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  مقدمه .1

از اقتصاد کشوور ذوذ     1401تومانی برای سال  4200در اواخر سال گذشته به صورت رسمی اعالم شد که ارز 

ها، قیمت تومانی و آغاز مرذله جدید آزادسازی یارانه 4200پس از سیاست دولت مبنی بر ذذ  ارز  .خواهد شد

مرغ، روغن و لبنیوات اشواره   توان به مرغ، تخممشمول افزایش قیمت شد. ازجمله این کاالها میکاالهای اساسی 

های خانوار تاثیر داشته و اقالم وابسته به این کاالهوا نیوز بوه صوورت     این اقالم به صورت مستقیم بر هزینه .کرد

 های خانوار تاثیر خواهند گذاشت. غیرمستقیم بر هزینه

هوای نوابرابری بررسوی    ها شده است بور شواخ   زایش هزینهفها که منجر به ار افزایش قیمتدر این گزارش تاثی

  خواهد شد.

ضریب جینی عددی اسوت بوین صوور و    است.  ریب جینیض های سنجش نابرابری درامد جامعه،یكی از شاخ 

برابر درامد یا ثوروت و یوك بوه معنوای نوابرابری       معنی توزیع کامالً هیك )یا صور و صد درصد( که در آن صور ب

  .مطلق در توزیع درامد یا ثروت است

دهد ولی در عین ذوال بوه تيییورات    خانوارهای یك جامعه را نشان می( درامدهای )هزینهضریب جینی اختال  

، فقیر اتواق افتاده استکه این تيییرات در بین خانوارهای ثروتمند، متوسط یا صرفنظر از این (درامدیای )هزینه

 .ذساس است

توانود وضوعیت توزیوع درامود را در جامعوه نشوان دهود،        چون بیشتر یا کمتر شدن ضریب جینی به تنهایی نمی

آورند های جامعه بدست میگروه سهم درامدی که هر یك از ،برای محاسبه میزان عدالت در توزیع درامدبنابراین 

آورند ترین گروه جامعه بدست میپایین درصد چهل ، بیست وین درامدی که ده. اگر فاصله بشودنیز محاسبه می

دهنوده توزیوع ناعادالنوه    زیادی داشته باشود نشوان  ت تواو، افراد پردرامدتریندرصد از  ، بیست وچهلبا درامد ده

 درامد در یك سرزمین است.

نیز برای تبیین بهتر وضعیت  پالماتیل، اتكینسون و های دیگری همچون شاخ  در ذوزه توزیع درامد شاخ 

 ها پرداخته خواهد شد.درامدها وجود دارد که در این گزارش به آنکمو  پردرامدها
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در گزارش اول چون تاثیر پرداخت نقدی و افزایش درامد مورد بررسی قرار گرفت از متيیور درامود بورای انجوام     

گذارد، از های خانوار تاثیر میتيییرات قیمت بر روی هزینهکه محاسبات استواده شد. در این گزارش به دلیل آن

 شود.متيیر هزینه ناخال  برای انجام محاسبات استواده می

)ذتی از طریق دادن کاالبرگ  با توجه به اینكه دولت تالش می کند که مصر  )قدرت خرید خانوار( کاهش نیابد

)ثابوت نگوه داشوتن    1400سوال   مقدار مصر  اقوالم در ادن قرار د مبنابا ین گزارش ادر ، به خانوارهای مشمول(

)افوزایش   کاالهوا  افزایش قیمتخانوار با توجه به  هزینهافزایش ابتدا  ،(1401در سال  1400مقدار مصر  سال 

های توزیع درامود محاسوبه و بررسوی    شاخ سپس محاسبه و قیمت برخی کاالها به دلیل ذذ  ارز ترجیحی( 

 شده است.
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 های توزیع درامد. شاخص2

با که دولت سیاست با توجه به و آزادسازی قیمت کاالهای اساسی، ترجیحی تاثیر ذذ  ارز به منظور بررسی 

مصر  باز توزیع مواهب است و می خواهد روش یارانه نقدی یا اعطای کاالبرگ به خانوارهای مشمول به دنبال 

)سال  آزادسازی قیمتاندن مصرف خانوارها قبل و بعد از فرض ثابت م کاهش نیابد،)قدرت خرید خانوار( 

