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٦٦٣ 
 

 مقدمه
انجام شده و هدف اصلی این  توسط بانک ملی ایران 1314، براي اولین بار در سال ) بودجه خانوار(هزینه و درآمد خانوار  بررسی
 .، به علت آوردن ضرایب مصرف براي محاسبه شاخص هزینه زندگی بوده است بررسی

در ضـرایب اهمیـت   ، اداره بررسی هاي اقتصادي بانک ملی ایران به منظور تجدیـد نظـر   وقفه طوالنی پس از یک 1338در سال 
 1344از سال . ه آمار در این زمینه مبادرت نمودشهر کشور ، با مراجعه به خانوارهاي نمونه به تهی 23، در شاخص هزینه زندگی

،  1347از سـال  . ، به طور مرتب انجـام داده اسـت  خانوارهاي شهريآمد ، بررسی هایی را در مورد هزینه و دربانک مرکزي ایران
گیـري از سـال   این آمار . نقاط شهري و در مقیاسی گسترده تر، توسط مرکز آمار ایران شروع شدآمارگیري از هزینه خانوارها در 

 1360،  1357،  1355ل هـاي  ، درآمد خانوارهاي شهري را نیز شامل می شود و تا کنون به استثناي سـا عالوه بر هزینه 1353
 .ساله انجام شده و نتایج آن استخراج و منتشر شده است هر

براي اولین بار توسط اداره کل آمار عمومی سـابق انجـام شـد و     1342، در سال هزینه و درآمد خانوارهاي روستاییآمارگیري از 
 .یافت ، درمقیاسی وسیع تر ادامه1344سیس مرکز آمار ایران در سال سپس با تأ

، آمار هزینه و درآمد خانوارهاي شهري ، ازطریق دو منبع مرکز آمار ایران و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و در حال حاضر
 .توسط مرکز آمار ایران منتشر می شود ،ر هزینه درآمد خانوارهاي روستاییآما

انوار شهري و روستایی بر حسب دهک هـاي هزینـه و   ، آمارمتوسط هزینه هاي خوراکی و غیر خوراکی ساالنه یک خدر این فصل
ي مرکز آمار ایـران  ، بر اساس نتایج طرح هاي آماروارهاي مذکور بر حسب منابع درآمدوسعت خانوار و متوسط درآمد ساالنه خان

به روش  )SNAو  NHSCPبر اساس نشریه هاي ( با استفاده از توصیه سازمان ملل متحد   ،طرح هاي مذکور. ارائه شده است
 .، از طریق مراجعه به خانوارهاي نمونه در نقاط شهري و روستایی انجام می گیرد آمارگیري نمونه اي

 تعاریف و مفاهیم به کار رفته در این فصل
 هزینه 

نامیده  به دیگران هزینه یا هدیه  نوار به منظور مصرف اعضاء وخا  ارزش پولی کاالي تهیه شده یا خدمت انجام شده توسط       
، ورت پـولی بـرآورد  ، پایاپاي و مجانی است که به صـ کسب ازمحل  ،بر خدمت در برا  ،هدیه شامل خـرید ، تولید خانگی .شود می

  .شود  جزو هزینه منظور میو
 ناخالص هزینه

 .عبارت است از هزینه خانوار بدون درنظرگرفتن فروش دست دوم کاالها        
 هزینه خالص

ز بیشتر ا بنابراین در مواردي که ارزش کاالهاي فروخته شده  ،دست دوم کاالها الص منهاي فروشهزینه ناخست ازعبارت ا       
 . شود  درج می ، حاصل به صورت عدد منفیارزش کاالهاي خریداري شده باشد

 درآمد 
حقـوق   (ریـق منـابع دیگـر    ط  فتاده و یا از ا کار  نجام شده یا سرمایه به کلیه وجوه و ارزش کاالهایی است که در برابر کار ا       

در این طـرح ، انـواع درآمـد    . به خانوار تعلق گرفته باشد  نظر در زمـان آماري مورد) هاي اتفاقی و نظایر آن ، درآمدبازنشستگی
 :خالص به شرح زیر است 

 درآمد مزد و حقوق بگیري بخش عمومی ، بخش خصوصی ، بخش تعاونی 
بخش تعاونی است کـه شـامل     بخش خصوصی و  ،نوار در بخش عمومی اعضاي شاغل مزد و حقـوق بگیـر خا درآمد کلیه       

