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 مقدمه .1

اسااا    توزیع عادالنه درامد همواره از مهمترین مباحث در اقتصااااد رهاااورهاف مهتن  وها   وده      

رف  راف ارزیا ي عمنکرد اقتصااادف رهااورها در  صااوع توزیع درامد م  ااو   ايعم هاف نا را رفشااا  

   شودمي

چگونگي توزیع درامد  يهتر از قبل   ،فقر در وها  هاف ا ير و  عد از عنوا  شد  طرح راهش در سال 

ياف  ،مورد تووه قرار گرف    که توزیع          ا زیرا در دن مد  ن نه رمبود درا نده فقر  جاد رن مل ای عا مروز  زرگترین 

در  ره یک فرد در صورتي "توا  گف :انه توزیع عادالنه و ناعادالنه درامد مييدر تعری  عام  ناعادالنه آ  اس  

 ره تمامي اس  و زماني  وامعه تمامي درامد را در ا تيار داشته  اشد توزیع درامد ناعادالنه ترین وضع ممکن   

مطرح  سااهنامروزه  "ترین حال  ووود دارد همند شااوند عادالنافراد  ه یک ن ااب  از رل درامد وامعه  هره

سهم تم      هور ني    نکه م اله مهم توزیع عادالنه  ر       درامد ها ازامي گروهشده در وها  یک ا   ود   ر

تواند  ه ایجاد تواز  و تعادل  يهاااتر در وامعه  يانجامد  طب  اسااا  ره مي هاف افراد مهتن مبناف توانایي

سط            موازین عنمي هترف از مردم در طبقه متو سهم  ي شد ره  هور  اید  ه ن وف  ا تق يم درامد در یک ر

س  زیرا      گ واف هور   يار رم ا شمار ثروتمندا  و فقيرا  در ر اف هووود گروه يرند  در یک وامعه متعادل 

 آ  منطقه اس    دهنده توزیع نامتناسب ثروت در   يار پردرامد یا   يار رم درامد نها 

ضریب ويني عددف اس   ين   هاف سنجش نا را رف درامد وامعه، ضریب ويني اس      یکي از شا   

صفر        صفر   صد( ره در آ   صد در صفر و   را ر درامد یا ثروت و یک  ه معناف  معني توزیع رامالً هو یک )یا 

هاف مهتنفي  راف م اساابه این شااا   ووود دارد     در  ين م ققين روشنا را رف مطن  در توزیع اساا 

ایرا  از روش گروه  ندف    اشاااد  مررز آمار   ندف مي  ندف و  دو  گروه  ها دو نوع روش  ا گروه  ترین آ عمده 

ستفاده مي     ضریب ويني ا سبه  سرانه  انوارها   راف م ا صعودف درامد  ها را  ه داده ،رند   عد از مرتب ررد  

هاف وامعه ه تند و سپس   این ده گروه م اوف هما  دهک  ،م اوف از نظر ومعي  تق يم ررده   گروه 10

ه درصد از درامد وامعه را  ه  ود ا تصاع داده اس    ا    هاف مورد نظر چشود ره هر یک از گروه تعيين مي

هاف  انوار  راف تووه  ه اینکه پاسااهگویا  معموال در ا راز درامد  ود ح ااات ه ااتند، از اطالعات هزینه 

 م اسبات استفاده شده اس   
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ها  مي    ات دهد ولي در عين حال  ه تغييرضریب ويني ا تالف درامدهاف  انوارهاف یک وامعه را ن

درامدف ح ات اس ، صرفنظر از اینکه این تغييرات در  ين  انوارهاف ثروتمند، متوسط یا فقير اتفاق افتاده     

 اس   

ضریب ويني  ه تنهایي نمي     شد   هتر یا رمتر  ها     چو   ي ضعي  توزیع درامد را در وامعه ن تواند و

هاف وامعه    گروه دف ره هر یک از  ساااهم درام  ، راف م اسااابه ميزا  عدال  در توزیع درامد     دهد،  نا راین   

س  مي  سبه مي آورند  د صنه  ين درامدف ره ده شود نيز م ا صد  ،  ي   وچهل   اگر فا وه ترین گرپایين در

زیادف داشته  اشد نها   تفاوت، افراد پردرامدتریندرصد از  ،  ي   وچهلآورند  ا درامد دهوامعه  دس  مي 

 سرزمين اس  دهنده توزیع ناعادالنه درامد در یک 

هاف دیگرف همچو  شا   تيل، اتکين و  و پالما نيز  راف تبيين  هتر وضعي  در حوزه توزیع درامد شا  

