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 ريستایی ي شُری خاوًارَای درآمد ي وتایج طرح آمارگیری َسیىٍ

 

 مقدمٍ :

ّاي  ضاخع هحاسثِ ّذف تا ٍ سیضاى تشًاهِ ًیاص اساس تش ،سٍستاییّضیٌِ ٍ دسآهذ خاًَاسّاي ضْشي ٍ  آهاسگیشي عشح

َدف كلي . است ضذُ عشاحی آًْا تغییشات ّاي خَساکی ٍ دخاًی ٍّاي غیشخَساکی ٍ ّضیٌِّضیٌِ جولِ اص ّضیٌِ صًذگی

، غيرخًراكي ي درآمد خاوًارَا ي ويز برآيرد ي دخاوي َاي كل، خًراكي ي مياوگيه َزيىٍ برآيرد ساالوٍ، ايه طرح

 است. َا بٍ تفکيک استانكل كشًر ي  ي ريستايي َا در سطح مىاطق شُري ي ايه مياوگيه تغييرات ساالوٍ

 

 َا :  خالصٍ یافتٍ

 ٍ5/329ٍ دس کل کطَس  )هیلیَى سیال( 7/279دس استاى گلستاى َاي ساالوٍ يک خاوًار شُري  متًسط كل َزيى 

َاي  متًسط كل َزيىٍکطَس لشاس گشفتِ است.  15تاضذ کِ استاى گلستاى اص ایي حیث دس جایگاُ  هی )هیلیَى سیال(

است کِ ایي استاى سا دس  )هیلیَى سیال( 7/178ٍ دس کل کطَس  )هیلیَى سیال( 9/166 ساالوٍ يک خاوًار ريستايي

 لشاس دادُ است. 20جایگاُ 

 ٍهیلیَى  8/252 ٍ دس کل کطَس )هیلیَى سیال( 1/211استاى گلستاى دس  َاي غيرخًراكي وقاط شُري متًسط َزيى(

َاي غيرخًراكي  متًسط َزيىٍکطَس لشاس گشفتِ است.  14تاضذ کِ استاى گلستاى اص ایي حیث دس جایگاُ  هی سیال(

دس  استاى گلستاى است کِ )هیلیَى سیال( 2/112ٍ دس کل کطَس  )هیلیَى سیال( 109استاى گلستاى  دس وقاط ريستايي

 کطَس لشاس داسد. 18جایگاُ 

 ٍ8/76ٍ دس کل کطَس  )هیلیَى سیال( 6/68استاى گلستاى  تشاي در وقاط شُري َاي خًراكي ي دخاوي متًسط َزيى 

َاي  متًسط َزيىٍکطَس لشاس گشفتِ است.  21 تاضذ کِ استاى گلستاى اص ایي حیث دس جایگاُ هی )هیلیَى سیال(

 لیَى سیال()هی 6/66ٍ دس کل کطَس  )هیلیَى سیال( 9/57استاى گلستاى  تشاي خًراكي ي دخاوي در وقاط ريستايي

 لشاس دادُ است. 11است کِ ایي استاى سا دس جایگاُ 

 سیال( هیلیَى ) 8/366سیال( ٍ دس کل کطَس هیلیَى )  8/311دس استاى گلستاى  متًسط درآمد ساالوٍ خاوًار شُري

 8/191دس استاى گلستاى  متًسط درآمد ساالوٍ خاوًار ريستاييلشاس داسد.  18جایگاُ است کِ استاى گلستاى دس 

 گشفتِ است.  لشاس 19تاضذ ٍ استاى گلستاى دس جایگاُ  سیال( هیهیلیَى ) 8/201سیال( ٍ دس کل کطَس هیلیَى )
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 ايه شاخصاست. هیضاى ًشخ  11/1ٍ کطَس  11/1تشاي استاى گلستاى تشاتش تا  وسبت درآمد بٍ َزيىٍ در وقاط شُري 

است. استاى گلستاى دس ضاخع ًسثت  13/1کطَس کل ٍ دس  15/1تشاي استاى گلستاى تشاتش تا  وقاط ريستاييدر 

 .داسدلشاس ّاي کطَس  دس تیي استاى  15ٍ دس ًماط سٍستایی دس جایگاُ  18جایگاُ دس دس ًماط ضْشي  دسآهذ تِ ّضیٌِ

 استاى گلستاى ٍ سٍستایی دس هٌاعك ضْشي  )يا َمان شاخص سىجش وابرابري درآمد يا ثريت( مقدار ضريب جيىي

 7دس ًماط ضْشي ٍ  3تاضذ کِ اص ایي حیث، استاى گلستاى دس جایگاُ  هی 3106/0ٍ  3887/0 تِ تشتیة 1395دس سال 

. ّاي کطَس( استاى اص ًظش ضکاف دسآهذي دس تیي استاىٍ ّفتویي َهیي تِ تشتیة س). لشاس داسددس ًماط سٍستایی 

 تاضذ. هی 3362/0ٍ  3730/0ٍ سٍستایی تِ تشتیة تشاتش  هیضاى ایي ضاخع دس کل کطَس تشاي ًماط ضْشي
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 ي َاَسیىٍ متًسط سالٍ 69 ريود

خاوًار ساالوٍ درآمد  
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 َا ي درآمد ساالوٍ خاوًار سالٍ متًسط َسیىٍ 69ريود  -الف

ضَد. کاال یا  یا ّذیِ تِ دیگشاى ًاهیذُ هی ءاسصش کاال یا خذهت تْیِ ضذُ تَسظ خاًَاس تِ هٌظَس هػشف اػضا هسینه،