 .باشد  مالیات و بازنشستگی می  پولی آنان پس از کسر مستمر و غیرمستمر پولی و غیر  هاي   دریافتی
 درآمد مشاغل آزاد کشاورزي

      ، پـس از کسـر  کننـد  مـی   یـا کـارکن مسـتقل کـار      و  به صورت کارفرمـا ورزي  درآمد افرادي از خانوار که در بخش کشا       
پرداختی هزینه  مل مزد و حقوق  هاي شغلی شا هزینه. مشاغل آزاد کشاورزي تلقی شده است، به عنوان درآمد هاي شغل  هزینه

 .باشد  هاي تولید و همچنین مالیات شغلی می هزینه  سایر دوام، استهالك  مواد اولیه، ابزار بی
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٦٦٤ 
 

 درآمد مشاغل آزاد غیرکشاورزي 
    ،به کار اشتغال دارند  کشاورزي غل آزاد غیر در مشـا  ،کارکـن مستقـل یا   درآمد افرادي از خانـوار که به صورت کارفـرما       

 . غل آزاد غیرکشاورزي منظور شده است  به عنوان درآمد مشا ،شغلی هاي     از کسر هزینه پس 
 هاي متفرقهدرآمد

، مانند درآمد حاصل کرده است نوار به غیر از طریق اشتغال اعضاي خود دریافت  یی است که خا کلیه وجوه و ارزش کاالها       
هـاي   گـذاري کمـک   ، سـود سـرمایه  ت ساخته شده توسط خانوار در خانه، حقوق بازنشستگی، درآمد مسـتغالت از فروش مصنوعا

  .و مؤسسات خیریه   اعیهاي اجتم دریافتی از سازمان
 گزیده اطالعات

         میلیـون ریـال   65میلیـون ریـال بـوده کـه شـامل       112، متوسط هزینه هاي خالص ساالنه یک خانوار شـهري   1391در سال 
که نسبت بـه  . می باشد هزینه هاي خوراکی و دخانی) درصد 8/41( میلیون ریال  47هزینه هاي غیر خوراکی و ) درصد 2/58(

 .درصد را نشان می دهند 2/30ل گذشته افزایشی به میزان سا
 26، هزینه مسکن معـادل  االنه غیر خوراکی یک خانوار شهريمیلیون ریال متوسط هزینه هاي خالص س 65، از  1391در سال 

داراي ) درصـد  4/3( میلیـون ریـال    2و هزینه تفریحات و سرگرمی ها و خـدمات فرهنگـی معـادل    ) درصد 5/39(میلیون ریال 
 .بیشترین و کمترین سهم می باشند

                 میلیـون ریـال   14، هزینـه گوشـت معـادل    ه خوراکی و دخانی یـک خـانوار شـهري   هزینه هاي خالص ساالن ریال میلیون 47از 
        ن سـهم بـه ترتیـب داراي بیشـترین و کمتـری    ) درصـد  0/3(میلیون ریـال   1معادل و هزینه خشکبار و حبوبات ) درصد 9/29( 

 .می باشند
       میلیـون ریـال   30میلیـون ریـال بـوده کـه شـامل       67، متوسط هزینه هاي خالص ساالنه یک خانوار روستایی ،  1391در سال 

هزینه هاي خوراکی و دخانی می باشد کـه نسـبت بـه    ) درصد 1/55(میلیون ریال  37هزینه هاي غیر خوراکی و ) درصد 9/44(
 .درصد افزایش را نشان می دهد 1/45ي خالص ساالنه یک خانوار روستایی سال قبل هزینه ها

 10، هزینه مسکن معادل لص غیر خوراکی یک خانوار روستاییمیلیون ریال متوسط هزینه هاي خا 30، از  1391در سال 
به ترتیب ) درصد  1/2( میلیون ریال  6/0، سرگرمی ها و خدمات فرهنگی معادل و هزینه تفریحات) درصد 9/34(ریال  میلیون

  ،وراکی و دخانی یک خانوار روستاییمیلیون ریال متوسط هزینه هاي خالص خ 37از . اي بیشترین و کمترین سهم می باشددار
) درصد  4/3(میلیون ریال 1معادل وشابه ها ، غذاي آماده و دخانیات و هزینه ن) درصد  5/27( میلیون ریال  10با گوشت هزینه 

