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 روستایی و شهری خانوارهای درآمد و نتایج طرح آمارگیری هزینه

 مقدمه :

هاي شاخص حاسبهم هدف با و ریزانبرنامه نیاز اساس بر ،روستاییهزینه و درآمد خانوارهاي شهري و  آمارگیري طرح

هدف كلي . ستا شده طراحی آنها تغییرات هاي خوراکی و دخانی وهاي غیرخوراکی و هزینههزینه جمله از هزینه زندگی

رآورد ، غيرخوراكي و درآمد خانوارها و نيز بو دخاني هاي كل، خوراكيي ميانگين هزينهبرآورد ساالنه، اين طرح

 است. هابه تفکيک استانكشور و كل  و روستايي ها در سطح مناطق شهريي اين ميانگينتغييرات ساالنه

 

 ها : خالصه یافته

 2/393و در کل کشور  )میلیون ریال( 4/327در استان گلستان هاي ساالنه يک خانوار شهري متوسط كل هزينه 

هاي ل هزينهمتوسط كکشور قرار گرفته است.  ام17حیث در جایگاه  باشد که استان گلستان از اینمی )میلیون ریال(

ن استان را در است که ای )میلیون ریال( 5/214و در کل کشور  )میلیون ریال( 9/211 يک خانوار روستاييساالنه 

 قرار داده است. ام کشور18جایگاه 

 میلیون  7/298 و در کل کشور ن ریال()میلیو 0/247استان گلستان در  هاي غيرخوراكي نقاط شهريمتوسط هزينه(

هاي غيرخوراكي متوسط هزينهگرفته است.  کشور قرار ام16ز این حیث در جایگاه باشد که استان گلستان امی ریال(

 استان گلستان هاست ک )میلیون ریال( 2/134و در کل کشور  )میلیون ریال( 6/136استان گلستان  در نقاط روستايي

 کشور قرار دارد. ام15در جایگاه 

 5/94و در کل کشور  یلیون ریال()م 4/80استان گلستان  براي در نقاط شهري هاي خوراكي و دخانيمتوسط هزينه 

هاي ينهمتوسط هزکشور قرار گرفته است.  ام25 یث در جایگاهحباشد که استان گلستان از این می )میلیون ریال(

 میلیون ریال() 2/80و در کل کشور  )میلیون ریال( 3/75استان گلستان  براي خوراكي و دخاني در نقاط روستايي

 قرار داده است. ام21که این استان را در جایگاه است 

 ریال( میلیون ) 9/434ریال( و در کل کشور میلیون )  0/381گلستان  در استان متوسط درآمد ساالنه خانوار شهري

 3/237لستان گدر استان  متوسط درآمد ساالنه خانوار روستايي. گرفتقرار  13جایگاه است که استان گلستان در 

 گرفته است.  قرار 16باشد و استان گلستان در جایگاه ریال( میمیلیون ) 1/233ریال( و در کل کشور میلیون )
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 اين شاخصنرخ  است. میزان 11/1و کشور  16/1استان گلستان برابر با  براي نسبت درآمد به هزينه در نقاط شهري 

شاخص نسبت  است. استان گلستان در 09/1کشور کل و در  12/1براي استان گلستان برابر با  نقاط روستاييدر 

 .داردقرار هاي کشور در بین استان 16و در نقاط روستایی در جایگاه  10جایگاه در در نقاط شهري  درآمد به هزینه

 ان ن گلستاستاو روستایی در مناطق شهري  شاخص سنجش نابرابري درآمد يا ثروت( مقدار ضريب جيني )يا همان

 4در نقاط شهري و  6باشد که از این حیث، استان گلستان در جایگاه می 3488/0و  3726/0 ترتیببه  1397در سال 

. هاي کشور(تاناستان از نظر شکاف درآمدي در بین اسو هفتمین ومین به ترتیب س). قرار دارددر نقاط روستایی 

 باشد.می 3595/0و  3940/0میزان این شاخص در کل کشور براي نقاط شهري و روستایی به ترتیب برابر 
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 و هاهزینه متوسط ساله 41 روند

خانوار ساالنه درآمد  
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 النه خانوارها و درآمد ساساله متوسط هزینه 14روند  -الف

شود. کاال یا ده مییا هدیه به دیگران نامی ءارزش کاال یا خدمت تهیه شده توسط خانوار به منظور مصرف اعضا هزینه،

ار ها( در اختیر رایگان )سازماناز محل کسب و به طو یق خرید، تولید خانگی، دادن خدمتتواند از طرخدمت تهیه شده می

 شود.ورد شده و جزو هزینه منظور میآخانوار قرار گیرد که بصورت پولی بر

 هاي خوراكي و دخاني با متوسطمتوسط هزينه جمعحاصل  : يا روستايي( شهري) هاي ساالنه خانوارمتوسط هزينه

 باشد.مي يا روستايي( شهري)خانوار  يک يهاي غيرخوراكي ساالنههزينه

بع دیگر طریق منا یا از افتاده و تمامی وجوه و ارزش کاالهایی است که در برابر کار انجام شده یا سرمایه به کار ،درآمد

 گرفته باشد.ی، درآمدهاي انتقالی و ...( در زمان آماري مورد نظر به خانوار تعلق )حقوق بازنشستگ

