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 مقدمه .1

اسااا    ه درامد همواره از مهمترین مباحث در اقتصااااد رهاااورهاف مهتن  وها   وده   ن توزیع عادل 

 صااوت توزیع درامد موبااو   رزیا ي عمنکرد اقتصااادف رهااورها در رف  راف اايعم 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 

مروز  زرگترین عامل ایجاد فقر نه رمبود درامد  نکه توزیع ناعادلنه آ  ا زیرا در دنياف ،مورد تووه قرار گرف 

در وامعه  ره یک فرد   در صاااورتي"گف : توا  انه توزیع عادلنه و ناعادلنه درامد مي       ي در تعری  عام   اسااا 

 ره تمامي افراد  ه اس  و زماني ترین وضع ممکنتمامي درامد را در ا تيار داشته  اشد توزیع درامد ناعادلنه

بب  از رل درامد وامعه  هره  شوند عادلن یک ن شده در   سهن امروزه  "ترین حال  ووود دارد همند  مطرح 

رهااور نيباا   نکه مباااله مها توزیع عادلنه  ر مبناف    درامد از رادافوها  یکبااا   ود  سااها تمامي  

تواند  ه ایجاد تواز  و تعادل  يهااتر در وامعه  يانجامد  طبم موازین اساا  ره مي هاف افراد مهتن توانایي

 تقباايا درامد در یک رهااور  اید  ه نووف  اشااد ره سااها  يهااترف از مردم در طبقه متوساا  واف عنمي

يار هاف  ب ووود گروه یک وامعه متعادل شمار ثروتمندا  و فقيرا  در رهور  بيار را اس  زیرا      گيرند  در

 آ  منطقه اس    دهنده توزیع نامتناسب ثروت در پردرامد یا  بيار را درامد نها 

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

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

س  درامد یا ثروت نا را رف مطنم در توزیع  شا        در  ين موققين روشا سبه این  هاف مهتنفي  راف موا

ز آمار ایرا  از روش   اشاااد  مرر  ندف مي  ندف و  دو  گروه  ها دو نوع روش  ا گروه  ترین آ ووود دارد  عمده 

ستفاده مي     گروه ضریب ويني ا سبه  سرانه  انوارها    ندف  راف موا صعودف درامد   ،رند   عد از مرتب ررد  

هاف وامعه این ده گروه مباااوف هما  دهک ،مباااوف از ن ر ومعي  تقباايا ررده  گروه 10ها را  ه داده

ن ر چه درصااد از درامد وامعه را  ه  ود  هاف موردشااود ره هر یک از گروههبااتند و سااعي تعيين مي 

بتند، از اطالعات           باس ه سهگویا  معمول در ا راز درامد  ود ح س    ا تووه  ه اینکه پا صات داده ا ا ت

 هاف  انوار  راف مواسبات استفاده شده اس   هزینه
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ها  مي    تغييرات  دهد ولي در عين حال  هضریب ويني ا تالف درامدهاف  انوارهاف یک وامعه را ن

ره این تغييرات در  ين  انوارهاف ثروتمند، متوساا  یا فقير اتفا  درامدف حباااس اساا ، صاارفن ر از این 

 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 ها درامدف ره هر یک از   سااا ، راف مواسااابه ميزا  عدال  در توزیع درامد     دهد،  نا راین   

س  مي  سبه مي آورند  د صنه  ين درامدف ره ده شود نيز موا ب  و   اگر فا صد  چهل ،  ي روه ترین گپایين در

زیادف داشااته  اشااد  تفاوت، افراد پردرامدتریندرصااد از  ،  يباا  وچهلآورند  ا درامد دهوامعه  دساا  مي

 در یک سرزمين اس  دهنده توزیع ناعادلنه درامد نها 

نيز  راف تبيين  هتر وضعي   تيل، اتكينسون و پالماهاف دیگرف همچو  شا   در حوزه توزیع درامد شا  

