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  **هادي غفاري، *سيده مريم حسيني

  
  

اي وضعيت توزيع درآمـد اسـتان مركـزي بـا كـل         در اين تحقيق به بررسي مقايسه      :همقدم
با . شود به تفكيك مناطق روستايي و شهري پرداخته مي      1389 تا 1363هاي   كشور طي سال  

شـده اسـت    استفاده از آمار هزينه و درآمد خانوارها كه توسط مركز آمار ايران گـردآوري               
تغييرات توزيع درآمد در مناطق روستايي و شهري استان مركـزي و كـل كـشور محاسـبه                  

  .شود مي
به اين منظور از ضريب جيني، شاخص تايل، ضريب اتكينسون با اجتناب جامعه از    :روش

در انجـام   . شـود    و نسبت دهك دهـم درآمـدي بـه دهـك اول اسـتفاده مـي                5/0نابرابري  
  . استفاده شده استExcel و Stataهاي محاسبات از نرم افزار

آيد كه توزيع درآمد در مناطق        از برآورد اين چهار شاخص اين نتيجه به دست مي          :ها  يافته
تر اسـت و همچنـين توزيـع          شهري استان مركزي نسبت به مناطق روستايي استان مناسب        

  .تر است درآمد در مناطق شهري استان نسبت به مناطق شهري كل كشور مناسب
شود كه توزيع  هاي ضريب جيني، تايل و اتكينسون اين نتيجه حاصل مي از برآورد شاخص

  . استتر از كل كشور درآمد در مناطق روستايي استان متعادل
كـه    ايناما برآورد نسبت دهك دهم درآمدي به دهك اول نتيجه مشخصي در مورد               :نتايج

تر اسـت يـا منـاطق      استان مناسبدر مناطق روستايي   1363ـ89توزيع درآمد در طي دوره      
  .آيد روستايي كل كشور به دست نمي

 

ضريب جيني، تايل، ضريب اتكينسون، نسبت شاخص توزيع درآمد، : ها كليدواژه
  دهك درآمدي دهم به اول

  16/7/91: تاريخ پذيرش      23/3/90: تاريخ دريافت

                                                           
  )نويسندة مسئول(  >smh8286@gmail.com< )اصفهان( دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان، دانشجوي دكتري اقتصاد* 

   اقتصاد، دانشگاه پيام نور اراك دكتر** 
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  مقدمه
 ةواره مـورد توجـه و عالقـ   گيري نظريات اقتصادي همـ     مبحث توزيع درآمد از آغاز شكل     

نابرابري در توزيع درآمد بين اقشار مختلف       . اقتصاددانان و صاحب نظران اقتصادي بوده است      
باشـند،   مردم در مقايسه با ديگر اقشار جامعه مـي    جامعه به معني محروميت نسبي قشرهايي از      

هـاي    نظـام گيـري كلـي   نظـر از جهـت   بنابراين ايجاد تعادل در الگوي توزيع درآمدها صـرف       
  .اري اقتصادي درآمده استذگ ها در سياست مختلف به صورت يكي از اهداف دولت

 اقتـصادي   كـارآيي  رشـد و     ةالبته برخي از اقتصاددانان، نـابرابري در درآمـدها را الزمـ           
كنند كه ثروتمنـدان نـسبت بـه فقـرا درصـد قابـل تـوجهي از         دانند و چنين استدالل مي     مي

ـ       نمايند كه مـي     ز مي اندا  درآمدهايشان را پس   گـذاري و رشـد       خـود سـرمايه    ةتواننـد بـه نوب
  .پذير سازد اقتصادي را امكان
داند گروهي     رشد اقتصادي مي   ة فوق كه نابرابري شديد درآمدها را الزم       ةبرخالف نظري 

تر توزيع درآمد را يكـي از معيارهـا و عوامـل              و متعادل  تر  بيشديگر از اقتصاددانان برابري     
ـ         اقتصادي و اجتماعي هر جامعه مي      ةرشد و توسع    خـود داليـل و      ةدانند و در اثبـات نظري

  :)(Breen and Penalosa,1999 دارند پيامدهاي زير را اظهار مي
قسمت اعظم دارايي ثروتمندان در كشورهاي در حال توسعه به جاي سـرمايه گـذاري در     

هاي مجلـل     اختن خانه هاي توليدي، صرف خريد كاالهاي مصرفي تجملي وارداتي، س          فعاليت
هاي خارج از كشور و خروج ارز از كشور، افتتاح حـساب بـانكي در        و گران قيمت، مسافرت   

 عدم پيـشرفت و     درنتيجهگردد كه اين گونه مخارج مانع سرمايه گذاري و            خارج از كشور مي   
 عالوه بر آن نابرابري شديد درآمـدها موجـب        . گردد   اقتصادي و اجتماعي در كشور مي      ةتوسع
دهنـد بـه علـت قـدرت          شود ثروتمندان كه درصد كوچكي از كل جمعيت را تشكيل مـي             مي

كنند و چون تقاضايـشان بـراي كاالهـاي مـصرفي             خريد باالي خود بر بازار حاكميت پيدا مي       
هـاي   شود، پـس الگـوي توليـد در داخـل و واردات را مطـابق ارجحيـت                   مي تر  بيشولوكس  

ها نفر از افـراد      آورند در شرايطي كه ممكن است ميليون       مصرفي خود نه منفعت جامعه در مي      
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تعادل در توزيع درآمدها كه با افزايش سهم نـسبي درآمـد در   . جامعه در فقر نسبي به سر برند  
پذيرد تقاضاي كل براي كاالهـاي ضـروري ماننـد پوشـاك،              هاي فقير جامعه صورت مي      گروه

جـاي توليـد و ورود كاالهـاي     شور بـه مسكن و مواد غذايي كه امكان توليـد آن در داخـل كـ            
همچنـين باعـث    ،  گـردد   مصرفي و تجملي افزايش داده و موجب رشد اقتصادي در كشور مي           

هـا بـر مـشاركت در اجـراي           مـادي و روانـي آن      ةوري در توليد و تقويت انگيـز       افزايش بهره 
آمدها و مبارزه   امروزه بهبود در توزيع در    . گردد   اقتصادي اجتماعي جامعه مي    ةهاي توسع   برنامه

 اقتصادي و اجتمـاعي و حتـي از         ة استراتژي توسع  ة اهداف عمد  وبا فقر و كاهش نابرابري جز     
پيـشرفت و توسـعه در تعريـف        ). 1384تـودارو،   (شـود     ها محـسوب مـي     وظايف مهم دولت  

