
 

 

 بسمه تعالی

 )قسمت اول(گیری از هزینه و درآمد خانوار گزارش طرح آمار
 

 مقدمه

 ايران ملي توسط بانك 1314 بار در سال اولين خانوار(، براي ار )بودجهومد خانآدر و هـزينه يبررس

 هزينه شاخص محاسبه براي مصرف ضرايب آوردن دست ه، ببررسي اين اصلي هدف انجام شده و

 .بوده است زندگي

 1347سال  خانوارهاي شهري ازو هزينه  1342هزينه خانوارهاي روستايي کشور از سال  ارگيريآم

  د خانوارهايهزينه، درآم عالوه بر ،1353اين آمارگيري از سال  توسط مرکز آمار ايران آغاز شد.

 است.روستايي را نيز شامل شده شهري و 

 هايه، هزين1يخوراک هايههزينکل،  هايهي ميانگين هزينرد ساالنهوآهدف کلي اين طرح، بر

شهري ها در سطح مناطق ي اين ميانگينورد تغييرات ساالنهآمد خانوارها و نيز برآدر ، 2يخوراکغير

 .است هاينهر يك از استا کشور وو روستايي 

ر در بررسي الگوي مصرفي نواکاربردهاي اساسي و متنوع نتايج طرح آمارگيري از هزينه و درآمد خا

اجتماعي و بررسي توزيع درآمد،  عدالت ي اقتصادي در زمينه تأمينهاارزيابي آثار سياست خانوارها،

ي ملي و هارد نياز حسابتسهيالت خانوارها و نقش مهم آن در تأمين اطالعات مو امكانات،

 کشور هاي اقتصادي و اجتماعيزيريو برنامه هااهميت اين طرح را به خصوص در بررسي اي،منطقه

  . 3دهدنشان مي

مار و آ عاونتمتوسط و بعنوان متولي توليد آمار کشور مرکز آمار ايران  از سوي اين طرح هر ساله 

ج طرح از نتاي گزارشدر اين  شود.ها اجرا مياستان ريزيسازمان مديريت و برنامه اطالعات

 1395تا  1391هاي شهري و روستايي کشور در سالرهاي آمارگيري از هزينه و درآمد خانوا

 استفاده شده است. 

انوار نمونه خ 720جعه به با مرا 1395تا  1391هاي هزينه و درآمد خانوار بين سالطرح آمارگيري 

و مونه شهري خانوار ن 18809در استان اصفهان و در کشور با  روستايي خانوار نمونه  702و شهري 

 انجام گرفته است.روستايي خانوار نمونه  19337

دن کرو گامي مؤثر در جهت هدفمند همكاراناستفاده مورد ، يد است اطالعات ارائه شدهام

 .باشداستان  ي و اجتماعيهاي اقتصادريزيبرنامه

                                                 
ها و کره  روغن، چربي -4و تخم پرندگان  رهبه جز ک هاي آن وردهآشير و فر -3وشت گ -2هاي آن  آرد، رشته و فراورده، نان، غالت -1 :يهاي خوراك فات اصلي هزينهص 1

چاي، قهوه،   -9هاي خوراکي  ها و ساير ترکيب ، چاشنيها ادويه -8ها  شكر، مرباها و شيريني قند، -7و حبوبات  هاي تازه و خشك شده سبزي -6ها و خشكبار  ميوه -5

  دخانيات -10 ها کاکائو و نوشابه
بهداشت و  -4 ها ول آنمبلمان، لوازم خانگي و نگهداري معم -3 مسكن، آب، فاضالب، سوخت و روشنايي -2 شپوشاك و کف -1 :يهاي غير خوراك صفات اصلي هزينه 2

 کاالها و خدمات متفرقه -10 ماده، هتل و رستورانغذاهاي آ -9 آموزش و تحصيل -8 خدمات فرهنگي و تفريحات -7 ارتباطات -6ل قحمل و ن -5 درمان
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خانوار  خوراکي يكخوراکي و غير هايههزين، هامتوسط کل هزينهسري زماني در اين گزارش، 

تا  1391هاي بين سال، (2شماره نمودار ) و در کشور (1شماره نمودار ) نشهري در استان اصفها

 به تفكيك آمده است. 1395

 ، ارزيابيرکشوکل در  هانسبت به تعداد نمونههاي آمارگيري شده در استان با توجه به تعداد خانوار

 نتايج طرح در کشور، از دقت و اهميت باالتري برخوردار است.

اراي شيب د 1393سال از  ميزان تغييرات متوسط هزينه خانوار شهريمنحني  (2در نمودار شماره )

 بي کرد.هاي ضدتورمي دولت ارزياتيجه سياستن درتوان مياين تغييرات را  ماليم تري است که

ها چشمگير ن سالخوراکي خانوار شهري در اي هايهنكته قابل توجه ديگر اينكه روند افزايش هزين

 اشتهدابل توجهي کشور، رشد قدر استان و ، غيرخوراکي خانوار شهري هايههزيننبوده، در حالي که 

ر قالم غيو يا افزايش قيمت امصرف خانوار  نتيجه تغيير فرهنگ تواند درمي اين افزايشاست. 

