
  

  

  

 هايخانوار هزینه و درامد آمارگیريطرحنتایج  چکیده

  1391شهري سالروستایی و 

  د��ر ����ت، ��روی کار و �ر�ماری 



1391خانوارهاي روستایی و شهري سال درامدطرح آمارگیري هزینه و  نتایج چکیده                                        

کار و سرشماري دفتر جمعیت، نیروي

در منـاطق شـهري بـه اجـرا      1347در مناطق روستایی و از سال  1342طرح آمارگیري هزینه و درامد خانوار از سال 

هـدف کلـی طـرح آمـارگیري     . آوري شـد  هاي خانوار، اطالعات درامد نیز گـرد  عالوه بر هزینه 1353سال  از. درامده است

هـا   یک خانوار شهري و یک خانوار روستایی در سطح کشور و اسـتان  ها و درامد متوسط هزینه خانوار، برآورد هزینه و درامد

یع آن، شناخت الگوي مصرف خانوارها، ضریب اهمیـت  و چگونگی توز درامد این طرح امکان بررسی ترکیب هزینه و. است

را و تسـهیالت در خانوارهـا    هر کاال در سبد مصرفی خانوارها، تعیین خط فقر و مطالعه در مورد نابرابري امکانـات ، درامـد  

  .آورد فراهم می

 19657نقـاط شـهري و   خـانوار نمونـه در    18535بر اساس آمارگیري از  1391خانوار سال  درامدهزینه و طرح آمارگیري 

  . خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور اجرا شده است

هـر   نشریه به تفکیک شهري و روستایی توسط مرکز آمار ایران 2جدول در قالب  234نتایج تفصیلی این طرح شامل 

  .گیرد ریزان و پژوهشگران قرار می ساله منتشر شده و دراختیار عالقمندان، برنامه

روش . درنقاط شهري یـا روسـتایی اسـت    و گروهی ي خانوارهاي معمولی ساکن ن طرح شامل همهي هدف ای جامعه

هـا انجـام    هاي سرشماري و سپس انتخـاب حـوزه   بندي حوزه در ابتدا طبقهاست که  بندي با طبقه اي مرحله سه گیري نمونه

مرحله سوم خانوارهـاي نمونـه  انتخـاب    هاي روستایی انتخاب شده و در  هاي شهري و آبادي در مرحله دوم بلوک. شود می

. شـده اسـت   بهینـه ي یک خـانوار،  نمونه با توجه به هدف طرح، براي برآورد متوسط هزینه و درامد ساالنهتعداد  .شوند می

  .اندآمارگیري، توزیع شدهبراي هاي سال ها بین ماهدستیابی به برآوردها که معرف بهتري از کل سال باشند، نمونهبراي 
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کار و سرشماري جمعیت، نیروي دفتر

  :روستایی نقاط –ف ال

    

 :هاهزینه

هزار ریال بوده است که نسبت به   108,188یک خانوار روستایی  يساالنه خالص يمتوسط کل هزینه 1391در سال 

این سال  غیرخوراکی خانوار درو  همچنین متوسط هزینه خوراکی و دخانی . درصد افزایش داشته است 8/28سال گذشته 

درصد افزایش  3/22و  0/39به ترتیب  هزار ریال  بوده که نسبت به سال قبل  62,391و  یالهزار ر 45,796 به ترتیب

  .درصد بوده است 7/57و  3/42سهم هزینه خوراکی و دخانی و غیرخوراکی از هزینه کل نیز به ترتیب . یافته است

  
  )ریال(                                                   1391و  1390: ییمتوسط هزینه کل، خوراکی و دخانی و غیرخوراکی ساالنه یک خانوار روستا - 1جدول 

 )درصد(   90نسبت به  91رشد  1391 1390 

����/������������� هزینه کل
��� /������������� هاي خوراکی و دخانی هزینه
��� ������������� هاي غیرخوراکی هزینه
  

  

 
 
 
 

، هزینـه خـالص خـانوار در کـاالي      ، در دوره آماري کسرشود، باقی مانـده  رفته، از ارزش کاالي مشابه خریداري شدهفروش کاالي دست دوم ارزش هرگاه -1

  . مربوط خواهدبود
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کار و سرشماري دفتر جمعیت، نیروي

 آرد، رشته، غالت، نان و فراورده ي درصد مربوط به هزینه 0/25سهم با هاي خوراکی و دخانی، بیشترین  در بین هزینه

