
 
1 

 روستایی     و  شهری  خانوارهای  درآمد  و  نتایج طرح آمارگیری هزینه

 

 

   1399روستایی    و شهری خانوارهای  درآمد و نتایج طرح آمارگیری هزینه 

http://Simabar.Golestanmporg.ir 
 

رزیی استان گلستانتهیه شده رد معاونت آمار و اطالعات سازمان مدرییت و ربانمه   
 

 2  ----------------------------------------------------------------------- مقدمه  

 2  --------------------------------------------------------------- ها خالصه یافته 

 5  ------------------------------ ها و درآمد ساالنه خانوار ساله متوسط هزینه   16روند  -الف

 11  --------------------------------- 1399خانوار در سال  یک های ساالنه متوسط هزینه   -ب

  12  ---------------------------------------------------------- نقاط شهری 

  13  -------------------------------------------------------- نقاط روستایی 

 18  -------------------------------------------------- دخانی و  خوراکی  اقالم 

 20  ------------------------------------------------------   غیرخوراکی  اقالم 

 22  ------------------------------------- 1399خانوار در سال  یک متوسط درآمد ساالنه  -ج

 29  ------------------------ کنندگان لوازم عمده زندگی و تسهیالت عمده مسکن مصرفسهم   -د

 32  ------------------------------------------- بررسی شاخص نسبت درآمد به هزینه  -ه

 35  --------------------------------------------------------------- ضریب جینی  -و

 



 

2 

 روستایی   و  شهری  خانوارهای  درآمد  و  نتایج طرح آمارگیری هزینه

 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 هزینه هاي هزینه  جمله از هزینه زندگی

، غيرخوراكي و درآمد خانوارها و نيز برآورد  و دخاني  هاي كل، خوراكي ي ميانگين هزينه برآورد ساالنه ، اين طرح

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

 

   ها :خالصه یافته 

 4/621 و در کل کشور )میلیون ریال( 6/519در استان گلستان هاي ساالنه يک خانوار شهري متوسط كل هزينه  ➢

هاي متوسط كل هزينه کشور قرار گرفته است.  ام16باشد که استان گلستان از این حیث در جایگاه می  )میلیون ریال(

است که این استان را در  )میلیون ریال( 7/340و در کل کشور  )میلیون ریال( 7/320 روستايي ساالنه يک خانوار 

 قرار داده است. ام کشور15جایگاه 

)میلیون  3/460 و در کل کشور )میلیون ریال( 1/369استان گلستان در  هاي غيرخوراكي نقاط شهريمتوسط هزينه  ➢

هاي غيرخوراكي متوسط هزينه کشور قرار گرفته است.  ام12در جایگاه باشد که استان گلستان از این حیث می  ریال(

 استان گلستان است که )میلیون ریال( 2/204و در کل کشور  )میلیون ریال( 8/202استان گلستان  در نقاط روستايي 

 کشور قرار دارد. ام14در جایگاه 

و در کل کشور  )میلیون ریال( 5/150استان گلستان  براي در نقاط شهري هاي خوراكي و دخاني متوسط هزينه  ➢

متوسط  کشور قرار گرفته است.  ام16 باشد که استان گلستان از این حیث در جایگاهمی  )میلیون ریال( 1/161

 136/ 4و در کل کشور  )میلیون ریال( 9/117استان گلستان  براي هاي خوراكي و دخاني در نقاط روستايي هزينه 

 قرار داده است. ام25است که این استان را در جایگاه  )میلیون ریال(

ریال(  میلیون ) 746/ 8ریال( و در کل کشور میلیون ) 700/ 5گلستان  در استان متوسط درآمد ساالنه خانوار شهري ➢

 1/423در استان گلستان  متوسط درآمد ساالنه خانوار روستايي . گرفتقرار  8جایگاه است که استان گلستان در 

 گرفته است.  قرار 15باشد و استان گلستان در جایگاه ریال( می میلیون ) 5/420ریال( و در کل کشور میلیون )
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 روستایی     و  شهری  خانوارهای  درآمد  و  نتایج طرح آمارگیری هزینه

 

 اين شاخصاست. میزان نرخ  20/1و کشور  35/1استان گلستان برابر با  براي نسبت درآمد به هزينه در نقاط شهري ➢

است. استان گلستان در شاخص نسبت  23/1کشور کل و در  32/1براي استان گلستان برابر با  نقاط روستايي در 

 .داردقرار هاي کشور در بین استان  7و در نقاط روستایی در جایگاه  6جایگاه در در نقاط شهري  درآمد به هزینه

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

و در نقاط شهري  27باشد که از این حیث، استان گلستان در جایگاه می 3524/0و  3695/0 به ترتیب 1399در سال 

استان از نظر شکاف پنجمین و  چهارمینبه ترتیب شهري  وروستایی ). قرار دارد 26در جایگاه  در نقاط روستایی

. میزان این شاخص در کل کشور براي نقاط شهري و روستایی به ترتیب برابر هاي کشور(استان درآمدي در بین 

 باشد.می  3590/0و  3835/0
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 و هاهزینه  متوسط  ساله  61 روند