از . هاي اسالمي نيز بايد همواره در سايه سار عدالت و به هدف تحقق بخشي آن باشـد                  آموزه
بايـست بـا      ويـژه اقتـصادي مـي     بـه   هاي اسالمي و قرآني، هـر حركـت            آموزه ةر هم اين رو د  

 حـشر  ة سـور 7 ةحاكميت عدالت و در چارچوب آن انجام گيرد خداوند در آياتي از جمله آي      
ـ          درآمـد وثـروت را سـرمايه داران و ثـروت انـدوزان و               ةمانع جدي در سر راه توزيـع عادالن

د تا سرمايه و ثروت در يك گردش سالم اقتصادي به جريان            دهن  داند كه اجازه نمي     مي يياغنيا
بر اين اساس خداوند قوانيني را براي مهار تجاوز سرمايه داران پديد آورده اسـت كـه از                  . افتد
كنـد تـا      اين قوانين كمك مـي    . باشد  ن في و انفال، زكات، خمس و نظاير آن مي         ي آن قوان  ةجمل

در كشور ما نيز عالوه برتـدوين       .شري صورت بگيرد   ب ةتوزيع ثروت به شكل عادالنه در جامع      
 پنج ساله، اقدامات حمايتي ديگري نيـز بـراي مقابلـه بـا نـابرابري                ةهاي توسع   و اجراي برنامه  

با ايـن وجـود بـه       ). Oshima,1973( درآمدي و فقر به طور ويژه طراحي شد و به اجرا درآمد           
يكاري شديد، تغييرات جمعيتي و ساير      رسد كه عوامل متعددي مانند ركود اقتصادي، ب         نظر مي 

بـه شـكل   (مين نيازهاي مردم أهاي معمولي ت  اقتصادي همراه با اتخاذ روش ـ عوامل اجتماعي
سبب گرديده تا همچنان با معضل فقر و عواقب ناشي از آن در             ) هدفمند هاي عام و غير     يارانه

ديد در جهت مبارزه بـا فقـر   هاي ج بنابراين طراحي و اجراي برنامه .سطح كشور درگير باشيم
  .Mousavi and Taheri,2008)( رسد و نابرابري، ضروري به نظر مي
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اران از  ذگـ  پس با توجه به اهميت فراوان توزيع درآمد در جامعـه، الزم اسـت سياسـت               
هـاي مختلـف    هاي خـود را در سـال     ميزان توزيع درآمد در كشور آگاه باشند تا اثر سياست         

هـاي آتـي و      ده كنند و از آن براي بهبـود عملكـرد خـود در سـال              روي توزيع درآمد مشاه   
اي   بررسـي مقايـسه   «اين مطالعـه بـا عنـوان         .رسيدن به معيارهاي رشد و توسعه بهره گيرند       

 يهـا  وضعيت توزيع درآمد مناطق روستايي و شهري استان مركزي با كل كشور طـي سـال               
توزيع درآمد در استان مركزي و تري از وضعيت  كوشد تا تصوير روشن مي »1389 تا 1363

هدف از انجام اين تحقيق محاسبه و بررسـي  . اران قرار دهد ذگ كل كشور در اختيار سياست    
هاي مربوط به توزيع درآمد در استان مركزي به تفكيك مناطق شهري و روسـتايي                شاخص

  .باشد ها در سطح كشور مي و مقايسه آن با مقدار اين شاخص
  :سه قسمت استاين پژوهش مشتمل بر 

گيـري    هـا و الگوهـاي انـدازه       در قسمت اول تحت عنوان روش تحقيق به بررسـي مـدل           
  .هاي نابرابري توزيع درآمد خواهيم پرداخت نابرابري توزيع درآمد و سپس به معرفي شاخص

هاي توزيع درآمد در مناطق شـهري و روسـتايي           قسمت دوم وضعيت تغييرات شاخص    
ها در سطح كشور مورد ارزيابي قـرار         يكديگر و مقدار اين شاخص    ها با     آن ةاستان و مقايس  

  .شود گيري ارائه مي دهد و در قسمت سوم نتيجه مي
  

  روش تحقيق
 خانوارها در مركز آمـار ايـران   ةهاي حاصل از آمارگيري بودج در اين تحقيق از ريزداده  

شـود و      حاصل مي  گيري  اين آمار از طريق نمونه    .  استفاده شده است   1363ـ89 هاي در سال 
تعـداد نمونـه    . دهند  گيري را تشكيل مي     ترين واحد نمونه    در آن، خانوارها، آخرين يا جزئي     

هاي هزينـه ناخـالص خانوارهـا اسـتفاده           جا از داده   در اين .  هزار خانوار است   30در حدود   
هاي درآمد خانوار مـشكالتي چـون كوچـك نمـايي             شده است، چون براي استفاده از داده      

ها ميزان باالتري نسبت به درآمـدها      مقدار هزينه  تقريباًرها در درآمدشان وجود دارد و       خانوا
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هاي پردرآمـد اسـت     در گروهبه خصوصدارند كه يكي از داليل آن وجود ترس از ماليات       
از آمـار هزينـه و درآمـد خـانوار بـراي      . كننـد  كه گزارش واقعي از درآمـدها را ارائـه نمـي    

 ةآمد در مناطق روستايي و شهري اسـتان مركـزي و كـشور و مقايـس               گيري توزيع در    اندازه
هـاي ضـريب جينـي، تايـل، اتكينـسون و             با استفاده از شاخص    1363ـ89 ةها براي دور   آن

 Excel و   Stataشود و به اين منظور از نـرم افزارهـاي             نسبت دهك دهم به اول استفاده مي      
  .شود ا پرداخته ميه در ادامه به تحليل اين شاخص. استفاده شده است

  
  1ضريب جيني ـ1

هـا از نظـر      تـرين آن   ضريب جيني مشهورترين شاخص نابرابري توزيع درآمد و متداول        
 از هر شـاخص     تر  بيشاز همين رو اين شاخص      . هاي توزيع درآمد است    استفاده در بررسي  

و  و خصوصيات مثبت و منفي آن بررسي اديگري در معرض قبول و رد قرار گرفته و محتو   
ايـن ضـريب عبـارت اسـت از نـسبت متوسـط             ). (Chmpernown,1974 مطرح شده است  