 ها پردا ته  واهد شد گزارش  ه آ  این ووود دارد ره دردرامدها راو  پردرامدها

  در شدمواسبه و ارایه  1380-98هاف هاف توزیع درامد  راف سالمررز آمار ایرا  شا   تيرماهدر گزارش 

از  سرف زماني داشتنمواسبه شد   ه من ور  1363-79 هاف راف سال ف مذرورهااین گزارش شا  

 اس   1363-98هاف حاوف اطالعات سالاین گزارش ، وداول هاف توزیع درامدشا  

  استفاده شده انوار مررز آمار ایرااز طرح آمارگيرف هزینه و درامد   ،هاف توزیع درامد راف مواسبه شا  

مواسبات  استفاده درهاف مورد قدمتي  يش از نيا قر  دارد ولي داده طرح هزینه و درامد  انوار اس  

ه شد ه  عد انجام  1363هاف مواسبات  راف سالو لذا  اس مووود  1363هاف توزیع درامد از سال شا  

  اس 

 و فراها نموده راف شنا    هتر وضعي  توزیع درامد در رهور  لزم رااطالعات  ه اميد آ  ره این گزارش 

 ریزا  قرار گيرد مورد استفاده  رنامه

 جواد حسين زاده                                                                                               

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

مواسبه شد و نتایج آ  در  1363-98هاف مووود  راف سالهاف توزیع درامد  ر اساس اطالعات شا  

  قا ل مهاهده اس   2نمودارهاف پيوس    همچنين روند تغييرات در قا ل دسترسي اس  1پيوس  وداول 

ته ف داشتر هگيرف نتيجهره  توانيا آ  راف در ادامه  الصه اف از مهاهدات  ه شرح ذیل قا ل ذرر اس   

 شود مقطع زماني  ررسي مي 5ها در شا   ، اشيا

 

 1363-67دوره زمانی 

 یب ضر  دهدرو  ه راهش نها  ميتغيير موبوسي نداشته و  يهتر روندف ها ضریب ويني در این سال

تغييرات ضریب ويني راهش یافته اس    67در سال  0.4200 ه  63در سال  0.4291ويني رل رهور از 

این دوره زماني مصادف  ا آ رین ها نيز همين رویه را دارند  سایر شا  ناموبوس اس    هدر این دور

 ه در این دوره هاف توزیع درامد ا  در شا  شاید  ههي از عدم ووود نوس  اس هاف دفاع مقدس سال

   اشد  تمامي اقهار وامعهاف)روپني(  ه و ا تصات رالهاف یارانه دليل شرای   ات رهور

  15.31 ه  67و در سال  16.59 "هزینه ده درصد پردرامدترین  ه ده درصد فقيرترین نبب " 63در سال 

 را ر ده  15.31،   67ف این اس  ره ده درصد پردرامد وامعه در سال راهش یافته اس  ره نها  دهنده

 هزینه  يب  و چهل درصد پردرامدترین  ه  يب  و نبب رنند  این روند در درصد فقيرترین هزینه مي

هزینه  يب  درصد پردرامدترین  ه  يب  درصد  نبب "دهد  چهل درصد فقيرترین نيز  ود را نها  مي

 اس   راهش یافته 8.80 ه  67و در سال  9.46، 63در سال  "فقيرترین

     و در  4.85،  63در سال  "درصد فقيرترین چهل ه  پردرامدتریندرصد  چهلهزینه  نبب "همچنين     

  اس  رسيده 4.61 ه  67سال 

    نبب  هزینه ده درصد پردرامدترین ومعي   ه هزینه چهل درصد را درامدترین ومعي   "پالما"شا

 اس    رسيده 67در سال  2.19 ه  63در سال  2.30اس   این شا   از 

    ر مفهوم آنتروپي استوار اس  و آنتروپي  ه مفهوم اطالع انت ارف در توزیع اس   تيل در  "تيل"شا 

 رامد استفاده نمود درار رد ن ریه اطالع در  وث توزیع درامد  ه واف مفهوم احتمال حوادث از سها 

  اما اگر اس   مباوف  اشد در این صورت درامد تمام افراد مهه یا تقریباً ره درامد افراد رامالًزماني

