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 چکیده

و اقتصادی است آمارادبیات با رویکرد   ویژگی های خانوارهای پایین و باال درآمدید بررسی آماری و کارشناسی تحقیق پیش رو در صد - الف

با  توانو آیا می ؟ سطح درآمدی بیشتر نیز قرار گرفته انددریا ؟ شده اند درآمد تر کم درآمدآیا خانوارهای  در صدد اثبات این جمله است که 

 اند؟تری قرار نگرفتههیچکدام درشرایط مناسب وشده  کم درآمد ترفقط  رآمد هاکم دای را بیان کرد که نیز این جمله محاورهادبیات کارشناسی 

آیا با ادبیات آمار اقتصادی باید بیان شود ،  به عبارت دیگرچیست؟کم درآمد اجتماعی این خانوارها، با خانوارهای غیر –های اقتصادیو ویژگی

اند یا به های بعد از آن نیز در همان دهک قرار گرفتهدر سالای در سالی خاص قرار دارند های درآمدی و هزینهخانوارهایی که در دهک

 اند؟ انتقال یافتهترپایینهای دهک

 یطدنبال کردن خانوارهایی که گیری با الگوی چرخشی و با توجه به نمونهمرکز آمار ایران و  درآمد خانوار و با استفاده از طرح آماری هزینه

اند، این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و در سطح وجود داشته طور ثابتبهلی در جامعه آماری این طرح طور متوابه 7933 الی 7931های سال

 .[7] ها قابل ارایه استنمونه

ای و درآمدی طی های هزینهدهک درخانوارهای نمونه مشترک  انتقال ،های خام این طرح آماریداده براسبات با محدر این تحقیق  -ب 

 ای خانوارهایهای درآمدی و هزینهدر واقع با دنبال کردن دهک .مورد بررسی قرار گرفته استشهری و روستایی  نظر به تفکیک های موردسال

ای هخانوارها تحت بررسی قرار گرفته است. پس از بررسیجایگاه دهک درآمدی فرضیه بهبود یا بدتر شدن ، 7933الی  7931های مشترک طی سال

اند، توان نشان داد که کم درآمدها، فقط کم درآمدتر شده، براساس این تحقیق نمیو متغیرهای درآمد و هزینهاظ آمار اقتصادی به لح انجام شده، 

سطح ی باالتر )هابه دهک 7933، در سال اندکمترین درآمد( بوده، در دهک اول )7931 درصد از خانوارهای شهری که در سال 93طوری که به

 7933، در سال اند )دهک دهم(، بیشترین درآمد را داشته7931درصد از خانوارهایی شهری که در سال  93ند. همچنین اهنتقال یافتدرآمدی باالتر( ا

 ند. اه( انتقال یافتترپایینسطح درآمدی تر )پایینهای به دهک

شاغل کمتر، تعداد اعضای با درآمد  دارای سرپرستان ،ندفتتر انتقال یاپایینهای به دهک 7931نسبت به سال  7933خانوارهایی که در سال  -ج 

و خانه دار و با سن  (و درصد سرپرستان با درآمد بدون کار )باز نشسته و... ترپایینکارکن کمتر، سرپرستانی با سواد کمتر و تحصیالتی  کمتر، تعداد

ای جارهو نحوه تصرف مسکن ا اعضای محصل بیشتربیشتر، تعداد  همچنین دارای سرپرستان زن و بی همسر براثر فوت و طالق .اندباالتر بوده

ربوط م. همچنین مشاغل سرپرستان آنها با درصد بیشتری اندبودهانتقال یافتند،  7931های باالتر از سال بیشتر نسبت به خانوارهایی که به دهک

 کارگران ساده ساختمانی و حمل و نقل مسافر بوده است.  به

رست، کمتر بوده است و از زنان سرپ ، تعداد اعضا کارکن و درآمدشانانتقال یافتند که شاغلین ترپایینهای خانوارهایی به دهکبه عبارت دیگر 

این با ین خانوارهایی ، برخورار بودند. بنابرامسکن اجاریو بیشتر از  ترپایینزنشسته و با سنین باالتر، سرپرستان با سطح تحصیلی سرپرستان با

 . قرار داشته انداز گذشته  تر انتقال به دهک های پاییندر معرض  ، بیشترا هویژگی



 

رهای ا، ویژگی های خانوباالتر یا پایین تر ایهای درآمدی و هزینههکد انتقال به دهک های درآمدی ، هزینه و درآمد خانوار، واژگان کلیدی:

 انتقال یافته

 

 مقدمه

در جامعه ای همحاورو واکنش آمار، کنش  .اسب با نیازهای توسعه یافتگی استمتن ،خوی جمعی و لقاز شرایط مورد لزوم توسعه، تناسب رفتار و خ

ی آماری، ایجاد فهم مشترک از هاشاخص دیگر یهااز نقش .[9] کندمیرا ایجاد  یی درجامعهو فرهنگ مستند گوشود میسازی را مانع و شایعه

ویم گمیکه میامّا هنگا ،ی متعددی ممکن است ایجاد شودهاصادی، استنباطبه عنوان مثال هر چقدر بگویم رونق اقت است. موضوعات در جامعه

شود،  لذا آمار، از تشتت و پراکندگی میسرانه چنین عددی است، یک فهم مشترک از رونق اقتصادی ایجاد  درآمدارزش افزوده، رشد اقتصادی و 

عی و سرمایه اجتمامی شود که اعتماد عمومیاقتصادی را سبب -ات اجتماعیکاهد و به نوعی اجماع برموضوعمیی مترتب برآن هامفاهیم و هزینه

   .کندمیرا تقویت 

شود امّا اثبات کارشناسی و تحقیقی چندانی نیافته هر روز تکرار میباشد که ای جمله محاوره« کم درآمد تر شده اند، کم درآمد ها»جمله شاید 

با  م درآمدکطور غالب یک مقایسه تلویحی نیز درآن نهفته است. در واقع مقایسه افراد شویم، بهیای دقیق مکه به چنین محاورهاست. هنگامی

درحقیقت نماید که در ادبیات اقتصادی با مفاهیم توزیع درآمد و واژه نابرابری درآمد، روبرو خواهیم شد. درآمد های باال را در ذهن متبادر 

است، نه مقایسه با درآمدهای باال که به  کم درآمدشده اند ، مستلزم ِمقایسه با شرایط پیشین هرخانوار  ترکم درآمد، کم درآمد هااثبات ِموضوع 

نگونه سبت به شرایط پیشین خود ایمستمر داشته باشد، امّا ن کم درآمدیطور نسبی همواره خانوار، یا فرد نسبت به دیگران ممکن است احساس 

های متوالی دراین خصوص، باید مد نظر قرار گیرد تا مشخص شود همان ها و شرایط درآمدی خانوار درسالبدیهی است تغییرات و ویژگینباشد. 

 در همان جایگاه قبلی ثابت مانده است.های قبل خود قرار گرفته یا تر درآمدی نسبت به سالخانوار درشرایط باالتر یا پایین

جتماعی و جایگاه خانوارهایی است که درمقایسه با وضعیت پیشین خود طی سه سال ا–های اقتصادیاین تحقیق درصدد بررسی ویژگیهمچنین 

 اند.تر یا درهمان جایگاه درآمدی، متوقف شدهباال درآمد درمتوالی، کم درآمدتر، یا 

 

 هدف و ضرورت

طی شود، تبیین وضعیت و شرایلقی میهای پویا و همه جانبه، مهم ت، متغیرهای متعدد و سیاست معهجا افراد کم درآمدهش کابرای گونه که همان

 ،درآمد های پایین ترین دلیل سنجش یکی از مهم دهد، بسیار مهم محسوب خواهد شد.قرار می درآمد پایینکه افراد و خانوارها را در موقعیت 

 یاین پدیده اقتصادای کاهش به سمت راهبرده هاگیری سیاستبرای جهت کم درآمد،اقتصادی خانوارهای –ی اجتماعیهاضرورت شناخت ویژگی

 است.