از .  ممكن ايـن تفـاوت     ة جفت درآمدها و حداكثر انداز     ةمجموع قدر مطلق تفاوت بين كلي     
)  درجـه  45(نظر ترسيمي ضريب جيني سطح حاصل بين منحني لورنز و خط برابري كامل              

ايـن ضـريب بـين      . دهـد   ي را نـشان مـي     به كل سطح بين خط برابري كامـل و محـور افقـ            
موسـوي   ؛1387رنگريـز و خورشـيدي،       ؛1371جعفـري صـميمي،     . ( قرار دارد  1و0حدود

 درجـه باشـد ضـريب معـادل صـفر و            45اگر منحني لورنز منطبق بر خط       ) 1375جهرمي،  
گر برابري كامل است و اگر ضريب معادل يك باشد نابرابري كامـل در توزيـع درآمـد                   بيان

  : اين تعريفةبر پاي. ردوجود دا
ها درآمد بـاالتر      آن ةكه افراد جامعه در انتخاب درآمد خود مختار باشند، هم          درصورتي

بنابراين هر يك از افراد جامعـه بـه دليـل داشـتن درآمـد      . كنند  از درآمد خود را انتخاب مي     
محـروم  خـود را از يـك منفعـت مـورد انتظـار             كه    ايندانند و يا      كنوني، خود را محروم مي    

                                                           
1- gini coefficient 
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هـا بـا درآمـد مـورد انتظارشـان           اين محروميت ناشي از تفاوت درآمـد كنـوني آن         . بينند  مي
در اين حالت ضريب جيني بـه صـورت روابـط    . Deininger and Squire,1996)( باشد مي

  :شود زير تعريف مي
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  .ي است ضريب جينGكه در اين فرمول 
n  : تعداد خانوارهاي مورد بررسي استبرابر با.  
  :خانوارهاي مورد بررسي استةبرابر با ميانگين هزين .  
iy :تك تك خانوارهاي مورد بررسي است ةبرابر با هزين.  
P  :برابر با درصد تجمعي افراد است.  

L(P)  :برابر با درصد تجمعي درآمد افراد است.  
 خـانوار  ةترين هزين ها بزرگ  ضريب جيني در قسمت هزينه   ةدر اين تحقيق براي محاسب    

ــا  ــي ب ــورد بررس ــي 1yم ــايش داده م ــا    نم ــب ت ــه ترتي ــود وب ــي nyش ــه م ــد  ادام  ياب

Sen,1973;Badenes,2003).(  
  
  1شاخص تايل ـ2

منحني لورنز و توابع توليد متكي هستند بر ها كه بر   شاخصةشاخص تايل برخالف بقي 
 محتمل  4 اين نظريه انتروپي وقايع    ةبر پاي . استوار است » 3اطالع «ةدر نظري » 2انتروپي«مفهوم  

بـا  ( برابر با مجموع مـوزون اطالعـاتي ايـن وقـايع             (H)قابل قبول در يك محيط اطالعاتي       

                                                           
1- theil index   2- entropy   3- information theory  4- events 
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ـ    است كه محتوي اطالعاتي هر      ) 1ضريب وزني احتمال وقوع آن      خـود تـابع     ةواقعه بـه نوب
 باشـد، ارزش  تـر  بـيش يعني هر چه احتمال وقوع يك واقعه     (نزولي احتمال وقوع آن است      

تـر باشـد،      محتمـل  تر است، يا به عبارتي هرچه رويداد غير        ي اطالعاتي اين واقعه كم    امحتو
 ةرابطـ و طبـق    ) تر خواهد بود    آن چيز در واقع اتفاق افتاده است جالب توجه        كه    ايندانستن  

  :شود زير تعريف مي

)3    ( 
 


n

i

n

i i
iii p
logP)P(HPH

1 1

1  
احتمـال وقـوع     Piكل يك محيط اطالعـاتي،      ) ي اطالعاتي امحتو( انتروپي   H،  در اين رابطه  

ي اطالعـاتي  ااين واقعه است و نزولي بودن محتـو ) انتروپي( محتوي اطالعاتي   H(Pi) و   i ةواقع
صورت ه هر واقعه نسبت به وقوع آن ب

ip
log

1
توان نشان داد كه  مي. در نظر گرفته شده است 

در حالتي كه احتمال وقوع يكي از وقـايع  ( انتروپي يك محيط اطالعاتي بين حداقل صفر        ةانداز
 احتمال وقوع ساير وقايع قابل وقوع       درنتيجهقابل وقوع در محيط اطالعاتي مساوي يك بوده و          

 وقايع ةدر حالتي كه احتمال وقوع هم (lognو حداكثر ) اين محيط اطالعاتي مساوي صفر باشد
قابل وقوع در يك محيط اطالعاتي برابر يكديگر و مساوي 

n

  .كند تغيير مي)  باشد1
با ضريب وزني سهم درآمـدي      (بر اين اساس الگوي توزيع درآمد برابر مجموع موزون          

) لگاريتم معكوس سهم درآمـدي آن فـرد       (عه  انتروپي هر يك از افراد جام     ) هر يك از افراد   
  :شود است كه به صورت زير تعريف مي

)4   (






n

i i

i
y

n
log

n

y
H

1
  

 ة تغييرات انتروپي يك محيط اطالعاتي گفته شد، اندازةچه در مورد انداز    با توجه به آن   
مـد   تعـداد دارنـدگان درآ     logn )nانتروپي يك الگوي توزيع درآمد كامال عادالنه برابـر بـا            

                                                           
1- probability 
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بهرامـي  ( غيرعادالنـه مـساوي صـفر اسـت          و در يك الگـوي توزيـع درآمـد كـامالً          ) است
  ).1387رنگريز و خورشيدي،  ؛1385ذاكر هنجي،  ؛1387اسفنجراني، 

 انتروپـي  ةتايل شاخص نابرابري الگوي توزيع درآمد جامعه را به صورت تفاضل انـداز          
  .كند درآمد كامال عادالنه تعريف مياين الگوي توزيع درآمد از انتروپي يك الگوي توزيع 

)5   (






n

i i

i
y

n
log

n

y
nlogT

1
  

ـ   ه   محاسباتي شاخص تايل ب    ةبا بسط اين رابطه و خالصه كردن آن رابط         ه صورت زير ب
  :آيد دست مي

)6   (
 


n

i

ii y
log

y

n
T

1

1  
بـراي الگـوي     (lognو  )  عادالنه براي الگوي توزيع كامالً   ( اين شاخص بين صفر      ةانداز