اساس پیش بینی افزایش هزینه خانوارها برانواع ابتدا  .در نظر گرفته شد (مصرف خانوارسال پایه  1400

ها بایست شاخ  قیمتبه این منظور می. های کاالیی ساخته شدگروه به توكیكو جدول دهك تورمی قیمت 

 شد.پیش بینی می 1401برای سال 

مصوبی برای آنها  اقالمی که توسط دولت، قیمت 1401بینی شاخ  قیمت مصر  کننده سال در محاسبه پیش

 13بینی ذاضر مجموع این اقالم برای پیش)هستند  شامل؛ مرغ ماشینی، روغن، ماکارونی و ...اعالم شده است و 

یافت و برای سایر اقالم فرض بر این است که تيییرات قیمتی معادل سال ، به میزان مصوبه افزایش قلم است(

-داشته باشند. بدیهی است که قیمت عملی و مبادله شده این اقالم ممكن است در عمل متواوت از قیمت 1400

 های مصوب باشد. نرخ تورم هر یك از اقالم مصرفی برای هر ده دهك یكسان است و تواوت اوزان بین اقالم در

 (5و  4)جداول  شود.ها میهای تورم متواوت در سرگروههای مختلف منجر به نرخدهك

های نابرابری محاسبه خانوارها دوباره محاسبه و سپس ضریب جینی و سایر شاخ  هزینه ناخال  پس از آن

 قابل مشاهده است. 3الی  1ول ادر جدها این شاخ  که شد

 دهد که:روند تيییرات ضریب جینی نشان می

  0.4093به که  1397تا سال روند افزایشی آن است و  0.3900ضریب جینی  1395در سال در کل کشور 

کاهش یافته و دوباره شاهد افزایش آن  0.3992به ضریب جینی  1398 سال در، ادامه دارد. رسیده است

رض ها با فافزایش قیمت کاهش یافته است. 0.3938به  1400هستیم و در سال  0.4006به  99در سال 

ی، افزایش هزینه در ها را به دنبال داشته است. ولی با توجه به تورم دهكثابت ماندن مصر ، افزایش هزینه

 عدد 1401برای سال  یش بینی شده با افزایش قیمتپها متواوت رخ داده است، لذا ضریب جینی دهك

 است. شده  0.3831

  در  0.3940به  95سال  0.3730در مناطق شهری شاهد روندی مشابه کل کشور هستیم. ضریب جینی از

 رسیده است. 1400در سال  0.3757به  99و  98های پس از نوساناتی در سالافزایش داشته و  97سال 
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های مختلف موجب کاهش ضریب جینی به عدد تاثیر افزایش قیمت و تورم ایجاد شده بر روی دهك

 .استشده  1401در سال  0.3669

  ،0.3362ضریب جینی از نیز روند تيییرات همچون مناطق شهری و کل کشور است. در مناطق روستایی 

مجددا به  99و  98های افزایش داشته و پس از نوساناتی در سال 97در سال  0.3595به  95سال 

های مختلف رسیده است. تاثیر افزایش قیمت و تورم ایجاد شده بر روی دهك 1400در سال  0.3594

  است. 95نابرابری همچنان بیشتر از سال که  است 0.3512موجب کاهش ضریب جینی به عدد 

 نسبت  1401 نابرابری در سال کاهشها را نشان می دهد با توجه به اینكه ضریب جینی تيییرات بین دهك

 ذالت زیر رخ داده باشد: 5تواند در یكی از می 1400به 

و  بهبود کم درامدهاوضعیت داشته باشد. ) کاهشهای باال و دهك افزایشهای اول سهم دهك -1

 (بدترپردرامدها 

 و پردرامدها ثابت( بهبودکم درامدها وضعیت و دهك های باال ثابت باشد. ) افزایشهای اول سهم دهك -2

 (بدترکم درامدها ثابت و پردرامدها وضعیت یابد. ) کاهشهای اول ثابت ولی دهك های باال سهم دهك -3

 بهبود و پردرامدها وضعیت )های پایینی، بهبود بیشتری دارند. ها افزایش ولی دهكسهم تمامی دهك -4