 در این گزارش مورد  ررسي قرار گرف   رم درامدها و  پردرامدها

                                                                                                  

 جواد حسين زاده                                                                                               

 مركز آمار ايرانرييس معاون رييس سازمان و                                                                                               
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 هاي توزيع درامدشاخص .2

 1380-98هاف در مناط  شهرف، روستایي و رل رهور در سالهاف توزیع درامد شا   3تا  1در وداول 

هاف مورد م اسبه ساله مورد  ررسي نوساناتي در تمامي شا   19در دوره زماني  شده اس  و ارایه م اسبه 

 شود  مهاهده مي

مورد  ررسي قرار دهيم نتایج زیر  رل رهوررا در سطح  هاشا   1398تا  1392ره  راف دوره درصورتي

 شود:مهاهده مي

  الي  1392هاف دهنده روند افزایهي این شا   در سالروند تغييرات ضریب ويني در رل رهور نها

ها  ا تووه  ه اینکه ضریب ويني تغييرات  ين دهک اس   97ن ب   ه  1398و راهش آ  در سال  1397

 تواند در یکي از سه حال  زیر رخ داده  اشد:مي 97تا  92هاف سالنا را رف در  افزایشنها  مي دهد را 

 پردرامدهاو  فقيرتر رم درامدهاهاف  اال افزایش داشته  اشد  )هاف اول راهش و دهکسهم دهک -1

 تر(پردرامد

 ثا  ( پردرامدهاو  فقيرتر رم درامدهاهاف اول راهش و دهک هاف  اال ثا    اشد  )سهم دهک -2

 (ترپردرامد پردرامدهاثا   و  رم درامدهاهاف اول ثا   ولي دهک هاف  اال افزایش یا د  )سهم دهک -3

 هافدر سال یا يم رهدرمي  "ومعي  در هزینه رل رم درامدترین درصد  ي   سهم هزینه" ا نگاهي  ه 

 5.80 ه  92درصد در سال  6.79)در رل رهور از  هي داشته اس راهاین شا   روندف  97تا  92

ومعي  در هزینه  ترینپردرامد درصد  ي   سهم هزینه"  همچنين رسيده اس ( 97درصد در سال 

درصد در سال  48.50 ه  92درصد در سال  44.62) در رل رهور از  دهدنها  مي افزایهيروندف  "رل

  افزایش یافته اس ( 97

 97تا  92هاف در سالتوا   ه دید روشنترف از ا عاد این نا را رف مي این دو شا   نا راین  ا  ررسي 

 (ترپردرامد پردرامدهاو  فقيرتر رم درامدهادس  یاف   )

 فرند و راهش نا را رف را شاهد ه تيم   ه طورهاف مذرور تغيير ميمجدداً روند شا   98ولي در سال 

درصد افزایش  5.96 ه  98ومعي  در هزینه رل در سال  رینرم درامدت درصد  ي   ره سهم هزینه

درصد راهش  47.49 ه  98ومعي  در هزینه رل در سال  ترینپردرامد درصد  ي   یافته و سهم هزینه

 یافته اس   

 

  14.45 ه  97و در سال  10.68 " ه ده درصد فقيرترین پردرامدترینده درصد هزینه سهم " 92در سال 

ف این اس  ره ده نها  دهنده درصد راهش یافته اس  ره 13.69 ه  98مجددا در سال افزایش یافته و 

سهم در  رونداین رنند   را ر ده درصد فقيرترین هزینه مي 13.69 ،  98در سال  وامعه پردرامددرصد 

 دهد نيز  ود را نها  ميدرصد فقيرترین و چهل   ي   ه  پردرامدتریندرصد و چهل  ي   هزینه 
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 ه  97و در سال  6.57،  92در سال  "درصد فقيرترین  ي   ه  پردرامدتریندرصد   ي  هزینه سهم "

  رسيده اس  98در سال  را ر  7.97افزایش یافته ولي  ا رمي راهش  ه  8.36

و در سال  3.71،  92در سال  "درصد فقيرترین چهل ه  پردرامدتریندرصد  چهلهزینه سهم "همچنين 

)رمتر از مقدار شا   مها ه در  98در سال  4.25افزایش یافته ولي  ا مقدارف راهش  ه  4.41 ه  97

  رسيده اس (  96سال 

 
  ومعي   رم درامدترینترین ومعي   ه هزینه چهل درصد پردرامدشا   پالما ن ب  هزینه ده درصد

