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 مقدمه :

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

هدف كلي . است شده طراحی آنها تغییرات هاي خوراکی و دخانی وغیرخوراکی و هزینههاي هزینه جمله از هزینه زندگی

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

 است. هااستان به تفکيکكل كشور و  و روستايي ها در سطح مناطق شهريي اين ميانگينتغييرات ساالنه

 

  ها :خالصه یافته

 4/474و در کل کشور  )میلیون ریال( 9/396در استان گلستان هاي ساالنه يک خانوار شهري متوسط كل هزينه ➢

هاي متوسط كل هزينهکشور قرار گرفته است.  ام12باشد که استان گلستان از این حیث در جایگاه می )میلیون ریال(

است که این استان را در  )میلیون ریال( 0/261و در کل کشور  )میلیون ریال( 7/266 روستاييساالنه يک خانوار 

 قرار داده است. ام کشور15جایگاه 

)میلیون  9/356 و در کل کشور )میلیون ریال( 8/289استان گلستان در  هاي غيرخوراكي نقاط شهريمتوسط هزينه ➢

هاي غيرخوراكي متوسط هزينهکشور قرار گرفته است.  ام11باشد که استان گلستان از این حیث در جایگاه می ریال(

 استان گلستان است که )میلیون ریال( 3/158و در کل کشور  )میلیون ریال( 4/168استان گلستان  در نقاط روستايي

 کشور قرار دارد. ام11در جایگاه 

و در کل کشور  )میلیون ریال( 1/107استان گلستان  براي در نقاط شهري دخانيهاي خوراكي و متوسط هزينه ➢

متوسط کشور قرار گرفته است.  ام19 باشد که استان گلستان از این حیث در جایگاهمی )میلیون ریال( 5/117

 4/98و در کل کشور  )میلیون ریال( 7/102استان گلستان  براي هاي خوراكي و دخاني در نقاط روستاييهزينه

 قرار داده است. ام21است که این استان را در جایگاه  )میلیون ریال(

ریال( میلیون ) 0/541ریال( و در کل کشور میلیون )  2/455گلستان  در استان متوسط درآمد ساالنه خانوار شهري ➢

 6/312در استان گلستان  درآمد ساالنه خانوار روستاييمتوسط . گرفتقرار  16جایگاه است که استان گلستان در 

 گرفته است.  قرار 15باشد و استان گلستان در جایگاه ریال( میمیلیون ) 0/297ریال( و در کل کشور میلیون )
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 اين شاخصاست. میزان نرخ  14/1و کشور  15/1استان گلستان برابر با  براي نسبت درآمد به هزينه در نقاط شهري ➢

است. استان گلستان در شاخص نسبت  14/1کشور کل و در  17/1براي استان گلستان برابر با  نقاط روستاييدر 

 .داردقرار هاي کشور در بین استان 14و در نقاط روستایی در جایگاه  18جایگاه در در نقاط شهري  درآمد به هزینه

استان گلستان و روستایی در مناطق شهري  شاخص سنجش نابرابري درآمد يا ثروت( مقدار ضريب جيني )يا همان ➢

و در نقاط شهري  28باشد که از این حیث، استان گلستان در جایگاه می 3546/0و  3591/0 به ترتیب 1398در سال 

هاي رآمدي در بین استاناستان از نظر شکاف د دومینو ومین به ترتیب س). قرار دارد 30در جایگاه  در نقاط روستایی

 باشد.می 3539/0و  3828/0. میزان این شاخص در کل کشور براي نقاط شهري و روستایی به ترتیب برابر کشور(
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 و هاهزینه متوسط ساله 51 روند

خانوار ساالنه درآمد  
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 ها و درآمد ساالنه خانوارساله متوسط هزینه 15روند  -الف

شود. کاال یا یا هدیه به دیگران نامیده می ءارزش کاال یا خدمت تهیه شده توسط خانوار به منظور مصرف اعضا هزینه،

ار ها( در اختیاز محل کسب و به طور رایگان )سازمان 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 متوسط متوسط هزينه جمعحاصل  : يا روستايي( شهري) هاي ساالنه خانوارمتوسط هزينه

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

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

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

 باشد : ها و درآمد ساالنه یک خانوار شهري و روستایی استان و کشور حاوي نکات ذیل میساله هزینه 15روند 

سال در استان گلستان و کشور  15یک خانوار شهري و روستایی در طی این روند افزايشي متوسط هزينه ساالنه  •

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

)بجز نقاط  یک خانوار )شهري و روستایی( استان گلستان نسبت به کل کشور متوسط هزينه ساالنه كمتر بودن •

 (2و  1نمودارهاي ) .(1398روستایی در سال 

یک خانوار روستایی نسبت به خانوار شهري استان گلستان )فاصله بین  متوسط هزينه ساالنه بودنهمواره كمتر  •

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

سال در استان گلستان و کشور  15یک خانوار شهري و روستایی طی این  روند افزايشي متوسط درآمد ساالنه •