 (بهبود بیشترکم درامدها 

 بدتر و درامدها وضعیت کم)ی دارند. های باالتر، کاهش بیشترها کاهش ولی دهكسهم تمامی دهك -5

 (کاهش بیشتردرامدها پر

 

  روندی نزولی داشته و وضعیت اقتصادی کم  1400تا  95از سال درامدی اول  سهم دهكدر کل کشور

ها و تورم موجود در دهك اول سهم هزینه خانوارهای افزایش قیمتدرامدترین خانوارها بدتر شده است. با 

 است. 95بیشتر از این سهم در سال  رسیده که 1401درصد در سال  2.39وبه  ل بیشتر شدهدهك او

  قابل مشاهده استبه جز دهك دهم در بقیه دهك ها دهك اول در سهم درامد ت تيییراوضعیت مشابه. 

 دهدنشان میروندی صعودی  97تا سال  دهم ، سهم دهك 1400الی  95های در دهك دهم در سال

سال  ها درنشان می دهد. با افزایش قیمت یکاهشروند  1400الی  98سال  . در)ثروتمندتر شدن پردامدها(

 سقوط کرده است.  95این سهم مجددا کاهش یافته و به کمتر از سال  و تورم موجود در این دهك 1401

هنوز به این سهم  افزایش یافته ولی 1400نسبت به سال  1401در مناطق شهری سهم دهك اول در سال 

 نرسیده است. 95در سال 
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به  1401در سال  سهم این دهك کاهش نشان می دهد. 1400نسبت به  1401سهم دهك دهم در سال 

از اطالعات بدست هم کمتر شده است.  95ها و متواوت بودن تورم بین دهك ها از سال دلیل افزایش قیمت

بهبود به دلیل  1401که کاهش ضریب جینی در سال  آمده برای دهك اول و دهم می توان نتیجه گرفت

 .وضعیت کم درامدها و بدتر شدن وضعیت پردرامد ها رخ داده است

  در کل کشور و مناطق شهری و روستایی در  هزینهاز کل  هزینه ترینسهم درامدی بیست درصد کم

 (2)نمودار محدوده مشابهی قرار دارد. 

تاثیر کاهش یافته است.  1400درصد در سال  5.9به  95درصد در سال  6.1در کل کشور این سهم از 

درصد افزایش داده  6.2 به 1401این سهم را در سال  ،ها شدهذذ  ارز ترجیحی که موجب افزایش قیمت

 .است ینبیشتر 1401الی  95این سهم در بین سال های  که است

  6.5به  95درصد در سال  6.7از  هزینهترین در کل هزینهبیست درصد کم  هزینهسهم در مناطق شهری 

در این سهم  بر اثر افزایش قیمت های ناشی از ذذ  ارز ترجیحیاست. یافته  کاهش 1400درصد در سال 

نكته قابل توجه آن است که مقدارها بر  رسیده است. 95درصد سال  6.7افزایش یافته و به  1401سال 

فقط بر اثر  1401افزایش سهم هزینه در سال ه شده بودند و لذا این ثابت در نظر گرفت 1400اساس سال 

 افزایش قیمت ها رخ داده است. 

  6.7به  95درصد سال  7.3در مناطق روستایی روند تيییرات این شاخ  مشابه کل کشور است. از سهم 

درصد افزایش یافته است. علیرغم  6.3کاهش یافته و با پرداخت یارانه نقدی به  1400درصد در سال 

 .افزایش یافته است( 7.0به  1401)در سال  نرسیده است 95هنوز این سهم به سهم سال  ،هاقیمتافزایش 

 ها به توكیك کل ت. سهمقابل مشاهده اس 3در نمودار  هزینهترین از کل هزینهسهم درامد بیست درصد پر

در یك محدوده مشخصی  هزینهترین از کل هزینهکم هزینه کشور و مناطق شهری و روستایی مشابه سهم 

 ست.ای نیاست و دارای اختال  قابل توجه

  درصد است  46.7نزدیك به  95در سال  هزینهترین در کل هزینه بیست درصد پر هزینهدر کل کشور سهم

درصد رسیده است. با  46.7به  1400سال مجددا در  99الی  96و بعد از نوسانات مكرر در سال های 