  .كند  تعداد خانوارهاي مورد بررسي است، تغيير ميnكه ) عادالنه  غيركامالً
  
  1ضريب اتكينسون ـ3

هاي ارزشي، يك معيـار دسـتوري بـراي          اتكينسون سعي كرده است با استفاده از قضاوت       
اتكينسون مانند برخي از محققان توزيـع درآمـد،         . گيري نابرابري توزيع درآمد ارائه دهد       اندازه

 كه شاخص توزيع درآمد نبايد صرفاً يك آماره نشان دهنـده پراكنـدگي در الگـوي       اعتقاد دارد 
 و مفهوم اقتصادي بوده و از آن جملـه در برگيرنـده   اتوزيع درآمد باشد، بلكه بايد داراي محتو     

 فردي و اجتماعي ناشي از درآمد در اختيار افـراد جامعـه             2مالحظات مربوط به تابع مطلوبيت    
 هـر چـه     درنتيجه. كينسون فرض شده است كه نابرابري چيز مطلوبي نيست        در معيار ات  . باشد
 باشد، ميزان نابرابري محاسبه شده براي هـر توزيـع           تر  بيش پرهيز و اجتناب از نابرابري       ةدرج

  ).;1371Forster and Pearson, 2002جعفري صميمي، (است تر بيشدرآمد معين نيز 
                                                           
1- atkinson coefficient 
2- utility function 
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 (XEDE)» 1 برابر معادل درآمدي توزيع كامالً    «او براي اين منظور مفهومي را تحت عنوان       
طور مساوي به تمام افـراد جامعـه        ه  داند كه اگر ب     اي مي   را درآمد سرانه   كند و آن    تعريف مي 

داده شود، مطلوبيت كل حاصل از آن معادل مطلوبيت كلي است كه از الگوي توزيع درآمد                
  .)1387ي، رنگريز و خورشيد(آيد  دست ميه  مفروض بةكنوني در جامع

  :اتكينسون شاخص خود را به صورت زير تعريف كرد
)7   (


 EDEX

A 1  
 ةكه عبارت است از تفاضل نسبت معادل درآمدي توزيع متعادل به ميانگين درآمد جامع       

  .مورد بررسي از عدد واحد
معـه   به عنوان انزجـار جا   ε معيار اتكينسون با وارد كردن متغير      ةفرمول كلي براي محاسب   

  :شود  به صورت زير تعريف مي2از نابرابري

)8   (





























 

11

1

1
1

/
n

i
i

i )y(F
y

A  

y(F(سطح درآمد و   iy كه در آن   i    اين سطح درآمد اسـت،      ةدرصد افراد دريافت كنند 
      متوسط درآمد سطح جاري است و  ε ـ  زان اهميتي است كه براي نابرابري قائل شده        م . ماي

ـ      0A كه  هنگامي. كند  مقدار ضريب اتكينسون بين صفر تا يك تغيير مي         ه  باشـد برابـري ب
جـايي   از آن .  باشد نابرابري كامل وجود دارد     1A كه  درحاليصورت كامل وجود دارد و      

لوبيت نهـايي ناشـي از آن       كه تابع مطلوبيت فردي افراد جامعه مقعر است، بنابراين تابع مط          
 دارد و همـواره  U بـستگي بـه شـكل تـابع مطلوبيـت      XEDE شـكل   درنتيجهنزولي است و    

طور كه در باال گفته شد برابري كامل وجـود داشـته             كه همان  مگر آن ،   است تر از    كوچك
  .(Atkinson, 1970) باشد كه اين دو با هم مساوي هستند

                                                           
1- equality distributed equivalent level of income 
2- lnequality aversion 
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  1لنسبت دهك دهم درآمدي به دهك او ـ4
 ساالنه، از   ةدست آوردن اين شاخص خانوارها برحسب ميزان درآمد و يا هزين          ه  براي ب 

شوند به نحوي كه دهـك اول شـامل    ترين سطح به باالترين سطح در ده گروه مرتب مي  كم
 افـزايش   ةهاي باالتر نـشان دهنـد       خانوارها بوده و به ترتيب دهك     ) فقيرترين(ترين    كم بهره 

. گيرند  خانوار در دهك دهم قرار مي     ) ثروتمندترين(ترين    است و متنعم  مندي خانوارها     بهره
فقيرتـرين  % 10ثروتمنـدترين خانوارهـا بـه سـهم         % 10اين شاخص نسبت سهم درآمـدي       

 باشد شكاف درآمدي بين اين دو گروه    تر  بيشدهد؛ هر چه اين نسبت        خانوارها را نشان مي   
تر باشـد    شود و هر چه اين نسبت كم         مي تر  شبيشود و نابرابري در توزيع درآمد          مي تر  بيش

گردد و نـابرابري      تر مي  شكاف درآمدي بين دو گروه ثروتمندترين و فقيرترين خانوارها كم         
  .)1384جباري،  ؛1371جعفري صميمي، (شود  تر مي در توزيع درآمد كم

  
 هاي پژوهش يافته

ايي و شـهري    ورد ضريب جيني و شـاخص تايـل در منـاطق روسـت            آنتايج حاصل از بر   
 2و1 پيوست و نمودارهاي     1 در جدول 1363ـ89هاي   استان مركزي و كل كشور براي سال      

هاي صعودي و نزولي ضـريب        شود تمام روند    طور كه مشاهده مي    همان. خالصه شده است  
جيني و شاخص تايل در مناطق روستايي و شهري استان و كـشور مـشابه اسـت يعنـي در                    

 مـثالً . ايش يافته شاخص تايل هم افـزايش يافتـه و بـالعكس          هايي كه ضريب جيني افز     سال
شود كه ضريب جيني و شاخص تايـل در منـاطق روسـتايي اسـتان مركـزي طـي                     ديده مي 

 يـك رونـد صـعودي داشـته انـد؛      70 تـا 67 يك روند نزولي و از سـال   66 تا   63هاي   سال
و شهري اسـتان و     ين مقادير اين دو شاخص در مناطق روستايي         تر  بيشترين و    همچنين كم 
  .دهد هاي مشابهي را نشان مي كشور سال

تـوان گفـت هـيچ رونـد       روند توزيع درآمد با استفاده از اين دو شاخص مي     ةاز مشاهد 
                                                           
1- P10/P1 
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چـه قابـل ذكـر       شود ولي آن   مشخصي در مناطق روستايي و شهري استان مركزي ديده نمي         
تـري را    ونـد متعـادل   هاي مورد تحقيق اين دو شاخص ر       اين است كه در اواخر سال     ،  است