راهش یافته  98ال در س 1.95افزایش و  ه  97در سال  2.05 ه  92در سال  1.62این شا   از اس   

 دهک پایين اس   4 را ر مجموع هزینه  1.95، 98 ه عبارت دیگر هزینه  االترین دهک در سال  اس  

 
  ر مفهوم آنتروپي استوار اس  و آنتروپي  ه مفهوم اطالع انتظارف در توزیع اس   تيل در شا   تيل 

-حوادث از سهم ئرامد استفاده نمود زمانيتوزیع درامد  ه واف مفهوم احتمال رار رد نظریه اطالع در   ث 

ره درامد افراد رامال یا تقریبا م اوف  اشد در این صورت درامد تمام افراد مهه   واهد  ود  اما اگر 

ف ادرامد یک فرد ره  ه طور تصادفي انتها  شده، رار سادهدرامد نام اوف توزیع شده  اشد، پيش  يني 

در م اسبات انجام شده   اطالعات آ  فرد اطالعات مفيدف  واهد  ود نهواهد  ود و هر چيزف در مورد 

س   ا تر  اشد نها  دهنده  را رف  يهتر نيز همانند ضریب ويني هر چه  ه صفر نزدیکاین شا   نيز 

 0.2720افزایش یافته و  ا رمي راهش  ه  97در سال  0.2871 ه  92در سال  0.2240این شا   از 

   ره نها  دهنده  هبود ن بي در شا   تيل اس  رسيده اس 98در سال 

 

  اتکين و   ه را طه  ين رارایي و  ر مفهوم ميزا  اوتنا  از نا را رف استوار اس    شا   اتکين و

 ره  ه رمک آ   توا  رند و معتقد اس  شا   نا را رف  اید  ه ن وف طراحي شودنا را رف تووه مي

چه مقدار از درامد و توليد تههي  داد ره وامعه  راف راهش نا را رف  ه یک ميزا  معين حاضر اس  

همانند تيل و ويني هر چه  ه صفر نزدیک تر  اشد نها  دهنده این شا   نيز وارف چهم پوشي نماید  

در  0.2355افزایش و  ه  97در سال  0.2461 ه  92در سال  0.1982این شا   از   را رف  يهتر اس  

 راهش یافته اس   98سال 

 

   هاف قبل از ب   ه سال ن 98 يانگر  هبود ن بي توزیع درامد در سال  ،هاف م اسبه شدهتمامي شا

نهادهاف ها و سازما  رمکتوا   ه ميهاف پایين درامدف در دهکآ  اس   از دالیل عمده این  هبود 

  اشاره ررد پایين درامدفهاف دولتي  ه دهک
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 هافها در دهکاستفاده شد و ميزا  رمک هاف هزینه و درامد  انوار راف  ررسي  يهتر این موضوع از داده

ها و نهادهاف هاف سازما  ا این ره متغيرهایي همچو  تعداد دریاف  رنندگا  رمک دهگانه  دس  آمد 

ها  ه ره رمک ساالنه این سازما  دندهمينها   هاداده ا این حال  ،دولتي در این طرح اپتيمم ني  

این  را ر  3.5و در مناط  روستایي  را ر  2.8 در مناط  شهرف ،98 انوارها در سه دهک پایين در سال 

  وده اس   1395ها در سه دهک مها ه سال رمک

سه  را ر یارانه نقدف در  تا) درامدف هاف پایينهاف چند  را رف  راف دهکرمک توا  نتيجه گرف مي

 شده اس   98در سال  هبود ن بي توزیع درامد  عضي مناط ( مووب 

  در طرح هزینه  اس   ف درامدفهاف  اال ر راهش قدرت  رید  انوارها در دهک فتورم دهکي شاهداما

ره  ه یک شود   راف آ و درامد  انوار اطالعات در سطح شهرف و روستایي  ه صورت مجزا استهراج مي

متوسط هزینه نا ال  یک  انوار  ،هاف مووودتصویر رني از وامعه دس  پيدا رنيم،  ا استفاده از داده

هزینه نا ال  یک  انوار  ه قيم  ثا   در  4در سطح هر دهک در رل رهور  راورد شد  در ودول 

 ،هاننده در دهک ا استفاده از شا   قيم  مصرف ر  5هاف دهگانه م اسبه شده و در ودول دهک