با انتقال خانوارها از نظر درآمدی یا  وه دشتلّقی  هاخانوار درآمدی یا هزینه اییمشخص کننده جایگاه  ،هادهکمحاسبه درادبیات اقتصادی، 

 اند مورد بررسی قرار گیرد. تومی خانواری و اقتصاد یمعیشتشرایط نامناسب شدن بهبود یا  تر،پایینی باالتر یا هابه دهک ایهزینه

های آورد و پیگیری درآمد و هزینههای رفاه و معیشتی را فراهم میهای نابرابری و شکافای خانوارها، محاسبه شاخصهای درآمدی و هزینهدهک

انی ص مؤثر منابع را پشتیبهای اقتصادی فقر زدایی و توزیع امکانات و تخصیهای متوالی، رویکرد آماری است که سیاستیک خانوار در سال



تر نشان یقتواند دقهای خانوار نیز از متغیرهایی است که جایگاه اقتصادی خانوارها را میها، پس انداز و سرمایه گذارینماید. البته بررسی داراییمی

 ت. پذیر نشده اسساس آن شکل یابد، امکانهای اقتصادی خانوار براآماری که چنین متغیرهایی را بررسی نماید و دهکو پیمایش  دهد. امّا طرح

ی رپایین و پشتوانه سیاستگذا درآمد با دالیل و چرایی خانوارهاتواند می ،اجتماعی این خانوارها–ی اقتصادیهاهمچنین تحقیق در ویژگی

ی متوالی هادرسال ،رخانواهردراین خصوص، محسوب شود. بدیهی است برای چنین هدفی، دنبال کردن اطالعات اقتصادی اقتصادی کشور 

 یابد.میالزام 

 

 تعاریف و مفاهیم 

 ایدهک درآمدی یا هزینه

ه ( مرتب شدی خانوارها به صورت صعودی )از کم ترین به بیشترینهامجموع درآمد یا هزینه ،ی خانوارهاهادرآمدها یا هزینهانواع بعد از تجمیع  

، و دهک دهم، ده درصد مترین درآمد یا هزینه، که دهک اول، ده درصد خانوارهای با کدشومیبندی تقسیم و به ده قسمت )ده درصد خانوارها( 

 است. بیشترین درآمد یا هزینه خانوارهای با 

 وزن هر خانوار

 است.های کشور خانوار چه تعدادی ازکند هر خانوار نماینده میمشخص در نمونه آماری وزن هر خانوار 

 

 روش 

 امکانتا حدودی شود که میی آماری بسیار مهم کشور محسوب هاطرح ار ایران با قدمتی پنجاه ساله، ازخانوار مرکز آمطرح آماری هزینه و درآمد 

الگوی صورت از نمونه گیری به ،مرکز آمار ایرانطرح آماری هزینه و درآمد خانوار اجرای در با توجه به اینکه  آورد.میچنین بررسی را فراهم 

های ده و دادهپرسش ش ،رهای هزینه و درآمدمتغی ،در طول سه سال های نمونه به صورت تکراریاز خانوارشود، برای بخشی استفاده می 7چرخشی

 . شدبامی آنها موجودی و درآمدی اهزینه

ی که در ینوارهای درآمدی خاهاو دهک توان هزینه و درآمدمیبوده است که  7933در سال  این پیمایش آماریو نتایج  آخرین سال اجرا شده

 سی قرار داد.رند را مورد براهاین پیمایش ثابت بودهای آماری نمونهدر ، 7933طول سه سال منتهی به سال 

 ایآوری اطالعات از متغیرهای هزینهعنوان نمونه آماری برای جمعخانوار روستایی کشور به 73677 خانوار شهری و 15907 ، تعداد7931در سال 

خانوار روستایی  9135 و تعداد 7933و  7933 هایسالطی ازاین خانوارها در مناطق شهری  1137 که تعداد ،پرسش قرار گرفتندو درآمدی مورد 

 1137لذا تعداد  تکرار شدند.ها برای جمع آوری اطالعات این پیمایش طبق محاسبات این تحقیق، ثابت و در نمونه، 7933و  7933 هایدر سال

، در طرح آماری هزینه و درآمد خانوار مورد بررسی 7933تا  7931های های آمارگیری سالخانوار روستایی حاضر در نمونه 9135خانوار شهری و 

 این تحقیق بوده است.

                                                           
1 Rotation Sampling 



انتقال  7931نسبت به سال  7933در سال  ،تر درآمدهای باالتر یا پایینهایی از خانوارهای شهری که به دهکدر این تحقیق ویژگیهمچنین 

 اند، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.افتهی

های خام آخرین اجرای طرح آماری هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران استفاده شده است و نتایج آن در سطح نمونه، قابل دراین تحقیق از داده

 طرح است.

برحسب سال  7933و  7933ینه خانوارها در سال های درآمد و همچنین هزنخست، جداول ماتریسی و متقاطعی که سطرهای آن دهک -

(. تا مشخص شود چه 15ا ت 79(، محاسبه و برآورد شده شده است )جداول 7931های درآمد و هزینه خانوارها ، )ستون اول دهک7931

سپس جداول ماتریسی اند و ، انتقال یافته7933و  7933های تر در سالهای باال یا پایین، به دهک7931درصدی از خانوارهای سال 

برای مشخص شدن رشد درآمد و هزینه و چگونگی قرار گرفتن  7933و  7933های متوسط هزینه و درآمد خانوارهای شهری دهک

 ، قابل مشاهده است. 0، محاسبه شده است که نتیجه آن در جدول 7931ان دهک سال خانوارها در هم

ا های پایین و یرهایی که به دهکعنوان یک دهک میانی مورد بررسی قرار گرفته است تا درصد خانوادهک پنجم دراین ماتریس، به -

های ششم و چهارم، هم مرز و در همسایگی دهک اند مشخص شود. اما دهک، انتقال یافته7933و  7933های باالتر از پنجم، درسال

ی بازه درآمد ها تفاوت چندانی نداشته باشد. برای یکای در مرز این دهکپنجم واقع است و امکان دارد بعضی از ارقام درآمدی و هزینه

های ششم به باال و چهارم به پایین مورد های ششم، پنجم و چهارم درمقایسه با دهکبار نیز تجمیع دهکتر، یکو تبیین دقیق بهتر

 بررسی قرار گرفته است. 