 بـا وجـود  اما در مناطق روستايي و شهري كـل كـشور   . دهند  نسبت به اوايل دوره نشان مي     
ها در ميان خانوارهاي كشور، ميزان ايـن دو شـاخص    هاي مقادير اين شاخص   فراز و نشيب  

توزيع درآمد روندي كاهنده داشته يعني در واقع شدت نـسبي نـابرابري درآمـد در كـشور                  
 ميزان كاهش آن بـسيار محـدود بـوده و در مجمـوع، حـاكي از كـم                   ، اما وده است كاهنده ب 

  .هاي توزيعي اعمال شده است كارآمدي سياست
  

 ضريب از استفاده با كشور كل و مركزي استان شهري و روستايي مناطق در درآمد توزيع روند .1 نمودار
  1363ـ89 هاي سال طي در جيني
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روند توزيع درآمد در مناطق روستايي و شهري استان مركزي و كل كشور با استفاده از شاخص  .2نمودار 
 1363ـ89 هاي تايل در طي سال
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 نتايج حاصل از برآورد ضريب اتكينسون 4 و  3  پيوست و نمودارهاي   3 و   2در جداول   
 مالحظـه   طوركـه   همـان . با مقادير متفاوت ضريب انزجار از نابرابري نشان داده شده اسـت           

10ةشود زماني كه ضريب انزجار از نابرابري اتكينـسون در دامنـ             مي   ضـريب  ،   اسـت
، εي با دو شاخص جيني و تايل دارد و اما چـون مقـدار ميـاني    تر بيشاتكينسون سازگاري   

 منـاطق   ة معيـار قـرار داده شـده و بـا ايـن مقـدار مقايـس                /50 است براي سهولت   5/0
رد نتـايج حاصـل از بـرآو   .روستايي و شهري استان مركزي و كل كشور انجـام شـده اسـت      

)/(ضريب اتكينسون  50            در مناطق روستايي و شهري استان و كشور مانند نتايجي است 
  .هاي جيني و تايل بيان شد كه در قسمت قبل براي شاخص

  
روند توزيع درآمد در مناطق روستايي و شهري استان مركزي و كل كشور با استفاده از ضريب  .3نمودار

)/( اتكينسون 501363ـ89هاي   در طي سال  
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 ε=5/0(  روند توزيع درآمد مناطق روستايي استان مركزي توسط سه شاخص جيني، تايل، اتكينسون.4 نمودار
 )ε=2 و

  
  

نتايج حاصل از برآورد نسبت دهك دهم درآمدي به دهك اول در منـاطق روسـتايي و                 
 پيوست و نمودار 4 در جدول 1363ـ89هاي  شهري استان مركزي و كل كشور در طي سال

  . خالصه شده است5
  

 روند نسبت دهك دهم درآمدي به دهك اول در مناطق روستايي و شهري استان مركزي و كل .5نمودار 
  1363ـ89هاي  ور در طي سالكش
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  گيري نتيجه
  نتايج بررسي ضريب جيني ـ1

 ضريب جيني براي مناطق روستايي و شهري استان مركزي ايـن نتيجـه بـه                ة با مقايس  )الف
هـاي دورة    سـال ة در بقيـ تقريباً 68 و 67 و 66 و 65هاي   سالآيد كه به جز       دست مي 

مورد بررسي ضريب جيني در مناطق شهري استان نسبت به منـاطق روسـتايي اسـتان                
هـا توزيـع درآمـد در منـاطق          دهد كه در اكثر سال      تري دارد و اين نشان مي      مقادير كم 

  .استتر  شهري نسبت به مناطق روستايي استان مناسب
 ضريب جيني مناطق روستايي استان و مناطق روستايي كشور اين نتيجـه بـه               ةيس با مقا  )ب

هاي مورد بررسي ضريب جيني مناطق روسـتايي اسـتان           آيد كه در اكثر سال      دست مي 
دهد كه توزيع درآمد منـاطق        تر از مناطق روستايي كل كشور است و اين نشان مي           كم

  .استتر  اسبروستايي استان نسبت به مناطق روستايي كشور من
به دسـت     ضريب جيني مناطق شهري استان و مناطق شهري كشور اين نتيجه           ة با مقايس  )ج

هـاي مـورد بررسـي ضـريب جينـي            سال ة در بقي  83 و 67هاي   آيد كه به جز سال      مي
گـر   تر است كه ايـن موضـوع بيـان    مناطق شهري استان از مناطق شهري كل كشور كم       

نسبت بـه منـاطق شـهري كـل كـشور           شهري استان   تر درآمد در مناطق       توزيع مناسب 
  .است

  
   نتايج بررسي شاخص تايلـ2

بـه    شاخص تايل براي مناطق روستايي و شهري استان مركزي ايـن نتيجـه             ة با مقايس  )الف
 ةهـاي دور    سـال  ة در بقيـ   تقريبـاً  68 و 67 و 66 و 65هاي   آيد كه به جز سال      دست مي 

ستان نسبت بـه منـاطق روسـتايي اسـتان          مورد بررسي شاخص تايل در مناطق شهري ا       
هـا توزيـع درآمـد در منـاطق      دهد كه در اكثـر سـال        تري دارد و اين نشان مي      مقادير كم 

  .تر است شهري نسبت به مناطق روستايي استان مناسب
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 شاخص تايل مناطق روستايي استان و مناطق روستايي كشور اين نتيجـه بـه               ة با مقايس  )ب
هاي مورد بررسي شاخص تايـل منـاطق روسـتايي اسـتان      الآيد كه در اكثر س     دست مي 

دهد كه توزيـع درآمـد منـاطق          كمتر از مناطق روستايي كل كشور است و اين نشان مي          
  .تر است روستايي استان نسبت به مناطق روستايي كشور مناسب

 شاخص تايل مناطق شهري استان و مناطق شهري كشور اين نتيجه به دسـت               ة با مقايس  )ج
هاي مورد بررسي شاخص تايل مناطق        سال ة در بقي  83 و 67هاي   د كه به جز سال    آي  مي

گـر توزيـع     تر است كه ايـن موضـوع بيـان         شهري استان از مناطق شهري كل كشور كم       
  .نسبت به مناطق شهري كل كشور استتر درآمد در مناطق شهري استان  مناسب