 .داراي بیشترین و کمترین سهم می باشد به ترتیب 
، شد که از میان منابع تأمین درآمدمیلیون ریال می با 122،متوسط در آمد ساالنه یک خانوار شهري حدود  1391درسال 

 .را به خود اختصاص می دهد) درصد  2/49(درآمدهاي متفرقه بیشترین سهم 
، شد که از میان منابع تأمین درآمدمیلیون ریال می با 61ایی خدود متوسط درآمد ساالنه یک خانوار روست،  1391در سال 

 .رابه خود اختصاص می دهد) درصد  1/62(درآمدهاي متفرقه بیشترین سهم 
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 )ریال(ص ساالنه یک خانوار شهري و روستائی لمتوسط هزینه هاي خا -1-20

 1387 1385 1380 1375 شرح

     شهري
 56420259 44733666 20436250 8796103 ..............متوسط کل هزینه

 37942986 30046171 13362997 4988508 ..............هزینه هاي غیرخوراکی

 18477273 14687495 7073253 3807595 ..............هزینه هاي خوراکی ودخانی

     روستائی
 26902389 27648588 10464145 5638354 ..............متوسط کل هزینه

 12883237 15920221 2090265 2500050 ..............هزینه هاي غیرخوراکی

 14019152 11728367 5373880 3138304 ..............هزینه هاي خوراکی و دخانی

 

 
 .مرکز آمار ایران -مأخذ

 1391 1390 1389 1388 شرح

     شهري
 111976412 86020222 73923881 57736645 ..............متوسط کل هزینه

 65229184 54440948 48890832 39906950 ..............هزینه هاي غیرخوراکی

 46747228 31579274 25033049 17829695 ..............هزینه هاي خوراکی ودخانی

     روستائی
 66808125 46046108 32960090 28628137 ..............متوسط کل هزینه

 30020671 21698265 14951122 15141235 ..............هزینه هاي غیرخوراکی

 36787454 24347843 18008968 13486902 ..............هزینه هاي خوراکی و دخانی
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٦٦٦ 
 

 
 

 متوسط هزینه هاي خالص ساالنه یک خانوار شهري و روستایی-1-20
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٦٦٧ 
 

 )ریال(متوسط هزینه هاي خالص غیر خوراکی ساالنه یک خانوار شهري برحسب اقالم عمده  -2-20

 1387 1385 1380 1375 شرح

 37942986 30046172 13362997 4988508 ..............جمع

 3501793 3502462 1319427 1121626 ..............پوشاك و کفش

 15287888 10665772 5832895 2194858 ..............مسکن

 13527324 9095856 4915565 1856852 ..اجاره بها و سایر هزینه هاي منزل مسکونی

 1760564 1569916 917330 338006 .آب، سوخت و روشنایی منزل مسکونی

 3444995 2365262 887879 415466 ..لوازم، اثاثیه، ملزومات و خدمات خانوار

 3804658 2819200 602926 241977 ..............بهداشت و درمان

 2655195 1782148 331431 178296 ..............هزینه هاي بهداشتی و درمانی

 1149463 1037052 271495 63681 ..............هزینه هاي اجتماعی و درمانی

 5978425 6251681 2865174 514747 ..............حمل و نقل و ارتباطات

 1516013 1040516 586369 191835 ....ها و خدمات فرهنگی ریحات و سرگرمیتف

 4409214 3401279 1268327 307999 ..............کاال و خدمات متفرقه خانوار

 

 
 .مرکز آمار ایران -مأخذ

 1391 1390 1389 1388 شرح

 65229185 54440948 48890832 39906950 ..............جمع

 9036865 5167057 4025728 3804613 ..............پوشاك و کفش

 25764796 22038024 18504421 16533900 ..............مسکن

 21071293 18146128 16712942 14673934 .اجاره بها و سایر هزینه هاي منزل مسکونی

 4693503 3891896 1791479 1859966 .آب، سوخت و روشنایی منزل مسکونی

 5616856 4192783 3772354 3171123 .ت خانوارلوازم، اثاثیه، ملزومات و خدما

 6333989 6452469 5959421 4261191 ..............بهداشت و درمان

 3682721 3770664 3826443 2970575 ..............هزینه هاي بهداشتی و درمانی

 2651268 2681805 2132978 1290616 ..............هزینه هاي اجتماعی و درمانی

 9106785 8136623 8150908 6478245 ..............و نقل و ارتباطات حمل

 2209861 2037075 2378133 1502216 ..ها و خدمات فرهنگی تفریحات و سرگرمی
 7160033 6416917 6099867 4155662 ..............کاال و خدمات متفرقه خانوار
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٦٦٨ 
 

