تایل و روش حداکثر نابرابری(: مقایسه نابرابری بین مناطق بر ا3جدول )
نابرابری  مقدار سال

میان گروهی 
 موجود

مقدار حداکثر 
نابرابری ممکن 

 بین گروهی

سهم نابرابری میان گروهی 
موجود از کل نابرابری 
 )روش مرسوم، درصد(

نسبت نابرابری میان گروهی 
موجود به حداکثر نابرابری 
 بین گروهی ممکن )درصد(

2831 181/1 21/1 21 18 
2831 181/1 21/1 22 11 
2831 118/1 21/1 22 23 
2831 118/1 221/1 22 11 
 12 15/22 - - متوسط

 منبع: محاسبات تحقیق

 هاگیری و پیشنهادنتیجه -6
د. نماینتایج این پژوهش حقایق مهمی را در خصوص ماهیت نابرابری در کشور آشکار می

بری کل، نابرابری مناطق شهری، روستایی و نابرابری بین دهد که نابرانشان مینتایج 

. با توجه به کاهش یکباره داشته استای های اخیر کاهش قابل مالحظهمناطق طی سال

به احتمال قوی علت اصلی بهبود توزیع درآمد اجرای طرح هدفمندی  31نابرابری  در سال 

های انجام شده بر اساس تجزیه و تحلیلبوده است. در عین حال  33ها در سال یارانه

روش مرسوم تجزیه نابرابری )شاخص تایل( بیانگر آن است که نابرابری درون مناطق 
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درصد از نابرابری کل کشور را به خود  15/33)شهری و روستایی( به طور متوسط 

دهد. یل میدرصد از نابرابری را تشک 15/22نابرابری بین مناطق اختصاص دادها است 

م این باشد بلکه سهعالوه بر این نه تنها سهم نابرابری بین مناطق از نابرابری پایین می

سهم نابرابری مناطق ، در حالی که دارددرصدی  3عامل در طول دوره مورد بررسی کاهش 

ص خصودیگر الگوی باثبات و پایداری در  سویدهد. از روستایی افزایش اندک نشان می

های مورد بررسی مشاهده سالسهم نابرابری مناطق و بین مناطق از نابرابری کل در 

ن تریاما مهمگردد بطوریکه سهم هر یک از اجزای نابرابری تقریباً ثابت مانده است. می

های مرسوم تجزیه نابرابری، نابرابری بین این پژوهش آن است که بر خالف روشنتیجه 

نماید. سهم این عامل در تشدید نابرابری در ناطق نقش مهی در نابرابری کل ایفا میم

گردد. به های مرسوم حاصل میعمل حدود دو برابری رقمی است که با استفاده از روش

های مرسوم، نقش و اهمیت نابرابری بین مناطق عبارتی بهتر در صورت استفاده از روش

ه لزوم داللت سیاستی نتایج بدست آمدیابد. به نصف تقلیل می در تشدید نابرابری در ایران

ف به های معطوتوجه بیشتر به نابرابری بین مناطق شهری و روستایی در طراحی سیاست

باشد. عدم توجه به این موضوع مهم به انحراف احتمالی منابع کاهش نابرابری در کشور می

 ها منجر خواهد گردید.ها از اهداف پیش بینی شده برای آنو برنامه
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