  
)/( نتايج بررسي ضريب اتكينسونـ3 50  

 ضريب اتكينسون براي مناطق روستايي و شهري استان مركزي ايـن نتيجـه              ة با مقايس  )الف
هـاي    سـال  ة در بقيـ   تقريبـاً  68 و 67 و 66 و 65هاي   آيد كه به غير از سال       به دست مي  

 مورد بررسي ضريب اتكينسون در مناطق شهري استان نسبت به مناطق روسـتايي              ةدور
ها توزيـع درآمـد در منـاطق         دهد در اكثر سال      اين نشان مي   تري دارد و   استان مقادير كم  

  .تر است شهري نسبت به مناطق روستايي استان مناسب
 ضريب اتكينسون مناطق روستايي استان و مناطق روستايي كشور اين نتيجـه             ة با مقايس  )ب

هاي مورد بررسي ضريب اتكينـسون منـاطق روسـتايي           آيد كه در اكثر سال      به دست مي  
دهـد كـه توزيـع درآمـد      تر از مناطق روستايي كل كشور است و اين نشان مي  كماستان  

  .استتر  مناطق روستايي استان نسبت به مناطق روستايي كشور مناسب
 ضريب اتكينسون مناطق شهري استان و مناطق شهري كشور اين نتيجه به دست              ة با مقايس  )ج

مـورد بررسـي ضـريب اتكينـسون        هـاي     سـال  ة در بقي  83 و 67هاي   آيد كه به جز سال      مي
گـر توزيـع     تر است كه اين موضوع بيان      مناطق شهري استان از مناطق شهري كل كشور كم        

  .تر درآمد مناطق شهري استان نسبت به مناطق شهري كل كشور است مناسب
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   نتايج بررسي نسبت دهك دهم درآمدي به دهك اولـ4
 بـراي منـاطق روسـتايي و شـهري           نسبت دهك درآمدي دهم به دهك اول       ة با مقايس  )الف

 مورد  ةهاي دور   سال ة در بقي  67آيد كه به جز سال        استان مركزي اين نتيجه به دست مي      
بررسي اين نسبت در مناطق شهري استان نـسبت بـه منـاطق روسـتايي اسـتان مقـادير                   

دهد كه توزيع درآمد در مناطق شـهري نـسبت بـه منـاطق               تري دارد و اين نشان مي      كم
  .تر است  مناسب63ـ89استان طي دوره روستايي 

 نسبت دهك درآمدي دهم به دهـك اول منـاطق روسـتايي اسـتان و منـاطق                  ة با مقايس  )ب
ها نسبت دهك درآمدي آخر به اول        شود كه در بعضي سال      روستايي كشور مالحظه مي   

هـاي   تر از مناطق روستايي كشور است و در برخـي سـال            در مناطق روستايي استان كم    
تـر از منـاطق      نسبت دهك درآمدي آخر به اول در منـاطق روسـتايي كـشور كـم              ديگر  

 كـدام منـاطق توزيـع    63ــ 89 ةتوان گفت در دور شود و در كل نمي  روستايي استان مي  
هاي ابتداي دوره يعنـي از سـال         توان بيان كرد كه در سال       تري دارد اما مي    درآمد متعادل 

هـاي   تـر اسـت و در سـال          اسـتان مناسـب     توزيع درآمد مناطق روستايي    70سال   تا 65
تر است   توزيع درآمد مناطق روستايي كشور مناسب89 تا 82انتهايي دوره يعني از سال    

  .و در ميان دوره اين روند از سالي به سال ديگر متفاوت است
 نسبت دهك درآمدي دهم به دهك اول مناطق شهري استان و مناطق شـهري              ة با مقايس  )ج

 ة در بقيـ 85 و 83 و 68 و 67هـاي   آيد كـه بـه جـز سـال        به دست مي  كشور اين نتيجه    
هاي مورد بررسي نسبت دهك درآمدي دهم به دهك اول مناطق شـهري اسـتان از     سال

تـر درآمـد     گـر توزيـع مناسـب      تر است كه اين موضوع بيان      مناطق شهري كل كشور كم    
  .مناطق شهري استان نسبت به مناطق شهري كل كشور است

هاي توزيـع درآمـد در كـشور نتيجـه گرفتـه       گيري كلي از مقادير شاخص  جهيك نتي  در
هـا در ميـان      هاي مقادير اين شاخص      علي رغم فراز و نشيب     1363ـ89 ةشود كه در دور     مي

هاي توزيع درآمد روندي كاهنـده داشـته يعنـي در واقـع              خانوارهاي كشور، ميزان شاخص   
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ده اسـت ولـيكن ميـزان كـاهش آن بـسيار            شدت نسبي نابرابري درآمد در كشور كاهنده بو       
  .هاي توزيعي اعمال شده است محدود بوده و در مجموع، حاكي از كم كارآمدي سياست

تـوان نتيجـه      هاي محاسبه شده براي مناطق شـهري و روسـتايي مـي             شاخص ةاز مقايس 
هـاي توزيـع درآمـد روسـتايي         هاي توزيـع درآمـد شـهري از شـاخص          گرفت كه شاخص  

 در واقع توزيع درآمد در منـاطق روسـتايي نـسبت بـه منـاطق شـهري پـر                    تر است؛  مناسب
اران بـه بهبـود توزيـع درآمـد در          ذگ دارد تا سياست    تر است كه الزم مي     تر و نامتعادل    نوسان

  .روستاها توجه جدي داشته باشند
ي انجـام شـده، بـراي بررسـي         هـا   پژوهشدر اكثريت قريب به اتفاق      كه    اينبا توجه به    

 اين تحقيـق كـه      ةرابري درآمد از ضريب جيني استفاده شده است، با عنايت به يافت           ميزان ناب 
بسيار بـه    5/0  نتايج حاصل از مقدار ضريب جيني، شاخص تايل و ضريب اتكينسون           تقريباً

ـ توانند از شـاخص تا  اران مي ذگ هم نزديك شده است سياست     ـ   ي ه ل و ضـريب اتكينـسون ب
همچنـين نتـايج ايـن      . نوان مكمل آن استفاده نمايند    عه  عنوان جايگزين ضريب جيني و يا ب      

هاي بعدي به ويژه اقتصاد مقـاومتي در كـل كـشور كـاربرد         تواند در برنامه ريزي     تحقيق مي 
شود و    گيري مي   داشته باشد، زيرا به وسيله اين تحقيق، ميزان توزيع درآمد در كشور، اندازه            