خانوار ساالنه  درآمد  
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 ها و درآمد ساالنه خانوار ساله متوسط هزینه   16روند  -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 می آخانوار قرار گیرد که بصورت پولی بر

هاي خوراكي و دخاني با متوسط  متوسط هزينه  جمع حاصل  :  يا روستايي( شهري) هاي ساالنه خانوارمتوسط هزينه 

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

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 می ساله هزینه 16روند 

سال در استان گلستان و کشور  16یک 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 همواره كمتر بودن •

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

سال در استان گلستان و کشور  16یک خانوار شهري و روستایی طی این  روند افزايشي متوسط درآمد ساالنه •

 ( 5و  4نمودارهاي  ) (.1387 و1385هاي و نقاط روستایی استان در سال 1392 )بجز نقاط شهري استان در سال

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

 ( 5و  4نمودارهاي ) (.9139و  1389،1397،9813 ،1388، 1384هايلو نقاط روستایی سا 1139نقاط 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  یک خانوار )شهري و روستایی( استان گلستان نسبت به  متوسط هزينه ساالنه همواره كمتر بودن •

 ( 8و  7هاي نمودار )  درآمد ساالنه.

 

 میلیون ریال() - استان گلستان با کشور روستاییو  شهریه یک خانوار نساال درآمدو  هزینه انواع متوسط  روند مقایسه -1دول ج
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1384۵۹/۲۴۴/۲۱۴/۳۱۱/۴۴۵/۰۳۲/۸۵۳/۷۴۷/۱۰/۴۰۵۸۰/۴۲۱۰۳۷/۵۲۸/۹۱۴/۳۱۰/۰۲۳/۲۱۸/۹۳۴/۵۴۱/۳۰/۳۸۸۹۰/۴۲۶۴

1385۶۷/۳۵۱/۹۱۵/۲۱۲/۶۵۲/۱۳۹/۳۶۵/۵۵۲/۸۰/۴۱۷۷۰/۴۰۸۳۴۱/۶۳۳/۶۱۵/۵۱۱/۸۲۶/۱۲۱/۸۳۹/۱۳۷/۸۰/۳۹۷۷۰/۴۰۱۰

1386۸۱/۳۵۷/۴۱۸/۲۱۵/۱۶۳/۱۴۲/۳۷۸/۰۶۰/۴۰/۴۱۳۶۰/۳۹۴۵۴۸/۷۴۰/۵۱۸/۲۱۴/۹۳۰/۵۲۵/۶۴۷/۱۴۶/۳۰/۳۹۱۴۰/۴۰۲۲

1387۹۴/۲۷۴/۶۲۱/۴۱۹/۵۷۲/۹۵۵/۲۸۸/۲۷۹/۳۰/۳۸۶۷۰/۴۲۱۱۵۳/۶۳۷/۰۲۰/۹۱۵/۰۳۲/۷۲۲/۰۴۸/۴۴۰/۸۰/۳۷۸۹۰/۳۳۹۶

1388۹۹/۲۷۹/۹۲۲/۵۱۷/۹۷۶/۷۶۲/۰۹۳/۶۸۲/۹۰/۳۸۹۳۰/۴۰۸۲۵۹/۳۴۷/۳۲۱/۹۱۶/۳۳۷/۳۳۰/۹۵۲/۴۵۲/۵۰/۳۸۲۴۰/۳۸۶۹

1389۱۱۳/۷۹۵/۴۲۶/۲۲۲/۷۸۷/۵۷۲/۶۱۰۶/۲۱۰۰/۶۰/۳۸۴۱۰/۴۰۹۶۶۸/۵۵۶/۱۲۶/۱۲۰/۰۴۲/۳۳۶/۱۵۹/۳۶۰/۵۰/۳۸۰۹۰/۳۷۵۸

1390۱۳۲/۷۱۱۰/۷۳۲/۸۲۹/۱۱۰۰/۰۸۱/۶۱۳۰/۳۱۲۱/۷۰/۳۵۶۸۰/۳۸۰۶۸۴/۰۶۹/۲۳۲/۹۲۷/۳۵۱/۰۴۱/۹۷۹/۷۷۸/۶۰/۳۳۹۴۰/۳۳۷۴

1391۱۶۴/۳۱۲۸/۰۴۴/۶۳۷/۵۱۱۹/۷۹۰/۵۱۶۷/۲۱۷۶/۱۰/۳۵۴۲۰/۳۶۲۱۱۰۹/۲۸۶/۳۴۶/۸۳۵/۱۶۲/۴۵۱/۲۱۰۱/۳۹۸/۰۰/۳۳۴۷۰/۳۴۵۰

1392۲۰۶/۰۱۴۹/۹۵۵/۰۴۴/۳۱۵۱/۰۱۰۵/۷۲۰۴/۵۱۷۳/۸۰/۳۵۱۲۰/۳۶۹۲۱۲۹/۶۱۰۷/۶۵۶/۱۴۷/۱۷۳/۵۶۰/۵۱۲۱/۱۱۱۹/۲۰/۳۲۴۳۰/۳۳۸۰