ّا( دس اختیاس  اص هحل کسة ٍ تِ عَس سایگاى )ساصهاى یك خشیذ، تَلیذ خاًگی، دادى خذهتتَاًذ اص عش خذهت تْیِ ضذُ هی

 ضَد. ٍسد ضذُ ٍ جضٍ ّضیٌِ هٌظَس هیآخاًَاس لشاس گیشد کِ تػَست پَلی تش

َاي خًراكي ي دخاوي با متًسط  متًسط َزيىٍ جمعحاصل  : ا ريستايي(ي شُري) َاي ساالوٍ خاوًار متًسط َزيىٍ

 باشد. مي يا ريستايي( شُري)خاوًار  يک ي َاي غيرخًراكي ساالوٍ َزيىٍ

 تاضذ :  ّا ٍ دسآهذ ساالًِ یک خاًَاس ضْشي ٍ سٍستایی استاى ٍ کطَس حاٍي ًکات ریل هی سالِ ّضیٌِ 13سًٍذ 

  ٍسال دس استاى گلستاى ٍ کطَس  13یک خاًَاس ضْشي ٍ سٍستایی دس عی ایي ريود افزايشي متًسط َزيىٍ ساالو

 (1جذٍل ) (.1393ٍ  1387ّاي  دس سال گلستاى )تجض ًماط سٍستایی استاى

 یک خاًَاس )ضْشي ٍ سٍستایی( استاى گلستاى ًسثت تِ کل کطَس. متًسط َزيىٍ ساالوٍ َمًارٌ كمتر بًدن 

 (2ٍ  1سّاي ا)ًوَد

 یک خاًَاس سٍستایی ًسثت تِ خاًَاس ضْشي استاى گلستاى )فاغلِ تیي  متًسط َزيىٍ ساالوٍ َمًارٌ كمتر بًدن

 (3)ًوَداستاضذ(.  ّضیٌِ ضْشي ٍ سٍستایی، ّشسالِ دس حال افضایص هی

 ٍاستاى گلستاى ٍ  سال دس 13یک خاًَاس ضْشي ٍ سٍستایی دس عی ایي  ريود افزايشي متًسط درآمد ساالو

 (1)جذٍل  (.1387ٍ  1385ّاي  ٍ ًماط سٍستایی استاى دس سال 1392  کطَس )تجض ًماط ضْشي استاى دس سال

 یک خاًَاس )ضْشي ٍ سٍستایی( استاى گلستاى ًسثت تِ کل کطَس  ساالوٍ متًسط درآمد َمًارٌ كمتر بًدن

 (5ٍ 4)ًوَداسّاي  (.1387، 1385ّاي  ٍ ًماط سٍستایی سال 1392تجض ًماط ضْشي سال )

 ٍیک خاًَاس سٍستایی ًسثت تِ خاًَاس ضْشي استاى گلستاى. )فاغلِ  َمًارٌ كمتر بًدن متًسط درآمد ساالو

 (6)ًوَداستاضذ(.  تیي دسآهذ ضْشي ٍ سٍستایی، ّشسالِ دس حال افضایص هی

 متًسط درآمد یک خاًَاس )ضْشي ٍ سٍستایی( استاى گلستاى ًسثت تِ  متًسط َزيىٍ ساالوٍ َمًارٌ كمتر بًدن

 (7)ًوَداس ساالوٍ.
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 هیلیَى ریال() - استاى گلستاى با کشَر رٍستاییٍ  شْریِ یک خاًَار ًساال درآهدٍ   ّسیٌِاًَاع هتَسط  رًٍد -1دٍل ج

 

 

 استاى گلستاى ٍ کشَر شْریکل ساالًِ یک خاًَار  ّای ّسیٌِهقایسِ رًٍد هتَسط  -1ًوَدار 

 

گلستاىكشَرگلستاىكشَرگلستاىكشَرگلستاىكشَرگلستاىكشَرگلستاىكشَرگلستاىكشَرگلستاىكشَر

138459/۲44/۲14/311/445/۰3۲/853/747/137/5۲8/914/31۰/۰۲3/۲18/934/541/3

138567/351/915/۲1۲/65۲/139/365/55۲/841/633/615/511/8۲6/1۲1/839/137/8

138681/357/418/۲15/163/14۲/378/۰6۰/448/74۰/518/۲14/93۰/5۲5/647/146/3

138794/۲74/6۲1/419/57۲/955/۲88/۲79/353/637/۰۲۰/915/۰3۲/7۲۲/۰48/44۰/8

138899/۲79/9۲۲/517/976/76۲/۰93/68۲/959/347/3۲1/916/337/33۰/95۲/45۲/5

1389113/795/4۲6/۲۲۲/787/57۲/61۰6/۲1۰۰/668/556/1۲6/1۲۰/۰4۲/336/159/36۰/5

139۰13۲/711۰/73۲/8۲9/11۰۰/۰81/613۰/31۲1/784/۰69/۲3۲/9۲7/351/۰41/979/778/6

1391164/31۲8/۰44/637/5119/79۰/5167/۲176/11۰9/۲86/346/835/16۲/451/۲1۰1/398/۰

139۲۲۰6/۰149/955/۰44/3151/۰1۰5/7۲۰4/5173/81۲9/61۰7/656/147/173/56۰/51۲1/1119/۲

1393۲34/9167/558/144/۰176/71۲3/5۲41/3۲۰1/8138/51۰5/۰57/۰38/981/566/1139/11۲۰/8

1394۲6۲/4193/66۲/448/4۲۰۰/۰145/۲۲78/9۲۲۲/9147/۰1۲1/457/847/389/۲74/1161/۰145/4

1395۲84/8۲11/966/65۲/1۲18/۲159/8317/۲۲51/6156/91۲7/859/844/197/183/8176/9164/7

13963۲9/5۲79/776/868/6۲5۲/8۲11/1366/8311/8178/7166/966/557/911۲/۲1۰9/۰۲۰1/8191/8

رٍستایی

سال

شْزی

درآهذ ٍ دخاًیّشیٌِ كل غيزخَراكیخَراكی  ٍ دخاًیّشیٌِ كل درآهذغيزخَراكیخَراكی 
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 استاى گلستاى ٍ کشَر رٍستاییکل ساالًِ یک خاًَار  ّای ّسیٌِهقایسِ رًٍد هتَسط  -2ًوَدار 