 زینه هاي خالص خوراکی ودخانی ساالنه یک خانوار شهري برحسب اقالم عمده متوسط ه -3-20
 )ریال( 

 
 

 

 1387 1385 1380 1375 شرح

 18477273 14687495 7073253 3807595 ..............جمع

 4052527 2539051 1535142 784364 ..............آرد، رشته، غالت، نان و فرآورده هاي آن

 257891 201284 71036 73225 ..............ارونیآرد، رشته و ماک

 2293558 1275299 799742 456223 ..............غالت

 1482366 992595 659957 248116 ..............انواع نان

 18712 69873 4407 6800 ..............بیسکویت، کیک و ویفر

 5684976 4826112 2291246 1273469 ..............گوشت

 2425727 2377922 1101765 675106 ..............گوشت دام

 2466710 1693966 965268 479857 ..............گوشت پرندگان

 792539 754224 224213 118506 ..............گوشت حیوانات دریایی

 1397180 1284366 565445 291465 ..............هاي آن و تخم پرند گان هشیر و فرآورد
 377426 308289 96311 81266 ..............انواع شیر

 661001 662312 346604 123732 ..............فرآورده هاي شیري

 358753 313765 122530 86467 ..............انواع تخم پرندگان

 1011613 605252 327238 229442 ..............ها روغنها و چربی

 2754359 2544598 931740 4755531 ..............ها میوه ها و سبزي

 561943 561977 248202 126200 ..............خشکبار و حبوبات

 1516573 950183 612120 415986 ..........ها، چاي، قهوه و کاکائو قند و شکر، شیرینی

 737563 550860 226089 109758 ....ها و سایر ترکیبات خوراکی نیادویه ها، چاش

 76054 825096 336031 101380 ..............نوشابه ها و غذاهاي آماده و دخانیات
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 )دنباله(  متوسط هزینه هاي خالص خوراکی ودخانی ساالنه یک خانوار شهري برحسب اقالم عمده -3-20
 )ریال(  

 .مرکز آمار ایران -مأخذ
 

 1391 1390 1389 1388 شرح

 46747228 31579274 25033049 17829695 ..............جمع

 10875562 7064373 4884413 4134853 ..............آرد، رشته، غالت، نان و فرآورده هاي آن

 464532 281008 278380 251184 ..............آرد، رشته و ماکارونی

 4865536 2722049 2415416 2182273 ..............غالت

 5418931 3992544 2161540 1668151 ..............انواع نان

 126563 68772 29077 33245 ..............بیسکویت، کیک و ویفر

 13985455 9760969 8810328 5361132 ..............گوشت

 5953967 4200880 4092504 2128642 ..............گوشت دام

 6330750 4229644 3799415 2467849 ..............گوشت پرندگان

 1700738 1330445 918409 764641 ..............گوشت حیوانات دریایی

 3863173 2521070 1864182 1383089 ..............هاي آن و تخم پرند گان هشیر و فرآورد

 829366 600300 515276 403598 ..............انواع شیر

 2127205 1259156 887697 638317 ..............فرآورده هاي شیري

 906601 661614 461209 341174 ..............انواع تخم پرندگان

 2702496 1694868 1267899 877977 ..............ها روغنها و چربی

 6514836 4383507 3532292 2627882 ..............ها میوه ها و سبزي

 1394709 960331 653364 534197 ..............خشکبار و حبوبات

 4244954 2953731 2094301 1494664 ..............ها، چاي، قهوه و کاکائو قند و شکر، شیرینی

 1435285 966361 793741 646275 ..............ها و سایر ترکیبات خوراکی ادویه ها، چاشنی

 1730759 1274064 1132529 769626 ..............نوشابه ها و غذاهاي آماده و دخانیات
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٦٧٠ 
 