1393۲۳۴/۹۱۶۷/۵۵۸/۱۴۴/۰۱۷۶/۷۱۲۳/۵۲۴۱/۳۲۰۱/۸۰/۳۶۰۹۰/۳۷۱۴۱۳۸/۵۱۰۵/۰۵۷/۰۳۸/۹۸۱/۵۶۶/۱۱۳۹/۱۱۲۰/۸۰/۳۴۰۱۰/۳۲۸۵

1394۲۶۲/۴۱۹۳/۶۶۲/۴۴۸/۴۲۰۰/۰۱۴۵/۲۲۷۸/۹۲۲۲/۹۰/۳۶۸۱۰/۳۸۴۳۱۴۷/۰۱۲۱/۴۵۷/۸۴۷/۳۸۹/۲۷۴/۱۱۶۱/۰۱۴۵/۴۰/۳۳۶۷۰/۳۳۸۵

1395۲۸۴/۸۲۱۱/۹۶۶/۶۵۲/۱۲۱۸/۲۱۵۹/۸۳۱۷/۲۲۵۱/۶۰/۳۷۳۰۰/۳۸۸۷۱۵۶/۹۱۲۷/۸۵۹/۸۴۴/۱۹۷/۱۸۳/۸۱۷۶/۹۱۶۴/۷۰/۳۳۶۲۰/۳۱۰۶

1396۳۲۹/۵۲۷۹/۷۷۶/۸۶۸/۶۲۵۲/۸۲۱۱/۱۳۶۶/۸۳۱۱/۸۰/۳۷۹۳۰/۴۰۱۰۱۷۸/۷۱۶۶/۹۶۶/۵۵۷/۹۱۱۲/۲۱۰۹/۰۲۰۱/۸۱۹۱/۸۰/۳۵۵۹۰/۳۵۰۱

1397۳۹۳/۲۳۲۷/۴۹۴/۵۸۰/۴۲۹۸/۷۲۴۷/۰۴۳۴/۹۳۸۱/۰۰/۳۹۴۰۰/۳۷۲۶۲۱۴/۵۲۱۱/۹۸۰/۲۷۵/۳۱۳۴/۲۱۳۶/۶۲۳۳/۱۲۳۷/۳۰/۳۵۹۵۰/۳۴۸۸

1398۴۷۴/۴۳۹۶/۹۱۱۷/۵۱۰۷/۱۳۵۶/۹۲۸۹/۸۵۴۱/۰۴۵۵/۲۰/۳۸۲۸۰/۳۵۹۱۲۶۱/۰۲۶۶/۷۱۰۲/۷۹۸/۴۱۵۸/۳۱۶۸/۴۲۹۷/۰۳۱۲/۶۰/۳۵۳۹۰/۳۵۴۶

1399۶۲۱/۴۵۱۹/۶۱۶۱/۱۱۵۰/۵۴۶۰/۳۳۶۹/۱۷۴۶/۸۷۰۰/۵۰/۳۸۳۵۰/۳۶۹۵۳۴۰/۷۳۲۰/۷۱۳۶/۴۱۱۷/۹۲۰۴/۲۲۰۲/۸۴۲۰/۵۴۲۳/۱۰/۳۵۹۰۰/۳۵۲۴

ضریب جينيغيرخوراكي ضریب جينيدرآمد درآمد غيرخوراكيخوراكي و دخاني سال

شهری

هزینه كلخوراكي و دخانيهزینه كل

روستایي
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 استان گلستان و کشور شهریکل ساالنه یک خانوار  هایهزینه مقایسه روند متوسط  -1نمودار 

 
 

 استان گلستان و کشور  روستاییکل ساالنه یک خانوار  هایهزینه مقایسه روند متوسط  -2نمودار 
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 استان گلستان   روستاییو  شهریکل ساالنه یک خانوار  هایهزینه مقایسه 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   روستایی و  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 هزینه متوسط 

9139خانوار در سال   
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 1399خانوار در سال یک های ساالنه هزینه متوسط   -ب

  شهری  نقاط 

درصدي نسبت به سال  9/30استان گلستان با افزایش در  1399براي سال  هاي ساالنه یک خانوار شهريمتوسط کل هزینه 

ریال  میلیون 4/621به رقم  1398درصد افزایش نسبت به سال  0/31و در کل کشور با  ریال میلیون 6/519به رقم  1398

هاي بین استان  ام در16جایگاه در  هاي ساالنه یک خانوار شهري متوسط کل هزینه استان گلستان از نظر که رسیده است 

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

دهد که  نشان می ( 1398) قبل سال به نسبت 1399در سال  یک خانوار شهريهاي ساالنه متوسط کل هزینه  میزان تغییرات

ام 17جایگاه تان گلستان از این حیث در اس و افزایش داشته بجر خراسان شمالی هاي کشوراین تغییرات در تمامی استان

 ( 11نمودار )رد. قرار دا

 

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

    
 

میلیون   369/ 1 ، 1398درصد افزایش نسبت به سال  27/ 3با  1399خوراکی نقاط شهري استان گلستان در سال غیر هاي هزینه 