  .مربوط به مسکن بوده است درصد 1/28هاي غیرخوراکی، بیشترین سهم با  و در بین هزینه هاي آن

هاي آن و تخم  ه درصد، شیر و فرآورد 7/54ا ه ها، غذاهاي آماده و دخانی نوشابه وراکی و دخانی؛هاي خدر بین هزینه

، درصد 0/41ها  ها و سبزي میوه درصد، 6/43ها  ها و چربی روغن درصد، 2/45خشکبار و حبوب  ،درصد 7/51پرندگان 

ها، چاي، قهوه و  قند، شکر، شیرینی رصد،د 1/38گوشت  ،درصد 9/40 هاي خوراکی ها و سایر ترکیب ها، چاشنی ادویه

  .نسبت به سال گذشته افزایش یافته است درصد 2/30هاي آن  ، نان و فراوردهآرد، رشته، غالت درصد، 1/34 کاکائو

 

  

 5/31 ها و خدمات فرهنگی  تفریحات، سرگرمی ،درصد  3/34  لوازم، اثاث و خدمات خانوار هاي غیرخوراکی؛در بین هزینه

 و حمل درصد، 4/25 درصد، کاالها و خدمات متفرقه خانوار 2/28، بهداشت و درمان درصد 9/30ش کف و وشاکپ ،درصد

   .نسبت به سال گذشته افزایش یافته است درصد 2/14هاي مربوط به مسکن  هزینهدرصد،  8/17ارتباطات  و نقل
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 :رامدد

هزار ریال  ,ي یک خانوار روستایی  ي ساالنهاظهار شده 1متوسط درامد 1391براساس نتایج بدست آمده در سال 

بگیري،  در این سال درامد از مشاغل مزد و حقوق. درصد افزایش داشته است 0/27 بوده است که نسبت به سال قبل،

  رشد داشتهدرصد  7/29و  6/31 ،7/17 درامد از مشاغل آزاد کشاورزي و غیرکشاورزي و درامد متفرقه به ترتیب به میزان

 8/28درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیري،  9/24 :سهم هریک از منابع درامدي در کل درامد به صورت زیر است. است

  . درصد از منابع متفرقه 4/46درصد از مشاغل آزاد کشاورزي و غیرکشاورزي و 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حقوق (ت است از وجوه و ارزش پولی کاالها و خدماتی که در برابر کار انجام شده یا سرمایه به کار افتاده و یا از طریق منابع دیگر درامدخانوار عبار -1

�.به هریک از اعضاي خانوار تعلق گرفته باشد) هاي انتقالی و نظایر آن بازنشستگی، درامدحاصل از دارایی، دریافتی

 )ریال(                                                       1391و  1390: رامدمتوسط درامد ساالنه یک خانوار روستایی به تفکیک انواع منابع تأمین د - 2جدول 

 )درصد( 90نسبت به  91رشد  1391 1390  

����������0/27������� درامد کل �

������������7/17������� بگیري درامد از مشاغل مزد و حقوق �

������������6/31������� مشاغل آزاد کشاورزي و غیرکشاورزي درامد از �

������������7/29������� درامد متفرقه �
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کار و سرشماري جمعیت، نیروي دفتر

  :تسهیالت محل سکونت و لوازم زندگی

 6/94 دهد که در سال مذکور، ی، نشان م1391نتایج آمارگیري از هزینه و درامد خانوار در نقاط روستایی در سال 

 5/84 کشی، درصد از گاز لوله 4/48 درصد از برق، 7/99ي روستایی از آب لوله کشی،  درصد خانوارهاي آمارگیري شده

  .اند درصد از اینترنت  استفاده کرده  0/3 درصد از تلفن همراه و  4/81 ،  )ثابت(درصد از تلفن  2/65 ، )گرم(درصد از حمام 

                                                                                               

 )درصد(                 1391و  1390: درصد خانوارهاي نمونه روستایی استفاده کننده از تسهیالت عمده محل سکونت  -3جدول

 گاز لوله کشی تلفن همراه برق آب لوله کشی سال

1390 0/93 �6/99 �9/77 �7/44 �

1391 6/94 �7/99 �4/81 �4/48 �
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کار و سرشماري دفتر جمعیت، نیروي

 رنگی، درصد تلویزیون 9/94 ي روستایی اتومبیل شخصی، آمـارگیري شده خـانوارهاي از درصد 3/22 ،1391در سال 

  .اند درصد ویدئو در اختیار داشته 5/46 و  درصد رایانه  3/12درصد ماشین لباسشویی،  5/44درصد اجاق گاز،  9/95