سطح شهری و ای در های هزینههای درآمدی و هم دهکها، هم دهکبرای اطمینان از چگونگی تغییرات جایگاه خانوارها در دهک -

 برآورد شده است.  ،  7933و  7933در سال های روستایی 

یکسان تلّقی شده و  و کاهش قدرت خرید، ، به قیمت جاری بوده و از نظر افزایش قیمتهاهمه دهک  ها،مقایسه درآمد و هزینه در -

ی با درآمد هانهم و دهم(  باالتر از دهک ،مهشت ،)هفتم ،ی با درآمد بیشترهابرای دهک ،7933تا  7931ی هادر سال [،1] تورم یحت

   .و همچنین هردهک در شرایط یک میزان از تورم واقع شده اند (73)جدول دوم، سوم، و چهارم( بوده است  ،و هزینه کمتر )اول

 درمرحله بعد

قتصادی و اجتماعی این خانوارها در های ااند، ویژگیتر انتقال یافتههای باالتر یا پایینپس از مشخص شدن خانوارهایی که به دهک -

 ، محاسبه و مورد مقایسه قرار گرفته است. هزینه و درآمد خانوار طرح آماری هایمحدوده پرسش

اند و در سال های درآمد ششم، پنجم و چهارم قرار داشته، در دهک7931این مقایسه براساس تجمیع خانوارهایی شهری که در سال   -

 اند انجام شده است. تقال یافتهتر یا باالتر انهای پایین، به دهک7933

 

 

 

 



 آیا کم درآمدها، کم درآمدتر شده اند؟

 

 های درآمدی خانوارهای شهری دهک

 :دهک ششم

ی هادرصد به دهک 91و  ترپایینی هادرصد به دهک 31و  ،، در همان دهک7931سال شهری درصد از خانوارهای دهک ششم  16  -

 (.79)جدول  تندانتقال یا ف ،7933درسال  ،باالتر

درصدی  11، حفظ کنند به طور متوسط درآمدشان از رشد 7933خانوارهای که توانستند خود را درهمان دهک ششم، در سال بعد، یعنی سال 

مدشان درصد خانوارها که درآ 91تر و های درآمدی پاییندرصد رشد دهند به دهک 11درصد که نتوانستند درآمد شان را   31برخوردار شده است و 

 های باالتر انتقال یافتند.درصد رشد یافت به دهک 11بیش از 

های درصد به دهک 07نیز در همان دهک و  7933، درسال در دهک ششم قرار داشتند 7931خانوارهایی که درسال درصد از  70 -

 (.73)جدول  های باالتر انتقال یافتنددرصد به دهک 93تر و پایین

درصدی  13، نیز حفظ نمایند به متوسط رشد درآمد 7933، در سال 7931ششم سال  نند جایگاه خود را درهمان دهکِخانوارها برای اینکه بتوا

های باالتر و کمتر از این رشد یافته بود به دهک 7931درصد نسبت به دهک ششم سال  13احتیاج داشتند و خانوارهایی که درآمدشان بیش از 

 ، انتقال یافتند. 7933، در سال 7931ازسال تر های پایینرشد درآمد، به دهک

 :دهک پنجم

 31نیز در همان دهک واقع شده و  7933درسال  ،قرار داشت در دهک پنجم 7931سال  شان دردرصد از خانوارهایی که درآمد 17  -

 (79)جدول  ی باالتر انتقال یافته بودند.هادرصد به دهک 91و تر پاییندرصد در دهک 

درصد بوده است درهمان دهک پنجم و خانوارهایی که درآمدشان  13،  7931، نسبت به 7933طور متوسط رشد درآمدشان درسال خانوارهایی که به

 اند. های باالتر قرار گرفتهدرصد بوده در دهک 13های کمتر از پنجم و درآمدهایی که بیش از کمتر از این رشد بوده در دهک

ی هادرصد به دهک 39نیز در همان دهک قرارداشته و  7933، درسال 7931شهری سال رآمدی ددرصد از خانوارهای دهک پنجم  76  -

 (73)جدول  .اندیافتهی باالتر انتقال هادرصد به دهک 37و  ترپایین

نوارهایی درصدی بودند و خا 13، به طور متوسط دارای رشد درآمدی 7931،  نسبت به دهک پنجم درآمدی سال 7933خانوارهای دهک پنجم سال 

های درآمدی باالتر از دهک پنجم در صد، به دهک 13تر و خانوارها با رشد باالتر از های پایینکه درآمدشان دارای چنین رشدی نبود به دهک

 اند. ، انتقال یافته7931سال 

  :مدهک چهار

درصد در  90نیز در همان دهک و  7933در دهک چهارم درآمدی بودند، درسال  7931درصد از خانوارهای شهری که درسال  16 -

 (79)جدول  اند.های باالتر قرار داشتهدرصد در دهک 93تر و های پاییندهک



نیز توانستند در  7933اند، درسال داشته 7931درصدی نسبت به متوسط درآمد دهک چهارم سال  11طور متوسط رشد درآمدی خانوارهایی که به

 تر انتقال یابند.های پایینهای باالتر و کمتر از چنین رشد درآمدی، به دهکدهک درصد، به 11همان دهک و بیش از رشد 

 ترپایینی هادرصد در دهک 93همان دهک قرار داشته و  نیز در7933، درسال 7931درصد از خانوارهای دهک چهارم درآمدی سال  13 -

 (73)جدول  ی باالتر واقع شده بودند.هادرصد در دهک 31و 

درصد رشد و بیش از این  13طور متوسط درآمدشان نیز دهک چهارم را حفظ نمودند، به 7933، که درسال 7931هک چهارم درآمدی خانوارهای د

 ، انتقال یافتند.7933، در سال 7931تر از سال های پایینهای درآمدی باالتر و کمتر از آن به دهکرشد به دهک

 : ارمپنجم و چه ،ی ششمهاتجمیع دهک

 هانیز در همان دهک 7933درسال قرار داشتند،  7931جم و چهارم درآمدی شهری سال پن ،ششم های که در دهک ییدرصد از خانوارها 06   -

 (79)جدول  اند.ها واقع شده های باالتر از این دهکدرصد دیگر در دهک 11و  ترپایینی هادرصد در دهک 11قرارداشته و 

ها درسال ، در همان دهک7931های درآمدی ششم، پنجم و چهارم سال درصد از خانوارهای دهک 33که  ده است، قابل مشاه 7نمودار  در  -

 های باالتر انتقال یافتند.درصد به دهک 10تر و های پاییندرصد به دهک 11و  7933

 

سال دهک های به ،  1931سال  میانی )چهارم، پنجم و ششم( درآمدی هایدهکاز  انتقال خانوارهامیزان  -1نمودار 

 )درصد(، 1933

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های ششم ،  ای  دهکصد درصد خانواره

                         1397پنجم وچهارم درآمدی درسال 

 انتقال به :

چهل وهشت درصداین 

نیزدر  1399سال در خانوارها 

دهک های ششم ، پنجم و 

 چهارم درآمدی  بودند 

بیست و پنج درصداین 

به  1399در سال خانوارها 

دهک های  هفتم ، هشتم ، نهم 

  ی  انتقال یافتندو دهم درآمد

بیست و هفت درصداین 

به  1399در سال خانوارها 

دهک های  سوم ، دوم ، و اول  

 درآمدی  انتقال یافتند 

84 



سال  درآمدی ، به دهک های پایینتر، یا باالتر از دهک های1399و  1394که درسال  شهریخانوارهای  -1جدول 

 ، انتقال یافتند ) درصد(  1397

 ها دهک

در سال 

1397 

 دهک باالتر همان دهک  دهک پایین تر

1398 1399 1398 1399 1398 1399 

6 42 51 26 15 32 34 

5 42 43 21 16 37 41 

4 35 34 26 24 39 42 

 25 22 48 56 27 22 4و5و6
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، به دهک 1397نحوه انتقال خانوارها دردهک های درآمدی -2نمودار 

1399و 1398های پاینتر در سال  

1398انتقال به دهکهای پاینتر 

1399انتقال به دهکهای پاینتر  
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1398شهری که در سال 1397خانوارهای دهک های درآمدی -3نمودار 

نیز در همان دهک باقی ماندن1399و 
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1397دهک های سال 