 
 

 استاى گلستاى  رٍستاییٍ  شْریکل ساالًِ یک خاًَار  ّای ّسیٌِهقایسِ رًٍد هتَسط  -3ًوَدار 
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 استاى گلستاى ٍ کشَر شْریساالًِ یک خاًَار  درآهدهقایسِ رًٍد  -4ًوَدار 

 
 

 استاى گلستاى ٍ کشَر رٍستاییساالًِ یک خاًَار  درآهدهقایسِ رًٍد  -5ًوَدار 
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 استاى گلستاى  رٍستاییٍ  شْریساالًِ یک خاًَار  درآهدهقایسِ رًٍد  -6ًوَدار 

 
 

 استاى گلستاى  شْریساالًِ یک خاًَار  درآهدٍ  ّسیٌِهتَسط هقایسِ رًٍد  -7ًوَدار 

 



 

10 

 ريستایی ي شُری خاوًارَای درآمد ي وتایج طرح آمارگیری َسیىٍ

 

 استاى گلستاى  رٍستاییساالًِ یک خاًَار  درآهدٍ  ّسیٌِهتَسط هقایسِ رًٍد  -8ًوَدار 
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َای ساالوٍ خاوًار َسیىٍمتًسط 

6931در سال   
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 6931َای ساالوٍ خاوًار در سال  َسیىٍمتًسط  -ب

 شُری وقاط 

دسغذي ًسثت تِ سال  0/32استاى گلستاى تا افضایص دس  1396تشاي سال  ّاي ساالًِ یک خاًَاس ضْشي هتَسظ کل ّضیٌِ

سیال  هیلیَى 6/329تِ سلن  1395دسغذ افضایص ًسثت تِ سال  7/15ٍ دس کل کطَس تا  سیال هیلیَى 7/279تِ سلن  1395

ّاي  دس تیي استاى ما15دس جایگاُ  ّاي ساالًِ یک خاًَاس ضْشي هتَسظ کل ّضیٌِاستاى گلستاى اص ًظش کِ سسیذُ است 

 (13ٍ  12 ،9 ّايًوَداس، 2جذٍل ) .کطَس لشاس داسد

تِ  1395دسغذ افضایص ًسثت تِ سال  6/31تا  1396دس سال ًماط ضْشي استاى گلستاى  ّاي خَساکی ٍ دخاًی هیضاى ّضیٌِ

هیلیَى سیال سسیذُ است کِ استاى  8/76تِ  1395دسغذ افضایص ًسثت تِ سال  2/15ٍ کطَس تا سیال هیلیَى  7/68 سلن

ّاي کطَس لشاس گشفتِ است.  دس تیي استاى ام21ًماط ضْشي دس جایگاُ  ّاي خَساکی ٍ دخاًی هیضاى ّضیٌِگلستاى اص ًظش 

، 2)جذٍلتاضذ.  دسغذ هی 5/24ضْشي ًماط  ّاي ًسثت تِ کل ّضیٌِ ًماط ضْشي استاى خَساکی ٍ دخاًیّاي  سْن ّضیٌِ

 (10ٍ  9ًوَداسّاي 

سلن  1395دسغذ افضایص ًسثت تِ سال  1/32تا  1396دس سال ًماط ضْشي استاى گلستاى  ّاي غیشخَساکی هیضاى ّضیٌِ

هیلیَى سیال تَدُ است کِ  8/252سلن  1395دسغذ افضایص ًسثت تِ سال  9/15هیلیَى سیال ٍ دس کل کطَس تا  1/211

اي ّ سْن ّضیٌِ .لشاس داسدکطَس دس ام 14دس جایگاُ  ًماط ضْشي ّاي غیشخَساکی هیضاى ّضیٌِاستاى گلستاى اص ًظش 

 (11ٍ  9، ًوَداسّاي 2)جذٍل تاضذ.  دسغذ هی 5/75 ّاي ًماط ضْشي ًسثت تِ کل ّضیٌِ استاى ضْشيخَساکی ًماط غیش

دّذ کِ ایي  ًطاى هی( 1395) لثل سال تِ ًسثت 1396دس سال  یک خاًَاس ضْشيّاي ساالًِ  هتَسظ کل ّضیٌِ ًشخ سضذ

 (13تاى گلستاى اص ایي حیث دس جایگاُ اٍل لشاس داسد. )ًوَداس اس ّاي کطَس افضایص داضتِ ٍ استاى تواهیتغییشات دس 

درصد(-هیلیَى ریال) استاى گلستاى با کشَردر  شْریِ یک خاًَار ًساال ٍ تغییرات  ّا ّسیٌِاًَاع هتَسط  هقایسِ -2جدٍل 

 

ِ ّاشزحسال ٍ دخاًیكل ّشیٌ ّشیٌِ غيزخَراكیّشیٌِ خَراكی 

3۲9/676/8۲5۲/8كل كشَر

۲79/768/7۲11/1استاى گلستاى

31/666/7۲18/۲كل كشَر

۲1۲/۰5۲/۲159/8استاى گلستاى

15/715/۲15/9كل كشَر

3۲/۰31/63۲/1استاى گلستاى

1396

1395

درصذ تغييزات 

سال1396 تِ 1395
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 ريستایی   ي شُری خاوًارَای درآمد ي وتایج طرح آمارگیری َسیىٍ