 باشد : ها و درآمد ساالنه یک خانوار شهري و روستایی استان و کشور حاوي نکات ذیل میساله هزینه 14روند 

  لستان و کشور گسال در استان  14یک خانوار شهري و روستایی در طی این روند افزايشي متوسط هزينه ساالنه

 (2 و 1نمودارهاي ) (.1393و  1387هاي در سال گلستان )بجز نقاط روستایی استان

 ور.کل کش یک خانوار )شهري و روستایی( استان گلستان نسبت به متوسط هزينه ساالنه همواره كمتر بودن 

 (2و  1نمودارهاي )

 اصله بین تان )فیک خانوار روستایی نسبت به خانوار شهري استان گلس متوسط هزينه ساالنه همواره كمتر بودن

 (3 نمودار)باشد(. هزینه شهري و روستایی، هرساله در حال افزایش می

 تان و کشور سال در استان گلس 14یک خانوار شهري و روستایی طی این  روند افزايشي متوسط درآمد ساالنه

 (5 و 4نمودارهاي ) (.1387 ،1385هاي وستایی استان در سالرو نقاط  1392 )بجز نقاط شهري استان در سال

 ر کل کشو یک خانوار )شهري و روستایی( استان گلستان نسبت به ساالنه متوسط درآمد همواره كمتر بودن

 (5و  4هاي نمودار) (.1397و  1389 ،1388، 1384هاي سالو نقاط روستایی  1139بجز نقاط شهري سال )

 فاصله )تان. یک خانوار روستایی نسبت به خانوار شهري استان گلس همواره كمتر بودن متوسط درآمد ساالنه

 (6 نمودار)باشد(. بین درآمد شهري و روستایی، هرساله در حال افزایش می
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 درآمد  متوسط یک خانوار )شهري و روستایی( استان گلستان نسبت به متوسط هزينه ساالنه همواره كمتر بودن

 (8و  7هاي نمودار) ساالنه.

 

 (میلیون ریال) - استان گلستان با کشور روستاییو  شهریه یک خانوار نساال درآمدو  هزینهانواع متوسط  روند مقایسه -1دول ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گلستانكشورگلستانكشورگلستانكشورگلستانكشورگلستانكشورگلستانكشورگلستانكشورگلستانكشور