                                                                                                               

 )درصد(                     1391و  1390:درصد خانوارهاي نمونه روستایی استفاده کننده از لوازم عمده زندگی  - 4جدول 

 رایانه ماشین لباسشویی جاق گازا تلویزیون رنگی اتومبیل شخصی سال

1390 7/19�8/93�1/95�3/41�3/11�

1391 3/22�9/94�9/95�5/44�3/12�
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کار و سرشماري جمعیت، نیروي دفتر

  :ي تصرف محل سکونت نحوه

درصد   0/5روستایی ملکی،   ي آمارگیري شده از خانوارهاي درصد  4/87 1ي تصرف محل سکونتنحوه ،1391 سال      در 

  .بوده است...) شامل در برابر خدمت، رایگان و (ي تصرف محل سکونت درصد سایر انواع نحوه 6/7 اجاري و رهنی و

  
 )درصد(                                          1391و  1390: درصد خانوارهاي نمونه روستایی برحسب نحوه تصرف محل سکونت  - 5جدول 

 90به  نسبت 91رشد  1391 1390 نحوه تصرف محل سکونت

9/85 ملکی  4/87  7/1  

2/5 اجاري و رهنی  0/5  3/3-  
9/8 سایر  6/7  1/15-  

  

دهد که تغییر در نحوه تصرف ملکی در  تغییرات مشاهده شده در نحوه تصرف محل سکونت خانوارهاي روستایی نشان می

که شامل در برابر (یر رهنی و  سا نحوه تصرف اجاري و. افزایش داشته است درصد 7/1نسبت به سال قبل  91سال 

  . درصد کاهش داشته است 1/15و  3/3به ترتیب نسبت به سال قبل، ) خدمت، رایگان و سایر است

 

  

  

 

 

  

  

  

این آمارگیري نحوه تصرف به   در. سازد استفاده از منزل مسکونی توسط خانوار، نحوه تصرف وي را مشخص میچگونگی در اختیار داشتن و -1

  .بندي شده است طبقه وسایر در برابر خدمت، رایگان رهنی، ملکی اعیان، اجاري، ملکی عرصه و اعیان،صورت 
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 :نقاط شهري  –ب

  

  :هاهزینه

هزار ریال بوده است که نسبت به  164,281ي یک خانوار شهري ساالنه 1ي خالصمتوسط کل هزینه 1391در سال   

همچنین متوسط هزینه خوراکی و دخانی و غیرخوراکی خانوار دراین سال . رصد افزایش داشته استد 8/23سال گذشته 

درصد افزایش  8/19و  1/36هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب  119,711هزار ریال و  44,570به ترتیب 

  .درصد بوده است 9/72و  1/27رتیب سهم هزینه خوراکی و دخانی و غیرخوراکی از هزینه کل نیز به ت. یافته است

  

 )ریال(                                            1391و  1390: متوسط هزینه کل، خوراکی و دخانی و غیرخوراکی ساالنه یک خانوار شهري - 6 جدول

 )درصد(      90نسبت به  91رشد  1391 1390  

���/ هزینه کل 
���/ هاي خوراکی و دخانی نههزی

���/ هاي غیرخوراکی هزینه

  

  
 
 
 

ري شده ، در دوره آماري کسرشود، باقی مانـده ، هزینـه خـالص خـانوار در کـاالي      هرگاه ارزش کاالي دست دوم فروش رفته از ارزش کاالي مشابه خریدا-1

  . مربوطه خواهدبود
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کار و سرشماري جمعیت، نیروي دفتر

هاي  گوشت و در بین هزینه يدرصد مربوط به هزینه 9/23هاي خوراکی و دخانی، بیشترین سهم در بین هزینه

 .ن بوده استي مسکدرصد مربوط به هزینه 1/46غیرخوراکی بیشترین سهم با 

ها و روغندرصد،  0/47 هاي آن و تخم پرندگان هاي مربوط به شیر و فرآورده هاي خوراکی و دخانی؛ هزینه در بین هزینه

 گوشتدرصد،  8/37خشکبار و حبوب درصد،  8/40هاي خوراکی  ها، چاشنی ها و سایر ترکیب ادویهدرصد،  5/45 هایچرب

 ينوشابه ها، غذاهادرصد،  4/35ها يها و سبزوهیم،  درصد 0/37اي، قهوه و کاکائو ها، چ قند، شکر، شیرینی درصد، 1/37