 

 وقاط ريستایی 

دسغذي ًسثت تِ  6/30استاى گلستاى تا افضایص دس  1396تشاي سال  ّاي ساالًِ یک خاًَاس سٍستایی هتَسظ کل ّضیٌِ

 هیلیَى 7/178تِ سلن  1395دسغذ افضایص ًسثت تِ سال  9/13سیال ٍ دس کل کطَس تا  هیلیَى 9/166تِ سلن  1395سال 

ام دس تیي 20دس جایگاُ  ّاي ساالًِ یک خاًَاس سٍستایی سیال سسیذُ است کِ استاى گلستاى اص ًظش هتَسظ کل ّضیٌِ

 (15ٍ  14، 9، ًوَداسّاي 3جذٍل )ّاي کطَس لشاس داسد.  استاى

 1395دسغذ افضایص ًسثت تِ سال  4/31تا  1396دس سال استاى گلستاى  سٍستاییًماط  ّاي خَساکی ٍ دخاًی هیضاى ّضیٌِ

هیلیَى سیال سسیذُ است کِ استاى   6/66تِ  1395دسغذ افضایص ًسثت تِ سال  3/11ٍ کطَس تا  هیلیَى سیال  9/57 تِ سلن

ّاي کطَس لشاس گشفتِ است.  دس تیي استاى ام11دس جایگاُ  سٍستاییًماط  ّاي خَساکی ٍ دخاًی هیضاى ّضیٌِگلستاى اص ًظش 

)جذٍل تاضذ.  دسغذ هی 7/34ّاي ًماط سٍستایی  یًٌِسثت تِ کل ّض استاى سٍستاییًماط  خَساکی ٍ دخاًیّاي  سْن ّضیٌِ

 (11، 9، ًوَداسّاي 3

سلن  1395دسغذ افضایص ًسثت تِ سال  1/30تا  1396دس سال استاى گلستاى  سٍستاییًماط  ّاي غیشخَساکی هیضاى ّضیٌِ

ال تَدُ است کِ استاى هیلیَى سی 2/112سلن  1395دسغذ افضایص ًسثت تِ سال  5/15هیلیَى سیال ٍ دس کل کطَس تا  109

ّاي  سْن ّضیٌِ .لشاس داسدکطَس دس ام 18دس جایگاُ  سٍستاییًماط  ّاي غیشخَساکی هیضاى ّضیٌِگلستاى اص ًظش 

 (11ٍ 9،ًوَداسّاي 3)جذٍل  تاضذ. دسغذ هی 3/65 سٍستاییّاي ًماط  ًسثت تِ کل ّضیٌِ استاى سٍستاییخَساکی ًماط غیش

دّذ کِ تغییشات  ًطاى هی 1395 سال تِ ًسثت 1396دس سال  یک خاًَاس سٍستاییّاي ساالًِ  هتَسظ کل ّضیٌِ ًشخ سضذ

 (15)ًوَداس لشاس داسد. تاى گلستاى اص ایي حیث دس جایگاُ سَم اس ٍاستاى کاّص داضتِ  2دس یص ٍ استاى افضا 29دس آى 

 درصد(-هیلیَى ریال) استاى گلستاى با کشَردر  رٍستاییِ یک خاًَار ًساال ٍ تغییرات  ّا ّسیٌِاًَاع هتَسط  هقایسِ -3جدٍل 

 

 

ِ ّاشزحسال ٍ دخاًیكل ّشیٌ ّشیٌِ غيزخَراكیّشیٌِ خَراكی 

178/766/611۲/۲كل كشَر

166/957/91۰9/۰استاى گلستاى

157/۰59/897/۲كل كشَر

1۲7/944/183/8استاى گلستاى

13/911/315/5كل كشَر

3۰/631/43۰/1استاى گلستاى

1396

1395

درصذ تغييزات 

سال1396 تِ 1395



 

14 

 ريستایی ي شُری خاوًارَای درآمد ي وتایج طرح آمارگیری َسیىٍ

 

 1396در استاى گلستاى ٍ کشَر در سال  رٍستاییٍ  شْرییک خاًَار  ّای ساالًِ ّسیٌِهقایسِ هتَسط  -9ًوَدار 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ّشارریال( 1396ّشیٌِ یک خاًَار رٍستایی در سال هتَسط  )ّشارریال( 1396در سال  ّشیٌِ یک خاًَار شْزیهتَسط 
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 ريستایی   ي شُری خاوًارَای درآمد ي وتایج طرح آمارگیری َسیىٍ

 

 1396 سال در گلستاى شْری خاًَار یک ساالًِ ّای ّسیٌِ ترکیب -11ًوَدار 

 
 

 1396 سال در گلستاى رٍستایی خاًَار یک ساالًِ ّای ّسیٌِ ترکیب -11ًوَدار 
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 ريستایی ي شُری خاوًارَای درآمد ي وتایج طرح آمارگیری َسیىٍ

 

 1396در سال  ّای کشَر استاى شْرییک خاًَار  ّای ساالًِ ّسیٌِهتَسط  -12ًوَدار 

 
 

 1395ًسبت بِ سال  1396سال  ّای کشَر استاى شْرییک خاًَار  ّای ساالًِ تغییرات هتَسط ّسیٌِ -13ًوَدار 
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 ريستایی   ي شُری خاوًارَای درآمد ي وتایج طرح آمارگیری َسیىٍ

 

 1396در سال  ّای کشَر استاى رٍستایییک خاًَار  ّای ساالًِ ّسیٌِهتَسط  -14ًوَدار 

 
 