1384۵۹/۲44/۲14/311/44۵/۰3۲/8۵3/۷4۷/13۷/۵۲8/۹14/31۰/۰۲3/۲18/۹34/۵41/3

138۵۶۷/3۵1/۹1۵/۲1۲/۶۵۲/13۹/3۶۵/۵۵۲/841/۶33/۶1۵/۵11/8۲۶/1۲1/83۹/13۷/8

138۶81/3۵۷/418/۲1۵/1۶3/14۲/3۷8/۰۶۰/448/۷4۰/۵18/۲14/۹3۰/۵۲۵/۶4۷/14۶/3

138۷۹4/۲۷4/۶۲1/41۹/۵۷۲/۹۵۵/۲88/۲۷۹/3۵3/۶3۷/۰۲۰/۹1۵/۰3۲/۷۲۲/۰48/44۰/8

1388۹۹/۲۷۹/۹۲۲/۵1۷/۹۷۶/۷۶۲/۰۹3/۶8۲/۹۵۹/34۷/3۲1/۹1۶/33۷/33۰/۹۵۲/4۵۲/۵

138۹113/۷۹۵/4۲۶/۲۲۲/۷8۷/۵۷۲/۶1۰۶/۲1۰۰/۶۶8/۵۵۶/1۲۶/1۲۰/۰4۲/33۶/1۵۹/3۶۰/۵

13۹۰13۲/۷11۰/۷3۲/8۲۹/11۰۰/۰81/۶13۰/31۲1/۷84/۰۶۹/۲3۲/۹۲۷/3۵1/۰41/۹۷۹/۷۷8/۶

13۹11۶4/31۲8/۰44/۶3۷/۵11۹/۷۹۰/۵1۶۷/۲1۷۶/11۰۹/۲8۶/34۶/83۵/1۶۲/4۵1/۲1۰1/3۹8/۰

13۹۲۲۰۶/۰14۹/۹۵۵/۰44/31۵1/۰1۰۵/۷۲۰4/۵1۷3/81۲۹/۶1۰۷/۶۵۶/14۷/1۷3/۵۶۰/۵1۲1/111۹/۲

13۹3۲34/۹1۶۷/۵۵8/144/۰1۷۶/۷1۲3/۵۲41/3۲۰1/8138/۵1۰۵/۰۵۷/۰38/۹81/۵۶۶/113۹/11۲۰/8

13۹4۲۶۲/41۹3/۶۶۲/448/4۲۰۰/۰14۵/۲۲۷8/۹۲۲۲/۹14۷/۰1۲1/4۵۷/84۷/38۹/۲۷4/11۶1/۰14۵/4

13۹۵۲84/8۲11/۹۶۶/۶۵۲/1۲18/۲1۵۹/831۷/۲۲۵1/۶1۵۶/۹1۲۷/8۵۹/844/1۹۷/183/81۷۶/۹1۶4/۷

13۹۶3۲۹/۵۲۷۹/۷۷۶/8۶8/۶۲۵۲/8۲11/13۶۶/8311/81۷8/۷1۶۶/۹۶۶/۵۵۷/۹11۲/۲1۰۹/۰۲۰1/81۹1/8

13۹۷3۹3/۲3۲۷/4۹4/۵8۰/4۲۹8/۷۲4۷/۰434/۹381/۰۲14/۵۲11/۹8۰/۲۷۵/3134/۲13۶/۶۲33/1۲3۷/3

روستایی

سال

شهری

درآمد غيرخوراكیخوراكی و دخانیهزینه كل درآمدغيرخوراكیخوراكی و دخانیهزینه كل
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 شورکاستان گلستان و  شهریکل ساالنه یک خانوار  هایهزینهمقایسه روند متوسط  -1نمودار 

 
 

 و کشور استان گلستان روستاییکل ساالنه یک خانوار  هایهزینهمقایسه روند متوسط  -2نمودار 
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 لستان گاستان  روستاییو  شهریکل ساالنه یک خانوار  هایهزینهمقایسه روند متوسط  -3نمودار 

 
 

 استان گلستان و کشور شهریساالنه یک خانوار  درآمدمقایسه روند  -4نمودار 
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 استان گلستان و کشور روستاییساالنه یک خانوار  درآمدمقایسه روند  -5نمودار 

 
 

 استان گلستان  روستاییو  شهریساالنه یک خانوار  درآمدمقایسه روند  -6نمودار 
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 استان گلستان  شهریساالنه یک خانوار  درآمدو  هزینهمتوسط مقایسه روند  -7نمودار 

 
 

 استان گلستان  روستاییساالنه یک خانوار  درآمدو  هزینهمتوسط مقایسه روند  -8نمودار 
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یک های ساالنه هزینهمتوسط 

7139خانوار در سال   
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 1397خانوار در سال یک های ساالنه هزینهمتوسط  -ب

 شهری نقاط 

درصدي نسبت به سال  0/17فزایش ااستان گلستان با در  1397براي سال  خانوار شهريهاي ساالنه یک متوسط کل هزینه

ال ری میلیون 26/393به رقم  1396درصد افزایش نسبت به سال  3/19و در کل کشور با  ریال میلیون 4/327به رقم  1396

هاي اندر بین است ام17در جایگاه  نوار شهريهاي ساالنه یک خامتوسط کل هزینهاستان گلستان از نظر که رسیده است 

 (10، 9، نمودارهاي 2جدول ) .کشور قرار دارد

دهد که نشان می( 1396) قبل سال به نسبت 1397در سال  یک خانوار شهريهاي ساالنه متوسط کل هزینه میزان تغییرات

 (11نمودار )ارد. دام قرار 18ین حیث در جایگاه تان گلستان از ااس و هاي کشور افزایش داشتهاین تغییرات در تمامی استان

 

 درصد(-میلیون ریال) استان گلستان با کشوردر  شهریه یک خانوار نساال و تغییرات هاهزینهانواع متوسط  مقایسه -2جدول 

 
 

 4/80 ،1396درصد افزایش نسبت به سال  0/17با  1397تان گلستان در سال هاي خوراکی و دخانی نقاط شهري اسهزینه

لستان از نظر استان گ .است بودهمیلیون ریال  5/94 ،1396درصد افزایش نسبت به سال  1/23میلیون ریال و کشور با 

هاي خوراکی هاي کشور قرار گرفته است. سهم هزینهبین استان ام در25هاي خوراکی و دخانی نقاط شهري در جایگاه هزینه

 (14 و 9نمودارهاي  ،2 جدول) باشد.درصد می 5/24 ،استان نقاط شهري خانوارهاي هاينسبت به کل هزینه و دخانی

 0/247رقم  1396درصد افزایش نسبت به سال  0/17با  1397در سال نقاط شهري استان گلستان  هاي غیرخوراکیهزینه

میلیون ریال بوده است که استان  7/298رقم  1396درصد افزایش نسبت به سال  2/18میلیون ریال و در کل کشور با 

خوراکی هاي غیرسهم هزینه .قرار داردکشور در ام 16در جایگاه  نقاط شهري هاي غیرخوراکیمیزان هزینهگلستان از نظر 

 (14و  9، نمودارهاي 2 جدول)باشد. درصد می 5/75 در استان برابر شهرينقاط  هاي خانوارهاينسبت به کل هزینه

هزینه غيرخوراكیهزینه خوراكی و دخانیكل هزینه هاشرحسال

3۲۹/۶۷۶/8۲۵۲/8كل كشور

۲۷۹/۷۶8/۷۲11/1استان گلستان

3۹3/۲۹4/۵۲۹8/۷كل كشور

3۲۷/48۰/4۲4۷/۰استان گلستان

1۹/3۲3/118/۲كل كشور

1۷/۰1۷/۰1۷/۰استان گلستان

13۹۶

13۹۷

درصد تغييرات 

سال13۹۷ به 13۹۶
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 نقاط روستایی 

درصدي نسبت به  0/27ستان گلستان با افزایش ادر  1397براي سال  هاي ساالنه یک خانوار روستاییمتوسط کل هزینه