، نسبت به هزینه مشابه سال قبل  درصد 8/29هاي آن  آرد، رشته، نان، غالت و فرآوردهدرصد،  0/30 ها یآماده و دخان

  .افزایش داشته است
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کار و سرشماري دفتر جمعیت، نیروي

 بهداشت و درماندرصد،  2/24مسکن درصد،  9/31پوشاک و کفش مربوط به هاي  هاي غیرخوراکی، هزینه در بین هزینه

 ،درصد 2/16 یها و خدمات فرهنگ تفریحات، سرگرمیدرصد 7/20لوازم، اثاث، ملزومات و خدمات خانوار درصد،  4/22

ابه سال قبل هاي مش نسبت به هزینهدرصد  5/7 حمل و نقل و ارتباطاتدرصد و  6/12 کاالها و خدمات متفرقه خانوار

 . یافته استافزایش 
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کار و سرشماري جمعیت، نیروي دفتر

 :درامد
هزار ریال بوده است که  ي یک خانوار شهري  ساالنه 1متوسط درامد 1391براساس نتایج بدست آمده در سال 

از مشاغل بگیري، درامد  در این سال درامد از مشاغل مزد و حقوق. درصد افزایش داشته است 3/28نسبت به سال قبل، 

سهم . است  درصد رشد داشته 2/29و  6/39،  9/20آزاد کشاورزي و غیرکشاورزي و درامد متفرقه به ترتیب به میزان 

درصد از  8/16درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیري،  7/27: هریک از منابع درامدي در کل درامد  به صورت زیر است

  . ز منابع متفرقهدرصد ا 6/55مشاغل آزاد کشاورزي و غیرکشاورزي 

  

 )ریال(                                              1391و  1390: متوسط درامد ساالنه یک خانوار شهري به تفکیک انواع منابع تأمین درامد - 7جدول 

 )درصد(       90نسبت به  91رشد  1391 1390  

� درامد کل  �٣/٢٨ �

٩/٢٠�� بگیري مزد و حقوق درامد از مشاغل �

� درامد از مشاغل آزاد کشاورزي و غیرکشاورزي  �٦/٣٩ �

٢/٢٩�� درامد متفرقه �

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

حقوق (ع دیگر درامدخانوار عبارت است از وجوه و ارزش پولی کاالها و خدماتی که در برابر کار انجام شده یا سرمایه به کار افتاده و یا از طریق مناب -1

  .به هریک از اعضاي خانوار تعلق گرفته باشد) هاي انتقالی و نظایر آن ارایی، دریافتیبازنشستگی، درامدحاصل از د
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کار و سرشماري دفتر جمعیت، نیروي

  :تسهیالت محل سکونت و لوازم زندگی

  

دهد که در این سال خانوارهاي  ، نشان می1391هري در سال خانوارهاي ش درامد و از هزینه آمارگیري نتایج           

درصد از حمام  4/98 کشی، درصد از گاز لوله 5/92 درصد از برق، 0/100کشی،  درصد از آب لوله 8/99آمارگیري شده، 

  . اند استفاده کرده درصد از اینترنت 1/16درصد از تلفن همراه و  1/92، ) ثابت(تلفن درصد از  5/85، )گرم(

  

 )درصد(                            1391و  1390: درصد خانوارهاي نمونه شهري استفاده کننده از تسهیالت عمده محل سکونت  - 8جدول 

 کشی گاز لوله تلفن همراه اینترنت کشی آب لوله سال

1390 8/99�5/16�0/90�9/91�

1391 8/99�1/16�1/92�5/92�

  

  

  

  

  

  

    














آب لوله کشی اینترنت تلفن همراه گاز لوله کشی

)درصد(تسهیالت عمده محل سکونت خانوار شهري  -12نمودار 
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کار و سرشماري جمعیت، نیروي دفتر

 گاز، اجاقدرصد   6/98 درصد تلویزیون رنگی، 2/98شهري اتومبیل شخصی،   صد از خانوارهايدر 9/41 ،1391در سال 

 .اند اختیار داشته درصد ویدئو در 8/58 درصد رایانه و  6/38 درصد ماشین لباسشویی، 2/80

�

 )درصد(                                   1391و  1390: ي زندگی  درصد خانوارهاي شهري استفاده کننده از لوازم عمده - 9جدول 