هاي  استان گلستان از نظر هزینه  . است  بوده میلیون ریال  460/ 3 ، 1398درصد افزایش نسبت به سال  29/ 0کشور با کل ریال و 

خوراکی نسبت به کل  غیر هاي هاي کشور قرار گرفته است. سهم هزینه استان  ام در بین 12شهري در جایگاه خوراکی نقاط غیر 

 ( 14و    9نمودارهاي    ، 2  جدول )  باشد. درصد می   71/ 0  ، استان   نقاط شهري   خانوارهاي   هاي هزینه 

هزینه غيرخوراكيهزینه خوراكي و دخانيكل هزینه هاشرحسال

474/4117/5356/9كل كشور

396/9107/1289/8استان گلستان

621/4161/1460/3كل كشور

519/6150/5369/1استان گلستان

31/037/129/0كل كشور

30/940/627/3استان گلستان

1398

1399

درصد تغييرات 

سال1399 به 1398
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 روستایی     و  شهری  خانوارهای  درآمد  و  نتایج طرح آمارگیری هزینه

رقم  1398درصد افزایش نسبت به سال  6/40با  1399در سال نقاط شهري استان گلستان و دخانی  هاي خوراکیهزینه 

میلیون ریال بوده است که   1/161رقم  1398درصد افزایش نسبت به سال  1/37میلیون ریال و در کل کشور با  5/150

هاي  سهم هزینه .قرار دارد ام در کشور16شهري در جایگاه نقاط  و دخانی خوراکی هايمیزان هزینه استان گلستان از نظر 

، 2 جدول). بوده استدرصد  0/29 در استان برابر شهرينقاط  هاي خانوارهاينسبت به کل هزینه و دخانی خوراکی 

 ( 14و  9نمودارهاي 

  نقاط روستایی 

درصدي نسبت به   2/20در استان گلستان با افزایش  1399براي سال  هاي ساالنه یک خانوار روستاییمتوسط کل هزینه 

 میلیون 7/340به رقم  1398درصد افزایش نسبت به سال  5/30ریال و در کل کشور با  میلیون 7/320به رقم  1398سال 

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

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

دهد که نشان می 1398 سال به نسبت 1399در سال  یک خانوار روستاییهاي ساالنه متوسط کل هزینه  میزان تغییرات

قرار دارد.  22تان گلستان از این حیث در جایگاه اس و افزایشی بوده بجز خراسان شمالی تمامی استانهاتغییرات آن در 

 ( 13نمودار )

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

 

هزینه غيرخوراكيهزینه خوراكي و دخانيكل هزینه هاشرحسال

261/0102/7158/3كل كشور

266/798/4168/4استان گلستان

340/7136/4204/2كل كشور

320/7117/9202/8استان گلستان

30/532/929/0كل كشور

20/219/820/5استان گلستان

1398

1399

درصد تغييرات 

سال1399 به 1398
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 روستایی   و  شهری  خانوارهای  درآمد  و  نتایج طرح آمارگیری هزینه

به رقم  1398درصد افزایش نسبت به سال  5/20با  1399استان گلستان در سال  خوراکی نقاط روستاییغیرهاي هزینه 

میلیون ریال رسیده است که استان  2/204به  1398درصد افزایش نسبت به سال  0/29کشور با کل میلیون ریال و  8/202

هاي کشور قرار گرفته است. سهم ام در بین استان 14در جایگاه  خوراکی نقاط روستایی غیر هاي گلستان از نظر میزان هزینه 

، 3جدول)باشد. درصد می 2/63هاي نقاط روستایی استان نسبت به کل هزینه  خوراکی نقاط روستاییغیرهاي هزینه 

 ( 15و  9نمودارهاي 

رقم  1398درصد افزایش نسبت به سال  8/19با  1399در سال استان گلستان  روستایینقاط و دخانی  هاي خوراکیهزینه 

میلیون ریال بوده است که   4/136رقم  1398درصد افزایش نسبت به سال  9/32میلیون ریال و در کل کشور با  9/117

هاي سهم هزینه  .قرار داردکشور در ام 25در جایگاه  روستایینقاط  و دخانی هاي خوراکیمیزان هزینه استان گلستان از نظر 

  9، نمودارهاي 3جدول) بوده است.درصد  8/36 استان برابر روستایی خانوارهاي هاينسبت به کل هزینه  و دخانی خوراکی

 ( 15و 

 

 9139در استان گلستان و کشور در سال  روستاییو  شهرییک خانوار   های ساالنههزینهمقایسه متوسط  -9نمودار 
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 روستایی     و  شهری  خانوارهای  درآمد  و  نتایج طرح آمارگیری هزینه

 9139در سال   های کشوراستان  شهرییک خانوار   های ساالنههزینه مقایسه متوسط  -10نمودار 

 
 

 8139نسبت به سال  9139سال   های کشوراستان  شهرییک خانوار   های ساالنههزینه تغییرات متوسط مقایسه   -11نمودار 
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 روستایی   و  شهری  خانوارهای  درآمد  و  نتایج طرح آمارگیری هزینه

 9139در سال   های کشوراستان  روستایییک خانوار  های ساالنههزینه مقایسه متوسط  -12نمودار 

