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نابرابری های شاخص با آنها ارتباط و سالخوردگ مفاهیم

٣ ب گیلده، صادقپور ٢ غ برزادران، محتشم ١ ز . بهدان

مشهد فردوس اه دانش ، ریاض علوم ده دانش آمار، گروه

یده چ
اختصاص سالخوردگ مفاهیم کاربردهای و مفاهیم ویژگ ها، مطالعه به اعتماد قابلیت نظریه از وسیع بخش
و سالخوردگ مشخصه های م باشد. عالقه مورد سالخوردگ از مختلف ال اش اعتماد قابلیت در است، یافته
لورنتس منحن خصوص به نابرابری شاخص های بین دارند. نزدی رابطه عمر توزیع های برای جزئ ترتیب های
با که دارد وجود جالبی ویژگ های و قضایا عمر، طول و عمر مانده میانگین زمان و سالخوردگ روابط برخ با
شاخص های و ساخوردگ مفاهیم بین ارتباط بررس به مقاله این در خواهدشد. حاصل مهم نتایج آن ها بررس
از روشن تفسیر م کنیم سع و م پردازیم زنگا منحن و فرون بن منحن لورنتس، منحن مانند اقتصادی نابرابری
یافتن دنبال به شده ارائه روابط و مفاهیم با بیشتر آشنایی و بهتر درک برای نهایت در و کرده بیان را ارتباط این

باشیم. م کاربردی های بحث و عددی نتایج

سالخوردگ مفاهیم زنگا، منحن ، فرون بن منحن لورنتس، منحن کلیدی: کلمات
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و اساس نقش دارای علوم ساير و پزش تكنولوژي، صنعت، در كه است آمار مباحث جمله از اعتماد قابليت بحث
احتمال را آن م توان درحقیقت دارد. وجود آماری متون در اعتماد قابلیت از متفاوت تعاریف است. انكارناپذیری
مجموعه سازگاری اطمینان، قابلیت آماری، نظر از کرد. تعریف معین زمان در سیستم ی رضایت بخش رد عمل
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٧ آن کاربردهای و اعتماد قابلیت نظریه سمینار دومین

قابلیت شود. م استفاده آزمایش ی دادن توضیح منظور به اغلب که است گیری اندازه ابزارهای یا ابعاد از ای
در است. شده شناخته محصول ی یا فرد ی برای مثبت ویژگ ی عنوان به که است، عموم مفهوم اعتماد
سالخوردگ مفاهیم سپس و م پردازیم آن ها بین ارتباط و نابرابری شاخص های از برخ معرف به ابتدا مقاله این

اقتصادی نابرابری های شاخص و مفاهیم این ارتباط نهایت در و کرده معرف را آن ها ویژگ های از برخ همراه به
مباحث و مفاهیم از بهتر درک برای نهایت در کرد. خواهیم جستجو را نشده ارائه قبال محققین توسط که جدیدی

داد. خواهیم خاتمه را بحث کاربردی مثال چند ارائه با شده ارائه

اقتصادی نابرابری از مفاهیم ٢

استفاده لورنتس» «منحن معموال درآمد، ناعادالنه رتوزیع دی عبارت به یا اقتصادی نابرابری میزان سنجش برای
منحن به دستیابی برای است. ابزارها مهمترين جزو اقتصاد در درآمد توزيعهاي مطالعه در منحن اين شود. م

را آنها سهم و م شود توزیع درآمد مختلف گروه های بین که را درآمدها تجمع درصد افق محور روی لورنتس،
م دهیم. قرار م دارند دریافت را فوق درآمد درصدهای که جمعیت درصدهای محورعمودی روی و م دهد، یل تش
م آید. به دست حاصل) مربع اصل قطر واق (در مستقیم خط گیرد، صورت عادالنه به طور درآمدها توزیع اگر
حاصل و مذکور مستقیم خط م شود. حاصل محدبی منحن باشد نابرابر و ناعادالنه درآمدها توزیع که صورت در
م شود. نامیده لورنتس منحن حاصل، محدب منحن و است، معروف عادالنه کامال توزیع خط به اول، حالت از