 )ریال(متوسط هزینه هاي خالص غیر خوراکی یک خانوار روستائی برحسب اقالم عمده -4-20

 1387 1385 1380 1375 شرح

 12883237 15920221 5090265 2500050 ..............جمع

 2090352 3817403 1340432 816035 ..............پوشاك و کفش

 3869576 3520390 1848064 813600 ..............مسکن

 2671453 1996300 1080126 368447 ..............اجاره بها و سایر هزینه هاي منزل مسکونی

 1198123 1524090 767938 445153 ..............آب، سوخت و روشنایی منزل مسکونی

 1708246 1836944 612132 292399 ..............لوازم، اثاثیه، ملزومات و خدمات خانوار

 2020122 2099891 412273 147529 ..............بهداشت و درمان

 1282614 1357407 366488 139315 ..............هزینه هاي بهداشتی و درمانی

 737508 742484 45785 8214 ..............هزینه هاي اجتماعی و درمانی

 1780621 2632025 386523 237314 ..............تباطاتحمل و نقل و ار
 271185 477905 146240 56194 ..........ها و خدمات فرهنگی رمیتفریحات و سرگ

 1143135 1535663 344601 136979 ..............کاال و خدمات متفرقه خانوار

 
 
 
 

 1391 1390 1389 1388 شرح

 30020671 21698265 14951122 15141235 ..............جمع

 6470214 3872840 2203371 2410142 ..............پوشاك و کفش

 10491830 8556071 5473700 4842310 ..............مسکن

 6488777 5646270 4413212 3887760 ..............اجاره بها و سایر هزینه هاي منزل مسکونی

 4003053 2909801 1060488 954550 ..............آب، سوخت و روشنایی منزل مسکونی

 3917809 2372421 1676187 1893120 ..............لوازم، اثاثیه، ملزومات و خدمات خانوار

 2830274 2086586 2031958 1666233 ..............بهداشت و درمان

 2061774 1215886 1174096 836774 ..............هزینه هاي بهداشتی و درمانی

 768500 870700 857862 829459 ..............هزینه هاي اجتماعی و درمانی

 3534845 2560072 1947688 2485698 ..............حمل و نقل و ارتباطات

 643591 355774 335616 454961 ........ها و خدمات فرهنگی ات و سرگرمیتفریح
 2132108 1894501 1282602 1388771 ..............کاال و خدمات متفرقه خانوار

 .مرکز آمار ایران -مأخذ
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٦٧١ 
 

 )ریال( متوسط هزینه هاي خالص خوراکی ودخانی ساالنه یک خانوار روستائی برحسب اقالم عمده  -5-20

 1387 1385 1380 1375 شرح

 14019152 11728367 5373880 3138202 ..............جمع

 3883886 2632251 1243255 910870 ....غالت، نان و فرآورده هاي آنآرد، رشته، 

 1216028 1053720 374646 330390 ..............آرد، رشته و ماکارونی

 1863430 1244258 672361 535078 ..............غالت

 783077 305015 189491 35817 ..............انواع نان

 21351 29258 6757 9585 ..............بیسکویت، کیک و ویفر

 3898729 3477758 1621820 868178 ..............گوشت

 1732613 1218130 609720 397576 ..............گوشت دام

 1558937 1572600 801042 342005 ..............گوشت پرندگان

 607179 687028 211058 128597 ..............گوشت حیوانات دریایی

 1062119 1012025 389467 229684 ...........هاي آن و تخم پرند گان هشیر و فرآورد

 311934 270810 121855 113412 ..............انواع شیر

 473274 546452 211398 84983 ..............فرآورده هاي شیري

 276911 194763 56214 31289 ..............انواع تخم پرندگان

 740239 599810 332894 346545 ..............ا و چربیهاروغنه

 1961704 1794893 636580 344475 ..............میوه ها و سبزیها

 387413 441962 217654 111277 ..............خشکبار و حبوبات

 981713 716905 505045 345785 ..ها، چاي، قهوه و کاکائو قند و شکر، شیرینی

 670594 574787 239744 118097 .ها و سایر ترکیبات خوراکی چاشنی ادویه ها،

 432757 477976 187421 63391 ..............نوشابه ها و غذاهاي آماده و دخانیات
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٦٧٢ 
 

