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 های درآمدیبه تفکیک دهک 1397در سال  های شهری و روستایی کشورالتفاوت درآمد و هزینه خانوارمابه

 های گذشتهآن با سالروند و مقایسه 

 

 

هر خانوار شهری در کل سال به طور متوسط  1397آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال  هایبراساس نتایج طرح

هزار تومان  624میلیون و  3هزار تومان هزینه داشته که معادل متوسط ماهانه  323میلیون و  39هزار تومان درآمد و  491میلیون و  43

 21هزار تومان درآمد و  311میلیون و  23باشد. هر خانوار روستایی نیز در سال مزبور ه میهزار تومان هزین 277میلیون و  3درآمد و 

هزار تومان هزینه  787تومان درآمد و یک میلیون و  943هزار تومان هزینه داشته که معادل متوسط ماهانه یک میلیون و  447میلیون و 

 بوده است.

هزار  168میلیون و  4دهد هر خانوار شهری به طور متوسط نشان می 1397ی کشور در سال التفاوت درآمد و هزینه ساالنه خانوارهامابه

هزار  347است که معادل متوسط ماهانه  اش درآمد داشتههزار تومان بیشتر از هزینه ساالنه 864تومان و هر خانوار روستایی یک میلیون و 

 خانوار شهری و روستایی بوده است.تومان به ترتیب برای هر  400و هزار  155تومان و  300و 

 از بخشی از است عبارت انداز پس ساده بطور. نیستپس انداز خانوار  عنیلزوماً به م خانوارالتفاوت درآمد و هزینه مابهاست  الزم به ذکر

 ملی تولید و درآمد وار دایره جریان از باید را انداز سپ صحیح مفهوم کالن اقتصاد های تحلیل دراما  .نشده است خرج که افراد درآمدهای

 خرج و مصرف از ریخوددا لذا است، خدمات و کاال تولید معنی به دیگر طرف از شودیم ایجاد که درآمدی هر اینكه به توجه با. فهمید

 از بخش همین کالن، اقتصاد مفهوم در واقع در و بوده نیز شده تولید خدمات و کاال از بخشی نشدن مصرف معنی به درآمد تمام نكردن

 انداز سپبرای  مفهوم ترین مناسب بنگریم، سرمایه تشكیل دید از انداز پس به چنانچه .باشدمی انداز پس بیانگر که است نشده مصرف تولید

 جامعه افراد خودداری اثر بر که خدماتی و کاال همان دیگر عبارت به. نیستند هم از جدا واقعی دنیای در گذاری سرمایه و انداز پس زیرا است

 . شود گذاری سرمایه به تبدیل تواندمی است، نرسیده مصرف به انداز پس اثر بر یا درآمد همه کردن خرج از

بخشی که برای سرمایه گذاری از خانوار خارج  آنسال گذشته خانوار سوال شده و هزینه و درامد خانوار درامد یکآمارگیری  هایدر طرح 

در بخش درامدها  باشد مالی دارای بازدهی (مورد پرسش یک سالهدوره زمانی ) که در کوتاه مدتشود پرسیده نشده و فقط در صورتیمی

 محاسبه نمود.از طریق این آمارگیری )چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت( را شود. لذا نمی توان پس انداز خانوارها می ثبت

 

ه ای کحكایت دارد؛ به گونهچند سال گذشته التفاوت از این مابهبودن از مثبت  های اخیردر سال التفاوت درآمد و هزینه خانوارهاروند مابه

و هر خانوار روستایی  هزار تومان 742میلیون و  3 و هزار تومان 239میلیون و  3هر خانوار شهری به ترتیب  نیز 1396و  1395های در سال

 اش درآمد داشته است.بیشتر از هزینه ساالنه هزار تومان 317میلیون و  2هزار تومان و  996یک میلیون و  به ترتیب