م شود: تعريف (١) صورت به كل حالت در لورنتس منحن

L(u) =
١

E(X)

∫ u

٠
F−١(t)dt. (١)

تابع F−١(u) = sup{x : F (x) ≤ u} ، u ∈ [٠,١] برای و X نامنف تصادف متغیر تجمع توزیع تابع F آن در که
محدب، صعودی، تابع لورنتس تابع که است مشخص (١) به توجه با باشد م E(X) =

∫∞
٠ f(y)dy و آن چندک

آماری توزیع ی از لورنتس تابع ی ویژگ ها این با تابع هر عکس بر باشد. م L(١) = ١ و L(٠) = ٠ با پیوسته
. است معین

است اندازه ای مهمترین جین ضریب آنها بین از که م شوند، تعریف لورنتس منحن اساس بر مختلف شاخص های
بین ناحیه برابر دو صورت به جین ضریب م شود. برده کار به جامعه در درآمد نابرابری میزان سنجش برای که
اندازه های مطالعه در است. ی و صفر بین مقداری و نامنف همواره که م شود تعریف قطر خط و لورنتس منحن
نام به جدیدی اندازه فرون بن ١٩٣٠ سال در ول دارد بیشتری کاربرد جین ضریب و لورنتس منحن نابرابری،
اساس بر B = ١ −

∫ ١
٠ BF (u)du فرون بن ضریب معرف کرد. اقتصادی نابرابری بررس برای را فرون بن ضریب

توزیع پایین سطوح به نسبت بیشتری حساسیت ضریب این م شود. تعریف BF = ١
µu

∫ u

٠ F−١(t)dt فرون بن منحن
صعودی اکیدا بن فرون منحن کل حالت در دارد. کاربرد نیز عمر طول آزمون و اعتماد قابلیت در دارد درآمد
ضریب زین جای عنوان به جدیدی شاخص میالدی ١٩٨۴ سال در زنگا باشد. مقعر یا و محدب م تواند و است
جامعه باالی ٪١٠٠(١−u) میانگین و جامعه پایین ٪١٠٠u میانگین درآمد مقایسه از شاخص این کرد. معرف جین

م شود: تعریف زیر صورت به پیوسته نامنف تصادف متغیر برای زنگا منحن م اید. بدست

Z(u) = ١ − F−١(u)

F−١
١ (u)

. (٢)
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٨ ب. گیلده، صادقپور غ.، برزادران، محتشم ز.، . بهدان

صورت به را زنگا منحن ٢٠٠٧ سال در زنگا دارد. شهرت ناقص گشتاور اولین به F١(x) = ١
µ

∫ x

٠ tf(t)dt که
شاخص م باشد. نیز زنگا منحن و لورنتس منحن بین ارتباط بیانگر که کرد تعریف Z(u) = ١ − L(u)

u
˙١−u

١−L(u)

که است این ر دی معیارهای سایر به نسبت معیار این برتری (u ∈ (٠,١) که Z =
∫ ١

٠ Z(u)du با است برابر زنگا
م کند. منعکس خوبی به را ثروت و فقر ارتباط شاخص این

تصادف متغير دو مقايسه م شود. مطرح آن ها مقایسه موضوع جامعه دو اقتصادی نابرابری میزان اندازه گیری از پس
توزيع هاي بين ترتيبي روابط از حاك كه تصادف ترتیب هاي است. انجام پذير تصادف ترتيب بندي هاي طريق از
مختلف زمينه چندين در گسترده طور به تصادف ترتیب هاي مفيدند. تصادف متغيرهاي مقايسه براي هستند احتمال

دارند. كاربرد ... و بيمه اقتصاد، صف، نظريه اعتماد، قابليت ، تصادف فرآيند به ويژه آمار
L٢, L١ لورنتس توابع و F٢, F١ تجمع توزيع توابع و متناه میانگین با X٢, X١ نامنف تصادف متغیرهای برای