  1395ًسبت بِ سال  1396سال  ّای کشَر استاى رٍستایییک خاًَار  ّای ساالًِ تغییرات هتَسط ّسیٌِ -15ًوَدار 
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 ريستایی ي شُری خاوًارَای درآمد ي وتایج طرح آمارگیری َسیىٍ

 

 دخاوی ي خًراکی اقالم 

ّاي اغلی ضاهل آسد، سضتِ،  دس استاى گلستاى تشاي گشٍُ 1396ّاي ساالًِ الالم خَساکی ٍ دخاًی سال  هتَسظ ّضیٌِ

لٌذ، ؛ اتخطکثاس ٍ حثَت؛ ّا ّا ٍ سثضي هیَُ ؛ّاي آى ٍ تخن پشًذگاى ٍسدُآضیش ٍ فش؛ گَضت؛ ّاي آى ٍسدُآفشغالت ٍ 

دس ًماط ضْشي تیطتش اص سٍستایی  ّاي خَساکی ّا ٍ سایش تشکیة ّا، چاضٌی ادٍیِ؛ ّا، چاي، لَُْ ٍ کاکائَ ضکش، ضیشیٌی

ذ تاض ّاي اغلی هشتَط تِ ًماط ضْشي دس استاى گلستاى کوتش اص کل کطَس هی ي گشٍُ ّاي ّوِ تَدُ است. دس ضوي، ّضیٌِ

 (17ٍ 16ًوَداسّاي   ،4کٌذ. )جذٍل اها ایي هَضَع تشاي ًماط سٍستایی غذق ًوی

ّاي اغلی آسد، سضتِ،  دّذ، گشٍُ ّاي ساالًِ الالم خَساکی ٍ دخاًی دس ًماط ضْشي ٍ سٍستایی ًطاى هی تشسسی سْن ّضیٌِ

الم خَساکی ٍ دخاًی ًماط ضْشي ٍ ّاي ساالًِ ال تیطتشیي سْن سا دس ّضیٌِ گَضتٍ ّوچٌیي  ّاي آى ٍسدُآفشغالت ٍ 

 سٍستایی استاى داسا ّستٌذ.

 هیلیَى ریال() 1396سال در  گلستاى ٍ کشَر رٍستاییٍ  شْری خَراکی ٍ دخاًی خاًَاراصلی اقالم  ّای هتَسط ّسیٌِ -4جدٍل 

 

 
 

 

استاى گلستاىكل كشَراستاى گلستاىكل كشَر

76/868/766/657/9جوع

ُ ّای آى ٍ فزاٍرد 17/۰16/۰16/814/۰آرد، رشتِ، غالت، ًاى 

15/715/513/913/6گَشت

ٍ تخن پزًذگاى ُ ّای آى  ٍ فزاٍرد 8/36/46/85/1شيز 

ٍ چزتی ّا ۲/6۲/4۲/7۲/4رٍغي ّا 

ٍ سثشی ّا ُ ّا  13/۰1۰/61۰/58/3هيَ

ٍ حثَب 5/۰4/93/83/1خشکثار 

ٍ كاكائَ 6/۲5/55/44/۲قٌذ، شکز، شيزیٌی ّا، چای، قَُْ 

ٍ سایز تزكية ّای خَراكی ِ ّا، چاشٌی ّا  ۲/7۲/7۲/31/8ادٍی

ٍ دخاًی ّا ِ ّا، غذاّای آهادُ  6/75/14/65/8ًَشات

1/61/11/8۲/7دخاًی ّا

رٍستاییشْزی
ٍ دخاًی اقالم اصلی خَراكی 
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 ريستایی   ي شُری خاوًارَای درآمد ي وتایج طرح آمارگیری َسیىٍ

 

 1396سال در  استاى گلستاى شْریًقاط  خَراکی ٍ دخاًیّای  سْن اقالم اصلی ّسیٌِ -16ًوَدار 

 
 

  1396سال در  استاى گلستاى رٍستاییًقاط  خَراکی ٍ دخاًیّای  سْن اقالم اصلی ّسیٌِ -17ًوَدار 
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 ريستایی ي شُری خاوًارَای درآمد ي وتایج طرح آمارگیری َسیىٍ

 

 خًراکیغیر اقالم  

دّذ کِ دس ًماط ضْشي  ًطاى هی 1396استاى گلستاى ٍ کطَس دس سال  غیشخَساکی الالمّاي ساالًِ  همایسِ هتَسظ ّضیٌِ

ّاي اغلی هشتَط تِ ًماط  ي گشٍُ ّاي ّوِ ّاي اغلی تیطتش اص ًماط سٍستایی تَدُ است. دس ضوي، ّضیٌِ ي گشٍُ تشاي ّوِ

 (19ٍ 18ًوَداسّاي  ،5تاضذ. )جذٍل  ضْشي دس استاى گلستاى کوتش اص کل کطَس هی

ّاي اغلی هسکي ٍ حول ٍ ًمل  دّذ، دس ًماط ضْشي استاى، گشٍُ ًطاى هی غیشخَساکیّاي ساالًِ الالم ِ تشسسی سْن ّضیٌ

ّاي ساالًِ الالم  ّاي هسکي ٍ تْذاضت ٍ دسهاى، تیطتشیي سْن سا دس ّضیٌِ ٍ استثاعات ٍ دس ًماط سٍستایی استاى گشٍُ

 داسا ّستٌذ. غیشخَساکی

 هیلیَى ریال( ) 1396در سال  گلستاى ٍ کشَر رٍستاییٍ  شْری غیرخَراکی خاًَار یاصل ّای اقالم هتَسط ّسیٌِ -5جدٍل 

 

 
 