1399، و 1398، شهری که در سال 1397نحوه انتقال خانوارها در دهک درآمدی سال -4نمودار 

به دهک های باال تر انتقال یافتند

1398انتقال به دهکهای باالتر در سال 

1399انتقال به دهکهای باالتر در سال 



 

 خانوارهای شهری ایهای هزینهدهک

 

 دهک ششم :

درصد در  61همان دهک و در  7933ی قرار داشتند درسال ا، در دهک ششم هزینه7931درصد از خانوارهای شهری که درسال  79  -

 (70)جدول  ی باالتر از خود انتقال یافتند.هابه دهک درصد 15و  ترپایینی هادهک

نیز حفظ کردند.  7933درصد رشد دهند، جایگاه خود را در همان دهک ششم، در سال  13های خود را خانوارهایی که توانستند هزینه -

 تر انتقال یافتند.های پایینهای باالتر و کمتر از آن، به دهککرده، به دهک درصد هزینه شان رشد 13خانوارهایی که بیش از 

درصد  33و  دهک، نیز درهمان ،7933قرار داشتند درسال  ایهزینه ، در دهک ششم7931که درسال شهری ی درصد از خانوارها 79 -

 (76)جدول  ی باالتر واقع شدند.هادرصد در دهک 93و  ترپایینی هادهکدر 

های آنها به طور متوسط مستلزم ای خود را حفظ نمایند، هزینه، بتوانند دهک ششم هزینه7931نیز مانند سال  7933ی اینکه خانوارها در سال برا

 اند. ای باالتر انتقال یافتههای هزینههای پاین تر و بیشتر از آن، به دهکبود و کمتر از چنین رشدی به دهکدرصدی می 67رشد 

 :دهک پنجم

ی هادرصد در دهک 99درهمان دهک ونیز 7933سال در ،اندقرارداشته 7931سال  ایهزینه پنجم درصد از خانوارهایی که در دهک 71  -

 (76)جدول  .گرفتندباالتر قرار ایهزینهی هادرصد در دهک 05 تر وپایین

ای خود را حفظ نیز جایگاه دهک پنجم هزینه 7933در سال درصد رشد یافت  10، 7931هایشان نسبت به دهک پنجم سال خانوارهایی که هزینه

 تر انتقال یافتند.  های پایینهای باالتر از پنجم و کمتر از این رشد، به دهکدرصد سبب انتقال آنها به دهک 10نمودند و رشد بیش از 

درصد  33نیز درهمان دهک قرارداشته و  7933درسال  ،ر داشتنداقر ایهزینهدر دهک پنجم  7931صد از خانوارهایی که درسال در 73  -

 (76)جدول  ی باالتر انتقال یافته بودند. هادرصد به دهک 91و  ایهزینه ترپایینی هابه دهک

، نیز حفظ شده و بیش از 7933درصد رشد داشته، دهک پنجم آنها درسال  63، 7931های آنها نسبت به دهک پنجم سال خانوارهایی که هزینه

 های پاین تر انتقال یافتند.های باالتر و کمتراز این رشد، به دهکی، به دهکچنین رشد

 

 دهک چهارم:

درصد به  96درهمان دهک و نیز  ،7933ی شهری بودند درسال هادر دهک چهارم هزینه 7931درصد از خانوارهایی که درسال  19  -

 (70جدول ) ی باالتر انتقال یافتند.هادرصد به دهک 37تر و  ی پاینهادهک

ها، حفظ شده خانوار 7933ای در سال ، جایگاه دهک چهارم هزینه7931های خانوار نسبت به دهک چهارم سال درصدی متوسط هزینه 10با رشد 

 اند.تر انتقال یافتههای پایینهای باالتر و کمتر از آن،  به دهکو بیش از این رشد، به دهک



های درصد در دهک 99نیز در همان دهک و  7933، دهک چهارم هزینه قرار داشتند درسال 7931درصد از خانوارهایی که در سال  70  -

 (76های باالتر قرار گرفتند. )جدول درصد در دهک 07تر و پایین

صدی نسبت به در 63های آنها  الزم به رشد حفظ نمایند، متوسط هزینه 7933ای خود را در سال برای اینکه خانوارها بتوانند دهک چهارم هزینه

 بوده است. 7931سال 

 

 پنجم و چهارم: ،ی ششمهاتجمیع دهک

نیز درهمان  7933قرار داشتند درسال  ای،هزینهپنجم و چهارم  ،ی ششمها، در دهک7931که درسال  شهری یدرصد از خانوارها 05  -

 (70)جدول  .ی باالتر قرار داشتندهادرصد در دهک 15و تر پایینی هادرصد در دهک 95و  هادهک

های درصد در دهک 16، 7933و درسال  ها، درهمان دهک7931ای سال های ششم، پنجم و چهارم هزینهدرصد از خانوارهای دهک 36 -

 (76های باالتر قرار گرفتند. )جدول درصد در دهک 13تر و پایین

 

 هزینه ایی ک های، به دهک های پایینتر، یا باالتر از ده1399و  1394که درسال  شهریخانوارهای  -2جدول 

 ، انتقال یافتند ) درصد(  1397سال 

هادر  دهک

سال 

1397 

 دهک باالتر همان دهک  دهک پایین تر

1398 1399 1398 1399 1398 1399 

6 67 48 13 13 20 39 

5 50 44 17 19 33 37 

4 36 33 23 15 41 51 

 28 20 46 50 26 30 4و5و6

 

 

 

 



 یهای درآمدی خانوارهای روستایدهک

 :دهک ششم

ی هادرصد به دهک 39قرار داشته و  ششم نیز در دهک 7933، در سال 7931در دهک ششم درآمدی  ی روستاییدرصد از خانوارها 19  -

 (71)جدول  .اندیافتهانتقال  7933ی درآمدی باالتر در سال هادرصد به دهک 90و  ترپاییندرآمدی 

درصد به  05، درهمان دهک ششم و 7933هک درآمد ششم قرار داشتند در سال ، در د7931درصد از خانوارهایی که درسال  71 -

 (73های درآمدی باالتر انتقال یافتند. )جدول درصد به دهک 93تر و های درآمدی پاییندهک

 :دهک پنجم

درصد  93 و ،داشته اند نیز در دهک پنجم قرار 7933درسال  ،، در دهک پنجم بودند7931که درسال  روستایی درصد از خانوارهایی 15  -

 (71)جدول  .اندیافتهی باالتر انتقال هادرصد به دهک 36و  ترپایینی هابه دهک

 35، نیز درهمان جایگاه قرارداشته و 7933، در دهک پنجم درآمدی قرار داشتند درسال 7931درصد از خانوارهایی که درسال  76  -

 (73)جدول  ی درآمدی باالتر انتقال یافته بودند.هادرصد به دهک 33و  ترپایینی درآمدی هادرصد از این خانوارها به دهک

 :دهک چهارم

ی هادرصد به دهک 91دهک چهارم قرار داشته و  ، نیز در7933، درسال 7931سال  یدرآمد چهارم دهک درصد از خانوارهای 10   -

 (71)جدول  .ی باالتر از دهک چهارم انتقال یافتندهادرصد به دهک 39و  ترپایین

و  ترپاییندرصد به دهک درآمدی  99رار داشتند و ق 7933، درهمان دهک درسال 7931ال درصد از خانوارهای دهک چهارم درس 73  -

 (73)جدول  درصد به دهک درآمد باالتر انتقال یافتند. 33

 

 