 میلیون 5/214 به رقم 1396درصد افزایش نسبت به سال  0/20ریال و در کل کشور با  میلیون 9/211به رقم  1396سال 

ر بین دام 18در جایگاه  هاي ساالنه یک خانوار روستاییرسیده است که استان گلستان از نظر متوسط کل هزینهریال 

 (12، 9، نمودارهاي 3جدول )هاي کشور قرار دارد. استان

دهد که نشان می 1396 الس به نسبت 1397در سال  یک خانوار روستاییهاي ساالنه متوسط کل هزینه میزان تغییرات

 (13نمودار ) قرار دارد. 8تان گلستان از این حیث در جایگاه اس و تمامی استانها افزایشی بودهتغییرات آن در 

 د(درص-ن ریالمیلیو) استان گلستان با کشوردر  روستاییه یک خانوار نساال و تغییرات هاهزینهانواع متوسط  مقایسه -3جدول 

 

به رقم  1396فزایش نسبت به سال ادرصد  1/03با  7139استان گلستان در سال  دخانی نقاط روستاییهاي خوراکی و هزینه

ست که استان امیلیون ریال رسیده   2/80به  1396درصد افزایش نسبت به سال  5/20میلیون ریال و کشور با   3/75

هاي کشور قرار گرفته است. ام در بین استان21ه ر جایگاد هاي خوراکی و دخانی نقاط روستاییگلستان از نظر میزان هزینه

باشد. درصد می 5/53یی هاي نقاط روستاهزینه استان نسبت به کل هاي خوراکی و دخانی نقاط روستاییسهم هزینه

 (15و  9، نمودارهاي 3جدول)

 6/136رقم  1396ش نسبت به سال درصد افزای 3/25با  1397در سال استان گلستان  روستایینقاط  هاي غیرخوراکیهزینه

ست که استان امیلیون ریال بوده  2/134رقم  1396درصد افزایش نسبت به سال  6/19میلیون ریال و در کل کشور با 

هاي سهم هزینه .رار داردقکشور در ام 15در جایگاه  روستایینقاط  هاي غیرخوراکیمیزان هزینهگلستان از نظر 

 (15و  9، نمودارهاي 3جدول) باشد.درصد می 5/46 استان برابر روستایی خانوارهاي هايت به کل هزینهنسبخوراکی غیر

هزینه غيرخوراكیهزینه خوراكی و دخانیكل هزینه هاشرحسال

1۷8/۷۶۶/۶11۲/۲كل كشور

1۶۶/۹۵۷/۹1۰۹/۰استان گلستان

۲14/۵8۰/۲134/۲كل كشور

۲11/۹۷۵/313۶/۶استان گلستان

۲۰/۰۲۰/۵1۹/۶كل كشور

۲۷/۰3۰/1۲۵/3استان گلستان

13۹۶

13۹۷

درصد تغييرات 

سال13۹۷ به 13۹۶
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 7139ستان و کشور در سال در استان گل روستاییو  شهرییک خانوار  های ساالنههزینهمقایسه متوسط  -9نمودار 

 
 

 

 

 
 

 

 13۹۷هزینه یک خانوار روستایی در سال متوسط  13۹۷یک خانوار شهری در سال هزینه متوسط 



 
15 

 روستایی   و شهری خانوارهای درآمد و نتایج طرح آمارگیری هزینه

 7391در سال  های کشوراستان شهرییک خانوار  های ساالنههزینهمقایسه متوسط  -10نمودار 

 
 

 1396نسبت به سال  7391سال  های کشوراستان شهرییک خانوار  های ساالنهتغییرات متوسط هزینهمقایسه  -11نمودار 
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 7139ال در س های کشوراستان روستایییک خانوار  های ساالنههزینهمقایسه متوسط  -12نمودار 

 
 

  1396نسبت به سال  7139سال  های کشوراستان روستایییک خانوار  های ساالنهتغییرات متوسط هزینهمقایسه  -13نمودار 
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 7139 سال در گلستان شهری خانوار یک ساالنه هایهزینه ترکیب -14نمودار 

 
 

 7139 سال در گلستان روستایی خانوار یک ساالنه هایهزینه ترکیب -15نمودار 
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 دخانی و خوراکی اقالم 

ر در سال هاي ساالنه اقالم خوراکی و دخانی خانوارهاي شهري و روستایی استان گلستان و کشومقایسه متوسط هزینه

هاي اصلی گوشت و خشکبار و حبوب هاي خانوارهاي روستایی استان گلستان در گروهنشان می دهد که هزینه 1397

هاي زینهدر گروه اصلی خشکبار و حبوب ه گلستان تنها که خانوارهاي شهري استانبیشتر از کشور بوده است در حالی

 اند. بیشتري نسبت به کشور داشته

باشد اما ی میهاي ساالنه اقالم خوراکی و دخانی خانوارهاي شهري بیشتر از روستایبا توجه به اینکه متوسط کل هزینه

ها و نوشابه ها، غذاهاي آماده و ها و چربین، گوشت،روغهاي آنوردهآفرهاي اصلی آرد، رشته، غالت و هاي گروههزینه