 

  8139نسبت به سال  9139سال  های کشور استان  روستایییک خانوار   های ساالنهتغییرات متوسط هزینه مقایسه   -13نمودار 
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 روستایی     و  شهری  خانوارهای  درآمد  و  نتایج طرح آمارگیری هزینه

 9139 سال در گلستان شهری  خانوار یک  ساالنه هایهزینه  ترکیب -14نمودار 

 
 

 9139 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 

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

ها، چاي،  قند، شکر، شیرینی و گروه  استان گلستان در گروه گوشت  شهريهاي خانوارهاي می دهد که هزینهنشان  1399

 هاغذاهاي آماده و دخانی ها، نوشابه  گروهدر استان گلستان  روستاییخانوارهاي  وبیشتر از کشور بوده است  کاکائو قهوه و

 اند.هاي بیشتري نسبت به کشور داشته هزینه 

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

 ( 4جدول شهري بوده است. )در خانوارهاي روستایی بیشتر از خانوارهاي  هاها، غذاهاي آماده و دخانینوشابه  گروه

هاي اصلی گوشت، دهد، گروه هاي 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. )شهري و روستایی استان دارا بودهخوراکی و دخانی نقاط 

 میلیون ریال( ) 9139سال در  گلستان و کشور روستاییو  شهری خوراکی و دخانی خانواراصلی اقالم  هایمتوسط هزینه  -4جدول 

 

 

استان گلستانكل كشوراستان گلستانكل كشور

۱۶۱/۱۱۵۰/۵۱۳۶/۴۱۱۷/۹جمع

۳۳/۳۲۷/۲۳۳/۵۲۴/۲آرد، رشته، غالت، نان و فراورده های آن

۳۴/۴۳۹/۳۲۸/۲۲۸/۰گوشت

۱۷/۵۱۵/۰۱۳/۷۱۱/۸شير و فراورده های آن و تخم پرندگان

۵/۳۴/۸۵/۸۴/۷روغن ها و چربي ها

۳۰/۴۲۷/۲۲۳/۲۱۹/۵ميوه ها و سبزی ها

۱۰/۵۱۰/۵۷/۵۶/۸خشکبار و حبوب

۱۳/۶۱۴/۱۱۲/۳۱۰/۳قند، شکر، شيریني ها، چای، قهوه و كاكائو

۵/۸۴/۹۴/۵۳/۹ادویه ها، چاشني ها و سایر تركيب های خوراكي

۱۰/۴۷/۷۷/۷۸/۷نوشابه ها، غذاهای آماده و دخاني ها

روستایيشهری
اقالم اصلي خوراكي و دخاني
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 روستایی     و  شهری  خانوارهای  درآمد  و  نتایج طرح آمارگیری هزینه

 9139سال در  استان گلستان شهرینقاط  خوراکی و دخانیهای سهم اقالم اصلی هزینه  -16نمودار 

 
 

  9139سال 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

 خوراکی غیر اقالم 

 1399استان گلستان و کشور در سال  خانوارهاي شهري و روستایی غیرخوراکی اقالم هاي ساالنه مقایسه متوسط هزینه 

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

خانوارهاي   ها و خدمات فرهنگیتفریحات، سرگرمیو  خدماتلوازم، اثاث و  ،هاي اصلی بهداشت و درماناما درگروه

  اند.کشور داشتههاي بیشتري نسبت به  شهري استان گلستان هزینه 

هاي اصلی درگروه بوده است اماکشور کمتر از هاي غیرخوراکی در نقاط روستایی استان گلستان متوسط کل هزینه 

  اند.هاي بیشتري نسبت به کشور داشته استان گلستان هزینه  روستاییبهداشت و درمان خانوارهاي و  پوشاک و کفش

ها در تمامی دهد که متوسط هزینه شهري و روستایی استان گلستان نشان می هاي غیرخوراکی نقاطمقایسه متوسط هزینه 

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

هاي اصلی مسکن، دهد در نقاط شهري و روستایی استان، گروه نشان 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( ) 9139در سال  گلستان و کشور تایی روسو  شهری  غیرخوراکی خانوار اصلی های اقالممتوسط هزینه  -5جدول 

 

استان گلستانكل كشوراستان گلستانكل كشور

۴۶۰/۳۳۶۹/۱۲۰۴/۲۲۰۲/۸جمع

۲۰/۶۲۰/۱۱۶/۳۱۷/۰پوشاک و كفش

۲۲۹/۹۱۵۳/۳۶۵/۰۶۲/۲مسکن

۲۶/۹۲۷/۳۲۰/۷۲۰/۰لوازم، اثاث و خدمات خانوار

۶۰/۶۶۴/۹۳۲/۳۳۹/۵بهداشت و درمان

۶۱/۷۵۶/۶۴۰/۷۳۸/۷حمل و نقل و ارتباطات

۱۰/۳۱۰/۴۴/۵۳/۷تفریحات، سرگرمي ها و خدمات فرهنگي

۵۰/۳۳۶/۵۲۴/۸۲۱/۸كاالها و خدمات متفرقه خانوار

روستایيشهری

اقالم اصلي غيرخوراكي
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 روستایی     و  شهری  خانوارهای  درآمد  و  نتایج طرح آمارگیری هزینه