 ، پنجم و چهارمی ششمهادهکتجمیع 

 10تر و های پاییندرصد به دهک 11، بوده و7933ها، درسال ی ششم، پنجم و چهارم درهمان دهکهادرصد از خانوارهای دهک 09  -

 (71های درآمدی باالتر انتقال یافتند. )جدول درصد به دهک

ها نیز در این دهک 7933قرار داشتند، در سال  7931های درآمدی ششم، پنجم، و چهارم در سال درصد از خانوارهایی که در دهک 33  -

 (73های باالتر انتقال یافتند. )جدول درصد به دهک 11تر و های پاییندرصد به دهک 13بوده و 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایهای هزینهخانوارهای روستایی : دهک

 

 دهک ششم:

 93نیز در همان دهک قرار داشتند و  7933درسال  ،بودند ،7931که در دهک ششم هزینه سال  ای روستاییدرصد از خانواره 73  -

 (73)جدول  باالتر انتقال یافتند. ایهزینهی هادرصد به دهک 39و  ترپایینی هزینه هادرصد به دهک

درصد در  35نیز درهمان جایگاه و  7933، قرار داشتند درسال 7931ای سال هایی که در دهک ششم هزینهدرصد از دهک 79  -

 (15های هزینه باالتر انتقال یافته بودند. )جدول درصد به دهک 31تر و ایینای پهای هزینهدهک

 دهک پنجم:

درصد  96نیز درهمان دهک واقع شده و  7933درسال  ،قرار داشتند ایهزینهدر دهک پنجم  7931درصد از خانوارهای که درسال  76  -

 (73)جدول  .ندی باالتر انتقال یافتهادرصد به دهک 33و  ترپایینی هابه دهک

درصد  39نیز درهمان دهک قرار داشتند و  7933بودند، درسال  7931درصد از خانوارهای روستایی که در دهک پنجم هزینه سال  79  -

 (15ای باالتر انتقال یافتند. )جدول های هزینهدرصد به دهک 33تر و های پایینبه دهک

 ، به دهک های پایینتر، یا باالتر از دهک های1399و  1394که درسال  روستاییخانوارهای  -3جدول 

  ، انتقال یافتند ) درصد( 1397سال  درآمدی

 دهک

هادر سال 

1397 

 دهک باالتر همان دهک  دهک پایین تر

1398 1399 1398 1399 1398 1399 

6 43 50 23 17 53 53 

5 34 40 20 16 46 44 

4 32 33 26 18 43 48 

 27 25 49 53 24 22 4و5و6



 دهک چهارم:

تر های پاییندرصد به دهک 13نیز درهمان دهک و  7933، درسال 7931چهارم هزینه سال درصد از خانوارهای روستایی دهک  15  -

 (73های باالتر انتقال یافتند. )جدول درصد به دهک 01و 

درصد در  11نیز درهمان دهک و  7933ای قرار داشتند، درسال ، در دهک چهارم هزینه7931درصد از خانوارهایی که درسال  73 -

 (15های باالتر انتقال یافته بودند. )جدول درصد به دهک 03تر و های پاییندهک

 :، پنجم و چهارمتجمیع دهک ششم

ها قرار داشتند و نیز درهمان دهک 7933های ششم، پنجم، و چهارم بودند، درسال ، دردهک7931درصد از خانوارها که درسال  36  -

 (73التر انتقال یافتند. )جدول های بادرصد به دهک 99تر و های پاییندرصد در دهک 17

درصد در  19ها قرار داشتند و نیز دراین دهک 7933بودند، درسال  7931ای سال های هزینهدرصد از خانوارهایی که در این دهک 31  -

 (15)جدول  ای باالتر قرار داشتند.های هزینهدرصد در دهک 90تر و ای پایینهای هزینهدهک

 

 

، به دهک های پایینتر، یا باالتر از دهک 1399و  1394ه درسال ک روستاییخانوارهای  -8جدول 

  ، انتقال یافتند ) درصد( 1397سال  هزینه ایی های

 دهک

هادر سال 

1397 

 دهک باالتر همان دهک  دهک پایین تر

1398 1399 1398 1399 1398 1399 

6 38 40 19 13 43 47 

5 36 43 16 13 48 44 

4 28 27 20 19 52 54 

 35 33 42 46 23 20 4و5و6

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )درصد(، 1397میزان رشد الزم برای باقی ماندن در همان دهک  -5جدول 

ها  دهک

درسال 

1397 

 رشدهزینه ایی رشددرآمدی

1398 1399 1398 1399 

6 27 75 24 61 

5 29 74 26 64 

4 27 74 25 63 

 63 25 74 28 4و5و6



 

 نتیجه یکم 

های در دهک 7931خانوارهایی که در سال  خانوارهای شهری و روستایی، ایهزینههای درآمدی و های این تحقیق در دهکبراساس بررسی

، در 7931های سال همان دهک در و هم باالتر و هم ترپایین ایهزینههای درآمدی و قرار داشتند، هم به دهک( ششم، پنجم و چهارم)میانی 

)کم درآمدتر(، تعدادی درسطح  تری، تعدادی از این خانوارها درسطح درآمدی نامناسبمحاوره ا ، قرار گرفتند و به عبارت7933، 7933های سال

صد از خانوارهای دهک درآمدی در 93 یاند، و حتقرار داشته (7931سال )و تعدادی نیز در همان موقعیت قبلی  (درآمد بیشتر) تردرآمدی مناسب

به  7933، در سال 7931ن درآمد( سال بیشتریی )درصد از خانوارهای دهک دهم درآمد 93و   ،کمترین درآمدها( به دهک درآمدی باالتر)یکم 

از منظر  ،نسبت به قبلصادیشان اقتیت و موقعتوان اثبات کرد که همه کم درآمدها، سطح از دهک دهم، انتقال یافتند. لذا نمی ترپایینهای دهک

 تر شده است.یا هزینه، نامناسب درآمددهک های 

 

 

 اند تر یا باالتر انتقال یافتههای پایینهای خانوارهای شهری که به دهکمقایسه ویژگی

 

ی ها، به دهک7933قرار داشتند و درسال  ،پنجم و چهارم ،ی ششمهادر دهک 7931شهری که در سال  یاخانواره سرپرستان وضع فعالیت:

دارای درآمد بدون  آنها درصد سرپرستان 13و سرپرست بیکاری نداشته و  ،درصد آنها شاغل 17 اند،یافتهانتقال  (نهم و دهم ،هشتم ،هفتم)باالتر 

 91و  درصد بیکار 0درصدشان شاغل،  01اند، فتهانتقال یا 7933تر )سوم، دوم و یکم( درسال های پایینامّا خانوارهایی که به دهک کار بودند.