  و رشد هزینه ن ب   ه سال قبل م اسبه شد نا ال  هر دهک، تورم زدایي شد هزینهمتوسط 

، )رم درامدتر(ن ب   ه دهک اول و دوم )پردرامدتر(هاف نهم و دهم ا تووه  ا  االتر  ود  تورم در دهک

 يهتر ت    ،ترهاف پایيندهکهاف  االتر ن ب   ه هاف  انوار در دهکهزینه دهد رهنتایج نها  مي

   اندگرفتهتاثير تورم قرار 

 دهدمي نها  1380-98 هافسال در را ويني ضریب 1 نمودار  

 راهش این  اس  یافته راهش 98 سال در 0.3992  ه 1397 سال در 0.4093 از رهور رل ويني ضریب

  ه 97 سال در 0.3940 از در مناط  شهرف رهطورف  ه شودمي دیده نيز روستایي و شهرف مناط  در

 سال در 0.3595 از ويني ضریب روستایي مناط  در همچنين  اس  یافته راهش 98 سال در 0.3828

 قبل، سال  ه ن ب  1398 سال در شا   این راهش واقع در  اس  رسيده 98 سال در 0.3539  ه 97

   اشدمي مذرور زماني فاصنه در وامعه در درآمد ترعادالنه توزیع فدهندهنها 

  عي  وم رم درامدترینین ومعي   ه  ي   درصد ترپردرامداز سوف دیگر م اسبات سهم  ي   درصد

 رند ارقام راهش ضریب ويني را تایيد مي

 8.36ومعي  در رل رهور از  رم درامدترینین ومعي   ه  ي   درصد ترپردرامدسهم  ي   درصد 

راهش یافته اس   این راهش در مناط  شهرف و روستایي  98 را ر در سال  7.97 ه  1397 را ر در سال 

راهش  98 را ر در سال  7.11 ه  97 را ر در سال  7.47از  در مناط  شهرفره شود  ه طورفنيز دیده مي
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رسيده اس    98 را ر در سال  6.23 ه  97 را ر در سال  6.47یافته اس   همچنين در مناط  روستایي از 

ن ب   ه سال  1398همانطور ره در شا   ضریب ويني نيز مهاهده شد، راهش این شا   در سال 

  اشد تر درآمد در وامعه در فاصنه زماني مذرور ميف توزیع عادالنهدهندهقبل، نها 

  دهد ومعي  را در رل هزینه ومعي  نها  مي رم درامدترینهاف  ي   درصد سهم هزینه 3نمودار 

در سال  0.0596 ه  1397در سال  0.0580ومعي  در رل رهور از  رم درامدترینسهم  ي   درصد 

  درمناط رهشود  ه طورفافزایش یافته اس   این افزایش در مناط  شهرف و روستایي نيز دیده مي 98

فته اس   همچنين در مناط  روستایي افزایش یا  98در سال 0.0652 ه  97در سال  0.0634از  شهرف

ف دهندهدر واقع افزایش این شا  ، نها رسيده اس    98در سال 0.0701 ه  97در سال  0.0681از 

ن ب   ه سال قبل  1398تر( وامعه در سال رم درامد هبود ن بي توزیع درآمد در  ين دو دهک پایين )

  اشد مي

 ومعي  ره در نمودار  رم درامدترین درصد چهل  ه ینترردرامدپ درصد ده اما شا   پالما یا هما  سهم

ومعي  در  رم درامدترین درصد چهل  ه ینترپردرامد درصد دهد سهم دهنها  داده شده، نها  مي 4

راهش یافته اس   این راهش در مناط   98 را ر در سال  1.95 ه  1397 را ر در سال  2.05رل رهور از 

 را ر  1.79 ه  97 را ر در سال  1.89از در مناط  شهرف ره شود  ه طورفدیده ميشهرف و روستایي نيز 

 را ر در  1.53 ه  97 را ر در سال  1.57راهش یافته اس   همچنين در مناط  روستایي از  98در سال 

ف این اس  ره سطح ن بي درآمد در دهک دهم در واقع این راهش، نها  دهندهرسيده اس    98سال 

 راهش یافته اس   1397اندري ن ب   ه سال  1398( در سال ترین درامد يه)

  0.2720 ه  1397در سال  0.2871در رل رهور از ره دهدنها  مي 5شا   تيل در نمودار تغييرات 

ر د رهشود  ه طورفراهش یافته اس   این راهش در مناط  شهرف و روستایي نيز دیده مي 98در سال 

راهش یافته اس   همچنين در مناط   98در سال  0.2503 ه  97در سال  0.2657از مناط  شهرف 