 8و  11.5،  11.3درصد و هر خانوار روستایی به ترتیب  9.6و  10.2،  10.2ب هر خانوار شهری به ترتی 1397تا  1395در واقع، از سال 

 هایش بیشتر بوده است.درصد از درآمدش نسبت به کل هزینه

 

 

 

 

 

 



 ی خانوارهای کشور )هزار ریال(التفاوت درآمد و هزینهروند متوسط درآمد، هزینه و مابه

 1397 1396 1395 نقطه جفرافیایی شرح

 خانواریک ی ساالنه درامد کل متوسط
  434،905       366،947       317،210      شهری

  233،114       201،842       176،866      روستایی

 متوسط هزینه کل یک خانوار
  393،227       329،525       284،821      شهری

  214،472       178،670       156،907      روستایی

 التفاوت درآمد و هزینه ساالنه یک خانوارمابه
  41،678         37،422         32،389        شهری

  18،642         23،172         19،959        روستایی

 درآمد به نسبتالتفاوت درصد مابه
  9.6               10.2             10.2            شهری

  8.0               11.5             11.3            روستایی

 

 

التفاوت درآمد نسبت هزینه برای هر خانوار شهری و روستایی به ترتیب معادل با متوسط ماهانه مابه 1397در سال همانطور که ذکر شد، 

 تومان بوده است. 400و هزار  155تومان و  300و  هزار 347

التفاوت در دهد این مابههای مختلف درآمدی نشان میشان در دهکدرآمد ماهانه خانوارها نسبت به هزینهالتفاوت مابه 1397در سال 

 دهک پایین درآمدی در نقاط روستایی منفی بوده است؛ به طوری که 5دهک پایین درآمدی در نقاط شهری و  3خانوارهای واقع در 

و تومان  800هزار و  17هزار تومان و  137هزار تومان،  249سه دهک پایین درآمدی در نقاط شهری به ترتیب با  خانوارهای واقع در

هزار  102هزار تومان،  198هزار تومان،  227هزار تومان،  212پنج دهک پایین درآمدی در نقاط روستایی به ترتیب با خانوارهای واقع در 

 اند.ی درآمد نسبت به هزینه مواجه بودهتومان کسر 600هزار و  13تومان و 

هزار  320هزار تومان،  205هزار تومان،  172تومان،  600هزار و  55های درآمدی چهارم تا دهم به ترتیب خانوارهای شهری واقع در دهک

اند. خانوارهای روستایی درآمد داشتهشان هزار تومان بیشتر از هزینه ساالنه 929هزار تومان و یک میلیون و  807هزار تومان  390تومان، 

هزار تومان و یک میلیون  394هزار تومان،  311هزار تومان،  114تومان،  300هزار و  39های درآمدی ششم تا دهم به ترتیب واقع در دهک

 اند.شان درآمد داشتههزار تومان بیشتر از هزینه ساالنه 451و 

مد ماهانه خانوارهای شهری دو دهک اول و خانوارهای روستایی چهار دهک اول نسبت به التفاوت درآمابه 1396گفتنی است در سال 

این وضعیت به خانوارهای شهری سه دهک اول و خانوارهای روستایی پنج دهک اول گسترش  1397شان منفی بوده که در سال هزینه

 یافته است.

 

 

 

 

 

 

 

 



 )هزار ریال( 1397 –های درآمدی به تفکیک دهک د و هزینه ماهانه خانوارهای کشوردرآم متوسطالتفاوت مابه

 خانوار شهری خانوار روستایی شرح

  3،473        1،554       کل خانوارها

 -2،491      -2،123      دهک اول

 -1،371      -2،270      دهک دوم

 -178         -1،983      دهک سوم

  556         -1،024      دهک چهارم

  1،719       -136         پنجمدهک 

  2،049        393         دهک ششم

  3،203        1،139       دهک هفتم

  3،897        3،106       دهک هشتم

  8،067        3،938       دهک نهم

  19،293      14،505     دهک دهم

 