 کار بوده اند.درصدشان، دارای درآمد بدون 

اند و درصد دارای درآمد بدون کار بوده 13درصد سرپرستان خانوارهای دهک ششم، پنجم و چهارم شاغل، یک درصد بیکار و  63، 7931درسال  

درصد  0درصد کاهش و بیکاران به  01چهارم و اول انتقال یافتند، سرپرستان شاغل آنها به  های سوم، ، به دهک7933از این خانوارها که در سال 

 درصد افزایش یافته است. 91و سرپرستان با درآمد بدون کار )بازنشسته و...( به 

 

 

 

 

 

 



به  1933ل ، که درسا1931های ششم، پنجم و چهارم درآمد سال سرپرستان خانوارهای شهری در دهک میزان انتقال -6جدول 

 )درصد(. فعالیت، به تفکیک تر )سوم، دوم و اول( )هفتم، هشتم، نهم و دهم( و پایین های باالتردهک

 نسرپرستا فعالیتوضع 
های  ششم، پنجم هکد

 7931وچهارم 

های سوم، دوم انتقال به دهک

 7933و اول

های هفتم، هشتم، نهم انتقال به دهک

 7933و دهم 

25 86 شاغل  17

5 7 بیکار 

71 22 درآمد بدون کار 26

4 7 خانه دار 

 

 

 محل فعالیت اصلی و نوع شغل سرپرستان خانوارها

تر )سوم، دوم و اول( های پایین، به دهک7933بیشترین درصد مشاغل و محل فعالیت سرپرستان مزد و حقوق بگیری که در سال  -

و محل فعالیت آنها بخش  درصد( 3)ا هفروشگاهدرصد( و کارکنان  73کارگران ساده )انتقال یافتند، در شغل  7931نسبت به سال 

(، با محل درصد 37تاکسی و وانت ) ،در رانندگی خود روهای سواری ،مشاغل آزاد(درصد، و در غیر مزد و حقوق بگیری ) 73ساختمان با 

  .بوده است (درصد13)در بخش حمل و نقل مسافر فعالیت 

در مزد و حقوق بگیری  ،قرار گرفتند 7933سال  در های باالتر، به دهک7931رپرستان ِخانوارهایی که نسبت به سال وضع فعالیت س -

و  ،درصد( 75ی اقتصادی )های مرتبط با انتظام بنگاههاو اداره هاسازمانو  ،درصد( 71)در ساخت بنا محل فعالیت آنها  بیشترین درصد

و   (درصد 73)، دفتری و اداری میامور عمو ن سرپرستان در مزد و حقوق بگیرینوع شغل ای .ده استبو (،درصد 3)ی دفاعی هافعالیت

  .بوده است درصد 91 ها  بامغازه داران و سرپرستان فروشگاهمشاغل آزاد( )در غیر مزد و حقوق بگیری بیشترین درصد 

 

 تعداد کارکن در خانوارها

 ش از یکیدرصد دارای ب 13 ،قرار گرفتند (پنجم  وچهارم ،ششم )ازی باالتر هادر دهک 7931ه سال نسبت ب 7933که درسال  شهری یرهاخانوا

، 7931داشتند. درصورتی که در سال  آنها بیش از یک نفر کارکن درصد 1فقط  ،انتقال یافتند ترپایینی هادرخانوارهایی که به دهک نفر کارکن و

 اند. ا بیش از یک نفر کارکن بودههدرصد از اعضای خانوارهای این دهک 77

 ، با انتقال به دهک7933های ششم، پنجم و چهارم، بدون عضو کارکن بوده اند که درسال درصد از خانوارهای دهک 31، 7931چنین درسال هم

های باالتر انتقال یافتند، به دهک، 7933درصد، افزایش یافته و خانوارهایی که درسال  39ها به آنهای سوم، دوم و اول، تعداد عضو بدون کارکن

 درصد، کاهش یافته بود. 71تعداد بدون عضو کارکن آنها به 



 

به  1933،  که درسال 1931های ششم، پنجم و چهارم سال خانوارهای شهری  در دهک "کارکن تعداد"درصد  -1جدول 

  .    اندتقال یافتهتر )سوم، دوم و اول( انهای باالتر)هفتم، هشتم، نهم و دهم( و پاییندهک

تعداد اعضای کارکن 

 خانوار

م، پنجم ششی  هادهک

 7931وچهارم 

ی هاانتقال به دهک

 7933سوم، دوم و اول

ی هاانتقال به دهک

هفتم، هشتم، نهم و دهم 

7933 

 46.0  

 4600  

   

   

 46.0 بدون عضو کارکن 

 

 تعداد افراد بادرآمد، در خانوارها

یی که و خانوارها ،فرد با درآمد 1 دارای طور متوسطبه ،اندهای باالتر قرار گرفتهدر دهک 7931نسبت به سال  7933ه در سال در خانوارهایی ک 

 .اندداشته ،درآمد دارای فردِ 7.1 ،انتقال یافتند ترپایینی هابه دهک

 

 خانوارجنس سرپرستان 

خانوارهای که به  7933درصد بوده است که در سال  1.5، 7931پنجم و چهارم سال  ،ی ششمهاشهری در دهک درصد سرپرستان زن خانوار

 درصد کاهش یافته بود.   0ی باالتر انتقال یافته به هابه دهک که یهایخانواردردرصد افزایش و  79انتقال یافتند به  ترپایینهای دهک

 

 

 

 

 

 

 

 

، به دهک های پایین تر یا باالتر انتقال  1933، که در سال 1931یزان زنان خانوار درسال م -8جدول 

 یافتند )درصد(

1399 1397 سال

 دهک

دهک های 

چهارم ، پنجم و 

 ششم

انتقال به دهکهای پایین ) 

 اول ، دوم و سوم(

انتقال به دهکهای باال )هفتم 

 هشتم ، نهم و دهم (

زنان سرپرست 

 خانوار
7 13 5



 

 سواد و تحصیالت سرپرستان

 71 و د،یافتنانتقال  ،7931نسبت به سال  (پنجم و چهارم ،از ششم)ی باالتر هابه دهک 7933درسال که  شهری یرهاسرپرستان خانوادرصد از  3

 .اندهاز سواد برخوردار نبود ،یافتند انتقال  ترپایینی هاخانوارهایی که به دهکاز سرپرستان درصد

دیپلم و درصد  17دیپلم به باال و  ،انتقال یافتند 7933درسال  م(پنجم و چهار، از ششم)ی باالتر هادرصد تحصیالت سرپرستانی که به دهک 15

 .ستر از دیپلم بوده ادرصد باالت 3از دیپلم و  ترپاییندرصد دیپلم و  35 ،انتقال یافتند ترپایینی هاو سرپرستانی که به دهکبوده از دیپلم  ترپایین

 

نجم های ششم، پتر از دهکهای باالتر و پایینخانوارهای شهری به تفکیک مدرک تحصیلی سرپرستان که به دهک درصد-3جدول 

 ، قرار گرفتند.1931نسبت به سال 1933و چهارم درسال 

 وضعیت مدرک تحصیلی سرپرستان
های سوم، دوم و انتقال به دهک

 1399اول 

های هفتم، هشتم، نهم و دهم به دهکانتقال 

1399 

  ابتدایی/ سواد آموزی

 راهنمایی/ متوسطه
 

 متوسطه
 

 دیپلم وپیش دانشگاهی
 

 فوق دیپلم کاردانی
 

 لیسانس / کارشناسی
 

 کارشناسی ارشد / دکترا حرفه ایی
 

71.0 بی سواد  070

 

 

 متوسط سن سرپرستان

سال  01 اند،یافتهانتقال  7931نسبت به سال  (پنجم و چهارم ،ششم)ی باالتر از هابه دهک 7933که درسال  متوسط سن سرپرستان خانوارهایی 

 سال بوده است. 03 اندیافتهانتقال  ترپایینی هاو خانوارهایی که به دهک

 

 



 

 وضع زناشویی سرپرستان

 ،انتقال یافتند 7933ی باالتر درسال ها، به دهک7931سال  (پنجم و چهارم ،ششم)ی هاخانوارهایی که نسبت به دهکسرپرستان درصد  33

 ترنپاییی هاسرپرستان خانوارهایی که به دهک جود نداشته است و در، و بی همسر براثر طالقی ودرصد بی همسر براثر فوت 6دارای همسر و 

 درصد بی همسر براثر طالق بودند. 1و  ،درصد بی همسر براثر فوت 73درصد آنها دارای همسر،  33نتقال یافتند ا (دوم و اول ،سوم)

تر )سوم، دوم و اول( های پایین، به دهک7933های ششم، پنجم و چهارم درآمدی قرارداشتند و درسال ، در دهک7931خانوارهایی که درسال 

درصد افزایش  1درصد به  7درصد و سرپرستان بی همسر براثر طالق آنها از  73درصد به  6براثر فوت آنها از انتقال یافتند، سرپرستان بی همسر 

 یافته بود.