 

 

 

استاى گلستاىكل كشَراستاى گلستاىكل كشَر

۲5۲/8۲11/111۲/۲1۰9/۰جوع

ٍ كفش 13/۲1۲/89/59/4پَشاک 

1۰8/67۰/93۲/7۲9/5هسکي

ٍ خذهات خاًَار 13/316/۲9/88/۰لَاسم، اثاث 

ٍ درهاى 34/935/818/4۲4/3تْذاشت 

ٍ ارتثاطات ٍ ًقل  4۰/939/5۲۲/4۲۰/۰حول 

ٍ خذهات فزٌّگی 9/58/83/53/۰تفزیحات، سزگزهی ّا 

ٍ خذهات هتفزقِ خاًَار 3۲/3۲7/115/914/9كاالّا 

رٍستاییشْزی
اقالم اصلی غيزخَراكی
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 ريستایی   ي شُری خاوًارَای درآمد ي وتایج طرح آمارگیری َسیىٍ

 

 1396سال در  استاى گلستاى شْریًقاط  غیرخَراکیّای  سْن اقالم اصلی ّسیٌِ -18ًوَدار 

 
 

 1396سال در  استاى گلستاى رٍستاییًقاط  غیرخَراکیّای  سْن اقالم اصلی ّسیٌِ -19ًوَدار 
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 ريستایی ي شُری خاوًارَای درآمد ي وتایج طرح آمارگیری َسیىٍ

درآمد ساالوٍ خاوًار در متًسط 

6931سال   
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 ريستایی   ي شُری خاوًارَای درآمد ي وتایج طرح آمارگیری َسیىٍ

 

 6931درآمد ساالوٍ خاوًار در سال متًسط  -ج

افتادُ ٍ یا اص عشیك هٌاتغ  کاستواهی ٍجَُ ٍ اسصش کاالّایی است کِ دس تشاتش کاس اًجام ضذُ یا سشهایِ تِ  ،درآمد

گشفتِ تاضذ. دس ایي عشح اًَاع )حمَق تاصًطستگی، دسآهذّاي اًتمالی ٍ ...( دس صهاى آهاسي هَسد ًظش تِ خاًَاس تؼلك دیگش 

  : هذّاي خالع تِ ضشح صیش استدسآ

تخص ػوَهی ضاهل  دسآهذ تواهی اػضاي ضاغل هضد ٍ حمَق تگیش خاًَاس دس بگیری عمومی: از مسد و حقوق درآمد

 تاضذ. دسیافتی ّاي هستوش ٍ غیشهستوش پَلی ٍ غیشپَلی پس اص کسش هالیات ٍ تاصًطستگی هی

ًَاس دس تخص تؼاًٍی ضاهل دسآهذ تواهی اػضاي ضاغل هضد ٍ حمَق تگیش خا بگیری تعاونی: از مسد و حقوق درآمد

 تاضذ. ّاي پَلی ٍ غیشپَلی پس اص کسش هالیات ٍ تاصًطستگی هی دسیافتی

دسآهذ تواهی اػضاي ضاغل هضد ٍ حمَق تگیش خاًَاس دس تخص خػَغی کِ  بگیری خصوصی: از مسد و حقوق درآمد

 .تاضذ ضاهل هضد ٍ حمَق ٍ هضایاي هستوش ٍ غیشهستوش پَلی ٍ غیشپَلی پس اص کسش هالیات ٍ تاصًطستگی هی

ص کطاٍسصي تػَست کاسفشها ٍ یا کاسکي هستمل دسآهذ افشادي اص خاًَاس کِ دس تخ از مشاغل آزاد کشاورزی: درآمد

 ضَد. ّاي ضغلی تؼٌَاى دسآهذ خالع اص هطاغل آصاد کطاٍسصي تلمی هی کٌٌذ، پس اص کسش ّضیٌِ کاس هی

دسآهذ افشادي اص خاًَاس کِ تػَست کاسفشها یا کاسکي هستمل، دس هطاغل آصاد  از مشاغل آزاد غیرکشاورزی: مددرآ

 ضَد. ّاي ضغلی، تؼٌَاى دسآهذ خالع اص هطاغل غیشکطاٍسصي هٌظَس هی لٌذ، پس اص کسش ّضیٌِغیشکطاٍسصي تِ کاس هطغَ

غال اػضاي خَد دسیافت کشدُ است، تواهی ٍجَُ ٍ اسصش کاالّایی کِ خاًَاس اص عشیمی غیش اص اضت درآمدهای متفرقه:

 ضًَذ. ٍ غیشُ جضٍ دسآهذّاي هتفشلِ هحسَب هیي اهَال هٌمَل ٍ غیشهٌمَل، حمَق تاصًطستگی، دسیافتی یاساًِ هاًٌذ اجاسُ
 1396در سال  استاى گلستاى ٍ کشَر رٍستاییٍ  شْریدرآهدی ساالًِ یک خاًَار هتَسط اقالم  -6جدٍل 

 

هتفزقِ

هتفزقِغيز كشاٍرسیكشاٍرسیخصَصیتعاًٍیعوَهی

366/849/1۰/176/84/354/7181/7كل كشَر

311/854/8۰/643/۲13/453/8146/۰استاى گلستاى

۲۰1/811/5۰/۲47/738/9۲5/۲78/4كل كشَر

191/81۰/8۰/34۰/۰34/۰۲8/877/9استاى گلستاى

هشاغل آساد

شْزی

رٍستایی

درآهذ كلشزح
حقَق تگيزی



 

24 

 ريستایی ي شُری خاوًارَای درآمد ي وتایج طرح آمارگیری َسیىٍ

 