نها  دهنده در واقع این راهش، رسيده اس    98در سال 0.2103 ه  97در سال  0.2174روستایي از 

  اشد ن ب   ه سال قبل مي 1398وامعه در سال  هافدهک هبود ن بي توزیع درآمد در  ين 

    ه  1397در سال  0.2461دهدره در رل رهور از ها  مين 6نمودار در  اتکين و تغييرات شا 

شود  ه راهش یافته اس   این راهش در مناط  شهرف و روستایي نيز دیده مي 98در سال  0.2355

راهش یافته اس   همچنين  98در سال  0.2159 ه  97در سال  0.2273از  در مناط  شهرف رهطورف

در واقع این راهش، رسيده اس    98در سال 1873.0 ه  97در سال  1938.0در مناط  روستایي از 

ن ب   ه سال قبل  1398وامعه در سال  هافدهک هبود ن بي توزیع درآمد در  ين نها  دهنده 

  اشد مي
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  دهد  رشد هزینه  ه قيم  ثا   را در دهک هزینه نا ال  نها  مي رشد هزینه یک  انوار 7نمودار

راهش یافته اس    98درصد در سال  7 ه منفي  96درصد در سال  4.2از مثب   نا ال  در دهک اول

راهش یافته  98درصد در سال  14.3 ه منفي  96درصد در سال  8.2درحالي ره در دهک دهم از مثب  

 ( يهترین درامدف این اس  ره سطح ن بي درآمد در دهک دهم )در واقع این راهش، نها  دهندهاس   

 ن ب   ه دهک اول)رمترین درامد( راهش  يهترف داشته اس   1398در سال 
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 (وزني دهك) -كشور كل:  1380-98هايسال درهاي توزيع درامد شاخص -1جدول

 سال شرح
 ضريب

  جيني

 بيست هزينه سهم

 كم درامدترين درصد

 در هزينه كل جمعيت

 درصد دههزينه  سهم

 درصد ده به ترينپردرامد

 جمعيت ترينكم درامد

 درصد بيستهزينه  سهم

 بيست به پردرامدترين

 جمعيت كم درامدترين درصد

 درصد چهل هزينه سهم

 درصد چهل به پردرامدترين

 جمعيت كم درامدترين

 بيستهزينه  سهم

 پردرامدترين درصد

 در هزينه كل جمعيت

 شاخص

 پالما 
  تيل شاخص

 شاخص

  سونيناتك

 كل

 كشور

1380 0.4304 5.22 16.43 9.61 4.90 50.18 2.33 0.3186 0.2715 

1381 0.4287 5.25 16.55 9.48 4.91 49.73 2.28 0.3126 0.2700 

1382 0.4241 5.35 16.63 9.27 4.72 49.62 2.24 0.3100 0.2649 

1383 0.4240 5.36 16.21 9.24 4.75 49.51 2.24 0.3085 0.2644 

1384 0.4248 5.29 16.46 9.39 4.77 49.64 2.24 0.3089 0.2658 

1385 0.4356 5.02 17.40 10.04 5.09 47.52 1.93 0.2696 0.2324 

1386 0.4337 5.07 17.59 9.90 5.00 50.23 2.36 0.3219 0.2770 

1387 0.4122 5.35 15.79 8.99 4.61 48.11 2.08 0.2864 0.2539 

13880.4111 5.31 15.97 9.00 4.63 47.85 2.07 0.2836 0.2537 

1389 0.4099 5.65 14.71 8.54 4.50 48.22 2.06 0.2854 0.2482 

1390 0.3700 6.63 11.09 6.78 3.80 44.98 1.68 0.2325 0.2081 

1391 0.3659 6.70 10.79 6.65 3.75 44.56 1.63 0.2247 0.1995 

1392 0.3650 6.79 10.68 6.57 3.71 44.62 1.62 0.2240 0.1982 

1393 0.3788 6.29 12.33 7.26 3.93 45.65 1.73 0.2419 0.2146 

1394 0.3851 6.27 12.65 7.40 4.01 45.22 1.65 0.2519 0.2205 

1395 0.3900 6.13 12.99 7.61 4.10 46.67 1.85 0.2583 0.2258 

1396 0.3981 5.91 13.65 8.00 4.26 47.30 1.93 0.2688 0.2349 

1397 0.4093 5.80 14.45 8.36 4.41 48.50 2.05 0.2871 0.2461 

1398 0.3992 5.96 13.69 7.97 4.25 47.49 1.95 0.2720 0.2355 
 ما ذ: مررز آمار ایرا  
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 (وزني دهك) - شهري مناطق:  1380-98هايسال درهاي توزيع درامد شاخص -2 جدول