 

، های ششمتر از دهکهای باالتر و پایینخانوارهای شهری به تفکیک وضع زناشویی سرپرستان که به دهک درصد -11جدول 

 قرار گرفتند. ،1931نسبت به سال 1933پنجم و چهارم درسال 

وضعیت زناشویی 

 سرپرستان

های  ششم، دهک

 7931پنجم وچهارم 

انتقال به 

های سوم، دهک

دوم  و اول  

7933 

انتقال به 

های هفتم، دهک

هشتم، نهم و 

 7933دهم 

  دارای همسر 

  بی همسر براثر فوت 

  بی همسر براثر طالق 

  زدواج نکردههرگز ا 

 

 

 تعدادافراد محصل خانوارها

و تعداد محصلین خانوارهایی  7.33، انتقال یافتند 7931، نسبت به سال 7933ی باالتر درسال هاتعداد افراد محصل در خانوارهایی که به دهک 

 بوده است. 7.65 یافتندانتقال  ترپایینی هاکه به دهک

 

 

 



 نحوه تصرف خانوارها

های باالتر )ازششم، پنجم و چهارم( انتقال یافتند، مِلکی به دهک 7931نسبت به سال  7933درصد خانوارهایی که درسال  19حوه تصرف مسکن ن

 7933، به دهکهای سوم، و دوم و اول درسال 7931های ششم، پنجم وچهارم، سال درصد از خانوارهایی که از دهک 69درصد اجاری، اما  17و 

 درصد اجاری بوده است. 16افتند، نحوه تصرف مسکن آنها، ملکی و انتقال ی

 

 

های ششم، پنجم و تر از دهکهای باالتر وپایینخانوارهای شهری به تفکیک نحوه تصرف مسکن که به دهک درصد -11جدول 

 ، قرار گرفتند.1931نسبت به سال 1933چهارم درسال 

 نحوه تصرف مسکن
دوم های سوم، انتقال به دهک

 7933و اول 

های هفتم، هشتم، انتقال به دهک

 7933نهم و دهم 

  ملکی عرصه و عیان

  ملکی  عیان

  اجاری

  رهن

  دربرابرخدمت

  رایگان

 

 

 امکانات رفاهی خانوارها

 7.0و  انتقال یافتند، دارای خودرو 7933( درسال پنجم و چهارم ،از ششم)ی باالتر هادهک، به 7931درصد از خانوارهایی که نسبت به سال  63

کدام ماشین بودند و هیچ دارای خودرودرصد  36 ،ال یافتندقنتا ترپایینی هاکهی که به دیخانوارها درصد از آنها دارای ماشین ظرفشویی بودند، اما

 ان نماینده تمایزدهنده خانوارهای با درآمد کم و زیاد انتخاب شده است(.اند )این دو کاال به عنوظرفشویی نداشته

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه دوم

های باالتر )سطح درآمدی باالتر( انتقال یافتند، دارای سرپرستان به دهک 9911نسبت به سال  9911خانوارهای شهری که درسال 

تر(، نتر )سطح درآمدی پاییهای پایینیافته به دهکو خانوارهای انتقال ،بیشتر "تعداد افرادکارکن"فراد با درآمد و درصد شاغل، تعداد ا

عضای ا که شاغلین و تعداد دتر انتقال یافتنهای پاییناند. به عبارت دیگر خانوارهایی به دهکها کمتر بر خوردار بودهاز این ویژگی

 .داشته اند، کمتر "درآمد با افراد"کارکن و دارای 

از زنان سرپرست خانوار  ،قرار داشتند 9911نسبت به سال تر )درآمد کمتر( های پاییندهک در 9911خانوارهای شهری که درسال 

ن او تعداد محصالن بیشتر و میزان باسوادی کمتر و تحصیالت سرپرست، االتر، بی همسر براثر فوت و طالقبیشتر، دارای سن سرپرست ب

ارهایی اند. به عبارت دیگر خانوخوردار بودهاز امکانات رفاهی کمتری بر و دیپلم و دیپلم به پایین و درصد تصرف مسکن اجاری بیشتر

ستگی و و بازنش و مسکن اجاری ترزنان سرپرست خانوار بیشتر، سطح تحصیلی پایین تر انتقال یافتند که ازهای پایینبه دهک

ر مزد و و در غی ،سرپرستان آنها در مشاغل کارگران ساده بخش ساختمان التر برخودار بودند و درصد بیشترسرپرستان با سنین با

 اند.حقوق بگیری در مشاغل رانندگی سواری، وانت و تاکسی بوده

 

 

 

 

 

ای هتر از دهکهای باالتر و پایینمیزان برخورداری از امکانات منزل خانوارهایی  که به دهک -11جدول 

 ، انتقال یافتند ) درصد(1931نسبت به سال 1933ششم، پنجم و چهارم درسال 

امکانات 

 منزل

های سوم، دوم و ه دهکانتقال ب

 1399اول 

های هفتم، انتقال به دهک

 1399هشتم، نهم و دهم 

64 46 خودرو
ظرف 

 شویی
0 15



 ( صد، )در1101، به دهک های درآمدی سال .110خانوارهای انتقال یافته هر دهک وزنی درآمدی شهری سال  -11جدول 

دهک 

های 

سال 

110.   

 1101 دهک های سال

 کل 10 0 1 . 6 5 4 1 2 1

10 1 0 0 1 2 . 10 1 22 56 100 

0 1 0 5 1 1 6 11 10 1. 15 100 

1 1 2 2 1 11 6 20 26 22 0 100 

. 1 1 5 5 11 21 21 21 6 1 100 

6 3 4 5 11 11 26 14 11 6 1 100 

5 4 4 12 12 21 14 11 5 4 0 100 

4 6 11 10 26 10 10 4 5 1 0 100 

1 7 20 10 21 12 . 1 2 1 0 100 

2 25 14 20 10 5 1 2 1 0 1 100 

1 72 15 1 1 1 2 0 0 0 1 100 

 

 

 ، ) درصد(1100های سال، به دهک.110درصد خانوارهای انتقال یافته هر دهک وزنی درآمدی شهری سال  -14جدول 

دهک های 

درآمدی 

سال 

110. 

 1100درآمدی سال دهک های

 کل 10 0 1 . 6 5 4 1 2 1

10 1 0 1 0 1 2 4 11 14 62 100 

0 0 1 1 5 . . 10 24 25 16 100 

1 0 1 . 5 1 11 14 24 22 6 100 

. 1 2 5 1 0 16 24 24 . 1 100 

6 2 . 14 15 11 15 15 10 . 2 100 

5 4 6 14 10 16 12 . 12 10 1 100 

4 4 11 11 24 22 0 4 4 1 0 100 

1 6 2. 20 15 10 10 5 5 1 0 100 

2 20 20 25 11 1 5 1 1 2 1 100 

1 66 14 5 . 1 1 1 1 0 0 100 

 

 



 ، ) درصد(1101، به دهک های هزینه سال.110درصد  خانوارهای انتقال یافته هردهک وزنی هزینه شهری سال  -15جدول 

دهک 

های 

هزینه 

سال 

110.   