دسغذي تِ  8/46، پس اص دسآهذّاي هتفشلِ تا سْن 1396ّاي دسآهذي دس ًماط ضْشي سال  تشیي سْن گشٍُ تیص

 (20ًوَداس ٍ  6جذٍل دسغذ تؼلك داسد. ) 6/17تگیشي ػوَهی تا سْن  حمَق

دسغذي تِ  6/40، پس اص دسآهذّاي هتفشلِ تا سْن 1396ّاي دسآهذي دس ًماط سٍستایی سال  تشیي سْن گشٍُ تیص

 (21ًوَداس ٍ  6جذٍل دسغذي اص هتَسظ کل الالم دسآهذي تؼلك داسد. ) 8/20تگیشي دس تخص خػَغی تا سْن  حمَق

کل سیال ٍ هیلیَى  8/311دسغذ افضایص ًسثت تِ سال گزضتِ تِ  9/23ضْشي استاى گلستاى تا  ِساالً هتَسظ دسآهذ

اص  گلستاى سسیذُ است کِ استاى 1396دس سال  هیلیَى سیال  8/366تِ  1395دسغذ افضایص ًسثت تِ سال  6/15کطَس تا 

 (23ٍ  22 ّايًوَداس، 7جذٍل کطَس لشاس داسد. ) ام18ایي حیث دس جایگاُ 

 دستغییشات دّذ کِ ایي  ًطاى هی( 1395) لثل سال تِ ًسثت 1396دس سال  هتَسظ دسآهذ یک خاًَاس ضْشي سضذ همایسِ

 (23ام کطَس لشاس داسد. )ًوَداس 4 استاى گلستاى اص ایي حیث دس جایگاُ ٍ تَدُ است یطیافضا ّا استاىّوِ 

 8/191تِ  (1395) گزضتِدسغذ افضایص ًسثت تِ سال  5/16تا  1396دس سال سٍستایی استاى گلستاى ساالًِ هتَسظ دسآهذ

 ام کطَس19جایگاُ دست یافت تا  هیلیَى سیال 8/201تِ سال گزضتِ تِ  دسغذ افضایص ًسثت 1/14هیلیَى سیال ٍ کطَس تا 

 (25ٍ  24ّاي ًوَداس، 7جذٍل ) .تِ استاى گلستاى تؼلك گیشد

دّذ کِ ایي  ًطاى هی( 1395) لثل سال تِ ًسثت 1396دس سال  هتَسظ کل دسآهذ یک خاًَاس سٍستایی سضذ همایسِ

 (25)ًوَداس ام لشاس داسد. 11تاى گلستاى اص ایي حیث دس جایگاُ کِ اس است داضتِ یصافضا ّا دستواهی استاىتغییشات 

 درصد(-هیلیَى ریال) استاى گلستاى با کشَردر  رٍستاییٍ  شْری خاًَارِ ًساال ٍ تغییرات درآهدهتَسط  هقایسِ -7جدٍل 

 

 

 

گلستاىكشَرگلستاىكشَر

1396366/8311/8۲۰1/8191/8

1395317/۲۲51/6176/9164/7

درصذ تغييزات سال 

1396 ًسثت تِ 1395
15/6۲3/914/116/5

رٍستاییشْزی
سال
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 ريستایی   ي شُری خاوًارَای درآمد ي وتایج طرح آمارگیری َسیىٍ

 

 1396سال در  استاى گلستاى شْری ًقاط درآهدیسْن اقالم  -21ًوَدار 

 
 

 1396سال در  استاى گلستاى رٍستاییًقاط  درآهدیسْن اقالم  -21ًوَدار 
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 ريستایی ي شُری خاوًارَای درآمد ي وتایج طرح آمارگیری َسیىٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1396ّای کشَر در سال  استاى شْریهتَسط درآهد ساالًِ ًقاط  -22ًوَدار 

 

  )ّشارریال(1396درآهذ یک خاًَار رٍستایی در سال هتَسط  )ّشارریال(1396درآهذ یک خاًَار شْزی در سال هتَسط 



 
27 

 ريستایی   ي شُری خاوًارَای درآمد ي وتایج طرح آمارگیری َسیىٍ

 

  1395ًسبت بِ سال  1396ّای کشَر سال  استاى شْری هتَسط درآهد ساالًِ ًقاط رشد -23ًوَدار 

 
 

 1396ّای کشَر در سال  استاى رٍستاییهتَسط درآهد ساالًِ ًقاط  -24ًوَدار 
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 ريستایی ي شُری خاوًارَای درآمد ي وتایج طرح آمارگیری َسیىٍ

 

  1395ًسبت بِ سال  1396ّای کشَر سال  استاى شْریهتَسط درآهد ساالًِ ًقاط  رشد -25ًوَدار 
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 ريستایی   ي شُری خاوًارَای درآمد ي وتایج طرح آمارگیری َسیىٍ

کىىدگان لًازم عمدٌ سُم مصرف

 زودگی ي تسُیالت عمدٌ مسکه
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 ريستایی ي شُری خاوًارَای درآمد ي وتایج طرح آمارگیری َسیىٍ

 

 کىىدگان لًازم عمدٌ زودگی ي تسُیالت عمدٌ مسکه سُم مصرف -د

یک خاًَاس  تسْیالت ػوذُ هسکيٍ   لَاصم ػوذُ صًذگیًتایج سْن استاى گلستاى ٍ کطَس دس خػَظ استفادُ کٌٌذگاى اص 

 .آهذُ است 9ٍ  8ّاي  دس جذٍل 1396ضْشي ٍ سٍستایی دس سال 

 1396در  سال  ٍ کشَر  در استاى رٍستاییٍ  شْریکٌٌدگاى از لَازم عودُ زًدگی  سْن استفادُ -8جدٍل 