 سال شرح
 ضريب

 جيني

 بيست هزينه سهم

 كم درامدترين درصد

 جمعيت در هزينه كل

 درصد هزينه ده سهم

كم  درصد ده به پردرامدترين

 جمعيت درامدترين

 درصد هزينه بيست سهم

 درصد بيست به پردرامدترين

 جمعيت كم درامدترين

 درصد هزينهچهل سهم

 درصد چهل به پردرامدترين

 جمعيت كم درامدترين

 هزينه بيست سهم

 پردرامدترين درصد

 جمعيت در هزينه كل

 شاخص

 پالما
 تيل شاخص

 شاخص

 سونيناتك

 شهري

1380 0.4199 5.55 15.49 8.93 4.60 49.51 2.19 0.3051 0.2584 

1381 0.4195 5.60 15.36 8.82 4.61 49.38 2.18 0.3030 0.2576 

1382 0.3996 6.03 13.51 7.91 4.24 47.64 1.96 0.2736 0.2352 

1383 0.4055 5.80 14.14 8.28 4.38 48.07 2.02 0.2809 0.2425 

1384 0.4058 5.87 13.94 8.21 4.36 48.23 2.01 0.2812 0.2420 

1385 0.4156 5.41 15.31 9.00 4.64 48.97 2.14 0.2965 0.2570 

1386 0.4136 5.57 15.12 8.72 4.55 48.60 2.10 0.2916 0.2523 

1387 0.3867 6.05 12.83 7.63 4.11 46.17 1.81 0.2508 0.2234 

13880.3893 5.92 13.13 7.79 4.19 46.13 1.83 0.2531 0.2269 

1389 0.3841 6.21 12.45 7.42 4.04 46.04 1.79 0.2482 0.2196 

1390 0.3568 6.94 10.17 6.32 3.61 43.83 1.54 0.2127 0.1901 

1391 0.3542 7.07 9.84 6.19 3.55 44.44 1.58 0.2108 0.1868 

1392 0.3512 7.28 9.51 6.00 3.50 43.69 1.50 0.2074 0.1831 

1393 0.3609 6.96 10.37 6.39 3.62 44.44 1.58 0.2195 0.1936 

1394 0.3681 6.92 10.59 6.54 3.72 45.22 1.65 0.2300 0.2000 

1395 0.3730 6.72 11.12 6.77 3.80 45.52 1.69 0.2363 0.2057 

1396 0.3793 6.53 11.55 7.04 3.91 45.97 1.74 0.2438 0.2125 

1397 0.3940 6.34 12.44 7.47 4.12 47.37 1.89 0.2657 0.2273 

1398 0.3828 6.52 11.81 7.11 3.94 46.36 1.79 0.2503 0.2159 
 ما ذ: مررز آمار ایرا 
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 (وزني دهك) - روستايي مناطق:  1380-98هايسال درهاي توزيع درامد شاخص -3 جدول