 )دنباله( متوسط هزینه هاي خالص خوراکی ودخانی ساالنه یک خانوار روستائی برحسب اقالم عمده -5-20
 )ریال ( 

 

 .مرکز آمار ایران -مأخذ
 

 1391 1390 1389 1388 شرح

 36787453 24347844 18008968 13486902 ..............جمع

 9380150 6626737 4081332 3410561 ..............آرد، رشته، غالت، نان و فرآورده هاي آن
 2622853 2346660 1072635 939831 ..............آرد، رشته و ماکارونی

 4641552 2749863 2037241 1743454 ..............غالت

 2025504 1484749 950534 694711 ..............انواع نان

 90241 45465 20922 32565 ..............بیسکویت، کیک و ویفر

 10125505 6100019 5209519 3958575 ..............گوشت

 4195966 2209596 2380128 1450012 ..............گوشت دام

 4553017 2786570 2218684 1890443 ..............گوشت پرندگان

 1376522 1103853 610707 618120 ..............گوشت حیوانات دریایی

 2434630 1572454 1353609 1029284 ..............هاي آن و تخم پرند گان هشیر و فرآورد
 512347 419011 337392 240433 ..............انواع شیر

 1360690 758973 677264 500354 ..............فرآورده هاي شیري

 561593 394470 338953 288497 ..............انواع تخم پرندگان

 2392367 1504153 1053821 641475 ..............ها روغنها و چربی

 4890550 3454282 2418990 2182985 ..............ها میوه ها و سبزي

 1321185 767938 1455390 410580 ..............خشکبار و حبوبات

 3730536 2692190 1380576 940778 ..............ها، چاي، قهوه و کاکائو قند و شکر، شیرینی

 1273983 897973 653662 605418 ...........ها و سایر ترکیبات خوراکی ادویه ها، چاشنی

 1238547 732098 402069 307247 ..............و دخانیات نوشابه ها و غذاهاي آماده
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٦٧٣ 
 

 
 متوسط هزینه هاي خالص غیر خوراکی یک خانوار شهري و روستایی-2-20
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شھري روستایي
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٦٧٤ 
 

 ع تأمین درآمد متوسط درآمدخالص ساالنه یک خانوار شهري برحسب انواع مناب -6-20
 )ریال(

 1387 1385 1380 1375 شرح

 62733505 45274705 21404432 7640501 ..............جمع

 31261162 24560595 9858676 3149662 درآمد از حقوق بگیري

 14212856 13047269 6687928 1883405 ..............بخش عمومی  

 12084868 11131550 5796781 1809538 ..............پولی

 2127988 1915719 891147 73867 ..............غیر پولی

 34012 45811 0 0 ..............بخش تعاونی  

 22513 33913 0 0 ..............پولی 

 11499 11898 0 0 ..............غیر پولی

 17014294 11467515 3170748 1266257 ..............بخش خصوصی  

 16497696 11114231 3067344 1223730 ..............ی پول

 516598 353284 103404 42527 ..............غیر پولی

 12314478 9197362 6646251 2280178 درآمد از مشاغل آزاد

 445638 323600 139594 507098 ..............کشاورزي   

 430189 281761 104100 409731 ..............پولی

 15449 41839 35494 97367 ..............غیر پولی

 11868840 8873762 6506657 1773080 ..............غیر کشاورزي  
 11615995 8595162 6437049 1724464 ..............پولی

 252845 278600 69608 48616 ..............غیر پولی

 19157865 11516748 4899505 2210661 رآمدهاي متفرقهد

 10195394 5331826 1659813 660420 ..............پولی 

 8962471 6184922 3239692 1550241 ..............غیر پولی
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٦٧٥ 
 

 )دنباله(متوسط درآمدخالص ساالنه یک خانوار شهري برحسب انواع منابع تأمین درآمد -6-20
 )ریال( 

 