ف ا يني درامد یک فرد ره  ه طور تصادفي انتها  شده، رار سادهنامباوف توزیع شده  اشد، پيش ،درامد

  در مواسبات انجام شده این اس نهواهد  ود و هر چيزف در مورد اطالعات آ  فرد اطالعات مفيدف 

 دهنده  را رف  يهتر اس   این شا  تر  اشد نها شا   نيز همانند ضریب ويني هر چه  ه صفر نزدیک
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رسيده اس  ره نها  دهنده  هبود نببي در شا   تيل  67در سال  0.3044 ه  63در سال  0.3163از 

 اس  

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

نا را رف  اید  ه نووف طراحي شود ره  ه رمک آ   توا  رند و معتقد اس  شا   نا را رف تووه مي

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

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

 یافته اس   راهش 67در سال  0.2580 ه  63در سال  0.2699   از این شا را رف  يهتر اس   

 

 1368-75دوره زمانی 

  تغييرات ضریب تغيير ررده اس    75در سال  0.4294 ه  68سال  0.4249ضریب ويني رل رهور از

اس   پي از ونگ تومينيهاف اولين سالاز اس   ا تداف این دوره  0.43و  0.42ويني در این دوره  ين 

و  رگه  درامد  ه  ههي از ف رهور هاگذارف در زیرسا  لزوم سرمایه تواندمي نا را رف یکي از دلیلو 

  وامعه  اشد  افراد

  17.20 ه  75و در سال  16.24 "هزینه ده درصد پردرامدترین  ه ده درصد فقيرترین نبب " 68در سال 

هزینه  يب  و چهل درصد پردرامدترین  ه  يب  و چهل درصد  نبب این روند در   یافته اس  افزایش

-ارهزینه  يب  درصد پردرامدترین  ه  يب  درصد  نبب "دهد  ترین نيز  ود را نها  ميدرامدرا

 اس   رسيده 9.56 ه  75و در سال  9.21، 68در سال  "تریندرامد

     و در  4.75،  68در سال  "درصد فقيرترین چهل ه  پردرامدتریندرصد  چهلهزینه  نبب "همچنين     

  اس رسيده  4.85 ه  75سال 

    اس    تغيير نموده 75در سال  2.31 ه  68در سال  2.24از  "پالما"شا 

    دتر افزایش یافته اس  ره نها  دهنده  75در سال  0.3177 ه  68در سال  0.3100از  "تيل"شا 

 اس   توزیع درامد شد 

    افزایش یافته اس   75در سال  0.2713 ه  68در سال  0.2650از  "اتکينبو "شا 
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 1376-83دوره زمانی 

 ها نيز تغييرات چنداني نداشته و از یک روند تقریبا ثا    ر وردار اس   سایر ضریب ويني در این سال

آغاز شد و  76 سالدر  4230/0 رل رهور ها نيز همين وضعي  را دارند  این دوره  ا ضریب وينيشا  

   اتمه یاف    83در سال  4240/0ضریب ويني رل رهور  ا 

  16.21 ه  83و در سال  16.80 "هزینه ده درصد پردرامدترین  ه ده درصد فقيرترین نبب " 76در سال 

يز  ود ن تریندرامدراهزینه  يب  درصد پردرامدترین  ه  يب  درصد  نبب این روند در   اس  رسيده

، 76در سال  "تریندرامدراهزینه  يب  درصد پردرامدترین  ه  يب  درصد  نبب "دهد  را نها  مي

 اس   رسيده 9.24 ه  83و در سال  9.28

و در سال  4.69،  76در سال  "تریندرامدرادرصد  چهل ه  پردرامدتریندرصد  چهلهزینه  نبب " ولي   

  اس رسيده  4.75 ه  83

    اس    2.24و  2.23  ه ترتيب دو  تغيير و تقریباً  83و  76در سال  "پالما"شا 

    اس   0.3085و  0.3087  ه ترتيب دو  تغيير و تقریباً  83و  76در سال  "تيل"شا 

    اس   0.2644 و 0.2643 ه ترتيب  دو  تغيير و تقریباً  83و  76در سال  "اتکينبو "شا 

 