تر درآمدها را كه يكـي        نتايج توزيع عادالنه  توانند با تجزيه و تحليل اين          مي مربوطمسئوالن  
ين ابزار داشتن اقتصادي با مقاومت است در كشور دنبال كنند؛ و نيزمي تواننـد بـا                 تر  مهماز  

به ويژه بعـد از     ( هاي مختلف  هاي خود را در سال      استفاده از نتايج اين پژوهش، اثر سياست      
اي بهبـود عملكـرد خـود در        روي توزيـع درآمـد مـشاهده كننـد و از آن بـر             ) دفاع مقدس 

  .هاي آتي و رسيدن به معيارهاي رشد و توسعه بهره گيرند سال
و  90هاي   مار و اطالعات رسمي مربوط به سال      آسفانه به علت نبود     أدر اين پژوهش مت   

ها را روي توزيع درآمد بررسي كنيم ولي بـا توجـه بـه             ، نتوانستيم اثر هدف مندي يارانه     91
رسد اين سياست در بهبود توزيـع درآمـد بـه خـصوص در               ه نظر مي  هاي غير رسمي ب     آمار

  . بوده است؛ اميدواريم اين تحقيق توسط محققان آتي تكميل گرددمؤثرمناطق روستايي 
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  ضميمه
كل كشور براي  هاي ضريب جيني و تايل مناطق روستايي و شهري استان مركزي و  شاخص.1جدول 

  1363ـ89هاي  سال
 تايلشاخص  ضريب جيني

 سال
مناطق 

روستايي 
 كشور

مناطق 
شهري 
 كشور

مناطق 
روستايي 
استان 
 مركزي

مناطق 
شهري 
استان 
 مركزي

مناطق 
روستايي 
 كشور

مناطق 
شهري 
 كشور

مناطق 
روستايي 
استان 
 مركزي

 مناطق
 شهري
استان 
 مركزي

63 4037/0 3956/0 0,4248 3507/0 3255/0 2744/0 3828/0 208/0 

64 3963/0 3975/0 3624/0 3274/0 2998/0 2749/0 2438/0 1772/0 

65 4348/0 4071/0 36/0 4009/0 3999/0 2886/0 2194/0 2747/0 

66 3882/0 4174/0 3173/0 3459/0 3004/0 3231/0 1619/0 1993/0 

67 3807/0 3962/0 3257/0 4132/0 2637/0 2714/0 1862/0 2958/0 

68 3879/0 402/0 3621/0 4019/0 2737/0 29/0 2269/0 2699/0 

69 4161/0 3769/0 3961/0 3278/0 3064/0 2553/0 2635/0 177/0 

70 4172/0 403/0 3982/0 3147/0 3122/0 3701/0 3068/0 1702/0 

71 4085/0 3876/0 3934/0 3204/0 2902/0 2786/0 2854/0 1775/0 

72 407/0 3718/0 3681/0 3014/0 2967/0 2463/0 2428/0 1521/0 

73 4083/0 3776/0 4009/0 2937/0 3014/0 2592/0 2653/0 1753/0 

74 4158/0 3861/0 3497/0 3525/0 3069/0 2685/0 2037/0 2578/0 

75 3991/0 385/0 4294/0 3328/0 2827/0 2646/0 3809/0 1941/0 

76 4075/0 3762/0 3421/0 2897/0 3084/0 2585/0 1951/0 1353/0 

77 4173/0 3755/0 368/0 3402/0 3096/0 2512/0 2389/0 2094/0 

78 4068/0 3812/0 3582/0 3555/0 2962/0 2631/0 228/0 2292/0 

79 4045/0 3843/0 4081/0 3226/0 293/0 2661/0 2923/0 1771/0 

80 393/0 3913/0 4077/0 3548/0 2683/0 2864/0 2801/0 212/0 

81 3873/0 3843/0 3689/0 3351/0 2621/0 2616/0 2283/0 1827/0 

82 3794/0 3724/0 3614/0 3242/0 254/0 2475/0 2165/0 1808/0 

83 3934/0 3765/0 4133/0 3845/0 28/0 2514/0 2947/0 3273/0 

84 3921/0 3845/0 4019/0 358/0 2714/0 2616/0 2722/0 2126/0 

85 4032/0 3914/0 3748/0 3781/0 2908/0 2668/0 2547/0 2364/0 

86 3908/0 3846/0 4121/0 3842/0 2687/0 2696/0 2906/0 2527/0 

87 3881/0 3683/0 3973/0 3427/0 2713/0 2436/0 2727/0 1983/0 

88 3968/0 3701/0 3853/0 3703/0 281/0 2458/0 2527/0 2431/0 

89 3859/0 367/0 4691/0 3976/0 265/0 2389/0 4085/0 2733/0 
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 1363ـ89هاي  ضريب اتكينسون مناطق روستايي و شهري استان مركزي در طي سال. 2جدول 
 ضريب اتكينسون