 95درصد کاهش یافته است. می توان گوت در دوره  45.9این شاخ  به  1401ها در سال افزایش قیمت

 در کمترین میزان خود قرار دارد. 1401این شاخ  در سال  1401الی 
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  یش افزا .درصد است 45.5این سهم  95کامال مشابه کل کشور بوده است. در سال در مناطق شهری روند

درصد در سال  44.6به  1400درصد سال  45.3موجب شده که سهم  قیمت ها براثر ذذ  ارز ترجیحی

 هم کمتر است. 95کاهش یابد که این رقم از سال  1401

  95غالب روند تيییرات از سال . نوسانات زیادی دارددر مناطق روستایی روند تيییرات در دوره مورد بررسی 

درامد بیست درصد پردرامدترین  سهم ،هابا افزایش قیمتبه سمت افزایش این شاخ  است که  1400تا 

 بیشتر است. 95 کمتر و از سال 1400 که از سال خواهد بوددرصد  43.4 در کل درامد

  ها بر اثر ذذ  برای خانوارها و با فرض افزایش قیمت 1400با توجه به ثابت نگه داشتن مقدار مصر  سال

های های هزینه، هزینه ناخال  خانوار افزایش یافته و شاخ ارز ترجیحی و اثر تورمی این افزایش بر دهك

، تمامی 1401در سال  1400دهند که به دلیل ثابت ماندن مقدار مصر  سال توزیع درامد بهبود نشان می

 ها رخ داده است.های پایین بر اثر افزایش قیمتهای دهكهزینهافزایش در سهم 
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 (وزنی دهك) -كشور كل:  1395-1400هایسال در دهك هر سرانه هزینه سهم و جینی ضریب -1 جدول

 *1401 1400 1399 1398 1397 1396 1395 شرح

 0.3831 0.3938 0.4006 0.3992 0.4093 0.3981 0.3900 جینی ضریب

 2.39 2.26 2.25 2.31 2.25 2.29 2.37 اول دهك سهم

 3.78 3.62 3.59 3.64 3.56 3.62 3.76 دوم دهك سهم

 4.81 4.67 4.60 4.64 4.54 4.64 4.77 سوم دهك سهم

 5.83 5.68 5.60 5.64 5.51 5.63 5.77 چهارم دهك سهم

 6.94 6.81 6.73 6.74 6.53 6.76 6.84 پنجم دهك سهم

 8.25 8.16 8.00 7.98 7.78 8.03 8.09 ششم دهك سهم

 9.90 9.84 9.69 9.60 9.45 9.67 9.72 هفتم دهك سهم

 12.26 12.26 12.10 11.95 11.90 12.05 12.01 هشتم دهك سهم

 16.12 16.29 16.04 15.80 16.01 16.03 15.82 نهم دهك سهم

 29.72 30.41 31.40 31.69 32.49 31.27 30.86 دهم دهك سهم

 كم درصد بیست م هزینه سه

 هزینه كل در جمعیت ترینهزینه
6.13 5.91 5.80 5.96 5.83 5.88 6.17 

 به ترینپرهزینه درصد ده هزینه نسبت

 جمعیت ترینهزینه كم درصد ده
12.99 13.65 14.45 13.69 13.96 13.46 12.42 

 ترینهزینهپر درصد بیست هزینه نسبت

 جمعیت ترین هزینه كم درصد بیست به
7.61 8.00 8.36 7.97 8.13 7.94 7.43 

 ترینپر هزینه درصد چهل هزینه نسبت

 جمعیت ترینكم هزینه درصد چهل به
4.10 4.26 4.41 4.25 4.32 4.24 4.04 

 ترینهزینهپر درصد بیست هزینه سهم

 هزینه كل در جمعیت
46.67 47.30 48.50 47.49 47.44 46.70 45.84 

 به ترینهزینهپر درصد ده هزینه نسبت

 ترین جمعیتهزینه كم درصد چهل

 (پالما شاخص)