 (4جدول یشتر از خانوارهاي شهري بوده است. )بها در خانوارهاي روستایی دخانی

هاي اصلی گوشت، دهد، گروههاي ساالنه اقالم خوراکی و دخانی در نقاط شهري و روستایی نشان میبررسی سهم هزینه

 هاي ساالنه اقالمها بترتیب بیشترین سهم را در هزینهمچنین میوه ها و سبزيو ه هاي آنوردهآفرآرد، رشته، غالت و 

 (17و  16نمودارهاي اند. )خوراکی و دخانی نقاط شهري و روستایی استان دارا بوده

 ریال(میلیون ) 7139سال در  ورگلستان و کش روستاییو  شهری خوراکی و دخانی خانواراصلی اقالم  هایمتوسط هزینه -4جدول 

 

استان گلستانكل كشوراستان گلستانكل كشور

۹4/۵8۰/48۰/۲۷۵/3جمع

1۹/۰14/81۹/۰1۵/۶آرد، رشته، غالت، نان و فراورده های آن

1۹/۷1۷/۹1۶/۹18/3گوشت

1۰/38/۲8/۰۷/۰شير و فراورده های آن و تخم پرندگان

3/13/۰3/33/۲روغن ها و چربی ها

1۷/۶13/۶13/۵1۰/8ميوه ها و سبزی ها

۵/1۵/44/۰4/4خشکبار و حبوب

۷/3۶/4۶/۵۵/3قند، شکر، شيرینی ها، چای، قهوه و كاكائو

3/۷3/۵3/۲3/1ادویه ها، چاشنی ها و سایر تركيب های خوراكی

8/۶۷/۶۵/۹۷/۷نوشابه ها، غذاهای آماده و دخانی ها

روستاییشهری
اقالم اصلی خوراكی و دخانی
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 7139سال در  اناستان گلست شهرینقاط  خوراکی و دخانیهای سهم اقالم اصلی هزینه -16نمودار 

 
 

  7139سال در  لستاناستان گ روستایینقاط  خوراکی و دخانیهای سهم اقالم اصلی هزینه -17نمودار 
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 خوراکیغیر اقالم  

 1397لستان و کشور در سال استان گ خانوارهاي شهري و روستایی غیرخوراکی اقالمهاي ساالنه مقایسه متوسط هزینه

بوده است  غیرخوراکی خانوارهاي شهري استان گلستان کمتر از کشور اقالمهاي ساالنه دهد که متوسط کل هزینهنشان می

هاي بیشتري نسبت به هاي اصلی پوشاک وکفش و بهداشت و درمان، خانوارهاي شهري استان گلستان هزینهاما درگروه

 اند. کشور داشته

ر بودن کشور ناشی از بیشتهاي غیرخوراکی در نقاط روستایی استان گلستان نسبت به بیشتر بودن متوسط کل هزینه

هاي غیرخوراکی باشد. مقایسه متوسط هزینههاي بهداشت و درمان و حمل و نقل و ارتباطات میهاي اقالم اصلی گروههزینه

هاي اصلی خانوارهاي شهري بیشتر ها در تمامی گروهدهد که متوسط هزینهنقاط شهري و روستایی استان گلستان نشان می

 (5جدول است. ) از روستایی بوده

 هاي اصلی مسکن ،دهد، در نقاط شهري و روستایی استان، گروهنشان می غیرخوراکیهاي ساالنه اقالم بررسی سهم هزینه

اند. ارا بودهد غیرخوراکیهاي ساالنه اقالم بهداشت و درمان و حمل و نقل و ارتباطات بترتیب بیشترین سهم را در هزینه

 (19و  18نمودارهاي )

 میلیون ریال( ) 7139در سال  تان و کشورگلس روستاییو  شهری غیرخوراکی خانوار اصلی های اقالممتوسط هزینه -5ل جدو

 

 

استان گلستانكل كشوراستان گلستانكل كشور

۲۹8/۷۲4۷/۰134/۲13۶/۶جمع

13/۹14/۵1۰/81۰/8پوشاک و كفش

133/4۹۰/13۷/۵3۷/۵مسکن

1۵/۹1۵/۲1۲/۷1۰/۵لوازم، اثاث و خدمات خانوار

4۲/84۶/۵۲4/133/۹بهداشت و درمان

4۶/441/۰۲۶/۶۲8/۰حمل و نقل و ارتباطات

1۰/۷۷/۷3/83/4تفریحات، سرگرمی ها و خدمات فرهنگی

3۵/۷3۲/۰18/۷1۲/4كاالها و خدمات متفرقه خانوار

روستاییشهری
اقالم اصلی غيرخوراكی
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 7139سال در  استان گلستان شهرینقاط  غیرخوراکیهای سهم اقالم اصلی هزینه -18نمودار 

 
 

 7139سال در  استان گلستان روستایینقاط  غیرخوراکیهای سهم اقالم اصلی هزینه -19نمودار 
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خانوار در یک درآمد ساالنه متوسط 

7139سال   
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 1397خانوار در سال یک درآمد ساالنه متوسط  -ج

 ریق منابعطیا از  افتاده و کارتمامی وجوه و ارزش کاالهایی است که در برابر کار انجام شده یا سرمایه به  ،درآمد

