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 مقدمه
 خانوار)، براي وار (بودجهــخان درامدو  هــزینـه یــررســب

 ایران یـمل کـانــط بــوســت 1314 الــار در ســب نــاولی
 دست هـــ، بیـررسـب نــای یــاصل دفــده و هــام شــانج

بوده  زندگی هزینه شاخص محاسبه براي مصرف ضرایب آوردن
 است. 

ـــدر س     ـــپـــس از ی 1338ال ــ ـــوقف کــ ــوالنی هــ  ، ادارهطـ
ــــب ـــهیـررس ــک اقتصــادي ايـ ــ بان ــ یـمل ـــب رانـای ــور  هـ منظ

ـــدنـدیـتج ـــر در ضـظ ـــمیــاه بـرای ـــش تـ ـــزینـه صـاخ  هـ
وارهاي ـانــــه خــــه بــــشــهر کشــور، بــا مراجع 23، دردگیــــزن
ود. ـــ نم ادرتـــ مب هــزمین نـــار در ایــه آمــه تهیــه بـونــنم

را  یـــ ایــهیـررسـ ــ، برانـــ ای زيــمرک کـانـب 1344 الــاز س
ـ ريــشه ايـوارهـانـخ درامدو  هــزینــورد هـــدر م ور ــــ طهـ، ب

از  ريـــ ارگیــ، آم1347 ت. از سـال ــــ اس داده جامـــ ان بــرتـم
ـــــه ـــخ هـزینـ ـــانـ ــاط شهـ ـــاسـو در مقی ريـوارها در نقـ  یــ

ن ـــ د. ایـــ ش روعـشـ  ایران آمار رکزــط مــوسـت ،رــتردهــگست
اي ـوارهـخان درامده، ـر هزینـالوه بـع  1353 ري از سالـارگیــآم
اي ـــ ه استثنـون بــاکنــو ت ودـشیــل مـامـز شـــري را نیـشه
ام شـده  ــه انجـالـه ســ، هم1360 و 1357  ،1355  ايــهالـس
 .استو منتشر شده  استخراج آن نتایج و

، در خانوارهاي روستایی درامدو  هــزینــاز ه ريــارگیــآم    
ار ـآم لـک ط ادارهــوســـار تــن بــــراي اولیـــب 1342 الـــس
 ســأسیــا تــب ســد و سپــش امــانج قــابـس یــومــعم
 تر، ادامهوسیع ، در مقیاسی1344 در سال ایران ز آمارـرکــم

.یافت

ــ   ـــاضـح الـدر ح ـــر، آمـ ـــزینـار هـ ــدو  هـ ــ درام  انوارهايـخ
 بانــک"و  "ز آمـار ایـران  ـرکـــم" عـدو منبـ  قـریـ ـ، از طريـــ شه
 درامـد و  هـزینـ ـار هـو آمـ  "ایـران  یـاسالمـ  وريـجمهـ  زيـرکـم
 شود.منتشر می مرکز آمار ایران ، توسطیـایـروست ايـوارهــانــخ
 و غیرخـوراکی  خـوراکی  هايار متوسط هزینهــآم ل،ــفص در این 

و  هزینـه  هـاي دهـک  برحسب و روستایی خانوار شهري ساالنه یک
 ذکورـمــ ايـوارهـــانـخ ســاالنه درامــد خــانوار و متوســط وســعت
 اريـــ آم ايـــهرحـط جــایـنت اسـراسـ، بدرامد عــمناب برحسب

ور، ذکـــ ــمهـــاي  رحــ. طتــاس شده ارائه ز آمار ایرانـــرکــم
 اسـراسـ ــد (بــمتح ملل انــازمــس هايیهـاز توص فادهـا استــب

ــری ــايهنشـ ــ   )  SNA2  و   NHSCP1هـ ـــ      آمارگی     روش   هـ  بـ     ري   ـــ
   در        نمونـه     اي  ـــ     واره  ــ  انـ  خ    بـه        راجعه  ــ م   ق  ــ  ریـ     از ط     اي، ه  ــ  ون  ــ  نم

      گیرد.  می       انجام           و روستایی           نقاط شهري

 مفاهیم تعاریف
       انجـام          یـا خـدمت       شـده       تهیه     االي   ـــ ک  یـ   ول   ـــ پ      ارزش  :  هـ    زینـ  ه
  ا ـ      ا و یـ   ـــ    اعض    رفـ      ور مصـ ـ    منظـ    ه  ـــ      وار ب  ــ  ان   ـــ   ط خـ   وسـ  ت    ده  ــ ش
       کــــاال       ود.  ـــ  ش ی  مـ    ده  ــ    نامی   ه  ــ   زین  ــ ه      ران،   ـــ   دیگ   ه  ــ ب   ه  ــ  دی  ــ ه