 9139سال در   استان گلستان شهرینقاط  غیرخوراکیهای سهم اقالم اصلی هزینه  -18نمودار 

 
 

 9139سال  در   استان گلستان روستایی نقاط  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 

9139سال   
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 روستایی     و  شهری  خانوارهای  درآمد  و  نتایج طرح آمارگیری هزینه

 1399خانوار 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 می ي اموال منقول و غیرمنقول، حقوق بازنمانند اجاره
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 روستایی   و  شهری  خانوارهای  درآمد  و  نتایج طرح آمارگیری هزینه

 5/700 ،نسبت به سال گذشته درصد افزایش 9/53با  1399در سال  گلستانشهري استان یک خانوار  ساالنه متوسط درآمد

از  گلستان است که استان بوده میلیون ریال 8/746 گذشته،به سال  درصد افزایش نسبت 0/38و کل کشور با ریال میلیون 

 ( 20 نمودار، 6جدول . )گرفته استکشور قرار  ام8این حیث در جایگاه 

دهد که این تغییرات  ( نشان می 1398) قبل سال به نسبت 1399متوسط درآمد یک خانوار شهري در سال  تغییرات مقایسه

 ( 21نمودار ) کشور قرار دارد. دومو استان گلستان از این حیث در جایگاه  بوده است ها افزایشیدر همه استان 

 1/423به  (1398) درصد افزایش نسبت به سال گذشته 4/35با  1399 متوسط درآمد ساالنه روستایی استان گلستان در سال

میلیون ریال دست یافت تا جایگاه  5/420به  (1398) درصد افزایش نسبت به سال گذشته 41/ 6میلیون ریال و کشور با 

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

دهد که این ( نشان می 1398) قبل سال به نسبت 1399متوسط کل درآمد یک خانوار روستایی در سال تغییرات  مقایسه

قرار هاي کشور در بین استان ام 17استان گلستان از این حیث در جایگاه  وافزایش داشته است  هادرتمامی استان تغییرات 

 ( 23نمودار )دارد. 

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

 

 

 

 

 

گلستانكشورگلستانكشور

1398۵۴۱/۰۴۵۵/۲۲۹۷/۰۳۱۲/۶

1399746/8700/5420/5423/1

درصد تغييرات سال 1399 

نسبت به 1398
38/053/941/635/4

روستایي

سال

شهری
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 روستایی     و  شهری  خانوارهای  درآمد  و  نتایج طرح آمارگیری هزینه

 9139های کشور در سال استان شهرینقاط  یک خانوار در متوسط درآمد ساالنه   مقایسه -20نمودار 

 
 

  8139نسبت به سال   9139های کشور سال استان شهری نقاطیک خانوار در متوسط درآمد ساالنه  تغییرات  مقایسه -21نمودار 
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 روستایی   و  شهری  خانوارهای  درآمد  و  نتایج طرح آمارگیری هزینه

 9139های کشور در سال استان  روستایینقاط  یک خانوار در متوسط درآمد ساالنه   مقایسه -22نمودار 

 
 

  8139نسبت به سال   9139های کشور سال استان شهرینقاط یک خانوار در متوسط درآمد ساالنه  تغییرات  مقایسه -32نمودار 
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 روستایی     و  شهری  خانوارهای  درآمد  و  نتایج طرح آمارگیری هزینه

باشد. درصدي می 9/46شامل درآمدهاي متفرقه با سهم  9139هاي درآمدي در نقاط شهري سال ترین سهم گروهبیش 

 ( 42و نمودار  7جدول )

باشد. درصدي می 2/73شامل درآمدهاي متفرقه با سهم  9139هاي درآمدي در نقاط روستایی سال ترین سهم گروهبیش 

 ( 52و نمودار  7جدول )

 )میلیون ریال(  9139در سال  استان گلستان و کشور روستاییو   شهریدرآمدی ساالنه یک خانوار  متوسط اقالم  -7جدول 

 
 9139سال در  استان گلستان شهری  نقاط درآمدی یک خانوار درسهم اقالم  -42نمودار 

 

متفرقه

متفرقهغير كشاورزیكشاورزیخصوصيتعاونيعمومي

۷۴۶/۸۷۸/۴۰/۸۱۵۵/۶۱۰/۹۱۰۶/۱۳۹۵/۱كل كشور

700/588/60/096/033/1154/1328/8استان گلستان

۴۲۰/۵۲۵/۶۰/۲۱۱۲/۰۷۶/۰۴۹/۰۱۵۷/۸كل كشور

423/119/70/293/790/761/5157/3استان گلستان

مشاغل آزاد

شهری

روستایي

درآمد كلشرح

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

 

9139سال در  استان گلستان روستایی  نقاط یک خانوار در درآمدیسهم اقالم  -52نمودار 
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 روستایی     و  شهری  خانوارهای  درآمد  و  نتایج طرح آمارگیری هزینه