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

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

 (5و  4نمودارهاي ) (.1398و  1397،1389 ،1388، 1384هاي و نقاط روستایی سال 1139بجز نقاط شهري سال )

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

 (6 نمودار)باشد(. بین درآمد شهري و روستایی، هرساله در حال افزایش می
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متوسط درآمد 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
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1390۱۳۲/۷۱۱۰/۷۳۲/۸۲۹/۱۱۰۰/۰۸۱/۶۱۳۰/۳۱۲۱/۷۸۴/۰۶۹/۲۳۲/۹۲۷/۳۵۱/۰۴۱/۹۷۹/۷۷۸/۶

1391۱۶۴/۳۱۲۸/۰۴۴/۶۳۷/۵۱۱۹/۷۹۰/۵۱۶۷/۲۱۷۶/۱۱۰۹/۲۸۶/۳۴۶/۸۳۵/۱۶۲/۴۵۱/۲۱۰۱/۳۹۸/۰

1392۲۰۶/۰۱۴۹/۹۵۵/۰۴۴/۳۱۵۱/۰۱۰۵/۷۲۰۴/۵۱۷۳/۸۱۲۹/۶۱۰۷/۶۵۶/۱۴۷/۱۷۳/۵۶۰/۵۱۲۱/۱۱۱۹/۲

1393۲۳۴/۹۱۶۷/۵۵۸/۱۴۴/۰۱۷۶/۷۱۲۳/۵۲۴۱/۳۲۰۱/۸۱۳۸/۵۱۰۵/۰۵۷/۰۳۸/۹۸۱/۵۶۶/۱۱۳۹/۱۱۲۰/۸

1394۲۶۲/۴۱۹۳/۶۶۲/۴۴۸/۴۲۰۰/۰۱۴۵/۲۲۷۸/۹۲۲۲/۹۱۴۷/۰۱۲۱/۴۵۷/۸۴۷/۳۸۹/۲۷۴/۱۱۶۱/۰۱۴۵/۴

1395۲۸۴/۸۲۱۱/۹۶۶/۶۵۲/۱۲۱۸/۲۱۵۹/۸۳۱۷/۲۲۵۱/۶۱۵۶/۹۱۲۷/۸۵۹/۸۴۴/۱۹۷/۱۸۳/۸۱۷۶/۹۱۶۴/۷

1396۳۲۹/۵۲۷۹/۷۷۶/۸۶۸/۶۲۵۲/۸۲۱۱/۱۳۶۶/۸۳۱۱/۸۱۷۸/۷۱۶۶/۹۶۶/۵۵۷/۹۱۱۲/۲۱۰۹/۰۲۰۱/۸۱۹۱/۸

1397۳۹۳/۲۳۲۷/۴۹۴/۵۸۰/۴۲۹۸/۷۲۴۷/۰۴۳۴/۹۳۸۱/۰۲۱۴/۵۲۱۱/۹۸۰/۲۷۵/۳۱۳۴/۲۱۳۶/۶۲۳۳/۱۲۳۷/۳

1398۴۷۴/۴۳۹۶/۹۱۱۷/۵۱۰۷/۱۳۵۶/۹۲۸۹/۸۵۴۱/۰۴۵۵/۲۲۶۱/۰۲۶۶/۷۱۰۲/۷۹۸/۴۱۵۸/۳۱۶۸/۴۲۹۷/۰۳۱۲/۶

روستایی

سال

شهری

هزینه كلخوراكی و دخانیهزینه كل درآمددرآمدغيرخوراكی غيرخوراكیخوراكی و دخانی
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 استان گلستان و کشور شهریکل ساالنه یک خانوار  هایهزینهمقایسه روند متوسط  -1نمودار 

 
 

 استان گلستان و کشور روستاییکل ساالنه یک خانوار  هایهزینهمقایسه روند متوسط  -2نمودار 

 



 

8 

 روستایی و شهری خانوارهای درآمد و نتایج طرح آمارگیری هزینه

 استان گلستان  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 

 



 
11 

 روستایی   و شهری خانوارهای درآمد و نتایج طرح آمارگیری هزینه

یک های ساالنه هزینهمتوسط 

8139خانوار در سال   
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 1398خانوار در سال یک های ساالنه هزینهمتوسط  -ب

 شهری نقاط 

درصدي نسبت به سال  2/21استان گلستان با افزایش در  1398براي سال  خانوار شهريهاي ساالنه یک متوسط کل هزینه

ریال  میلیون 4/474به رقم  1397درصد افزایش نسبت به سال  6/20و در کل کشور با  ریال میلیون 9/396به رقم  1397

هاي بین استان ام در12جایگاه در  شهريهاي ساالنه یک خانوار متوسط کل هزینهاستان گلستان از نظر که رسیده است 

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

دهد که نشان می( 1397) قبل سال به نسبت 1398در سال  یک خانوار شهريهاي ساالنه متوسط کل هزینه میزان تغییرات