1.85 1.93 2.05 1.95 1.96 1.87 1.77 

 0.2583 0.2688 0.2871 0.272 0.2721 0.2602 0.2458 (Theil)تیل شاخص

 0.2258 0.2349 0.2461 0.2355 0.2379 0.2312 0.2190 (Atkinson)اتكنیسون شاخص

 *: پیش بینی



 (  ................................................................................................2)گزارش  های توزیع درامدشاخصتاثیر حذف ارز ترجیحی بر 
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 (وزنی دهك) -شهری مناطق:  1395-1400هایسال در دهك هر سرانه هزینه سهم و جینی ضریب -2 جدول

 *1401 1400 1399 1398 1397 1396 1395 شرح

 0.3669 0.3757 0.3835 0.3828 0.394 0.3793 0.373 جینی ضریب

 2.65 2.54 2.53 2.61 2.54 2.61 2.69 اول دهك سهم

 4.03 3.91 3.86 3.91 3.81 3.92 4.03 دوم دهك سهم

 5.04 4.90 4.83 4.87 4.73 4.90 5.02 سوم دهك سهم

 6.01 5.90 5.83 5.84 5.62 5.89 5.95 چهارم دهك سهم

 7.10 7.00 6.85 6.85 6.63 6.90 6.95 پنجم دهك سهم

 8.36 8.28 8.10 8.08 7.87 8.11 8.19 ششم دهك سهم

 9.96 9.92 9.77 9.63 9.55 9.74 9.74 هفتم دهك سهم

 12.20 12.22 11.99 11.86 11.89 11.96 11.90 هشتم دهك سهم

 15.88 16.00 15.85 15.57 15.82 15.80 15.62 نهم دهك سهم

 28.76 29.34 30.39 30.79 31.55 30.17 29.90 دهم دهك سهم

 كم درصد بیست م هزینه سه

 هزینه كل در جمعیت ترینهزینه
6.72 6.53 6.34 6.52 6.39 6.46 6.68 

 به ترینپرهزینه درصد ده هزینه نسبت

 جمعیت ترینهزینه كم درصد ده
11.12 11.55 12.44 11.81 12.02 11.54 10.85 

 ترینهزینهپر درصد بیست هزینه نسبت

 جمعیت ترین هزینه كم درصد بیست به
6.77 7.04 7.47 7.11 7.24 7.02 6.68 

 ترینپر هزینه درصد چهل هزینه نسبت

 جمعیت ترینكم هزینه درصد چهل به
3.8 3.91 4.12 3.94 3.99 3.91 3.77 

 ترینهزینهپر درصد بیست هزینه سهم

 هزینه كل در جمعیت
45.52 45.97 47.37 46.36 46.24 45.34 44.64 

 به ترینهزینهپر درصد ده هزینه نسبت

 ترین جمعیتهزینه كم درصد چهل

 (پالما شاخص)

1.69 1.74 1.89 1.79 1.78 1.7 1.62 

 0.2363 0.2438 0.2657 0.2503 0.2492 0.2364 0.2250 (Theil)تیل شاخص

 0.2057 0.2125 0.2273 0.2159 0.2175 0.21 0.2005 (Atkinson)اتكنیسون شاخص

 *: پیش بینی
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 (وزنی دهك) -روستایی مناطق:  1395-1400هایسال در دهك هر سرانه هزینه سهم و جینی ضریب -3 جدول