 سال شرح
 ضريب

 جيني

 بيست هزينه سهم

 كم درامدترين درصد

 جمعيت در هزينه كل

 درصد هزينه ده سهم

 درصد ده به پردرامدترين

 جمعيت كم درامدترين

 درصد هزينه بيست سهم

كم  درصد بيست به پردرامدترين

 جمعيت درامدترين

 درصد هزينهچهل سهم

 درصد چهل به پردرامدترين

 جمعيت كم درامدترين

 هزينه بيست سهم

 پردرامدترين درصد

 جمعيت در هزينه كل

 شاخص

 پالما
 تيل شاخص

 شاخص

 سونيناتك

 روستايي

1380 0.3864 6.12 12.68 7.54 4.09 46.14 1.81 0.2512 0.2224 

1381 0.3842 6.15 12.63 7.48 4.04 46.01 1.79 0.2490 0.2203 

1382 0.3736 6.28 12.15 7.15 3.88 44.92 1.69 0.2342 0.2103 

1383 0.3883 6.25 12.61 7.44 4.07 46.53 1.85 0.2571 0.2232 

1384 0.3889 6.11 12.74 7.60 4.11 46.49 1.84 0.2559 0.2246 

1385 0.3997 6.05 13.01 7.81 4.29 47.52 1.93 0.2695 0.2324 

1386 0.3914 6.10 13.08 7.66 4.13 46.78 1.86 0.2598 0.2272 

1387 0.3789 6.22 12.61 7.31 3.94 45.51 1.74 0.2423 0.2156 

13880.3824 5.98 13.19 7.62 4.05 45.54 1.76 0.2446 0.2209 

1389 0.3809 6.19 12.63 7.37 4.00 45.65 1.75 0.2434 0.2175 

1390 0.3394 7.22 9.38 5.85 3.39 42.25 1.40 0.1907 0.1741 

1391 0.3347 7.51 8.70 5.60 3.32 42.04 1.37 0.1857 0.1680 

1392 0.3243 7.77 8.23 5.30 3.17 41.23 1.29 0.1739 0.1583 

1393 0.3401 7.04 9.72 5.98 3.41 42.15 1.41 0.1915 0.1761 

1394 0.3367 7.19 9.37 5.83 3.36 41.93 1.39 0.1878 0.1723 

1395 0.3362 7.26 9.25 5.78 3.34 41.99 1.38 0.1871 0.1712 

1396 0.3559 6.88 10.35 6.37 3.58 43.82 1.54 0.2126 0.1899 

1397 0.3595 6.81 10.68 6.47 3.63 44.09 1.57 0.2174 0.1938 

1398 0.3539 7.01 10.04 6.23 3.56 43.64 1.53 0.2103 0.1873 
 ما ذ: مررز آمار ایرا 
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 )هزار ريال(                                      (1395=)سال پايه 1396 -98هاي در سالهاي هزينه به قيمت ثابت در هريك از دهكهزينه ناخالص ساالنه يك خانوار  -4جدول 

 دهم دهك نهم دهك هشتم دهك هفتم دهك ششم دهك پنجم دهك چهارم دهك سوم دهك دوم دهك اول دهك سال

1396 67,394 109,019 138,804 165,623 193,629 226,859 269,088 327,796 421,397 751,503 

1397 62,500 100,684 126,933 152,138 178,997 211,022 250,817 305,187 398,202 721,947 

1398 58,136 93,827 118,332 141,069 165,387 193,519 227,284 273,743 351,982 618,835 

 

 

 

 )درصد(                                 (1395=)سال پايه 1396 -98هاي در سالهاي هزينه به قيمت ثابت در هريك از دهكهزينه ناخالص ساالنه يك خانوار رشد  -5جدول 

 دهم دهك نهم دهك هشتم دهك هفتم دهك ششم دهك پنجم دهك چهارم دهك سوم دهك دوم دهك اول دهك سال

1396 4.2 2.3 3.6 4.7 5.0 5.8 6.9 7.8 7.8 8.2 

1397 -7.3 -7.6 -8.6 -8.1 -7.6 -7.0 -6.8 -6.9 -5.5 -3.9 

1398 -7.0 -6.8 -6.8 -7.3 -7.6 -8.3 -9.4 -10.3 -11.6 -14.3 
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 ما ذ: مررز آمار ایرا 

 

 

 

 ما ذ: مررز آمار ایرا 
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 ما ذ: مررز آمار ایرا 

 

 

 

 ما ذ: مررز آمار ایرا 
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 ما ذ: مررز آمار ایرا 

 

 

 

 

 ما ذ: مررز آمار ایرا 
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 ما ذ: مررز آمار ایرا 
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 تعاريف و مفاهيم

 :1ضريب جيني .1

ضریب ويني عددف اس   ين   هاف سنجش نا را رف درامد وامعه، ضریب ويني اس      یکي از شا   

صفر           صد( ره در آ   صد در صفر و  معني توزیع رامال  را ر درامد یا ثروت و یک  ه معناف  هصفر و یک )یا 

هاف مهتنفي  راف م اساابه این شااا   ووود دارد   در  ين م ققين روش .اساا نا را رف مطن  در توزیع 

شد   ندف مي ندف و  دو  گروهها دو نوع روش  ا گروهترین آ عمده ضریب   ا ويني، ن ب    از ل اظ آمارف، 

مد در وامعه       نا را رف توزیع درآ ندازه  نا را رف      ا ندازه  مد   ممکن دریک  درآمدف   ه حدارثرا رامالً  توزیع درآ

 .اس  ناعادالنه

 بندي :محاسبه ضريب جيني بدون گروه -

 شود  ندف از فرمول زیر استفاده مي راف م اسبه ضریب ويني  دو  گروه

 

 ره در آ :

iy  درامد  انوارi ام 

 if رتبه  انوارi ( امf راف  انوارهاف فقير صفر و  راف  انوارهاف غني یک در نظر گرفته مي   ) شود 