2/0=ε 
 ضريب اتكينسون

5/0=ε 
 ضريب اتكينسون

7/0=ε 
 ضريب اتكينسون

1=ε 
 ضريب اتكينسون

5/1=ε 
 ضريب اتكينسون

2=ε شهريروستايي شهريييروستا شهريروستايي شهريروستايي شهريروستايي شهريروستايي سال
630703/0 0409/01583/00997/02099/01375/02819/01926/04023/02832/05416/03797/0
64047/0 035/0 1121/00861/01534/01192/02139/01677/0318/0 2467/0436/0 3257/0
650435/0 0535/01075/01281/01497/01743/0213/0 2382/03224/03319/04439/04117/0
660331/0 0397/00854/00985/01224/01377/01814/01975/02913/03068/04176/04415/0
670363/0 0575/00876/01374/012/0 1867/01663/02557/02399/03609/03123/04605/0
680445/0 0532/01081/01301/01491/01795/02093/02509/0312/0 364/0 4289/04737/0
69052/0 0351/01272/00869/01756/01209/02458/01714/03574/02549/04648/03397/0
700562/0 0334/01365/00817/01885/01129/02548/01585/03774/02329/05406/03071/0
710552/0 0348/01327/00846/01824/0117/0 2571/01602/03964/02333/05821/0309/0
720475/0 0301/0116/0 0741/01614/01028/0228/0 1455/03562/02168/05269/02917/0
730524/0 0334/01285/00792/01776/01082/02498/01515/03781/02308/05736/03381/0
74041/0 0481/01038/01101/01475/01464/02179/01964/03671/02743/06044/0358/0
750408/0 0378/01601/00913/0211/0 1251/02787/01737/03778/02515/04691/03292/0
760384 0269/0094/0 0663/01297/00921/01816/01298/02649/01901/03467/02468/0
770469/0 0407/01152/00981/01604/01346/02304/01881/03675/0278/0 5554/03762/0
780442/0 0443/01063/01057/01455/0144/0 2024/01985/02968/02843/04044/03669/0
790567/0 0347/01355/00845/01846/01162/02547/01619/03697/02343/05014/03037/0
800551/0 0415/01343/01002/01852/01372/02591/01894/03823/02688/05305/03396/0
810449/0 0362/01095/0089/0 1507/01231/02101/01726/03022/02505/03857/03222/0
820431/0 0353/01071/00856/01495/01174/0213/0 163/03195/02341/04269/02999/0
830575/0 0597/01387/01336/01898/01767/02627/02363/03775/03312/04884/04322/0
840538/0 0418/01325/0102/0 1838/01405/0259/0 1958/03807/02827/04959/03647/0
850492/0 0465/01177/01131/01608/01554/02229/02153/03255/03061/04354/03859/0
860569/0 0493/0138/0 1188/01894/01624/0263/0 2242/03784/03202/04868/04111/0
870532/0 0389/01282/00948/01754/01305/02424/01821/03446/02636/04355/03415/0
880494/0 047/0 1194/0112/0 1634/01522/02258/02085/03205/02938/04045/03704/0
890775/0 0531/0179/0 1271/02382/0173/0 3162/02370/0424/0 332/0 5116/04142/0
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  1363ـ89 هاي  ضريب اتكينسون مناطق روستايي و شهري كل كشور در طي سال.3جدول 
 ضريب اتكينسون

2/0=ε 

 ضريب اتكينسون
5/0=ε 

 ضريب اتكينسون
7/0=ε 

 ضريب اتكينسون
1=ε 

 ضريب اتكينسون
5/1=ε 

 ضريب اتكينسون
2=ε شهريروستايي شهريروستايي شهريروستايي شهريروستايي شهريروستايي شهري روستايي سال 

630605/00533/01391/01282/01863/01754/02524/02431/03563/03515/04601/04616/0
640565/00535/01321/0129/0 1785/01766/02444/02449/03487/03532/04531/04592/0
650732/00561/01646/01344/02181/01832/02902/0252/0 4028/03585/0514/0 4633/0
66056/0 0616/01293/01441/0174/0 1939/02375/02626/0339/0 3659/0441/0 461/0 

670507/00529/01206/01273/01642/0174/0 2265/02404/03267/03434/04288/04419/0
680526/00559/0125/0 1331/01699/01811/02339/02489/03371/0355/0 4469/04582/0
690594/00492/01425/01171/01947/01594/02696/02179/03923/03122/05351/04194/0
700603/00655/0144/0 1434/01965/0188/0 2713/02482/03947/03399/05601/04294/0
710567/00531/01372/01248/01886/01687/02616/02289/03836/03221/05381/04116/0
720574/00476/01372/01133/01874/0154/0 2586/02109/03788/02994/05242/03877/0
73058/0 0497/01373/01173/01861/01587/02545/0216/0 3659/03035/05257/03866/0
740594/00517/01421/01225/01938/01663/02675/02242/03874/0316/0 5249/04191/0
750548/0051/0 1312/0121/0 179/0 1641/02473/02241/03574/03154/04756/04006/0
760588/00495/01381/01167/01864/01578/0254/0 2147/03609/0301/0 4789/03811/0
770598/00485/01422/01151/0193/0 1562/02643/02137/03743/03013/04816/03834/0
780571/00505/01357/01192/01844/01613/02528/02198/03587/03081/04608/03891/0
790565/00511/01342/0121/0 183/0 1636/02499/02228/03546/ 312/0 4569/03933/0
800522/00543/01255/01266/01715/01701/0237/0 2299/03392/ 319/0 4386/04004/0
810509/00505/01224/01198/01672/01624/0231/0 2215/03313/ 3097/043/0 3889/0
820492/00477/01177/0113/0 1604/01531/02209/0209/0 3142/ 2933/04015/03696/0
830537/00485/01268/01151/01715/01562/02337/02134/03281/03/0 4169/038/0 

840525/00504/0125/0 1196/01699/01619/02327/02205/03289/03077/04197/03855/0
850559/00516/01323/0123/0 1789/01669/02436/02278/03407/03178/04301/0396/0 

86052/0 0515/01241/01214/01687/0164/0 2313/02234/03268/03129/0415/0 3939/0
870522/00469/01238/01112/01679/01508/02298/02064/03244/02911/04118/03695/0
880542/00472/01285/01121/01742/01524/02379/02093/03342/02969/0422/0 3783/0
890511/00461/01217/01097/01653/01492/02267/02047/03208/02897/04084/03679/0
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 مقادير نسبت دهك درآمدي دهم به دهك اول مناطق روستايي و شهري استان مركزي و كل كشور .4جدول 
 1363ـ89هاي  در طي سال

 مناطق شهري كشور مناطق روستايي كشور ي استان مركزيمناطق شهرمناطق روستايي استان مركزي سال

63 39/41 59/14 84/22 38/21 

64 51/26 71/11 62/21 27/20 

65 09/24 03/13 24/28 25/20 

66 16/16 72/13 56/19 92/19 

67 36/13 31/29 57/19 18 

68 42/21 13/21 02/22 21/19 

69 43/21 12 43/27 86/16 

70 45/28 14/10 97/28 96/18 

71 19/31 4/10 78/24 2/16 

72 9/28 33/10 83/25 93/14 

73 5/23 63/12 82/22 51/14 

74 78/30 8/12 52/25 51/15 

75 36/24 55/10 33/21 27/15 

76 96/14 83/6 27/20 22/14 

77 46/23 21/13 01/23 19/14 

78 46/17 08/14 25/20 36/14 

79 84/27 37/11 36/20 9/14 

80 72/24 03/12 86/18 35/15 

81 08/14 68/9 81/18 04/14 

82 24/20 19/10 2/15 05/13 

83 73/29 86/17 02/17 26/13 

84 46/27 43/13 07/17 65/13 

85 13/21 82/14 74/17 02/14 

86 3/24 63/13 81/16 97/13 

87 30/19 37/11 35/16 68/12 

88 23/16 14 53/16 20/13 

89 48/27 15/14 8/15 47/12 
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