 1384-91دوره زمانی 

  شد مر وط  0.40  ه زیر 0.40مهمترین اتفا  این دورا  ره  اعث تغيير ضریب ويني رل رهور از  الف

، 89هاف سال ها  ود   ا اوراف این طرح و پردا   یارانه در آ رین ماه ه اوراف طرح هدفمندف یارانه

عدد  84ال ضریب ويني رل رهور در سهاف توزیع درامد ایجاد شد  تغييرات موبوسي در شا  

 هبود در وضعي  هاف توزیع درامد نيز رسيد  در سایر شا   0.3659 ه  91 ود و در سال  0.4248

 شود نا را رف مهاهده مي

  10.79 ه  91و در سال  16.46 "هزینه ده درصد پردرامدترین  ه ده درصد فقيرترین نبب " 84در سال 

د درصو چهل درصد پردرامدترین  ه  يب  و چهل هزینه  يب   نبب این روند در   اس  راهش یافته

 "هزینه  يب  درصد پردرامدترین  ه  يب  درصد فقيرترین نبب "دهد  فقيرترین نيز  ود را نها  مي

 اس   راهش یافته 6.65 ه  91و در سال  9.39، 84در سال 

و در سال  4.77،  84 در سال "درصد فقيرترین چهل ه  پردرامدتریندرصد  چهلهزینه  نبب  "همچنين    

  اس راهش یافته  3.75 ه  91

    اس    راهش یافته 91در سال  1.63 ه  84در سال  2.24از  "پالما"شا 

    هبودیافته اس  ره نها  دهنده  راهش 91در سال  0.2247 ه  84در سال  0.3089از  "تيل"شا  

 اس   توزیع درامدنببي در 
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    یافته اس   راهش 91در سال  0.1995 ه  84در سال  0.2658از  "اتکينبو "شا 

 

 1392-98دوره زمانی 

شود  ضریب مهاهده مي 92ساله مورد  ررسي در این گزارش در سال  36رمترین ضریب ويني در دوره 

رسيده اس  و سایر شا   ها نيز  هبود در توزیع درامد را نها   3650/0ويني رل رهور در این سال  ه 

  مهمترین موارد قا ل مهاهده در این دوره زماني  ه شرح ذیل اس : دهند  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   97نبب   ه  1398و راهش آ  در سال  1397

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

 پردرامدهاو  فقيرتر را درامدهاهاف  ال افزایش داشته  اشد  )هاف اول راهش و دهکسها دهک -1

 تر(غني

  (ثا  پردرامدهاو  فقيرتر را درامدهاهاف اول راهش و دهک هاف  ال ثا    اشد  )سها دهک -2

 (ترغني پردرامدهاثا   و  را درامدهاهاف اول ثا   ولي دهک هاف  ال افزایش یا د  )سها دهک -3

 هافدر سال یا يا رهدرمي  "ومعي  در هزینه رل را درامدترین درصد  يب  سها 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  يب  سها 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

دس   97تا  92هاف در سالروشنترف از این نا را رف  ا عادتوا   ه مي ن دو شا  ای نا راین  ا  ررسي 

هاف مذرور تغيير مجدداً روند شا   98ولي در سال  (ترغني پردرامدهاو  فقيرتر را درامدهایاف   )

 ومعي  را درامدترین درصد  يب  ره سها هزینهف رند و راهش نا را رف را شاهد هبتيا   ه طورمي

ومعي   ترینپردرامد درصد  يب  درصد افزایش یافته و سها هزینه 5.96 ه  98در هزینه رل در سال 

 درصد راهش یافته اس    47.49 ه  98در هزینه رل در سال 

 

  ه  97و در سال  10.68 "تریندرامدرا ه ده درصد  پردرامدترینده درصد هزینه سها " 92در سال 

ف این اس  نها  دهنده درصد راهش یافته اس  ره 13.69 ه  98در سال  افزایش یافته و مجددا 14.45