 رایانه ماشین لباسشویی اجاق گاز تلویزیون رنگی اتومبیل شخصی سال

1390 7/39�9/97�5/98�6/78�2/38�

1391 9/41�2/98�6/98�2/80�6/38�

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













اتومبیل 

شخصی

تلویزیون رنگی اجاق گاز ماشین 

لباسشویی

رایانه

)درصد( لوازم عمده  زندگی خانوارهاي شهري -13نمودار 
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کار و سرشماري دفتر جمعیت، نیروي

 :ي تصرف محل سکونت نحوه
  

 9/9درصد اجاري و رهنی و  7/21درصد از خانوارهاي شهري ملکی،  4/68ي تصرف محل سکونت ، نحوه1391در سال 

  .بوده است...) شامل در برابر خدمت، رایگان و(ي تصرف درصد سایر انواع نحوه

  

  

  

  

  

 91دهد که نحوه تصرف ملکی در سال  تغییرات مشاهده شده در نحوه تصرف محل سکونت خانوارهاي شهري نشان می

کاهش داشته و  8/5، 90نحوه تصرف اجاري و رهنی نسبت به سال . درصد افزایش داشته است 5/1 به سال قبل،نسبت 

 .درصد رشد داشته است 9/2نسبت به سال قبل ) که شامل در برابر خدمت، رایگان و سایر است (سایر انواع نحوه تصرف 
  

  

  

 )درصد(     1391و  1390: ل سکونت درصد خانوارهاي نمونه شهري برحسب نحوه تصرف مح -10جدول 

 90نسبت به  91رشد  1391 1390 نحوه تصرف محل سکونت

�4/68 ملکی �5/1 �
�7/21 اجاري و رهنی �8/5- �

�9/9 سایر �9/2 �

�

�
�

)درصد(1391نحوه تصرف مسکن خانوارهاي شهري سال  -14نمودار 

ملکی

اجاري و رهنی

سایر
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کار و سرشماري جمعیت، نیروي دفتر

  

  

 

  

  

  ناستا ب بر حس  شهري و روستایی هايدرامد خانوار و هزینه

1391-1389  
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کار و سرشماري دفتر جمعیت، نیروي

1389-91هاي یک خانوار روستایی بر حسب استان، سالدرامد متوسط هزینه و   - 1جدول   

 استان

 

 درامدکل هزینه کل

  91سال   90سال  89سال 
  رشد

 89به  90
  رشد

 90به  91
  91سال   90سال  89سال 

  رشد

 89به  90
  رشد

 90به  91

�������79,726,948 �� کل کشور
���������� یجان شرقیآذربا

���������� آذربایجان غربی
���������� اردبیل
���������� اصفهان

���_�� ��_    البرز
���������� ایالم
���������� بوشهر
���������� تهران

چهارمحال 

��� ختیاريوب
��

���
��

���������� خراسان جنوبی
���������� خراسان رضوي
���������� خراسان شمالی

���������� خوزستان
���������� زنجان
���������� سمنان

سیستان و 

��� بلوچستان
��

�����

���������� فارس
���������� قزوین

���������� قم
���������� کردستان
���������� کرمان

���������� کرمانشاه
کهگیلویه و 

��� بویراحمد
��

�����

���������� گلستان
���������� گیالن
���������� لرستان
���������� مازندران
���������� مرکزي

���������� هرمزگان
���������� همدان

���������� یزد
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کار و سرشماري جمعیت، نیروي دفتر

 1389-91 هاي یک خانوار شهري بر حسب استان، سالدرامد متوسط هزینه و   - 2ل جدو

 استان

 

 درامدکل هزینه کل

  91سال   90سال   89سال 
  رشد

 89به  90

  رشد

 90به  91
  91سال   90سال   89سال 

  رشد

 89به  90

  رشد

 90به  91

�������������� کل کشور
�������������� آذربایجان شرقی
������������� آذربایجان غربی

����������� دبیلار
����������� اصفهان

���_ �_ �����_� _  البرز
������������ایالم
��������������بوشهر
��������������تهران

چهارمحال 

�������������وبختیاري

��������������خراسان جنوبی
��������������خراسان رضوي
��������������خراسان شمالی

���������������خوزستان
��������������زنجان
������������سمنان

سیستان و 

���������������بلوچستان

��������������فارس
��������������قزوین

��������������قم
��������������کردستان
���������������کرمان

���������������کرمانشاه
کهگیلویه و 

���������������بویراحمد

���������������گلستان
��������������گیالن
���������������لرستان
��������������مازندران
���������������مرکزي
���������������هرمزگان
��������������همدان

���������������یزد