نواع ااین طرح  اشد. دربگرفته )حقوق بازنشستگی، درآمدهاي انتقالی و ...( در زمان آماري مورد نظر به خانوار تعلق دیگر 

  : مدهاي خالص به شرح زیر استدرآ

خش عمومی شامل ب درآمد تمامی اعضاي شاغل مزد و حقوق بگیر خانوار در بگیری عمومی:از مزد و حقوق درآمد

 باشد.دریافتی هاي مستمر و غیرمستمر پولی و غیرپولی پس از کسر مالیات و بازنشستگی می

خش تعاونی شامل بنوار در درآمد تمامی اعضاي شاغل مزد و حقوق بگیر خا بگیری تعاونی:از مزد و حقوق درآمد

 باشد.هاي پولی و غیرپولی پس از کسر مالیات و بازنشستگی میدریافتی

خش خصوصی که بدرآمد تمامی اعضاي شاغل مزد و حقوق بگیر خانوار در  بگیری خصوصی:از مزد و حقوق درآمد

 .باشدشامل مزد و حقوق و مزایاي مستمر و غیرمستمر پولی و غیرپولی پس از کسر مالیات و بازنشستگی می

قل کن مستش کشاورزي بصورت کارفرما و یا کاردرآمد افرادي از خانوار که در بخ از مشاغل آزاد کشاورزی: درآمد

 شود.هاي شغلی بعنوان درآمد خالص از مشاغل آزاد کشاورزي تلقی میکنند، پس از کسر هزینهکار می

اد اغل آزدرآمد افرادي از خانوار که بصورت کارفرما یا کارکن مستقل، در مش از مشاغل آزاد غیرکشاورزی: مددرآ

 شود.می هاي شغلی، بعنوان درآمد خالص از مشاغل غیرکشاورزي منظورمشغولند، پس از کسر هزینهغیرکشاورزي به کار 

ه است، افت کردغال اعضاي خود دریتمامی وجوه و ارزش کاالهایی که خانوار از طریقی غیر از اشت درآمدهای متفرقه:

 شوند.حسوب میمتفرقه انه و غیره جزو درآمدهاي مي اموال منقول و غیرمنقول، حقوق بازنشستگی، دریافتی یارمانند اجاره
 0/381 ،ال گذشتهدرصد افزایش نسبت به س 2/22با  1397در سال  شهري استان گلستانیک خانوار  ساالنه متوسط درآمد

از  گلستان استان است که بوده میلیون ریال 9/434 گذشته،درصد افزایش نسبت به سال  6/18کشور با کل ریال و میلیون 

 (20 نمودار، 6جدول . )گرفته استکشور قرار  ام13این حیث در جایگاه 

تغییرات دهد که این نشان می( 1396) قبل سال به نسبت 1397در سال  متوسط درآمد یک خانوار شهري تغییرات مقایسه

 (21نمودار دارد. )ام کشور قرار 12 استان گلستان از این حیث در جایگاه و بوده است یشیافزا هااستانهمه  در
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به  (6139) گذشتهدرصد افزایش نسبت به سال  72/23با  7139در سال روستایی استان گلستان ساالنه متوسط درآمد

دست یافت تا  لمیلیون ریا 1/233به  (1396) به سال گذشته درصد افزایش نسبت 49/15میلیون ریال و کشور با  3/237

 (22 نمودار، 6جدول ) .به استان گلستان تعلق گیرد ام کشور61جایگاه 

دهد که این ینشان م( 1396) قبل سال به نسبت 1397در سال  متوسط کل درآمد یک خانوار روستایی تغییرات مقایسه

ام 01 ر جایگاهز این حیث دتان گلستان ااس و است داشته یشافزا به غیر از سیستان و بلوچستان، هادرتمامی استانتغییرات 

 (23نمودار )قرار دارد. هاي کشور در بین استان

 درصد(-لمیلیون ریا) استان گلستان با کشوردر  روستاییو  شهری خانواره نساال و تغییرات درآمدمتوسط  مقایسه -6جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گلستانكشورگلستانكشور

13۹۶3۶۶/8311/8۲۰1/81۹1/8

13۹۷434/۹381/۰۲33/1۲3۷/3

درصد تغييرات سال 

13۹۷ نسبت به 13۹۶
18/۶۲۲/۲1۵/۵۲3/۷

روستاییشهری
سال
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 7391های کشور در سال استان شهرینقاط یک خانوار در متوسط درآمد ساالنه  مقایسه -20نمودار 

 
 

  13۹۷درآمد یک خانوار روستایی در سال متوسط  13۹۷درآمد یک خانوار شهری در سال متوسط 
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  6139نسبت به سال  7139 های کشور سالاستان شهری نقاطیک خانوار در متوسط درآمد ساالنه  تغییرات مقایسه -21نمودار 

 
 

 7913های کشور در سال استان روستایینقاط یک خانوار در متوسط درآمد ساالنه  مقایسه -22نمودار 
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  6139نسبت به سال  7139 های کشور سالاستان شهرینقاط یک خانوار در متوسط درآمد ساالنه  تغییرات مقایسه -25نمودار 

 
 

درصدي و  4/46شامل درآمدهاي متفرقه با سهم  1397هاي درآمدي در نقاط شهري سال ترین سهم گروهبیش