 1101دهک های هزینه سال

 کل 10 0 1 . 6 5 4 1 2 1

10 0 1 1 1 1 5 11 11 15 41 100 

0 0 0 1 4 6 10 10 2. 20 10 100 

1 0 1 1 0 . 14 12 11 20 14 100 

. 1 1 6 11 15 16 20 14 11 2 100 

6 1 . 0 11 26 12 16 1 . 1 100 

5 5 12 1. 1. 1. 11 0 5 4 2 100 

4 1 11 1. 21 14 16 6 1 2 1 100 

1 11 21 20 1. 15 4 4 1 1 2 100 

2 11 11 1. 16 6 6 4 1 1 0 100 

1 62 10 0 1 1 1 0 0 0 1 100 

 

 

 ، ) درصد(1100، به دهک های هزینه سال.110خانوارهای انتقال یافته هردهک وزنی هزینه شهری سالدرصد  -16جدول 

دهک 

های 

هزینه 

سال 

110.   

 1100دهک های هزینه سال

 کل 10 0 1 . 6 5 4 1 2 1

10 0 0 2 1 1 1 . 14 20 46 100 

0 0 1 4 4 1 . 10 21 20 14 100 

1 2 2 4 6 1 15 16 21 1. 6 100 

. 2 1 5 12 11 14 21 16 0 . 100 

6 2 . 1 14 11 11 15 15 . 2 100 

5 . 10 11 1. 10 12 12 5 5 2 100 

4 6 11 16 15 1. 14 12 6 1 2 100 

1 0 10 1. 15 11 12 5 1 1 1 100 

2 20 10 16 15 10 1 2 2 1 1 100 

1 55 22 12 5 1 1 0 2 1 0 100 



 

 ، )درصد(1101، به دهک های سال.110خانوارهای انتقال یافته هردهک وزنی درآمدی روستایی سال -.1جدول 

دهک های 

درآمدی 

   .110سال 

 1101دهک های درآمدی سال

 کل 10 0 1 . 6 5 4 1 2 1

10 1 0 2 1 4 5 4 10 21 52 100 

0 2 2 2 1 5 . . 21 21 22 100 

1 1 1 5 5 0 . 16 24 20 10 100 

. 2 1 4 10 1 14 20 16 0 6 100 

6 2 5 1 0 10 21 16 12 4 1 100 

5 2 6 11 15 20 21 1 1 . 2 100 

4 4 0 11 26 1. 10 . 1 1 1 100 

1 2 22 10 20 1 . 5 1 2 2 100 

2 1. 1. 20 . 1 1 4 2 1 1 100 

1 60 22 1 1 1 1 0 1 1 0 100 

 

 

 ، ) درصد(1100 ، به دهک های سال.110خانوارهای انتقال یافته هردهک وزنی درآمدی روستایی سال -11جدول 

دهک 

های 

درآمدی 

سال 

110.   

 1100دهک های درآمدی سال

 کل 10 0 1 . 6 5 4 1 2 1

10 1 1 1 4 4 4 1 11 10 4. 100 

0 2 5 4 1 . . 11 21 25 15 100 

1 1 4 5 4 0 14 15 10 20 0 100 

. 2 5 5 1 15 1. 16 12 11 . 100 

6 2 5 6 11 24 1. 10 12 5 6 100 

5 1 0 12 15 16 16 14 1 4 2 100 

4 6 11 16 11 1. 11 0 6 4 1 100 

1 4 22 2. 1. 1 10 4 4 2 1 100 

2 21 2. 10 11 4 5 1 1 1 4 100 

1 61 22 5 1 2 1 1 1 1 1 100 

 

 



 

 1101، به دهک های سال.110درصد  خانوارهای انتقال یافته هردهک وزنی هزینه روستایی سال -10جدول 

دهک های 

هزینه سال 

110. 

 1101دهک های هزینه سال

 کل 10 0 1 . 6 5 4 1 2 1

10 0702 0701 0701 0702 0701 070. 0711 0710 0711 0742 100 

0 0702 0702 0701 0706 070. 0710 0700 0721 0711 0722 100 

1 0701 0702 0704 0700 0700 0711 0714 0721 0710 0711 100 

. 0702 0701 070. 0710 0711 0711 0711 0715 0712 0705 100 

6 0701 0701 0701 0712 0711 0710 0711 0711 0701 0705 100 

5 0701 0700 0712 0714 0716 0715 0711 070. 0711 0704 100 

4 0704 0701 0715 0720 071. 0711 0700 0706 0705 0702 100 

1 0701 071. 0721 0711 0712 0701 0706 0701 0701 0702 100 

2 0716 0710 0726 0701 0704 0704 0701 0700 0700 0701 100 

1 0761 0720 0705 0701 0702 0700 0701 0701 0700 0701 100 

 

 

 1100، به دهک های سال.110های انتقال یافته هردهک وزنی هزینه روستایی سالدرصد  خانوار  -20جدول 

دهک های 

هزینه سال 

110.   

 1100دهک های هزینه سال

 کل 10 0 1 . 6 5 4 1 2 1

10 0701 0701 0701 0701 0701 0701 0710 0710 0710 0710 100 

0 0702 0702 0701 0706 0710 070. 0711 0714 0726 0710 100 

1 0702 0704 0704 0710 0710 0712 0711 0714 0714 0714 100 

. 0702 0704 0700 0700 0712 0712 0716 0715 0712 0710 100 

6 0701 070. 0701 070. 0714 0711 0716 0716 0710 0705 100 

5 0702 0701 0714 0710 0711 0711 0715 0706 070. 0701 100 

4 0704 0700 0715 0710 0715 0714 0710 0706 0705 0701 100 

1 0705 0721 0726 0714 0712 0711 0702 0704 0702 0701 100 

2 0711 0720 0720 0711 070. 0706 0701 0702 0701 0701 100 

1 0751 0721 0704 0705 0704 0701 0701 0700 0701 0701 100 

 

 



 

 

 100=1105ات مصرفی کل خانوارهای کشور بر حسب دهک های هزینه ای  ماهه شاخص قیمت کاالها و خدم 12نرخ تورم   -21جدول

دوره 

 زمانی

ول )سال(
ک ا

ده
وم 

 د
ک

ده
وم 

 س
ک

ده
رم 

ها
 چ

ک
ده

 

جم
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ک 
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 ش

ک
ده
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هف

ک 
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تم 
ش
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ک
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هم
ک ن

ده
هم 

 د
ک

ده
 

110. 2570 2670 2.71 2.71 2.71 2.71 2.7. 2.71 2171 2170 

1101 1170 1476 1476 147. 1471 147. 1570 1572 1576 1676 

1100 1476 1572 1572 1571 1572 1574 1674 1.71 1072 4175 

 

 

 

 

 

 

 مراجع 

 7931-7933طرح آماری هزینه و درآمد خانوار  ،مرکز آمار ایران -[7]

های ای در گروههای هزینهمصرفی کل خانوارهای کشور برحسب دهک مرکز آمار ایران، نرخ تورم دوازده ماهه شاخص قیمت کاالها و خدمات -[1]

 7933اختصاصی، 

، پاییز و زمستان 03و 01، نشریه جمعیت، شماره غیر فقیر اقتصادی خانوارهای فقیر و –مقایسه چند ویژگی اجتماعی پیمان، سید حسین،  -[9]

7930. 

 