 (11نمودار )رد. ام قرار دا11جایگاه تان گلستان از این حیث در اس 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 

   
 

 1/107 ،1397درصد افزایش نسبت به سال  2/33با  1398هاي خوراکی و دخانی نقاط شهري استان گلستان در سال هزینه

استان گلستان از نظر  .است بودهمیلیون ریال  5/117 ،1397درصد افزایش نسبت به سال  4/24کشور با کل میلیون ریال و 

هاي خوراکی هاي کشور قرار گرفته است. سهم هزینهاستان ام در بین19شهري در جایگاه هاي خوراکی و دخانی نقاط هزینه

 (14و  9نمودارهاي  ،2 جدول) باشد.درصد می 0/27 ،استان نقاط شهري خانوارهاي هايو دخانی نسبت به کل هزینه

 8/289رقم  1397درصد افزایش نسبت به سال  3/17با  1398در سال نقاط شهري استان گلستان  هاي غیرخوراکیهزینه

میلیون ریال بوده است که استان  9/356رقم  1397درصد افزایش نسبت به سال  5/19میلیون ریال و در کل کشور با 

خوراکی هاي غیرسهم هزینه .قرار دارد ام در کشور11شهري در جایگاه نقاط  هاي غیرخوراکیمیزان هزینهگلستان از نظر 

 (14و  9، نمودارهاي 2 جدول)باشد. درصد می 0/37 در استان برابر شهرينقاط  هاي خانوارهاينسبت به کل هزینه

هزینه غيرخوراكیهزینه خوراكی و دخانیكل هزینه هاشرحسال

۳۹۳/۲۹۴/۵۲۹۸/۷كل كشور

۳۲۷/۴۸۰/۴۲۴۷/۰استان گلستان

۴۷۴/۴۱۱۷/۵۳۵۶/۹كل كشور

۳۹۶/۹۱۰۷/۱۲۸۹/۸استان گلستان

۲۰/۶۲۴/۴۱۹/۵كل كشور

۲۱/۲۳۳/۲۱۷/۳استان گلستان

1397

1398

درصد تغييرات 

سال1398 به 1397
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 روستایی   و شهری خانوارهای درآمد و نتایج طرح آمارگیری هزینه

 نقاط روستایی 

درصدي نسبت به  9/25در استان گلستان با افزایش  1398براي سال  هاي ساالنه یک خانوار روستاییمتوسط کل هزینه

 میلیون 0/261به رقم  1397درصد افزایش نسبت به سال  7/21ریال و در کل کشور با  میلیون 7/266به رقم  1397سال 

ام در بین 15در جایگاه  هاي ساالنه یک خانوار روستاییریال رسیده است که استان گلستان از نظر متوسط کل هزینه

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

دهد که نشان می 1397 سال به نسبت 1398در سال  یک خانوار روستاییهاي ساالنه متوسط کل هزینه میزان تغییرات

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

 درصد(-میلیون ریال) استان گلستان با کشوردر  روستاییه یک خانوار نساال و تغییرات هاهزینهانواع متوسط  مقایسه -3جدول 

 

به رقم  1397درصد افزایش نسبت به سال  6/30با  1398استان گلستان در سال  هاي خوراکی و دخانی نقاط روستاییهزینه

میلیون ریال رسیده است که استان  7/102به  1397درصد افزایش نسبت به سال  9/27کشور با کل میلیون ریال و  4/98

هاي کشور قرار گرفته است. ام در بین استان21در جایگاه  هاي خوراکی و دخانی نقاط روستاییگلستان از نظر میزان هزینه

باشد. درصد می 9/63هاي نقاط روستایی استان نسبت به کل هزینه هاي خوراکی و دخانی نقاط روستاییسهم هزینه

 (15و  9، نمودارهاي 3جدول)

 4/168رقم  1397درصد افزایش نسبت به سال  3/23با  1398در سال استان گلستان  روستایینقاط  هاي غیرخوراکیهزینه

میلیون ریال بوده است که استان  3/158رقم  1397درصد افزایش نسبت به سال  0/18میلیون ریال و در کل کشور با 

هاي سهم هزینه .قرار داردکشور در ام 11در جایگاه  روستایینقاط  هاي غیرخوراکیمیزان هزینهگلستان از نظر 

 (15و  9، نمودارهاي 3جدول) باشد.درصد می 1/36 استان برابر روستایی خانوارهاي هاينسبت به کل هزینهخوراکی غیر

 

هزینه غيرخوراكیهزینه خوراكی و دخانیكل هزینه هاشرحسال

۲۱۴/۵۸۰/۲۱۳۴/۲كل كشور

۲۱۱/۹۷۵/۳۱۳۶/۶استان گلستان

۲۶۱/۰۱۰۲/۷۱۵۸/۳كل كشور

۲۶۶/۷۹۸/۴۱۶۸/۴استان گلستان

۲۱/۷۲۷/۹۱۸/۰كل كشور

۲۵/۹۳۰/۶۲۳/۳استان گلستان

درصد تغييرات 

سال1398 به 1397

1397

1398
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 روستایی و شهری خانوارهای درآمد و نتایج طرح آمارگیری هزینه