 (20و نمودار  7جدول باشد. )درصدي می 8/15بگیري عمومی با سهم حقوق

درصدي و  5/38شامل درآمدهاي متفرقه با سهم  1397هاي درآمدي در نقاط روستایی سال ترین سهم گروهبیش

 (21ر مودانو  7جدول باشد. )درصدي از متوسط کل اقالم درآمدي می 1/21کشاورزي )مشاغل آزاد( با سهم 

 )میلیون ریال( 9713در سال  استان گلستان و کشور روستاییو  شهریدرآمدی ساالنه یک خانوار متوسط اقالم  -7جدول 

 
 

متفرقه

متفرقهغير كشاورزیكشاورزیخصوصیتعاونیعمومی

434/۹۵4/۶۰/4۹۰/1۶/4۶۷/4۲1۶/1كل كشور

381/۰۶۰/4۰/4۵8/۹1۵/۰۶۹/۵1۷۶/8استان گلستان

۲33/113/۵۰/۲۵۷/۹4۵/3۲۹/۰8۷/۲كل كشور

۲3۷/3۹/۶۰/14۶/۹۵۰/۲3۹/۰۹1/۵استان گلستان

مشاغل آزاد

شهری

روستایی

درآمد كلشرح
حقوق بگيری
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 روستایی و شهری خانوارهای درآمد و نتایج طرح آمارگیری هزینه

 7139سال در  استان گلستان شهری نقاط درآمدی یک خانوار درسهم اقالم  -26نمودار 

 
 

 7139سال در  استان گلستان روستایی نقاط یک خانوار در درآمدیسهم اقالم  -27نمودار 
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کنندگان لوازم عمده سهم مصرف

 زندگی و تسهیالت عمده مسکن
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 الت عمده مسکنکنندگان لوازم عمده زندگی و تسهیسهم مصرف -د

ت عمده تسهیالو  گیلوازم عمده زنداز  هکننداستفادهخانوارهاي سهم طرح آمارگیري هزینه و درآمد خانوار شامل نتایج 

 ارائه 9و  8 داولجدر استان گلستان و کشور باشد که این نتایج براي می 7139یک خانوار شهري و روستایی در سال  مسکن

 .استشده 

 7139سال در  و کشورگلستان  تاناس روستاییو  شهریدر نقاط کنندگان از لوازم عمده زندگی سهم استفاده -8جدول 

 

استان گلستانكل كشوراستان گلستانكل كشور

۵3/۲14۶/۷۹3۲/۲۹۲۹/۷4اتومبيل شخصی

14/1۲1۶/۷4۲8/4134/۲۷موتور سيکلت

11/۷۰14/۵۵۷/44۹/۷3دوچرخه

44/۲۶41/۲۵33/۰838/4۰چرخ خياطی

۶/۰۶1/۹۵3/۹۷۰/۷۹رادیو

8/۷۹۵/8۲۵/۵۵1/۶1رادیو ضبط، ضبط و پخش صوت

۰/۵۶۰/۶۲۰/8۹۰/8۶تلویزیون سياه و سفيد

۹۷/83۹۷/۹3۹4/۹۵۹۵/14تلویزیون رنگی

۲۰/841۰/۰۹13/۲۶۷/4۷فریزر

33/۷۷43/4۵۵۲/۲۹۵۶/۷۵یخچال

۶8/4۷۵۹/۶84۹/1۵4۶/8۷یخچال فریزر

۹۹/18۹۹/۵۲۹8/3۲۹8/8۹اجاق گاز

۹1/4۵83/3۹۶۶/1۰۶8/۶۲جارو برقی

8۶/۵۹۷۷/44۵۶/۰۰۵4/8۲ماشين لباسشویی

DVD وVCD  ،31/۹۹18/411۷/3۹11/۲۰انواع ویدئو

33/۷13۰/۷81۰/3۲۹/8۰رایانه

۹۵/۹۲۹۷/1۵۹۰/۹1۹3/۲1تلفن همراه

38/۷۶۹۵/۰۵4۷/۹۵۹۷/۰۶پنکه

۵/1۶۰/۷۰۷/۵۰۲/۰۵كولر آبی متحرک

8/۶۵3۰/۲41۲/4۲34/۶۲كولر گازی متحرک

8/383/۹3۰/۵3۰/۵8ماشين ظرفشویی

1۲/۵۶4/۲۵۲/۰1۰/1۰ مایکروویو و فرهای هالوژن دار

هزینه ها
روستاییشهری
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 7139در سال  و کشورگلستان  استان روستاییو  یشهردر نقاط سهم استفاده کنندگان از تسهیالت عمده مسکن  -9جدول 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