 

استاى گلستاىكل كشَراستاى گلستاىكل كشَر

5۰/5544/81۲9/55۲6/17اتَهثيل شخصی

16/۰818/37۲9/7735/83هَتَر سيکلت

1۲/۰۲13/197/618/93دٍچزخِ

47/۲751/7۲3۲/9637/7۰چزخ خياطی

5/191/393/611/۲6رادیَ

ٍ پخش صَت 9/146/985/461/53رادیَ ضثط، ضثط 

ٍ سفيذ ۰/47۰/3۲۰/86۰/۲9تلَیشیَى سياُ 

97/8۰98/3995/5996/38تلَیشیَى رًگی

۲1/۰31۲/3۲13/818/61فزیشر

38/834۲/۲656/۲455/۰۲یخچال

63/۲46۰/۲۲45/۲۲46/۲۲یخچال فزیشر

98/8699/4497/9998/66اجاق گاس

ٍ تزقی 9۰/9583/6۰64/6۲63/64جار

86/۲877/4353/9۲5۰/51هاشيي لثاسشَیی

DVD ٍ VCD  ،َ36/۰1۲7/8۲۲۰/7۰16/۲5اًَاع ٍیذئ

37/8135/۲۲1۲/6313/4۰رایاًِ

95/6495/3789/4493/59تلفي ّوزاُ

39/7797/385۰/۲395/67پٌکِ

4/7۲۰/164/881/۰5كَلز آتی هتحزک

۲/55۰/۲94/34۰/۰۰كَلز گاسی هتحزک

7/۲73/96۰/33۰/۲7هاشيي ظزفشَیی

ٍ فزّای ّالَصى دار 1۲/375/781/91۰/۲۲ هایکزٍٍیَ 

ِ ّا ّشیٌ
رٍستاییشْزی
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 ريستایی   ي شُری خاوًارَای درآمد ي وتایج طرح آمارگیری َسیىٍ

 

 1396در  سال  ٍ کشَر  در استاى رٍستایی ٍ شْریسْن استفادُ کٌٌدگاى از تسْیالت عودُ هسکي  -9جدٍل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

استاى گلستاىكل كشَراستاى گلستاىكل كشَر

ِ كشی 99/711۰۰/۰۰94/5497/51آب لَل

1۰۰/۰۰1۰۰/۰۰99/9۲1۰۰/۰۰تزق

ِ كشی 94/۰71۰۰/۰۰64/849۰/3۲گاس لَل

99/1998/7193/۰19۰/78حوام

61/43۰/۰۰34/۰۰۰/98كَلز آتی ثاتت

74/716۰/1748/6947/75تلفي

5/36۰/۰۰۰/۰7۰/۰۰حزارت هزكشی )شَفاص(

98/6397/6۰91/3491/8۲آشپشخاًِ

۰/47۰/۰۰۰/۰3۰/۰۰تزٍدت هزكشی

53/7545/79۲3/3417/34ایٌتزًت

6/98۰/66۰/15۰/14پکيج

18/۰88۲/61۲۰/6163/37كَلز گاسی ثاتت

43/54۰/۰۰1/13۰/۰۰شثکِ فاضالب شْزی

ّشیٌِ ّا
رٍستاییشْزی
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 ريستایی ي شُری خاوًارَای درآمد ي وتایج طرح آمارگیری َسیىٍ

وسثت درآمد تٍ تررسی شاخص 

 َسیىٍ
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 ريستایی   ي شُری خاوًارَای درآمد ي وتایج طرح آمارگیری َسیىٍ

 

 وسثت درآمد تٍ َسیىٍتررسی شاخص  -ٌ

کٌذ تا تَاى خشیذ ٍ هیضاى سفاُ خاًَاسّا دس ًماط ضْشي ٍ سٍستایی تْتش دیذُ ضَد. ٍلتی ایي  ایي ضاخع کوک هی

تش ضذُ است کِ اص ػَاهل  ّاي ساالًِ خاًَاس اص هتَسظ دسآهذ خاًَاس تیص ًسثت کوتش اص یک تاضذ یؼٌی هتَسظ ّضیٌِ

دس ستثِ  11/1دس ًماط ضْشي تا ًشخ ّضیٌِ  تِ دسآهذًظش ضاخع ًسثت  تَاًذ تاثیش گشفتِ تاضذ. استاى گلستاى اص تسیاسي هی

 (26)ًوَداسام کطَس لشاس داسد. 15دس جایگاُ  15/1ام کطَس ٍ دس ًماط سٍستایی تا ًشخ 18

ٍ کوتشیي  59/1ٍ دس ًماط سٍستایی تِ استاى لن تا  30/1تشیي هیضاى ایي ضاخع دس ًماط ضْشي تِ استاى کشهاى تا  تیص

تؼلك گشفتِ  83/0ٍ دس ًماط سٍستایی تِ استاى خشاساى سضَي تا ًشخ  01/1س ًماط ضْشي تِ استاى کشهاًطاُ تا ًشخ آى د

 (27)ًوَداستاضذ.  هی 13/1تا  11/1است. ایي ضاخع دس کل کطَس تشاي ًماط ضْشي ٍ سٍستایی تِ تشتیة تشاتش 

 )درصد( 1396َر در سال ی کشّا استاى شْریًسبت درآهد بِ ّسیٌِ در خاًَار  -26ًوَدار 

 
 

 

 

 



 

34 

 ريستایی ي شُری خاوًارَای درآمد ي وتایج طرح آمارگیری َسیىٍ

 

 )درصد( 1396کشَر در سال  یّا استاى رٍستاییًسبت درآهد بِ ّسیٌِ در خاًَار  -27ًوَدار 

 
 

 

 