 بندي:محاسبه ضريب جيني با گروه -

هاف م اوف تق يم ررده و سپس    ها را  ه گروه عد از مرتب ررد  صعودف درامد سرانه  انوارها  داده  

 امعه را  ه  ود ا تصاع داده اس  هاف مورد نظر چه درصد از درامد وشود ره هر یک از گروهتعيين مي

 آید:  ندف از فرمول زیر  ه دس  ميويني  ا گروهضریب
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و اگر از  ي تک استفاده    10/1ها اس  ) اگر از دهک استفاده شود     ندفن ب  گروه  N/1دراین فرمول 

 هاف وامعه وتغييراتو   (   ا تووه  ه اینکه  راف نها  داد  توزیع و چگونگي تغييرات سهم گروه   20/1شود  

 ها استفاده شده اس  شود، در این مطالعه  راف م اسبه ضریب ويني از دهکها استفاده ميها از دهکسهم

 

 شاخص تيل:  .2

رند  مقدار صفر تغيير مي Nlnوپي استوار اس   این شا    ين صفر و ،  ر مفهوم انتر 2تيلشا    

نا را رف رامل اساا   انتقال درامد از یک فرد ثروتمند  ه یک فرد فقير شااا     Nlnحال   را رف رامل و 

    3دهد تيل را راهش مي

GE(1) 4شودمعرف شا   تيل اس  ره از فرمول زیر م اسبه مي: 





N

i

ii

y

y

y

y

N
GE

1

)ln(
1

)1( 

مزی  این معيار  ميانگين درامد رل  انوارها اسااا    yام و  iدرامد  انوار    iyتعداد  انوارها،    Nره در آ   

 دهد ن ب   ه ضریب ويني آ  اس  ره  ه   انوارهاف فقير وز   يهترف ا تصاع مي

 

 :5هاي نابرابري اتكينسونشاخص .3

س ، ره درآ  پارامتر وزني    )ميزا  اوتنا   اتکين و  یکي دیگر از معيارهاف نا را رف را ارائه داده ا

 اشد و هر چه ميزا  اوتنا  از نا را رف  يهتر  اشد، ميزا  نا را رف م اسبه شده  راف توزیع       از نا را رف( مي

 دهد  ميزاني اس  ره وامعه  ه نا را رف اهمي  مي  معين درامد  يهتر اس    ه عبارتي 

 :6شودیر م اسبه ميمعيارهاف نا را رف اتکين و   ه روش ز

 

                                                           
2 - Theil. 

  (  1382ح يني نژاد ) - 3
4- Introduction to Poverty Analysis, World Bank (2005). 

5 - Atkinson. 
6- Introduction to Poverty Analysis, World Bank (2005). 
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پارامتر اوتنا  ميانگين درامد رل  انوارها و      yام ،  iدرامد  انوار   iyتعداد  انوارها،    Nره در آ   

از نا را رف اساا  )  0  در نتيجه هر چه مقدار  )   يهااتر  اشااد وامعه ن ااب   ه نا را رف نگراني 

هترف دارد  اگر   شد  را رف رامل و هنگامي ره     A=0 ي س   دامنه تغييرات این     A=1 ا شد نا را رف رامل ا  ا

  اشد معيار  ين صفر و یک مي

  

 7شاخص پالما .4

 گویاف و اس   ومعي  رم درامدترین درصد  چهل  ه ومعي  پردرامدترین درصد  ده ن ب   آ  مفهوم

   اس  نموده تغيير ومعي  رم درامدترین دهک 4  ه ن ب  ومعي  دهک پردرامدترین وضعي  ره اس  آ 

 

 نسبت پراكندگي )نابرابري(: .5

 رند   رافگيرف ميافراد اندازه رم درامدترینافراد را  ه  پردرامدترینهاف این ن ااب  متوسااط هزینه 

توا  از دهک یا پنجک استفاده نمود   ه عبارتي این  شا   ن ب  متوسط هزینه ده درصد       م اسبه آ  مي 

دهد  ن ااب  پرارندگي  ه صااورت زیر م اساابه افراد را نهااا  مي رم درامدترین ه ده درصااد  پردرامدترین

 :8شودمي

 iهاي بااليي هاي دهكمتوسط هزينه                                  

 jهاي پاييني هاي دهكتوسط هزينهم                                                                 

                                                           
7 Palma Index 
8- Introduction to Poverty Analysis, World Bank (2005). 
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