 .باشدهاي اخير در سال خوراکي در مقايسه با اقالم خوراکي

 

 )مبالغ به هزار ریال( ری در استان اصفهانساالنه یک خانوار شههای متوسط هزینه-1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 )مبالغ به هزار ریال( ساالنه یک خانوار شهری در کشور هایتوسط هزینهم-2مودار ن

 

 

 

 

 

 

 

وراکي يك خخوراکي و غير  هايههزين، هامتوسط کل هزينهمنحني تغييرات ( 3ماره )ش نمودار

(، 4) ارهشمنمودار در است و  1395تا  1391هاي سالين خانوار روستايي در استان اصفهان ب

ي همين طدر کشور روستايي خوراکي يك خانوار خوراکي و غير هايههزين ،هاکل هزينهمتوسط 

 شده است. ها نمايش دادهسال

ار خوراکي خانو هايهبيشتر از هزين خوراکيغير هايهدر مورد خانوار روستايي نيز روند افزايش هزين

 است.خانوار شهري  تر ازآن ماليم افزايشوند ولي ر است

 )مبالغ به هزار ریال(ساالنه یک خانوار روستایی در استان اصفهانهای متوسط هزینه-3نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )مبالغ به هزار ریال( ساالنه یک خانوار روستایی در کشورهای متوسط هزینه-4نمودار 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 را درکشور  يك خانوار شهري در استان اصفهان و هايهزينه متوسط ( سري زماني5شماره )نمودار 

 توان نتيجه گرفت:مي هااز مقايسه منحني تغييرات هزينه .دهدنشان مي1395تا  1391هايسال

 1394و  1393هاي يك خانوار شهري در استان بخصوص در سال هايهمتوسط هزين -

 کشور است.يك خانوار شهري در  هايهبيشتر از متوسط هزين

ن بسيار پايي هاخوراکي در استان اصفهان و کشور نسبت به کل هزينه هايهمتوسط هزين -

 ها بيشتر شده است.است و اين اختالف طي اين سال

 

 )مبالغ به هزار ریال( و استان اصفهان در کشور یک خانوار شهریهای متوسط هزینهمقایسه -5نمودار 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

صفهان و ي در استان ايك خانوار روستاي هايهزينه ييرات متوسطمنحني تغ( 6نمودار شماره )

توان به مي ،اين نمودار دراز نكات قابل توجه دهد. ن مينشارا  1395تا  1391هاي سالطي  ،کشور

 موارد زير اشاره کرد:

 هاي يكهبيشتر از متوسط هزين هموارهدر استان  روستاييهاي يك خانوار متوسط هزينه -

 در کشور است. تاييروسخانوار 

 يهاناشي از اختالف فاحش هزينه ،ها در استان و کشوراختالف متوسط کل هزينه -

دي حخوراکي در استان اصفهان تا  هايهاکي است ولي منحني متوسط هزينخورغير

 خوراکي در کشور است. هايهمنطبق بر متوسط هزين

 )مبالغ به هزار ریال( در کشور و استان اصفهان یک خانوار روستایی هایمتوسط هزینهمقایسه -6نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

هاي روند تغييرات متوسط درآمد يك خانوار شهري و روستايي در کشور و استان اصفهان طي سال

 .( قابل مشاهده است7در نمودار شماره ) 1395تا  1391

مد يك ها از متوسط درآمتوسط درآمد يك خانوار شهري در استان، همواره در اين سال -

 خانوار شهري در کشور پايين تر بوده است.

از متوسط درآمد خانوار  1393خانوار روستايي در استان اصفهان بعد از سال متوسط درآمد  -

 ها بيشتر شده است.روستايي در کشور پايين تر بوده و اختالف آن طي اين سال



 

 

 )مبالغ به هزار ریال( ندر کشور و استان اصفها متوسط درآمد یک خانوارمقایسه -7ودار نم

 

 

 

 

 

 

 

 

  نتيجه گيري: -

ها متوسط کل درآمد ساالنه خانوار در مقايسه با متوسط در برخي از سالبا توجه به نمودارهاي باال 

وضعيت  ا در شفاف نبودن درآمدهاي خانوار،توان دليل آن رباشد. که ميآن کمتر مي هايهکل هزين

 جستجو کرد. ته در برخي اقالم غيرخوراکيو تورم افسارگسيخ اقتصادي نامناسب

هاي اخير براي يك خانوار شهري در کشور، روند نسبت متوسط هزينه به درآمد در سال -

 مطلوبي داشته است.

نسبت متوسط هزينه به درآمد يك خانوار شهري در استان، روند مطلوبي نداشته ولي در  -

 روند صحيحي را طي کرده است.  1395سال 

روند بسيار  1393هزينه به درآمد يك خانوار روستايي در کشور از سال نسبت متوسط  -

 مطلوبي داشته است.

نسبت متوسط هزينه به درآمد يك خانوار روستايي در استان، همانند خانوار شهري، روند  -

 روند صحيحي را طي کرده است. 1395مطلوبي نداشته ولي در سال 



 

 

روستايي در استان و کشور به هم نزديك است اما با اينكه متوسط درآمد ساالنه يك خانوار  -

يك  هايهيك خانوار روستايي در استان بسيار زيادتر از متوسط هزين هايهمتوسط هزين

 خانوار روستايي در کشور است.

از متوسط کشور کمي  هادر مورد يك خانوار شهري در استان، با اينكه متوسط کل هزينه -

تر از متوسط درآمد در ر شهري در استان خيلي پايينبيشتر است. متوسط درآمد خانوا

 کشور است.

 

 