      خریـد،                       تـوانـــد از طــریـــق                                یــا خـدمــت تهیــه شـــده مــی  

1  National Household Survey Capability Programme, New
Yourk. 
2  System Of National Accounts, 1993.
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   و     کســب          ، از محــل   دمت  ــــ خ   ر  ــــ   راب  ــ    در ب   ، ی  ــــ   انگ  ــ خ   د  ــــ   ولی  ــ ت
ـ   ــ    ار خ   ــــ            ا)، در اختی  ـــ  ه  ان  ـــ    ازم  ــ س     (از   یـ   ان  ــ  مج     رار   ــــ     ار ق  ـو  ان
      منظور        هزینه  شـده و جـزو براوردبــه صــورت پولی   ه  ــ    رد ک  ــ  گی
     شود.  می

     دسـت       فـروش     کسر       بدون  ،      خانوار          از هزینه       عبارت   :      ناخالص       هزینه
  .است      کاالها     دوم

      فـروش        منهـاي      الصـ   اخـ ـ  ن   هـ    زینـ   ــ    از ه     ارت  ـــ   عب   :    خالص       هزینه
   ه   ــــ  ک       واردي  ـــ     در م   ن  ـــ    رای  ــ      . بناب   اسـت   ا  ـــ    االه  ــ ک     دوم   ت  ــ  دس

ـــ   االه  ــ ک      ارزش ــه    اي  ـ ــده        فروخت ــیش     ش ــر از ارزش   ب ــاي            ت         کااله
     درج          عـدد منفـی        صـورت     بـه             باشـد، حاصـل      دهـ  شـ       داري  ــ  ری  ــ خ
     شود.  می

  و         تعـاریف          کنید بـه       رجوع   :              ، نقاط روستایی                 خانوار، نقاط شهري
  ."     جمعیت    -   3     فصل  "        مفاهیم

      هزینـه         میـزان            را براسـاس        کننـده     مصـرف        جامعه      زینهـ  ه   : کـ   ده
    ده    بـه     را       جامعـه        و سـپس       مرتـب    یـ   رفـ ـ   مص    اتـ   دمـ      ا و خ  ــ   االهـ  ک
     دهـک        را یـک       قسـمت           کنـد و هـر   یـ  مـ    مـ     تقسیـ      اويـ   مسـ      روهـ  گ

       نامند.  می
         در برابـر      کـه    ت  ـــ   اس   ی  ــ  ایـ    االهـ  ک        و ارزش    وهـ   وج  تمـامی   :     درامد

ـ ـ     رمایـ ـ    ا س  ــ ی    ده  ــ ش    ام  ــ      ار انج  ــ ک      ا از   ـــ    و ی     اده  ـــ       ار افت  ـــ  ک   هـ    ه ب
    اي  ـــ  ه     درامد  ،  ی  ــ       ازنشستگـ  ب    وق  ــ     ر (حق  ــ   دیگ   ع  ــ  ابـ   من   ق  ــ  ری  ــ ط

       خـانوار        ر بـه ـ       ورد نظـ ـ  مـ      اريـ   آمـ     ان  ـــ         )، در زم          و نظـایر آن         اتفاقی
    زیر      شرح    به      خالص       درامد         ، انواع   طرح              باشد. در این   ه  ــ    گرفت   ق  ــ   تعل

  :   است
 /بخشعمومی بخش بگیري خالص مزد و حقوق درامد
مزد و  شاغل ايــاعض یــامــتم درامد: خصوصی بخش /تعاونی

 بخش /تعاونی بخـش /عمومی خشــانوار در بــر خــبگیوقـــحق
مستمر و غیرمستمر  هايدریافتی شامل که تـاس یــوصــخص
 باشد.می و بازنشستگی مالیاتاز کسر  پس آنان، و غیرپولی پولی

در  از خانوار که افرادي درامد: آزاد کشاورزي مشاغل درامد
کار  مستقل کارفرما و یا کارکن صورت، بهکشاورزي بخش
 عنوان ، بهیـشغل هايهـزینــر هـــاز کس ســد، پـــکننمی

 شغلی هاي. هزینهاست شده تلقی آزاد کشاورزي مشاغل درامد
، دوام، ابزار بیمواد اولیه هزینه ،پرداختی مزد و حقوق شامل

 شغلی مالیات نـتولید و همچنی هاياستهالك، سایر هزینه
 باشد.می

 از خانوار که افرادي درامد :آزاد غیرکشاورزي لـاغـمش درامد
آزاد  ، در مشاغلمستقل کارفرما یا کارکن صورت به
ر ــاز کس ســد، پـدارن الـار اشتغـک هـب اورزيـرکشـغی