 رونداین رنند  هزینه مي تریندرامدرا را ر ده درصد  13.69 ،  98در سال  وامعه پردرامدره ده درصد 

نيز  ود را نها   تریندرامدرادرصد و چهل   يب  ه  پردرامدتریندرصد و چهل  يب  هزینه سها در 

و در  6.57،  92در سال  "تریندرامدرادرصد   يب  ه  پردرامدتریندرصد   يب هزینه سها "دهد  مي

  رسيده اس  98در سال  را ر  7.97افزایش یافته ولي  ا رمي راهش  ه  8.36 ه  97سال 
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و در سال  3.71،  92در سال  "تریندرامدرادرصد  چهل ه  پردرامدتریندرصد  چهلهزینه سها "همچنين 

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

  رسيده اس (  96

    راهش یافته  98در سال  1.95افزایش و  ه  97در سال  2.05 ه  92در سال  1.62از  "پالما"شا

 دهک پایين اس   4جموع هزینه  را ر م 1.95، 98 ه عبارت دیگر هزینه  الترین دهک در سال  اس  

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

 اس   توزیع درامدرسيده اس  ره نها  دهنده  هبود نببي در  98در سال 

 

    98در سال  0.2355افزایش و  ه  97در سال  0.2461 ه  92در سال  0.1982از  "اتکينبو "شا 

 راهش یافته اس  

 

   هاف قبل از ب   ه سالبن 98 يانگر  هبود نببي توزیع درامد در سال  ،هاف مواسبه شدهتمامي شا

 هاف نقدف و رالیيرمکتوا   ه ميهاف پایين درامدف در دهکآ  اس   از دلیل عمده این  هبود 

  نموداشاره  وامعه درامدفهاف پایين نهادهاف دولتي  ه دهکها و سازما 

 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 سالنه این سازما  دندهمينها   هاداده ا این حال  ،دولتي در این طرح اپتيما نيب 

این  را ر  3.5و در مناطم روستایي  را ر  2.8 در مناطم 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 نببي توزیع درامد  عضي مناطم( مووب 
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 (وزنی دهك) -كشور كل:  1363-98هايسال درهاي توزيع درامد شاخص -1جدول