کنندگان لوازم عمده سهم مصرف

 زندگی و تسهیالت عمده مسکن
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 روستایی   و  شهری  خانوارهای  درآمد  و  نتایج طرح آمارگیری هزینه

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

تسهیالت عمده  و  لوازم عمده زندگی از  هکنند استفاده طرح آمارگیري هزینه و درآمد خانوار شامل سهم خانوارهاي نتایج 

 9و  8 جداولدر باشد که این نتایج براي استان گلستان و کشور می  9139یک خانوار شهري و روستایی در سال  مسکن 

 .است شده    ارائه 

 9913سال در  و کشورگلستان  استان  روستاییو  شهریدر نقاط کنندگان از لوازم عمده زندگی سهم استفاده  -8جدول 

 
 

استان گلستانكل كشوراستان گلستانكل كشور

۵۳/۱۴۶/۴۳۴/۱۳۱/۵اتومبيل شخصي

۱۲/۷۱۴/۱۲۴/۷۲۸/۹موتور سيکلت

۱۰/۰۱۳/۱۶/۸۸/۴دوچرخه

۴۴/۲۴۳/۵۳۰/۶۲۹/۳چرخ خياطي

۴/۳۰/۵۳/۵۰/۴رادیو

۵/۶۱/۴۲/۳۰/۱رادیو ضبط، ضبط و پخش صوت

۰/۴۰/۰۰/۷۰/۴تلویزیون سياه و سفيد

۹۸/۱۹۷/۵۹۵/۶۹۵/۱تلویزیون رنگي

۱۷/۴۱۲/۵۱۱/۳۶/۴فریزر

۳۰/۵۳۹/۱۴۸/۹۵۶/۸یخچال

۷۱/۹۶۶/۷۵۲/۷۵۰/۵یخچال فریزر

۹۸/۹۹۸/۸۹۸/۳۹۸/۳اجاق گاز

۹۱/۵۸۶/۷۶۷/۵۶۹/۱جارو برقي

۸۷/۳۸۰/۷۵۸/۱۵۳/۰ماشين لباسشویي

DVD وVCD  ،۱۹/۲۸/۲۱۰/۴۳/۶انواع ویدئو

۲۸/۴۲۵/۹۸/۵۷/۳رایانه

۹۶/۵۹۶/۸۹۳/۳۹۴/۱تلفن همراه

۳۷/۴۹۴/۹۴۷/۰۹۶/۴پنکه

۵/۳۱/۱۷/۹۱/۱كولر آبي متحرک

۹/۲۳۰/۲۱۱/۹۳۲/۹كولر گازی متحرک

۷/۶۵/۵۰/۴۰/۷ماشين ظرفشویي

۱۲/۴۵/۲۱/۶۰/۲مایکروویو و فرهای هالوژن دار

هزینه ها
روستایيشهری
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 روستایی     و  شهری  خانوارهای  درآمد  و  نتایج طرح آمارگیری هزینه

 9139در سال  و کشورگلستان  استان روستاییو  شهریدر نقاط سهم استفاده کنندگان از تسهیالت عمده مسکن  -9جدول 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

استان گلستانكل كشوراستان گلستانكل كشور

۹۹/۷۱۰۰/۰۹۵/۵۹۹/۷آب لوله كشي

۱۰۰/۰۱۰۰/۰۹۹/۹۱۰۰/۰برق

۹۵/۱۱۰۰/۰۷۵/۸۹۴/۹گاز لوله كشي

۹۹/۵۹۹/۲۹۴/۳۹۵/۴حمام

۶۱/۱۰/۱۳۱/۹۰/۴كولر آبي ثابت

۶۶/۷۵۳/۲۴۱/۲۳۳/۱تلفن

۷/۵۰/۰۰/۱۰/۰حرارت مركزی )شوفاژ(

۹۹/۰۹۹/۲۹۳/۰۹۵/۵آشپزخانه

۲/۹۰/۰۰/۱۰/۰برودت مركزی

۷۶/۷۶۹/۱۵۳/۵۴۵/۶اینترنت

۱۰/۸۱/۰۰/۵۰/۰پکيج

۱۵/۴۵۷/۸۱۵/۶۳۵/۲كولر گازی ثابت

۴۶/۷۰/۰۱/۴۰/۰شبکه عمومي فاضالب

هزینه ها
روستایيشهری
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نسبت درآمد به  بررسی شاخص  

 هزینه 
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 روستایی     و  شهری  خانوارهای  درآمد  و  نتایج طرح آمارگیری هزینه

 نسبت درآمد به هزینه بررسی 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 بیش نسبت کمتر از یک باشد یعنی متوسط هزینه 

در  35/1در نقاط شهري با نرخ هزینه  به  درآمدنظر شاخص نسبت  تواند تاثیر گرفته باشد. استان گلستان ازبسیاري می 

 ( 27و  26  هاينمودار)کشور قرار دارد.  هفتمدر جایگاه  32/1م کشور و در نقاط روستایی با نرخ شش رتبه 

ان آذربایجو در نقاط روستایی به استان  54/1با  آذربایجان غربی ترین میزان این شاخص در نقاط شهري به استانبیش 