 

 8139در استان گلستان و کشور در سال  روستاییو  شهرییک خانوار  های ساالنههزینهمقایسه متوسط  -9نمودار 

 
 

 

 

 

 

 ۱۳۹۸متوسط هزینه یک خانوار روستایی در سال  ۱۳۹۸متوسط هزینه یک خانوار شهری در سال 
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 روستایی   و شهری خانوارهای درآمد و نتایج طرح آمارگیری هزینه

 8139در سال  های کشوراستان شهرییک خانوار  های ساالنههزینهمقایسه متوسط  -10نمودار 

 
 

 7139نسبت به سال  8139سال  های کشوراستان شهرییک خانوار  های ساالنهتغییرات متوسط هزینهمقایسه  -11نمودار 
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 روستایی و شهری خانوارهای درآمد و نتایج طرح آمارگیری هزینه

 8139در سال  های کشوراستان روستایییک خانوار  های ساالنههزینهمقایسه متوسط  -12نمودار 

 
 

  7139نسبت به سال  8139سال  های کشوراستان روستایییک خانوار  های ساالنهمتوسط هزینهتغییرات مقایسه  -13نمودار 
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 روستایی   و شهری خانوارهای درآمد و نتایج طرح آمارگیری هزینه

 8139 سال در گلستان شهری خانوار یک ساالنه هایهزینه ترکیب -14نمودار 

 
 

 8139 سال در گلستان روستایی خانوار یک ساالنه هایهزینه ترکیب -15نمودار 
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 روستایی و شهری خانوارهای درآمد و نتایج طرح آمارگیری هزینه

 دخانی و خوراکی اقالم 

هاي ساالنه اقالم خوراکی و دخانی خانوارهاي شهري و روستایی استان گلستان و کشور در سال مقایسه متوسط هزینه

و خشکبار و حبوب  ،هاي اصلی گوشتهاي خانوارهاي روستایی استان گلستان در گروهمی دهد که هزینهنشان  1398

 گوشت و اصلی هايگروهدر خانوارهاي شهري استان گلستان  وبیشتر از کشور بوده است نوشابه، غذاهاي آماده و دخانی 

  اند.هاي بیشتري نسبت به کشور داشتهخشکبار و حبوب هزینه

باشد اما هاي ساالنه اقالم خوراکی و دخانی خانوارهاي شهري بیشتر از روستایی میبا توجه به اینکه متوسط کل هزینه

ها، غذاهاي آماده و ها و نوشابهها و چربی، گوشت،روغنهاي آنوردهآفرهاي اصلی آرد، رشته، غالت و هاي گروههزینه

 (4جدول خانوارهاي شهري بوده است. )ها در خانوارهاي روستایی بیشتر از دخانی

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

هاي ساالنه اقالم ها بترتیب بیشترین سهم را در هزینهو همچنین میوه ها و سبزي هاي آنوردهآفرآرد، رشته، غالت و 

 (17و  16نمودارهاي اند. )خانی نقاط شهري و روستایی استان دارا بودهخوراکی و د

 میلیون ریال() 8139سال در  گلستان و کشور روستاییو  شهری خوراکی و دخانی خانواراصلی اقالم  هایمتوسط هزینه -4جدول 

 

استان گلستانكل كشوراستان گلستانكل كشور

۱۱۷/۵۱۰۷/۱۱۰۲/۷۹۸/۴جمع

۲۲/۷۱۹/۳۲۲/۷۱۸/۰آرد، رشته، غالت، نان و فراورده های آن

۲۵/۴۲۵/۸۲۲/۴۲۷/۵گوشت

۱۲/۷۱۰/۸۱۰/۱۹/۰شير و فراورده های آن و تخم پرندگان

۳/۹۳/۹۴/۳۴/۰روغن ها و چربی ها

۲۳/۰۱۹/۱۱۸/۴۱۵/۵ميوه ها و سبزی ها

۶/۰۶/۵۴/۶۵/۲خشکبار و حبوب

۹/۵۹/۰۹/۱۷/۶قند، شکر، شيرینی ها، چای، قهوه و كاكائو

۴/۶۴/۴۴/۰۳/۶ادویه ها، چاشنی ها و سایر تركيب های خوراكی

۹/۸۸/۴۷/۱۸/۱نوشابه ها، غذاهای آماده و دخانی ها

روستاییشهری
اقالم اصلی خوراكی و دخانی
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 روستایی   و شهری خانوارهای درآمد و نتایج طرح آمارگیری هزینه

 8139سال در  استان گلستان شهرینقاط  خوراکی و دخانیهای سهم اقالم اصلی هزینه -16نمودار 

 
 