 سال شرح
 ضريب

  جينی

 بيست هزينه سهم

 كم درامدترين درصد

 در هزينه كل جمعيت

 درصد دههزينه  نسبت

 درصد ده به ترينپردرامد

 جمعيت ترينكم درامد

 درصد بيستهزينه  نسبت

 بيست به پردرامدترين

 جمعيت كم درامدترين درصد

 درصد چهل هزينه نسبت

 درصد چهل به پردرامدترين

 جمعيت كم درامدترين

 بيستهزينه  سهم

 پردرامدترين درصد

 در هزينه كل جمعيت

 شاخص

 پالما 
  تيل شاخص

 شاخص

  سونيناتك

 كل

 كشور

*1363 0.4291 5.29 16.59 9.46 4.85 50.03 2.30 0.3163 0.2699 

*1364 0.4250 5.35 16.39 9.29 4.76 49.66 2.25 0.3103 0.2655 

1365 0.4220 5.23 16.68 9.37 4.76 49.04 2.24 0.3056 0.2642 

*1366 0.4287 5.51 16.50 9.16 4.70 50.45 2.31 0.3222 0.2679 

1367 0.4200 5.62 15.31 8.80 4.61 49.48 2.19 0.3044 0.2580 

1368 0.4249 5.40 16.24 9.21 4.75 49.73 2.24 0.3100 0.2650 

1369 0.4273 5.31 17.51 9.42 4.73 50.07 2.29 0.3179 0.2691 

*1370 0.4383 4.92 19.20 10.29 5.05 50.62 2.45 0.3328 0.2840 

*1371 0.4245 5.06 17.87 9.73 4.81 49.26 2.25 0.3076 0.2691 

1372 0.4277 5.04 18.07 9.86 4.88 49.67 2.28 0.3125 0.2725 

*1373 0.4244 5.35 16.47 9.26 4.75 49.59 2.24 0.3095 0.2651 

*1374 0.4198 5.32 16.47 9.21 4.69 49.02 2.19 0.3014 0.2613 

*1375 0.4294 5.23 17.20 9.56 4.85 50.01 2.31 0.3177 0.2713 

1376 0.4230 5.34 16.80 9.28 4.69 49.53 2.23 0.3087 0.2643 

1377 0.4271 5.15 17.14 9.64 4.86 49.61 2.28 0.3118 0.2699 

1378 0.4248 5.23 16.68 9.46 4.80 49.46 2.25 0.3082 0.2666 

1379 0.4322 5.09 17.50 9.86 4.94 50.18 2.35 0.3211 0.2752 

   به صورت غیر وزنی انجام شده است.نبود برخی اطالعات، محاسبات  به دلیل: *
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 )دنباله( (وزنی دهك) -كشور كل:  1363-98هايسال هاي توزيع درامد درشاخص -1جدول

 ما ذ: مررز آمار ایرا 

 سال شرح
 ضريب

 جينی 

 بيست هزينه سهم

 كم درامدترين درصد

 جمعيت در هزينه كل

 درصد هزينه ده نسبت

 درصد ده به پردرامدترين

 جمعيت كم درامدترين

 درصد هزينه بيست نسبت

 بيست به پردرامدترين

 جمعيت كم درامدترين درصد

 درصد هزينه چهل نسبت

 درصد چهل به پردرامدترين

 جمعيت كم درامدترين

 بيستهزينه  سهم

 پردرامدترين درصد

 جمعيت در هزينه كل

 شاخص

 پالما 
  تيل شاخص

 شاخص

  اتكينسون

 رهور رل

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 
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 (وزنی دهك) - شهري مناطق:  1363-98هايسال هاي توزيع درامد درشاخص -2 جدول

 سال شرح
 ضريب

 جينی

 بيست هزينه سهم

 كم درامدترين درصد

 جمعيت در هزينه كل

 درصد هزينه ده نسبت

كم  درصد ده به پردرامدترين

 جمعيت درامدترين

 درصد هزينه بيست نسبت

 درصد بيست به پردرامدترين

 جمعيت كم درامدترين

 درصد چهل هزينه نسبت

 درصد چهل به پردرامدترين

 جمعيت كم درامدترين

 هزينه بيست سهم

 پردرامدترين درصد

 جمعيت در هزينه كل

 شاخص

 پالما
 تيل شاخص

 شاخص

 سونيناتك

 شهري

*1363 0.4049 5.64 14.66 8.45 4.42 47.65 2.01 0.2775 0.2439 

 *1364 0.4096 5.46 15.47 8.80 4.53 48.00 2.06 0.2841 0.2503 

1365 0.4231 5.22 16.65 9.43 4.79 49.19 2.22 0.3047 0.2652 

*1366 0.4347 5.15 17.56 9.80 4.96 50.50 2.38 0.3259 0.2770 

1367 0.4067 5.63 14.74 8.51 4.44 47.91 2.03 0.2813 0.2456 

1368 0.4149 5.28 16.66 9.17 4.64 48.38 2.13 0.2923 0.2578 

1369 0.4289 5.41 17.16 9.32 4.72 50.42 2.32 0.3224 0.2695 

*1370 0.4230 5.55 15.87 8.96 4.65 49.72 2.26 0.3119 0.2619 

*1371 0.4060 5.71 14.58 8.39 4.40 47.92 2.02 0.2810 0.2441 

1372 0.4019 5.86 13.81 8.13 4.32 47.70 1.97 0.2748 0.2385 

*1373 0.4044 5.96 13.74 8.08 4.33 48.09 2.01 0.2800 0.2402 

*1374 0.4079 5.77 14.45 8.37 4.41 48.25 2.05 0.2846 0.2452 

*1375 0.4114 5.71 14.67 8.52 4.47 48.65 2.09 0.2903 0.2489 

1376 0.4049 5.98 14.06 8.08 4.29 48.31 2.02 0.2831 0.2409 

1377 0.4034 5.84 14.03 8.20 4.33 47.90 1.99 0.2777 0.2403 

1378 0.4050 5.81 14.12 8.26 4.36 48.00 2.01 0.2801 0.2419 

1379 0.4111 5.67 14.78 8.57 4.46 48.59 2.08 0.2896 0.2490 

  نبود برخی اطالعات، محاسبات به صورت غیر وزنی انجام شده است.  به دلیل: *
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 )دنباله( (وزنی دهك) - شهري مناطق:  1363-98هايسال درهاي توزيع درامد شاخص -2 جدول