منظور  آزاد غیرکشاورزي مشاغل درامد عنوان ، بهشغلی هايهزینه
 .است شده

 که است کاالهایی و ارزش وجوه تمامی :متفرقه هايدرامد
 خود دریافت اعضاي غیر از اشتغال هـی بـریقـوار از طــانــخ
 مصنوعات از فروش اصلــح درامدد ــ، ماننتـاس ردهــک
، بازنشستگی ، حقوقوسط خانوار در خانهـت دهــش هــاختــس

 ايـه، کمکگذاري، سود سرمایهاجــاره امـوال منقول و غیرمنقول
 .هـریـخی و مؤسسات اجتماعی هاياز سازمان افتیـدری
 

 گزیده اطالعات
هاي خالص ساالنه یک ، متــوسط هــزینــه1395در ســال 

میلیون  2/218میلیون ریال بوده که شامل  8/284خانوار شهري 
میلیون ریال  6/66هاي غیرخوراکی و درصد) هزینه 6/76ریال (

باشد و نسبت به هاي خوراکی و دخانی میدرصد) هزینه 4/23(
 دهد.درصد را نشان می 5/8سال گذشته افزایشی به میزان 

میلیـــون ریـــال متـوسط  2/218، از 1395در ســال       
هاي خالص ساالنه غیر خوراکی یک  خانوار شهري، هــزینــه

درصد) و  5/44میلیــون ریال ( 1/97هــزینــه مسکــن معــادل 
 9/7ها و خدمات فرهنگی معــادل هزینه تفریحات، سرگرمی

ترین و کمترین درصد) به ترتیب داراي بیش 6/3میلیــون ریال (
 باشند. سهــم مــی

هــاي ســاالنــه خــوراکــی و میلیون ریال هــزینــه 6/66از   
عــادل دخــانــی یـک خــانــوار شهــري هـزینــه گــوشــت م

ها، درصـد) و هـزینـه ادویه 1/21میلیــون ریـال ( 01/14
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 3/3میلیـون ریــال ( 2/2هاي خوراکی ها و سایر ترکیبچاشنی
 باشنــد.تـرین و کمترین سهم میتـرتیــب داراي بیـشدرصد) به

ي خالص ساالنه یک خانــوار ها، متوسط هزینه1395در ســال    
 1/97 میلیــون ریــال بــوده کــه شــامــل 9/156روستایی، 

هاي غیر خوراکی و درصــد) هــزینــه 9/61میلیــون ریــال (
هــاي درصــد) هــزینــه 1/38میــلیــون ریــال ( 8/59

بـاشد و نسبــت بـه سال گذشته خــوراکــی و دخانـی مــی
 دهد. درصد را نشان می 8/6افزایشی به میزان 

میلیـــون ریــال متوسط  1/97، از 1395در ســال       
هـاي خـالـص غیـرخـوراکـی یـک خـانـوار روستایی، هـزینـه

درصـــد) و  2/30میلیـــون ریال ( 4/29هـزینـه مسکـن معـادل 
میلیون  3ها و خدمات فرهنگی معادل هزینــه تفریحات، سرگرمی

تریــن و کمتریــن درصــد) به ترتیـــب داراي بیش 1/3ریال (
هاي میلیون ریال متوسط هــزینــه 8/59باشند. از سهم می

آرد،  خــوراکـی و دخانی یک خانوار روستــایــی، هــزینــه
میـلیـــون  2/15هاي آن معــــادل رشته، غالت، نان و فراورده

ها و سایر ها، چاشنیدرصـد) و هــزینـه ادویه 5/25ریــال (
درصــد) بـه  4/3میلیون  ریــال ( 2هاي خوراکی معــادل ترکیب

 باشند.تریــن و کمتـرین سهم میترتیـب داراي بیش
متوسط درامد ساالنه یک خانوار شهري در حدود  1395در سال    
ن درامد، باشد که از میان منابع تأمیمیلیون ریال می 2/317

درصد)  6/49میلیون ریال ( 5/157درامدهاي متفرقه معادل 
 دهد.ترین سهم  را به خود اختصاص میبیش
متوسط درامد ساالنه یک خانوار روستایی   1395در سال      

باشد که از میان منابع تأمین درامد، میلیون ریال می 9/176حدود 
درصد)  5/38میلیون ریال ( 1/68درامدهاي متفرقه معادل 

 دهد.ترین سهم را به خود اختصاص میبیش
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 ).پ.ر.( ایران آمار مرکز - خذأم
 .سرشماري و کار نیروي جمعیت، دفتر. ایران آمار مرکز -        
 

 
 

  















    

خانوار شهري  خانوار روستایی 

21-1جدول : مبنا 

متوسط هزینه هاي خالص ساالنه یک خانوار شهري و روستایی-1-21

میلیون ریال
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...................................................  کفش و پوشاك  