با  هرمزگانو در نقاط روستایی به استان  01/1با نرخ  مرکزيو کمترین آن در نقاط شهري به استان  77/1با  غربی

 باشد.می  23/1روستایی نقاط و  20/1نقاط شهري  کشور براي درآمد به هزینه  نسبت .داردتعلق  98/0نرخ 

 ( 27 و 26هاينمودار)

 )درصد(  9139ها و کشور در سال استان  شهریمقایسه نسبت درآمد به هزینه در خانوار  -26نمودار 
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 روستایی   و  شهری  خانوارهای  درآمد  و  نتایج طرح آمارگیری هزینه

 )درصد( 9139ها و کشور در سال استان  روستاییمقایسه نسبت درآمد به هزینه در خانوار  -27نمودار   
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 روستایی     و  شهری  خانوارهای  درآمد  و  نتایج طرح آمارگیری هزینه

 ضریب جینی 
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 روستایی   و  شهری  خانوارهای  درآمد  و  نتایج طرح آمارگیری هزینه

 ضریب جینی  -و

  وجود زیرا  ،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 هايي نابرابر 

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  16روند 

( شکاف توزیع درآمدي بیشتري در طبقات جامعه نسبت به کل  1399و  1398 ،1397 ، 1386، 1385هاي )بجز سال

بسیار  (1399و  1395 ،1387، 1384هاي )بجز سالاین شاخص در نقاط روستایی استان گلستان اما کشور داشته است. 

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

باشد که  می  3524/0و  3695/0 به ترتیب 1399استان گلستان در سال و روستایی شهري  نقاطدر مقدار ضریب جینی 

میزان این شاخص در کل . دارد قراردر نقاط روستایی  26در نقاط شهري و  27استان گلستان در جایگاه این حیث،  از

 ( 31و  30نمودارهاي ) باشد.می 9035/0و  0/ 3583براي نقاط شهري و روستایی به ترتیب برابر کشور 

و در نقاط روستایی به استان  0/ 4570با  سیستان و بلوچستانترین میزان این شاخص در نقاط شهري به استان بیش 

و در نقاط روستایی به استان  2579/0با  اردبیلنقاط شهري به استان و کمترین آن در  3621/0با چهارمحال و بختیاري 

 ( 31و   30نمودارهاي تعلق گرفته است. ) 0/ 4092با  خوزستان

 و کشور گلستان  استان روستایی و  شهری ساله ضریب جینی در خانوارهای 61 روند -10جدول 

 

 

1384138513861387138813891390139113921393139413951396139713981399

۰/۴۰۵۸۰/۴۱۷۷۰/۴۱۳۶۰/۳۸۶۷۰/۳۸۹۳۰/۳۸۴۱۰/۳۵۶۸۰/۳۵۴۲۰/۳۵۱۲۰/۳۶۰۹۰/۳۶۸۱۰/۳۷۳۰۰/۳۷۹۳۰/۳۹۴۰۰/۳۸۲۸۰/۳۸۳۵كشور

۰/۴۲۱۰۰/۴۰۸۳۰/۳۹۴۵۰/۴۲۱۱۰/۴۰۸۲۰/۴۰۹۶۰/۳۸۰۶۰/۳۶۲۱۰/۳۶۹۲۰/۳۷۱۴۰/۳۸۴۳۰/۳۸۸۷۰/۴۰۱۰۰/۳۷۲۶۰/۳۵۹۱۰/۳۶۹۵استان گلستان

۰/۳۸۸۹۰/۳۹۷۷۰/۳۹۱۴۰/۳۷۸۹۰/۳۸۲۴۰/۳۸۰۹۰/۳۳۹۴۰/۳۳۴۷۰/۳۲۴۳۰/۳۴۰۱۰/۳۳۶۷۰/۳۳۶۲۰/۳۵۵۹۰/۳۵۹۵۰/۳۵۳۹۰/۳۵۹۰كل كشور

۰/۴۲۶۴۰/۴۰۱۰۰/۴۰۲۲۰/۳۳۹۶۰/۳۸۶۹۰/۳۷۵۸۰/۳۳۷۴۰/۳۴۵۰۰/۳۳۸۰۰/۳۲۸۵۰/۳۳۸۵۰/۳۱۰۶۰/۳۵۰۱۰/۳۴۸۸۰/۳۵۴۶۰/۳۵۲۴استان گلستان

روستایي

ضریب جيني

شهری
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 روستایی     و  شهری  خانوارهای  درآمد  و  نتایج طرح آمارگیری هزینه

 استان گلستان و کشور  شهری هایخانوارساله ضریب جینی  16روند  -28نمودار 

 
 

 کشور  گلستان و  استان یروستای هایخانوارساله ضریب جینی  16روند  -29نمودار 
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 روستایی   و  شهری  خانوارهای  درآمد  و  نتایج طرح آمارگیری هزینه

 9139کشور در سال  هایاستان  شهری  هایخانوارضریب جینی در مقایسه   -30نمودار 

 
 

 9139کشور در سال  هایاستان یروستای هایدر خانوار ضریب جینیمقایسه   -31نمودار 

 