  8139سال در  استان گلستان روستایینقاط  خوراکی و دخانیهای سهم اقالم اصلی هزینه -17نمودار 
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 روستایی و شهری خانوارهای درآمد و نتایج طرح آمارگیری هزینه

 خوراکیغیر اقالم  

 1398استان گلستان و کشور در سال  خانوارهاي شهري و روستایی غیرخوراکی اقالمهاي ساالنه مقایسه متوسط هزینه

غیرخوراکی خانوارهاي شهري استان گلستان کمتر از کشور بوده است  هاي ساالنه اقالمکه متوسط کل هزینهدهد نشان می

خانوارهاي شهري استان گلستان خدمات و لوازم، اثاث و  بهداشت و درمان ،هاي اصلی پوشاک وکفشاما درگروه

  اند.هاي بیشتري نسبت به کشور داشتههزینه

هاي غیرخوراکی در نقاط روستایی استان گلستان نسبت به کشور ناشی از بیشتر بودن ن متوسط کل هزینهبیشتر بود

 ها و خدمات فرهنگیبجز گروه لوازم،اثاث و خدمات خانوار و گروه تفریحات سرگرمیاقالم اصلی  تمامی هايهزینه

ها در دهد که متوسط هزینهاستان گلستان نشان میهاي غیرخوراکی نقاط شهري و روستایی باشد. مقایسه متوسط هزینهمی

 (5جدول هاي اصلی خانوارهاي شهري بیشتر از روستایی بوده است. )تمامی گروه

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

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

 (19و  18نمودارهاي )

 میلیون ریال( ) 8139در سال  گلستان و کشور تاییروسو  شهری غیرخوراکی خانوار اصلی های اقالممتوسط هزینه -5جدول 

 

استان گلستانكل كشوراستان گلستانكل كشور

۳۵۶/۹۲۸۹/۸۱۵۸/۳۱۶۸/۴جمع

۱۴/۵۱۶/۲۱۲/۸۱۳/۱پوشاک و كفش

۱۷۲/۷۱۱۰/۸۴۷/۰۴۷/۶مسکن

۱۹/۱۲۱/۲۱۵/۴۱۴/۴لوازم، اثاث و خدمات خانوار

۴۹/۶۵۵/۷۲۶/۴۳۴/۹بهداشت و درمان

۴۷/۴۴۰/۹۳۰/۵۳۲/۱حمل و نقل و ارتباطات

۱۰/۶۸/۲۴/۲۴/۱تفریحات، سرگرمی ها و خدمات فرهنگی

۴۲/۹۳۷/۰۲۲/۰۲۲/۳كاالها و خدمات متفرقه خانوار

روستاییشهری
اقالم اصلی غيرخوراكی
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 روستایی   و شهری خانوارهای درآمد و نتایج طرح آمارگیری هزینه

 8139سال در  استان گلستان شهرینقاط  غیرخوراکیهای سهم اقالم اصلی هزینه -18نمودار 

 
 

 8139سال در  استان گلستان روستایینقاط  غیرخوراکیهای سهم اقالم اصلی هزینه -19نمودار 
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 روستایی و شهری خانوارهای درآمد و نتایج طرح آمارگیری هزینه

خانوار در یک درآمد ساالنه متوسط 

8139سال   
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 روستایی   و شهری خانوارهای درآمد و نتایج طرح آمارگیری هزینه

 1398خانوار در سال یک درآمد ساالنه متوسط  -ج

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

گرفته باشد. در این طرح انواع )حقوق بازنشستگی، درآمدهاي انتقالی و ...( در زمان آماري مورد نظر به خانوار تعلق دیگر 

  : مدهاي خالص به شرح زیر استدرآ

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

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

نوار در بخش تعاونی شامل درآمد تمامی اعضاي شاغل مزد و حقوق بگیر خا بگیری تعاونی:از مزد و حقوق درآمد

 باشد.بازنشستگی می هاي پولی و غیرپولی پس از کسر مالیات ودریافتی

درآمد تمامی اعضاي شاغل مزد و حقوق بگیر خانوار در بخش خصوصی که  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

انوار که در بخش کشاورزي بصورت کارفرما و یا کارکن مستقل درآمد افرادي از خ از مشاغل آزاد کشاورزی: درآمد

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

درآمد افرادي از خانوار که بصورت کارفرما یا کارکن مستقل، در مشاغل آزاد  از مشاغل آزاد غیرکشاورزی: مددرآ

 شود.هاي شغلی، بعنوان درآمد خالص از مشاغل غیرکشاورزي منظور میغیرکشاورزي به کار مشغولند، پس از کسر هزینه

غال اعضاي خود دریافت کرده است، تمامی وجوه و ارزش کاالهایی که خانوار از طریقی غیر از اشت درآمدهای متفرقه:

 شوند.شستگی، دریافتی یارانه و غیره جزو درآمدهاي متفرقه محسوب میي اموال منقول و غیرمنقول، حقوق بازنمانند اجاره
 2/455 ،نسبت به سال گذشته درصد افزایش 5/19با  1398در سال  گلستانشهري استان یک خانوار  ساالنه متوسط درآمد

از  گلستان است که استان بوده میلیون ریال 0/541 گذشته،به سال  درصد افزایش نسبت 4/24و کل کشور با ریال میلیون 

 (20 نمودار، 6جدول . )گرفته استکشور قرار  ام61این حیث در جایگاه 

دهد که این تغییرات ( نشان می1397) قبل سال به نسبت 1398متوسط درآمد یک خانوار شهري در سال  تغییرات مقایسه

 (21نمودار ) ام کشور قرار دارد.12و استان گلستان از این حیث در جایگاه  بوده است ها افزایشیدر همه استان
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 روستایی و شهری خانوارهای درآمد و نتایج طرح آمارگیری هزینه

 6/312به  (1397) درصد افزایش نسبت به سال گذشته 7/31با  1398متوسط درآمد ساالنه روستایی استان گلستان در سال

میلیون ریال دست یافت تا جایگاه  0/297به  (1397) درصد افزایش نسبت به سال گذشته 4/27میلیون ریال و کشور با 

 (22 نمودار، 6جدول )ام کشور به استان گلستان تعلق گیرد. 51

دهد که این ( نشان می1397) قبل سال به نسبت 1398متوسط کل درآمد یک خانوار روستایی در سال تغییرات  مقایسه

قرار هاي کشور در بین استانام 5استان گلستان از این حیث در جایگاه  وافزایش داشته است  هادرتمامی استانتغییرات 

 (23نمودار )دارد. 

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

 

 

 

 

گلستانكشورگلستانكشور

1397۴۳۴/۹۳۸۱/۰۲۳۳/۱۲۳۷/۳

1398541/0455/2297/0312/6

درصد تغييرات سال 

1398 نسبت به 1397
24/419/527/431/7

روستایی
سال

شهری

  ۱۳۹۸خانوار روستایی در سال متوسط درآمد یک  ۱۳۹۸متوسط درآمد یک خانوار شهری در سال 
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 روستایی   و شهری خانوارهای درآمد و نتایج طرح آمارگیری هزینه

 8139های کشور در سال استان شهرینقاط یک خانوار در متوسط درآمد ساالنه  مقایسه -20نمودار 

 
 

  7139نسبت به سال  8139های کشور سال استان شهری نقاطیک خانوار در متوسط درآمد ساالنه  تغییرات مقایسه -21نمودار 
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 8139های کشور در سال استان روستایینقاط یک خانوار در متوسط درآمد ساالنه  مقایسه -22نمودار 

 
 

  7139نسبت به سال  8139های کشور سال استان شهرینقاط یک خانوار در متوسط درآمد ساالنه  تغییرات مقایسه -32نمودار 
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باشد. درصدي می 7/50شامل درآمدهاي متفرقه با سهم  8139هاي درآمدي در نقاط شهري سال ترین سهم گروهبیش

 (20و نمودار  7جدول )

باشد. درصدي می 9/33شامل درآمدهاي متفرقه با سهم  8139هاي درآمدي در نقاط روستایی سال ترین سهم گروهبیش

 (21و نمودار  7جدول )

 )میلیون ریال( 8139در سال  استان گلستان و کشور روستاییو  شهریدرآمدی ساالنه یک خانوار متوسط اقالم  -7جدول 

 
 8139سال در  استان گلستان شهری نقاط درآمدی یک خانوار درسهم اقالم  -42نمودار 

 

متفرقه

متفرقهغير كشاورزیكشاورزیخصوصیتعاونیعمومی

۵۴۱/۰۶۵/۴۰/۲۱۱۰/۳۷/۹۷۹/۰۲۷۸/۳كل كشور

28/454/60/173/123/473/4230/6استان گلستان

۲۹۷/۰۱۸/۱۰/۱۷۳/۱۶۲/۴۳۷/۱۱۰۶/۲كل كشور

312/620/00/263/966/655/8106/1استان گلستان

مشاغل آزاد

شهری

روستایی

درآمد كلشرح
حقوق بگيری
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 8139سال در  استان گلستان روستایی نقاط خانوار دریک  درآمدیسهم اقالم  -52نمودار 
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کنندگان لوازم عمده سهم مصرف

 زندگی و تسهیالت عمده مسکن
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 کنندگان لوازم عمده زندگی و تسهیالت عمده مسکنسهم مصرف -د

تسهیالت عمده و  لوازم عمده زندگیاز  هکننداستفادهطرح آمارگیري هزینه و درآمد خانوار شامل سهم خانوارهاي نتایج 

 9و  8 جداولدر باشد که این نتایج براي استان گلستان و کشور می 8139یک خانوار شهري و روستایی در سال  مسکن

 .استشده  ارائه

 8139سال در  و کشورگلستان  استان روستاییو  شهریدر نقاط کنندگان از لوازم عمده زندگی سهم استفاده -8جدول 