استان گلستانكل كشوراستان گلستانكل كشور

۹۹/۶81۰۰/۰۰۹3/۶۷۹8/۶۲آب لوله كشی

1۰۰/۰۰1۰۰/۰۰۹۹/881۰۰/۰۰برق

۹4/3۲۹۹/۷۹۶8/۵۵۹3/4۰گاز لوله كشی

۹۹/۲۷۹8/3۶۹۲/11۹3/۲۷حمام

۶1/۲۲۰/۲131/۹۲۰/3۶كولر آبی ثابت

۶۹/۶4۵۶/8۲44/۲۵41/4۷تلفن

۶/4۲۰/۰۰۰/۰8۰/۰۰حرارت مركزی )شوفاژ(

۹8/۶4۹8/۵۰۹۰/83۹4/۵۵آشپزخانه

۲/1۲۰/۰۰۰/۰4۰/۰۰برودت مركزی

۵8/44۵۰/۲1۲۷/۹8۲1/۰1اینترنت

۹/۷3۰/8۰۰/۲۵۰/۰۰پکيج

14/۹3۵۵/۹۹14/۷۰34/81كولر گازی ثابت

4۲/۷4۰/481/۰3۰/۰۰شبکه عمومی

هزینه ها
روستاییشهری
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نسبت درآمد به بررسی شاخص 

 هزینه
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 نسبت درآمد به هزینهبررسی شاخص  -ه

قتی این کند تا توان خرید و میزان رفاه خانوارها در نقاط شهري و روستایی بهتر دیده شود. واین شاخص کمک می

تر شده است که از عوامل هاي ساالنه خانوار از متوسط درآمد خانوار بیشنسبت کمتر از یک باشد یعنی متوسط هزینه

ه در رتب 61/1رخ ندر نقاط شهري با هزینه  به درآمدظر شاخص نسبت ن تواند تاثیر گرفته باشد. استان گلستان ازبسیاري می

 (26 نمودار)ام کشور قرار دارد. 61در جایگاه  21/1ام کشور و در نقاط روستایی با نرخ 01

و  53/1م با قو در نقاط روستایی به استان  30/1با  اسان جنوبیخر ترین میزان این شاخص در نقاط شهري به استانبیش

تعلق گرفته  79/0نرخ  با هرمزگانو در نقاط روستایی به استان  99/0رین آن در نقاط شهري به استان کرمانشاه با نرخ کمت

 (27 نمودار)باشد. می 09/1با  11/1است. این شاخص در کل کشور براي نقاط شهري و روستایی به ترتیب برابر 

 صد()در 7139ها و کشور در سال استان شهریمقایسه نسبت درآمد به هزینه در خانوار  -26نمودار 
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 درصد() 7139ها و کشور در سال استان روستاییمقایسه نسبت درآمد به هزینه در خانوار  -27نمودار 
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 ضریب جینی
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 ضریب جینی -و

 جودوزیرا  ،است کشوري هر گذارانسیاست خاطر دغدغه ،اجتماعی عدالت و درآمدها توزیع در نابرابري موضوع

شود. می منجر امعهج طبقات در بیشتر شکاف ایجاد و آن داخلی افزایش و فقر بروز به مددرآ توزیع در گسترده هايينابرابر

  .ضریب جینی یکی از معیارهاي متعارف است ، درآمد توزیع نابرابري سنجش براي

 بوده میانگین زا مستقل داشته، نابرابري( یک )حداکثر نابرابري( و )حداقلصفر  بین مقداري که است کمیتی جینی ضریب

 .شودنمی حاصل جینی در ضریب تغییري کنند، معاوضه دو به دو را درآمدهایشان افراد اگر که معنا این باشد بهمی متقارن و

ز لستان )بجگشاخص ضریب جینی در نقاط شهري استان گلستان و کل کشور نمایانگر آن است که استان ساله  14روند 

این ا ام( شکاف توزیع درآمدي بیشتري در طبقات جامعه نسبت به کل کشور داشته است. 1397و  1386، 1385هاي سال

 است. بوده یار نزدیک به کل کشوربس (1395و  1387، 1384هاي )بجز سالشاخص در نقاط روستایی استان گلستان 

 (29و  28، نمودارهاي 10جدول )

 باشد که ازیم 3488/0و  3726/0 به ترتیب 1397استان گلستان در سال و روستایی شهري  نقاطدر مقدار ضریب جینی 

خص در کل کشور میزان این شا. قرار دارددر نقاط روستایی  4در نقاط شهري و  6این حیث، استان گلستان در جایگاه 

 (31و  30نمودارهاي ) باشد.می 3595/0و  3940/0براي نقاط شهري و روستایی به ترتیب برابر 

هرمزگان ستان و در نقاط روستایی به ا 4650/0با  ستان و بلوچستانسیترین میزان این شاخص در نقاط شهري به استان بیش

با  یلویه و بویراحمدکهکو در نقاط روستایی به استان  2759/0با مرکزي و کمترین آن در نقاط شهري به استان  3670/0با 

 (31و  30نمودارهاي تعلق گرفته است. ) 2404/0
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 و کشورگلستان  استان روستایی و شهری در خانوارهایضریب جینی ساله  14 روند -10جدول 
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 استان گلستان و کشور شهری هایخانوارساله ضریب جینی  14روند  -28نمودار 

 

 

 کشور گلستان و  استان یروستای هایخانوارساله ضریب جینی  14روند  -29نمودار 
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 روستایی   و شهری خانوارهای درآمد و نتایج طرح آمارگیری هزینه

 7139کشور در سال  هایاستان شهری هایخانوارضریب جینی در مقایسه  -30نمودار 

 
 

 7139کشور در سال  هایاستان یروستای هایدر خانوار ضریب جینیمقایسه  -31نمودار 

 