 *1401 1400 1399 1398 1397 1396 1395 شرح

 0.3512 0.3594 0.3590 0.3539 0.3595 0.3559 0.3362 جینی ضریب

 2.77 2.64 2.70 2.81 2.68 2.73 2.87 اول دهك سهم

 4.24 4.10 4.14 4.19 4.13 4.15 4.40 دوم دهك سهم

 5.31 5.19 5.18 5.25 5.19 5.25 5.50 سوم دهك سهم

 6.30 6.21 6.18 6.23 6.18 6.28 6.52 چهارم دهك سهم

 7.35 7.25 7.25 7.30 7.25 7.31 7.58 پنجم دهك سهم

 8.56 8.51 8.48 8.50 8.48 8.49 8.74 ششم دهك سهم

 10.02 10.01 9.95 10.05 10.00 9.94 10.20 هفتم دهك سهم

 12.07 12.13 12.08 12.03 11.99 12.04 12.22 هشتم دهك سهم

 15.39 15.55 15.63 15.38 15.47 15.51 15.46 نهم دهك سهم

 27.99 28.41 28.43 28.26 28.62 28.31 26.53 دهم دهك سهم

 كم درصد بیست م هزینه سه

 هزینه كل در جمعیت ترینهزینه
7.26 6.88 6.81 7.01 6.83 6.74 7.01 

 به ترینپرهزینه درصد ده هزینه نسبت

 جمعیت ترینهزینه كم درصد ده
9.25 10.35 10.68 10.04 10.54 10.76 10.10 

 ترینهزینهپر درصد بیست هزینه نسبت

 جمعیت ترین هزینه كم درصد بیست به
5.78 6.37 6.47 6.23 6.45 6.52 6.19 

 ترینپر هزینه درصد چهل هزینه نسبت

 جمعیت ترینكم هزینه درصد چهل به
3.34 3.58 3.63 3.56 3.63 3.64 3.52 

 ترینهزینهپر درصد بیست هزینه سهم

 هزینه كل در جمعیت
41.99 43.82 44.09 43.64 44.06 43.96 43.38 

 به ترینهزینهپر درصد ده هزینه نسبت

 ترین جمعیتهزینه كم درصد چهل

 (پالما شاخص)

1.38 1.54 1.57 1.53 1.56 1.57 1.50 

 0.1871 0.2126 0.2174 0.2103 0.2161 0.2164 0.2067 (Theil)تیل شاخص

 0.1712 0.1899 0.1938 0.1873 0.193 0.1942 0.1853 (Atkinson)اتكنیسون شاخص

 *: پیش بینی
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 1401سال  شهری مناطقها( كل كشور و ها )بعد از آزاد سازی قیمتدهكهای كاالیی درتورم گروه – 4جدول

 

 

 

 

دهك دهمدهك نهمدهك هشتمدهك هفتمدهك ششمدهك پنجمدهك چهارمدهك سومدهك دومدهك اولشرح

75.1372.9771.3470.1668.9768.4367.3966.1265.1163.14   خوراكی ها و آشامیدنی ها

49.4352.4653.6455.0356.5257.6859.2561.2363.5465.09    نان و غالت

100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00  گوشت قرمز و گوشت ماكیان

56.9659.0059.8662.2162.7363.5563.2965.1364.9168.01   ماهی ها و صدف داران

61.9561.8661.8861.3260.7961.1160.6760.4159.8658.72    شیر، پنیر و تخم مرغ

293.94286.38278.09270.79264.41255.58245.93241.77224.59202.85    روغن ها و چربی ها

56.1554.0452.6651.8151.6850.4849.9049.3647.9446.47    میوه و خشكبار

60.7561.5561.9562.2762.4662.3562.3362.7062.5962.48     سبزیجات )سبزئ هاوحبوبات (

64.2563.3162.5362.2061.8061.1060.8360.3659.0857.96 قند و شكر و شیرینیها 

50.1150.2150.1650.1450.2550.4150.4250.3050.7151.17 محصوالت خوراكی طبقه بندئ نشده در جائ دیگر

42.4142.4842.5142.4042.4442.4942.4742.3442.4842.53قهوه ، چائ و كاكائو

78.1577.5277.4177.4677.2176.9676.8076.2476.1475.62 آشامیدنی ها

37.1937.0037.3237.2837.6337.1938.3437.2037.0038.00  دخانیات

52.7652.4852.9552.2952.2652.1451.8951.7851.2850.52  پوشاك و كفش

26.9326.7826.7326.7126.7426.7926.8126.9226.9426.97  مسكن ، آب ، برق ، گاز و سایر سوخت ها

50.1948.9348.3948.1847.8147.5147.3846.8546.4846.58  مبلمان و لوازم خانگی و نگهدارئ معمول آنها

43.5741.9841.3840.4940.9840.0338.8538.8938.0038.22  بهداشت و درمان

38.9237.1435.1334.4634.5934.5436.6737.7140.5843.36  حمل ونقل

4.905.455.115.986.196.817.247.588.428.96  ارتباطات

40.9040.7641.1440.7640.3641.0440.0640.1940.6441.48   تفریح و فرهنگ

25.6926.0325.2124.7424.3824.0825.0824.7225.1126.09  آموزش

63.8566.7968.0269.5171.0773.3072.7076.9274.5385.59  هتل و رستوران

45.6044.0042.1741.2139.1637.1835.2233.5332.3629.98  كاالها و خدمات متفرقه
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 1401سال  روستایی ها( مناطقها )بعد از آزاد سازی قیمتهای كاالیی دردهك تورم گروه – 5جدول