 
 

 

 

استان گلستانكل كشوراستان گلستانكل كشور

۵۳/۱۰۴۴/۸۴۳۲/۷۴۳۱/۸۸اتومبيل شخصی

۱۴/۱۰۱۵/۹۴۲۷/۲۲۲۹/۱۶موتور سيکلت

۱۰/۷۳۱۲/۶۸۸/۰۵۱۰/۵۸دوچرخه

۴۵/۲۶۴۴/۱۵۳۲/۷۰۳۱/۶۹چرخ خياطی

۵/۱۸۱/۳۴۳/۱۹۰/۷۲رادیو

۶/۴۸۳/۴۲۳/۱۵۰/۹۴رادیو ضبط، ضبط و پخش صوت

۰/۴۲۰/۱۰۰/۷۷۰/۰۰تلویزیون سياه و سفيد

۹۷/۹۹۹۸/۹۸۹۵/۴۹۹۶/۲۴تلویزیون رنگی

۱۸/۹۶۱۲/۰۳۱۲/۶۹۶/۶۷فریزر

۳۱/۴۲۴۰/۷۵۵۱/۲۴۵۳/۵۴یخچال

۷۰/۱۸۶۳/۳۴۵۰/۳۶۵۳/۳۴یخچال فریزر

۹۹/۱۱۹۹/۲۶۹۸/۳۵۹۸/۴۸اجاق گاز

۹۱/۶۸۸۶/۹۸۶۵/۹۰۶۸/۵۵جارو برقی

۸۷/۰۸۷۹/۰۷۵۶/۴۶۵۰/۶۸ماشين لباسشویی

DVD وVCD  ،۲۵/۱۰۱۰/۵۱۱۳/۸۱۸/۰۲انواع ویدئو

۳۰/۶۰۲۷/۰۱۹/۴۸۸/۸۲رایانه

۹۵/۷۴۹۶/۸۰۹۱/۴۱۹۴/۵۵تلفن همراه

۳۸/۲۰۹۴/۳۳۴۷/۶۹۹۶/۷۷پنکه

۵/۸۲۰/۶۹۸/۹۲۱/۶۸كولر آبی متحرک

۸/۹۵۳۱/۸۵۱۲/۲۰۳۱/۳۸كولر گازی متحرک

۷/۶۲۴/۱۴۰/۵۴۰/۴۰ماشين ظرفشویی

۱۲/۲۹۵/۴۸۲/۳۰۰/۴۷مایکروویو و فرهای هالوژن دار

هزینه ها
روستاییشهری
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 8139در سال  و کشورگلستان  استان روستاییو  شهریدر نقاط سهم استفاده کنندگان از تسهیالت عمده مسکن  -9جدول 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استان گلستانكل كشوراستان گلستانكل كشور

۹۹/۶۵۱۰۰/۰۰۹۴/۶۳۹۹/۸۴آب لوله كشی

۱۰۰/۰۰۱۰۰/۰۰۹۹/۹۳۱۰۰/۰۰برق

۹۴/۵۱۹۹/۸۶۷۲/۴۲۹۴/۰۱گاز لوله كشی

۹۹/۳۳۹۸/۲۱۹۲/۷۷۹۲/۴۶حمام

۶۰/۸۳۰/۲۲۳۱/۴۵۰/۱۲كولر آبی ثابت

۶۸/۳۹۵۴/۶۷۴۲/۴۵۳۷/۶۷تلفن

۶/۹۵۰/۰۰۰/۲۳۰/۰۰حرارت مركزی )شوفاژ(

۹۸/۷۳۹۸/۱۵۹۱/۷۴۹۳/۵۰آشپزخانه

۲/۶۶۰/۰۰۰/۰۵۰/۰۰برودت مركزی

۶۳/۲۴۵۳/۱۲۳۲/۱۶۲۴/۳۷اینترنت

۱۰/۶۳۰/۵۶۰/۴۴۰/۰۰پکيج

۱۶/۰۰۵۵/۸۵۱۵/۸۵۳۸/۴۹كولر گازی ثابت

۴۵/۳۸۰/۰۰۰/۹۲۰/۰۰شبکه عمومی فاضالب

هزینه ها
روستاییشهری
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نسبت درآمد به بررسی شاخص 

 هزینه
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 نسبت درآمد به هزینهبررسی شاخص  -ه

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

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

در  15/1در نقاط شهري با نرخ هزینه  به درآمدنظر شاخص نسبت  تواند تاثیر گرفته باشد. استان گلستان ازبسیاري می

 (26 نمودار)ام کشور قرار دارد. 41در جایگاه  17/1ام کشور و در نقاط روستایی با نرخ 81رتبه 

و کمترین  41/1و در نقاط روستایی به استان قم با  36/1با  یزد ترین میزان این شاخص در نقاط شهري به استانبیش