 سال شرح
 ضريب

 جينی

 بيست هزينه سهم

 كم درامدترين درصد

 جمعيت در هزينه كل

 درصد هزينه ده نسبت

كم  درصد ده به پردرامدترين

 جمعيت درامدترين

 درصد هزينه بيست نسبت

 درصد بيست به پردرامدترين

 جمعيت كم درامدترين

 درصد چهل هزينه نسبت

 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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  (وزنی دهك) - روستايی مناطق:  1363-98هايسال هاي توزيع درامد درشاخص -3 جدول

 جينی ضريب سال شرح

 بيست هزينه سهم

 كم درامدترين درصد

 جمعيت در هزينه كل

 درصد هزينه ده نسبت

 درصد ده به پردرامدترين

 جمعيت كم درامدترين

 درصد هزينه بيست نسبت

كم  درصد بيست به پردرامدترين

 جمعيت درامدترين

 درصد چهل هزينه نسبت

 درصد چهل به پردرامدترين

 جمعيت كم درامدترين

 هزينه بيست سهم

 پردرامدترين درصد

 جمعيت در هزينه كل

 شاخص

 پالما
 تيل شاخص

 شاخص

 سونيناتك

 روستايی

*1363 0.3711 6.64 11.41 6.80 3.78 45.13 1.69 0.2344 0.2051 

*1364 0.3749 5.91 13.82 7.56 3.94 44.63 1.70 0.2353 0.2169 

1365 0.3886 5.79 13.57 7.90 4.19 45.73 1.84 0.2529 0.2279 

*1366 0.3537 6.84 10.57 6.36 3.55 43.50 1.53 0.2102 0.1889 

1367 0.3415 7.26 9.59 5.86 3.37 42.53 1.44 0.1966 0.1760 

1368 0.3569 6.96 10.50 6.32 3.57 44.03 1.56 0.2157 0.1908 

1369 0.4184 5.21 17.58 9.36 4.67 48.75 2.17 0.2990 0.2625 

*1370 0.4112 5.34 16.30 8.98 4.57 47.95 2.09 0.2870 0.2537 

*1371 0.3924 5.54 14.87 8.32 4.26 46.10 1.87 0.2581 0.2348 

1372 0.3832 5.80 14.06 7.81 4.11 45.28 1.78 0.2454 0.2247 

*1373 0.3853 6.18 12.67 7.47 4.03 46.19 1.80 0.2513 0.2210 

*1374 0.3911 5.82 13.76 7.96 4.21 46.30 1.85 0.2565 0.2299 

*1375 0.3837 6.09 12.99 7.53 4.04 45.87 1.79 0.2480 0.2208 

1376 0.3860 6.07 12.98 7.60 4.06 46.13 1.81 0.2519 0.2228 

1377 0.4047 5.76 14.33 8.32 4.37 47.88 2.00 0.2788 0.2424 

1378 0.3949 5.91 13.57 7.94 4.23 46.92 1.90 0.2639 0.2321 

1379 0.3916 6.00 13.17 7.76 4.18 46.55 1.87 0.2591 0.2282 

  نبود برخی اطالعات، محاسبات به صورت غیر وزنی انجام شده است.  به دلیل: *
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   وزنی( )دنباله( دهك) - روستايی مناطق:  1363-98هايسال درهاي توزيع درامد شاخص -3 جدول

