
  نگاهی به توزیع درامد در ایران

  

  1388- 92 هاي ضریب جینی در کل کشور در سال

و  ، در مناطق شهري ضریب جینی در مناطق روستایی  ،1392بر اساس نتایج طرح آمارگیري هزینه و درامد خانوار سال 

  .نیز ادامه یافته است 92در سال وجود داشته  91روند کاهشی ضریب جینی که تا سال . است در کل کشور 

درصد در  به  88درصد در سال  از  در کل کشور مندترین جمعیت به ده درصد فقیرترین جمعیت سهم ده درصد ثروت     

مندترین  همچنین سهم بیست و چهل درصد ثروت. رسیده است که این کاهش خود توضیحی براي کاهش نابرابري است 92سال 

 و  به  88درصد در سال  و  به ترتیب از در کل کشور ه سهم بیست و چهل درصد فقیرترین جمعیت جمعیت ب

�. کاهش یافته است 92درصد در سال 

  

   1388 -92: درصد فقیرترین 40و  20، 10درصد ثروتمندترین جمعیت به  40و  20، 10ضریب جینی و سهم  -1 
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ضریب جینی خانوارهاي شهري، روستایی و کل کشور - 1نمودار 

1388 - 92سال هاي 
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درصد  فقیرترین جمعیت   10درصد ثروتمندترین به  10سهم  - 2نمودار 

1388 - 92سال هاي 

کل کشور

شهري

روستایی
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درصد  فقیرترین جمعیت 20درصد ثروتمندترین به  20سهم  - 3نمودار 

1388 - 92سال هاي 
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درصد  فقیرترین جمعیت 40درصد ثروتمندترین به  40سهم  -4نمودار 

1388 -92سال هاي 

کل کشور

شهري

روستایی



  :ها ضریب جینی در استان

استان براي  31درامد خانوار در سطح مناطق شهري و روستایی  ضریب جینی با استفاده از نتایج طرح آمارگیري هزینه و

  .ارایه شده است 2محاسبه شد و نتایج آن در جدول  1390-92هاي  سال

  :در مناطق شهري 1392دهد که در سال  نتایج نشان می

  .وجود دارد) 0/2550(و پایین ترین ضریب جینی در استان خراسان جنوبی ) 0/3692(باالترین ضریب جینی در استان گلستان 

  :در مناطق روستایی  1392همچنین در سال 

  .شود مشاهده می) 0/2161( البرزو پایین ترین ضریب جینی در استان ) 0/3500(باالترین ضریب جینی در استان یزد 

نتایج زیر بررسی شود، به طور خالصه  90در هر استان نسبت به سال  92در صورتی که روند تغییرات ضریب جینی در سال 

  :شود مشاهده می

  .افزایش یافته است 1390نسبت به ضریب جینی در سال  1392استان ضریب جینی در سال  10در مناطق شهري در  -

در مناطق شهري استان خراسان جنوبی و  1390نسبت به سال  1392بیشترین کاهش در ضریب جینی در سال  -

 .شود ده میکمترین کاهش در مناطق شهري استان مازندران مشاه

افزایش یافته  1390نسبت به ضریب جینی در سال  1392استان، ضریب جینی در سال  10در مناطق روستایی نیز در  -

  .متفاوت از بند اول هستند آناستان  5است، که 

 در استان بوشهر و 1390نسبت به سال  1392ها در سال  بیشترین کاهش در ضریب جینی در مناطق روستایی استان -

 .شود ین کاهش در استان مازندران مشاهده میکمتر

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   1390-92: يهاو روستایی سال يمناطق  شهر یکاستان و کل کشور به تفک 31ضریب جینی در  -2جدول 

 استان

1390 1391 1392 

 شهري روستایی شهري روستایی شهري روستایی

 0/3512 0/3243 0/3542 0/3347 0/3568 0/3394 کل کشور
 0/3210 0/2988 0/3017 0/2553 0/3668 0/3140 آذر بایجان شرقی
 0/3413 0/2946 0/3135 0/3133 0/3380 0/2829 آذر بایجان غربی

 0/2944 0/3029 0/3329 0/3220 0/3297 0/3023 اردبیل
 0/3474 0/3289 0/3215 0/3525 0/3278 0/3344 اصفهان

 0/2890 0/2161 0/2630 0/2760 0/2717 0/2705 البرز
 0/2992 0/2891 0/2330 0/1993 0/3403 0/3282 ایالم

 0/2962 0/2727 0/2846 0/2816 0/3190 0/3545 بوشهر
 0/3581 0/3298 0/3672 0/2913 0/3516 0/2910 تهران

 0/2806 0/2511 0/2937 0/3165 0/3337 0/3075 چهارمحال وبختیاري
 0/2550 0/2179 0/2907 0/2669 0/3201 0/2645 خراسان جنوبی
 0/3383 0/3164 0/3167 0/3055 0/3267 0/3246 خراسان رضوي
 0/3374 0/3339 0/3319 0/3271 0/3324 0/2854 خراسان شمالی

 0/3137 0/2698 0/3024 0/3110 0/3370 0/2921 خوزستان
 0/2678 0/2563 0/2875 0/2946 0/2838 0/2598 زنجان
 0/2980 0/3131 0/3297 0/3179 0/3330 0/3078 سمنان

 0/3534 0/2963 0/3387 0/3068 0/4006 0/344 سیستان وبلوچستان
 0/3079 0/325 0/3613 0/3509 0/3570 0/3326 فارس
 0/2877 0/3271 0/2847 0/3208 0/2743 0/3238 قزوین

 0/3077 0/3269 0/3167 0/3278 0/3598 0/3196 قم
 0/2995 0/2781 0/2944 0/288 0/3107 0/2837 کردستان

 0/2949 0/2951 0/3443 0/2787 0/3328 0/3073 کرمان
 0/2988 0/2946 0/3417 0/3118 0/3413 0/3112 کرمانشاه

 0/2449 0/2675 0/2919 0/2686 0/3049 0/2697 کهگیلویه وبویراحمد
 0/3692 0/3380 0/3621 0/3450 0/3806 0/3374 گلستان
 0/3329 0/2881 0/3289 0/3146 0/3118 0/3338 گیالن
 0/3142 0/2813 0/3513 0/3159 0/3071 0/2700 لرستان

 0/3006 0/3080 0/2910 0/2972 0/3089 0/3094 مازندران
 0/2927 0/3495 0/3386 0/3596 0/3488 0/3551 مرکزي

 0/3095 0/2721 0/3106 0/2588 0/2876 0/2858 هرمزگان
 0/2888 0/3067 0/3689 0/3270 0/3428 0/3050 همدان

 0/2882 0/3500 0/2987 0/3408 0/3165 0/3630 یزد
 