تعلق  85/0با نرخ  هرمزگانو در نقاط روستایی به استان  94/0با نرخ  سیستان و بلوچستانآن در نقاط شهري به استان 

 (27 نمودار)باشد. می 14/1نقاط شهري و روستایی  هر دوي گرفته است. این شاخص در کل کشور براي

 )درصد( 8139ها و کشور در سال استان شهریمقایسه نسبت درآمد به هزینه در خانوار  -26نمودار 

 
 

 

 

 

 



 

34 

 روستایی و شهری خانوارهای درآمد و نتایج طرح آمارگیری هزینه

 )درصد( 8139ها 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

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

 جامعه طبقات در بیشتر شکافبروز  ایجاد منجر به آن افزایش و فقر بروز به مددرآ توزیع در گسترده هايينابرابر

صفر  بینکمیتی  که معیارهاي متعارف استضریب جینی یکی از  ، درآمد توزیع نابرابري سنجش برايشود. می

 که معنا این باشد بهمی متقارن و بوده میانگین از مستقلاست. این شاخص  نابرابري( یک )حداکثر نابرابري( و )حداقل

 .شودنمی حاصل آندر  تغییري کنند، معاوضه دو به دو را درآمدهایشان افراد اگر

نقاط شهري استان گلستان و کل کشور نمایانگر آن است که استان گلستان شاخص ضریب جینی در ساله  15روند 

( شکاف توزیع درآمدي بیشتري در طبقات جامعه نسبت به کل کشور 1398و  1397 ،1386، 1385هاي )بجز سال

به کل بسیار نزدیک  (1395و  1387، 1384هاي )بجز سالاین شاخص در نقاط روستایی استان گلستان اما داشته است. 

 (29و  28، نمودارهاي 10جدول ) است. بوده کشور

باشد که می 3546/0و  3591/0 به ترتیب 1398استان گلستان در سال و روستایی شهري  نقاطدر مقدار ضریب جینی 

میزان این شاخص در کل . دارد قراردر نقاط روستایی  30در نقاط شهري و  28استان گلستان در جایگاه این حیث،  از

 (31و  30نمودارهاي ) باشد.می 3935/0و  8283/0براي نقاط شهري و روستایی به ترتیب برابر کشور 

و در نقاط روستایی به استان  4479/0با  سیستان و بلوچستانترین میزان این شاخص در نقاط شهري به استان بیش

با  کردستانو در نقاط روستایی به استان  2615/0با مرکزي و کمترین آن در نقاط شهري به استان  3698/0با  مدانه

 (31و  30نمودارهاي تعلق گرفته است. ) 5172/0

 و کشورگلستان  استان روستایی و شهری ساله ضریب جینی در خانوارهای 14 روند -10جدول 

 

 

138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398

۰/۴۰۵۸۰/۴۱۷۷۰/۴۱۳۶۰/۳۸۶۷۰/۳۸۹۳۰/۳۸۴۱۰/۳۵۶۸۰/۳۵۴۲۰/۳۵۱۲۰/۳۶۰۹۰/۳۶۸۱۰/۳۷۳۰۰/۳۷۹۳۰/۳۹۴۰۰/۳۸۲۸كشور

۰/۴۲۱۰۰/۴۰۸۳۰/۳۹۴۵۰/۴۲۱۱۰/۴۰۸۲۰/۴۰۹۶۰/۳۸۰۶۰/۳۶۲۱۰/۳۶۹۲۰/۳۷۱۴۰/۳۸۴۳۰/۳۸۸۷۰/۴۰۱۰۰/۳۷۲۶۰/۳۵۹۱استان گلستان

۰/۳۸۸۹۰/۳۹۷۷۰/۳۹۱۴۰/۳۷۸۹۰/۳۸۲۴۰/۳۸۰۹۰/۳۳۹۴۰/۳۳۴۷۰/۳۲۴۳۰/۳۴۰۱۰/۳۳۶۷۰/۳۳۶۲۰/۳۵۵۹۰/۳۵۹۵۰/۳۵۳۹كل كشور

۰/۴۲۶۴۰/۴۰۱۰۰/۴۰۲۲۰/۳۳۹۶۰/۳۸۶۹۰/۳۷۵۸۰/۳۳۷۴۰/۳۴۵۰۰/۳۳۸۰۰/۳۲۸۵۰/۳۳۸۵۰/۳۱۰۶۰/۳۵۰۱۰/۳۴۸۸۰/۳۵۴۶استان گلستان
روستایی

شرح

شهری
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 استان گلستان و کشور شهری هایخانوارساله ضریب جینی  51روند  -28نمودار 

 
 

 کشور گلستان و  استان یروستای هایخانوارساله ضریب جینی  51روند  -29نمودار 
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 8139کشور در سال  هایاستان شهری هایخانوارضریب جینی در مقایسه  -30نمودار 

 
 

 8139کشور در سال  هایاستان یروستای هایدر خانوار ضریب جینیمقایسه  -31نمودار 

 