م کنیم: تعریف زیر صورت به و داده نشان X١ ≤L X٢ به را لورنتس ترتیب

X١ ≤L X٢ ⇐⇒ L٢(u) ≤ L١(u)(G١ ≤ G٢)∀u ∈ [٠,١]

تابع از باالتر همواره L١ لورنتس تابع كه است معنا اين به و م شود خوانده لورنتس حالت در Xاز١ بزرگ تر X٢ که
ارتباط آن مشخصه های و نابرابری شاخص های برخ معرف ضمن مقاله از بخش این در دارد. قرار L٢ لورنتس

خواهد شد. بیان نیز دارند هم با شاخص ها این که

سالخوردگ مفاهیم ٣

در است، یافته اختصاص سالخوردگ مفاهیم کاربردهای و ویژگ ها مطالعه به اعتماد قابلیت نظریه از وسیع بخش
م شود بررس سالخوردگ مفاهیم مطالعات در م باشد. عالقه مورد سالخوردگ از مختلف ال اش اعتماد قابلیت
طول توزیع های اعتماد، قابلیت مفاهیم در شود. م بدتر یا یابد م بهبود سن افزایش با سیستم یا مولفه ی که
لذا و م شوند تقسیم مختلف رده های به عمر باق مانده میانگین و ست ش نرخ چون توابع رفتار اساس بر عمر
م باشد. مفید مناسب مدل انتخاب برای عمر طول توزیع های سالخوردگ مشخصه های اساس بر تقسیم بندی این
( (نزول صعودی مخاطره نرخ متوسط ،IHR(DHR) ( (نزول صعودی مخاطره نرخ مانند متعددی ساخوردگ مفاهیم
مخاطره نرخ متوسط در شده استفاده از بهتر نو ،NBUHR مخاطره نرخ در شده استفاده از بهتر نو ، IHRA (DHRA)
( (نزول صعودی عمر طول واریانس ،IMRL(DMRL) ( (نزول صعودی عمر طول مانده باق میانگین ،NBUHRA
ارائه ضمن و شوند م معرف مقاله از بخش این در ، NBU(NWU) شده استفاده از (بدتر) بهتر نو ،IVRL(DVRL)

کنیم. م بیان ر دی ی با را آنها ارتباط آن ها مشخصه های از برخ

نابرابری های شاخص و سالخوردگ مفاهیم ارتباط ۴

این از برخ که هستند اعتماد قابلیت در مفاهیم دارای قبل بخش در شده معرف نابرابری های شاخص از ی هر
مولفه هایی عمر متوسط تفاضل عنوان به م توان را زنگا منحن مثال عنوان به است شده ارائه محققین توسط مفاهیم
آنهایی به نسبت رسیده اند نظر مورد سن به که آنهایی سن متوسط و شده اند نابود نظر مورد سن به رسیدن از قبل که
شاخص های و سالخوردگ مشخصه های بین روابط و مفاهیم این ارائه کرد.[٣] تفسیر رسیده اند نظر مورد سن به که

م باشد. مقاله این اهداف مهمترین از اقتصادی نابرابری
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٩ آن کاربردهای و اعتماد قابلیت نظریه سمینار دومین

کاربردی مثالهای ۵
مباحث از روشن تر تفسیر و بهتر درک دنبال به درآمد داده های و کاربردی مثال های ارائه با مقاله از بخش این در
داده ها این م باشد. درآمد داده های به مربوط مقاله استفاده مورد داده های م باشیم. قبل بخش های در شده ارائه
با و ایران آمار مرکز توسط که م باشد، روستایی» و شهری خانوارهای درآمد و هزینه از «آمارگیری طرح به مربوط
کتابچه هایی قالب در آن نتایج و اجرا کشور استان های برنامه ریزی و مدیریت سازمان های آمار معاونت های اری هم
با و م شوند رسم زنگا و فرون بن لورنتس، منحن های مذکور داده های برای م گردد. منتشر کشور کل سط در
با و یافته را داده ها با مرتبط سالخوردگ مشخصه های است شده ارائه مقاله قبل قسمت های در که روابط به توجه

م شوند. مقایسه م شود کسب مستقیم طریق از که نتایج
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