 

 

 

دهك دهمدهك نهمدهك هشتمدهك هفتمدهك ششمدهك پنجمدهك چهارمدهك سومدهك دومدهك اولشرح

75.4774.5573.4271.6169.9869.0268.2966.8865.9864.32   خوراكی ها و آشامیدنی ها

42.8844.0546.0547.3048.4349.1850.6652.4754.3258.89    نان و غالت

84.9582.3478.8574.8769.9166.5764.0860.8257.9956.07  گوشت قرمز و گوشت ماكیان

55.4457.1658.4660.4861.9060.9762.7765.0865.0767.48   ماهی ها و صدف داران

71.6270.9569.2969.0767.7068.5866.0066.0365.9165.24    شیر، پنیر و تخم مرغ

295.51293.44294.80281.50279.61271.87277.28261.23258.21233.92    روغن ها و چربی ها

53.6450.1648.4847.3946.0545.8844.6044.0243.0742.36    میوه و خشكبار

60.0560.7361.4961.3761.9261.9662.3462.4562.4562.85     سبزیجات )سبزئ هاوحبوبات (

62.6562.3861.8861.6961.4661.2061.0960.8560.7360.17 قند و شكر و شیرینیها 

51.0851.1151.3751.2751.2451.2851.2751.2251.0951.18 محصوالت خوراكی طبقه بندئ نشده در جائ دیگر

41.1241.2741.2641.3941.2641.2841.2441.2741.3141.17قهوه ، چائ و كاكائو

75.3175.3775.0975.3375.4275.2575.3375.3675.0475.42 آشامیدنی ها

30.2930.1930.8630.7730.8431.1431.2831.5131.6731.58  دخانیات

53.1353.3953.7753.4954.0754.0353.5453.1653.2452.67  پوشاك و كفش

26.9126.8926.6827.1227.0727.1527.1927.8527.7728.73  مسكن ، آب ، برق ، گاز و سایر سوخت ها

50.3349.9548.8848.2948.2547.4047.5646.9146.4147.11  مبلمان و لوازم خانگی و نگهدارئ معمول آنها

43.5843.3642.1141.2040.5040.4839.1339.8138.7538.78  بهداشت و درمان

39.5234.5835.1535.1334.1334.0234.3436.2138.7044.26  حمل ونقل

1.081.572.753.154.074.725.205.386.717.28  ارتباطات

36.8639.1639.3939.2838.4537.8638.6637.7437.9038.38   تفریح و فرهنگ

26.4927.3026.0124.3823.1622.8422.9323.5122.4022.56  آموزش

51.5252.8653.2853.0952.6452.8253.1753.6253.5153.84  هتل و رستوران

44.6744.8942.2241.9041.2039.8137.5433.8129.9124.62  كاالها و خدمات متفرقه
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 عاریف و مفاهیمت

 :1ضریب جینی .1

ضریب جینوی عوددی اسوت بوین     های سنجش نابرابری درامد جامعه، ضریب جینی است. یكی از شاخ 

معنی توزیع کامال برابر درامود یوا ثوروت و یوك بوه معنوای        هدرصد( که در آن صور بصور و یك )یا صور و صد 

هوای مختلووی بورای محاسوبه ایون شواخ  وجوود دارد.        در بین محققوین روش  .نابرابری مطلق در توزیع است

بت جینوی، نسو   از لحاظ آمواری، ضوریب  باشد. بندی میبندی و بدون گروهها دو نوع روش با گروهترین آنعمده

 توزیع درآمد کامالً ناعادالنه ممكن دریك درآمدی به ذداکثراندازه نابرابری اندازه نابرابری توزیع درآمد در جامعه

 .است

 بندی :محاسبه ضریب جینی بدون گروه -

 شود.بندی از فرمول زیر استواده میبرای محاسبه ضریب جینی بدون گروه

 