 
 .مرکز آمار ایران -مأخذ

 1391 1390 1389 1388 شرح

 122670619 100391666 79489228 65141533 ..............جمع

 42389993 38746390 40982458 32174974 درآمد از حقوق بگیري

 25296835 25110232 24328677 13224164 ..............بخش عمومی   

 21577372 21461825 20765515 11489236 ..............پولی

 3719463 3648407 3563162 1734928 ..............غیر پولی

 155363 0 208526 107259 ..............بخش تعاونی   

 134054 0 186940 106924 ..............پولی 

 21309 0 21586 335 ..............غیر پولی

 16937795 13636158 16445255 18843551 ..............بخش خصوصی   

 16342098 13220357 15819561 18202466 ..............پولی 

 595697 415801 625694 641085 ..............غیر پولی

 19921042 15733993 14353766 13663939 درآمد از مشاغل آزاد

 853647 711126 578436 753827 ..............کشاورزي  

 677288 477354 523346 698866 ..............پولی

 176359 233772 55090 54961 ..............غیر پولی

 19067394 15022867 13775330 12910113 ..............غیر کشاورزي  

 18568938 14741083 13468333 12666318 ..............پولی

 498456 281784 306997 243795 ..............غیر پولی

 60359584 45911283 24153004 19302620 درآمدهاي متفرقه

 44647310 32848256 12882487 9819657 ..............پولی 

 15712274 13063027 11270517 9482963 ..............غیر پولی
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٦٧٦ 
 

 متوسط درآمدخالص ساالنه یک خانوار روستائی برحسب انواع منابع تأمین درآمد  -7-20
 )ریال(

 1387 1385 1380 1375 رحش

 31250382 27006439 10080196 3849296 ..............جمع

 14908567 13210587 4408074 1448045 درآمد از حقوق بگیري

 2326685 3151273 1250480 393681 ..............بخش عمومی  

 2040684 2677288 1076867 391852 ..............پولی

 286001 473985 173613 1829 ..............غیر پولی

 156841 3868 0 0 ..............بخش تعاونی  
 156174 2542 0 0 ..............پولی 

 667 1326 0 0 ..............غیر پولی

 12425041 10055446 3157594 1054364 ..............بخش خصوصی  
 12225695 9897320 3121714 1024597 ..............پولی 

 199346 158126 35880 29767 ..............غیر پولی

 6425793 6352634 3095863 1594749 درآمد از مشاغل آزاد

 2484226 2764279 1406279 926846 ..............کشاورزي   

 1805961 2135263 949189 596852 ..............پولی

 678265 629016 457090 329994 ..............غیر پولی

 3941567 3588355 1689584 667903 ..............غیر کشاورزي   

 3715367 3402208 1628813 617035 ..............پولی

 226200 186147 60771 50868 ..............غیر پولی

 9916022 7443218 2576259 806502 درآمدهاي متفرقه

 4285772 3906883 1185748 245232 ..............پولی 

 5630250 3536335 1390511 561270 ..............غیر پولی
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٦٧٧ 
 

 
 )دنباله(متوسط درآمدخالص ساالنه یک خانوار روستائی برحسب انواع منابع تأمین درآمد  -7-20

 )ریال(
 

 
 .مرکز آمار ایران -مأخذ

 1391 1390 1389 1388 شرح

 60944260 51559698 39263926 36969081 ..............جمع

 13692468 14102582 19209923 17671486 درآمد از حقوق بگیري

 2463967 3674466 2827526 2661470 ..............بخش عمومی  

 2152285 3072488 2366598 2427106 ..............پولی

 311682 601978 460928 234364 ..............غیر پولی

 53200 0 47414 26618 ..............بخش تعاونی  

 53200 0 47414 26223 ..............پولی 

 0 0 0 395 ..............غیر پولی

 11175301 10428115 16334983 14983397 ..............بخش خصوصی  
 11058001 10330643 15921184 14655288 ..............پولی 

 117300 97472 413799 328109 ..............غیر پولی

 9417902 6427725 7476846 6146742 درآمد از مشاغل آزاد

 6121747 4036111 3640377 2335313 ..............کشاورزي  

 3521567 3080466 2892746 1711718 ..............پولی

 2600180 955645 747631 623595 ..............غیر پولی

 3296154 2391614 3836469 3811429 ..............غیر کشاورزي  

 3117614 2305949 3642631 3603796 ..............پولی

 178540 85665 193838 207633 ..............غیر پولی

 37833890 31029391 12577157 13150853 درآمدهاي متفرقه
 29641393 23832220 6984296 7546968 ..............پولی 

 8192497 7197171 5592861 5603885 ..............پولیغیر 
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٦٧٨ 
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3-20متوسط درآمد خالص ساالنه یک خانوار شهري و روستایی

شھري روستایي

 
 