 سال شرح
 ضريب

 جينی

 بيست هزينه سهم

 كم درامدترين درصد

 جمعيت در هزينه كل

 درصد هزينه ده نسبت

 درصد ده به پردرامدترين

 جمعيت كم درامدترين

 درصد هزينه بيست نسبت

كم  درصد بيست به پردرامدترين

 جمعيت درامدترين

 درصد چهل هزينه نسبت

 درصد چهل به پردرامدترين

 جمعيت كم درامدترين

 هزينه بيست سهم

 پردرامدترين درصد

 كلجمعيت در هزينه 

 شاخص

 پالما
 تيل شاخص

 شاخص

 سونيناتك

 روستايی

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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 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 جينی .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 مواساابه این شااا   ووود دارد   در  ين موققين روش .اساا نا را رف مطنم در توزیع 

شد   ندف مي ندف و  دو  گروهها دو نوع روش  ا گروهترین آ عمده ضریب   ا بب    از لواظ آمارف،  ويني، ن

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

 .اس  ناعادلنه

 بندي :محاسبه ضريب جينی بدون گروه -

 شود  ندف از فرمول زیر استفاده مي راف مواسبه 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 ن ر گرفته مي   ) شود 

 بندي:محاسبه ضريب جينی با گروه -

هاف مباوف تقبيا ررده و سعي    گروه ها را  ه عد از مرتب ررد  صعودف درامد سرانه  انوارها  داده  

 هاف مورد ن ر چه درصد از درامد وامعه را  ه  ود ا تصات داده اس  شود ره هر یک از گروهتعيين مي

 آید:  ندف از فرمول زیر  ه دس  ميويني  ا گروهضریب
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1- Gini Coefficient. 
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و اگر از  يبتک استفاده    10/1ها اس  ) اگر از دهک استفاده شود     ندفنبب  گروه  N/1دراین فرمول 

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

 ها استفاده شده اس  عه  راف مواسبه ضریب ويني از دهکشود، در این مطالها استفاده ميها از دهکسها

 

 شاخص تيل:  .2

رند  مقدار صفر تغيير مي Nln،  ر مفهوم انتروپي استوار اس   این شا    ين صفر و  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 مواسبه مي: 
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تعداد  انوارها، Nره در آ  
iy  درامد  انوارi  ام وy   مزی  این معيار  ميانگين درامد رل  انوارها اسااا

 دهد نبب   ه ضریب ويني آ  اس  ره  ه   انوارهاف فقير وز   يهترف ا تصات مي

 

 :5هاي نابرابري اتكينسونشاخص .3

س ، ره درآ  پارامتر وزني    )ميزا  اوتنا   اتکينبو  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 مواسبه 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 

 :6شودمعيارهاف نا را رف اتکينبو   ه روش زیر مواسبه مي

 

                                                           
2 - Theil. 

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

5 - Atkinson. 
6- Introduction to Poverty Analysis, World Bank (2005). 
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تعداد  انوارها، Nره در آ  
iy درامد  انوارi  ، امy ميانگين درامد رل  انوارها و  پارامتر اوتنا

از نا را رف اساا  )  0  در نتيجه هر چه مقدار  )   يهااتر  اشااد وامعه نبااب   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  را درامدترین درصد  چهل  ه ومعي  پردرامدترین درصد  ده نبب   آ  مفهوم

   اس  نموده تغيير ومعي  را درامدترین دهک 4  ه نبب  ومعي  دهک پردرامدترین وضعي  ره اس  آ 

 

 نسبت پراكندگی )نابرابري(: .5

 رند   رافگيرف ميافراد اندازه را درامدترینافراد را  ه  پردرامدترینهاف این نبااب  متوساا  هزینه 

توا  از دهک یا پنجک استفاده نمود   ه عبارتي این  شا   نبب  متوس  هزینه ده درصد       مواسبه آ  مي 

دهد  نبااب  پرارندگي  ه صااورت زیر مواساابه افراد را نهااا  مي را درامدترین ه ده درصااد  پردرامدترین

 :8شودمي

 iهاي بااليی هاي دهكمتوسط هزينه                                  

 jهاي پايینی هاي دهكتوسط هزينهم                                                                 

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