 که در آن:

iy درامد خانوار i ام 

   if  ررتبه خانواi ام (  f  خانوارهای فقیر صور و برای خانوارهای غنی یك در نظر گرفته می برای  ).شود 

 بندی:محاسبه ضریب جینی با گروه -

های مسواوی تقسویم کورده و سوپس     ها را به گروهکردن صعودی درامد سرانه خانوارها  دادهبعد از مرتب 

 های مورد نظر چه درصد از درامد جامعه را به خود اختصاص داده است.شود که هر یك از گروهتعیین می

 

 

                                                           
1- Gini Coefficient. 
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 آید: بندی از فرمول زیر به دست میجینی با گروهضریب
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و اگور از بیسوتك اسوتواده     10/1ها است ) اگر از دهك استواده شود بندینسبت گروه N/1دراین فرمول 

هوای جامعوه وتيییورات    و...(. با توجه به اینكه برای نشان دادن توزیع و چگونگی تيییرات سهم گوروه  20/1شود 

 ها استواده شده است.شود، در این مطالعه برای محاسبه ضریب جینی از دهكواده میها استها از دهكسهم

 

 شاخص تیل:  .2

کنود. مقودار صوور    تيییر می Nln، بر موهوم انتروپی استوار است. این شاخ  بین صور و  2شاخ  تیل

نابرابری کامل است. انتقال درامد از یك فرد ثروتمند به یك فرد فقیر شاخ  تیول   Nlnذالت برابری کامل و 

    3دهد.را کاهش می

GE(1) 4شودمعر  شاخ  تیل است که از فرمول زیر محاسبه می: 
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مزیوت ایون معیوار     میانگین درامد کل خانوارهوا اسوت.   yام و  iدرامد خانوار  iyتعداد خانوارها، Nکه در آن 

 دهد.نسبت به ضریب جینی آن است که به  خانوارهای فقیر وزن بیشتری اختصاص می

 

 
                                                           
2 - Theil. 

  (. 1382ذسینی نژاد ) - 3
4- Introduction to Poverty Analysis, World Bank (2005). 
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 :5های نابرابری اتكینسونشاخص .3

)میزان اجتنواب از   اتكینسون یكی دیگر از معیارهای نابرابری را ارائه داده است، که درآن پارامتر وزنی 

باشد و هر چه میزان اجتناب از نابرابری بیشتر باشد، میزان نابرابری محاسبه شده برای توزیع معین نابرابری( می

دهود. معیارهوای نوابرابری    میزانی است کوه جامعوه بوه نوابرابری اهمیوت موی        درامد بیشتر است. به عبارتی 

 :6شوداتكینسون به روش زیر محاسبه می

 

 

 

  

پارامتر اجتناب از میانگین درامد کل خانوارها و yام ،  iدرامد خانوار iyتعداد خانوارها، Nکه در آن 

نابرابری است )  0  در نتیجه هر چه مقدار .)    بیشتر باشد جامعه نسبت به نابرابری نگرانوی بیشوتری

باشد نابرابری کامل است. دامنه تيییورات ایون معیوار بوین      A=1باشد برابری کامل و هنگامی که    A=0دارد. اگر 

 باشد.صور و یك می

 

 7شاخص پالما .4

 آن گویای است و جمعیت کم درامدترین درصد چهل به جمعیت پردرامدترین درصد ده نسبت آن موهوم

 . است نموده تيییر جمعیت کم درامدترین دهك 4 به نسبت جمعیت دهك پردرامدترین وضعیت که است

 

 
                                                           
5 - Atkinson. 
6- Introduction to Poverty Analysis, World Bank (2005). 
7 Palma Index 
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 نسبت پراكندگی )نابرابری(: .5

کنود. بورای   گیوری موی  افراد انودازه  کم درامدترینافراد را به  پردرامدترینهای این نسبت متوسط هزینه 

توان از دهك یا پنجك استواده نمود. به عبارتی این  شاخ  نسوبت متوسوط هزینوه ده درصود     محاسبه آن می

 :8شوددهد. نسبت پراکندگی به صورت زیر محاسبه میافراد را نشان می کم درامدترینبه ده درصد  پردرامدترین

 iهاي بااليي هاي دهكمتوسط هزينه                                            

 پايیني هاي دهكتوسط هزينهم                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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