 ۹۱۰۹ ۸۷۶۷ ۸۵۶۷ ۷۶۷۰ ۵۸۰۶ ۴۴۳۹ ۳۱۱۶ ۱۵۳۵ ......................................................  آن تعمیرات و پوشاك
 ۲۲۷۳ ۲۳۲۴ ۲۱۴۹ ۱۸۹۷ ۱۵۹۳ ۱۱۷۰ ۸۱۳ ۴۰۵ ................................................  آن تعمیرات و کفش انواع

.................................................................. مسکن  
۸۷۰۸۶ ۷۹۴۹۵ ۷۰۸۲۲ ۶۲۳۹۵ ۴۹۶۱۳ ۳۸۱۷۰ ۱۸۲۳۳ ۷۹۱۴ .................... مسکونی منزل هايهزینه سایر و بهااجاره
 ۹۹۸۱ ۸۸۱۵ ۷۶۴۵ ۶۰۰۴ ۵۵۲۹ ۶۲۱۳ ۱۶۰۹ ۱۰۱۶ ......  مسکونی منزل روشنایی و سوخت ،فاضالب و آب

.............  خانوار خدمات و ملزومات اثاث، لوازم،  
 ۲۲۱۵ ۲۰۲۲ ۱۹۱۱ ۱۸۹۰ ۱۲۸۰ ۱۳۱۸ ۱۰۶۲ ۲۹۳ ... هاآنتعمیرات و کفپوش و فرش ،ثابت اثاث ،مبلمان
 ۶۳۹ ۷۰۱ ۶۲۹ ۶۸۲ ۴۹۵ ۴۲۳ ۴۲۷ ۱۹۵ ..............................................................  منزل اثاث و لوازم

 وسایل سایر و یخچال پز، و پخت و حرارتی وسایل
 ۱۹۸۳ ۱۸۹۵ ۱۸۷۹ ۱۷۶۳ ۱۳۰۴ ۱۱۸۴ ۸۷۵ ۴۶۶ ..................................................................................... عمده

 و منزل وسایل سایر و آشپزخانه لوازم ظروف،
 ۱۱۶۹ ۱۰۲۴ ۱۱۴۰ ۱۰۲۴ ۷۴۶ ۷۰۸ ۵۶۳ ۳۱۷ ...................................................................... هاآن تعمیرات
 ۴۳۷۸ ۴۲۶۱ ۳۹۱۶ ۳۵۸۳ ۲۴۴۸ ۱۶۳۰ ۸۰۵ ۴۰۰ .............  منزل دوامکم و دوامبی مصرفی لوازم و کاالها

۲۵۳ ۳۸۰ ۲۳۰ ۱۲۴ ۱۴۹ ۵۹ ۶۴ ۳۰ ...................................................................  خانگی خدمات
................................................ درمان و بهداشت   

 ۲۰۲۹۲ ۱۹۱۲۷ ۱۶۰۸۰ ۱۴۰۹۶ ۱۰۴۴۶ ۸۱۱۰ ۳۹۷۶ ۱۶۰۲ .........................................  درمانی و بهداشتی هايهزینه
 ۹۴۵۵ ۸۴۴۷ ۶۲۸۱ ۴۸۲۹ ۳۷۶۳ ۳۴۹۶ ۱۳۶۹ ۳۶۰ ...............................  درمانی و اجتماعی هايبیمه هزینه

..................................... ارتباطات  و نقل و حمل   
۲۶۲۴۸ ۲۳۱۳۵ ۱۹۹۷۳ ۱۵۹۱۲ ۱۲۷۵۶ ۱۱۸۱۰ ۷۵۰۲ ۲۲۴۱ .........................................................................  نقل و حمل

 ۷۴۶۰ ۷۱۳۲ ۶۵۷۵ ۵۷۱۷ ۴۹۳۶ ۴۶۴۱ ۲۸۰۹ ۷۳۴ ................................................................................ ارتباطات
........  فرهنگی خدمات و هاسرگرمی تفریحات،   

 ۱۷۸۹ ۱۶۸۵ ۱۵۶۶ ۱۵۱۵ ۱۰۳۱ ۹۴۰ ۷۵۴ ۳۲۸ ......................................................  هاسرگرمی و تفریحات
 ۶۱۱۴ ۵۸۵۹ ۵۳۹۵ ۴۶۸۲ ۳۹۸۰ ۳۳۷۳ ۱۶۸۶ ۶۳۱ ..............................................................  آموزش و تحصیل

..........................  خانوار متفرقه خدمات و کاالها  
 ۴۱۵۸ ۳۷۸۸ ۳۳۶۴ ۳۰۰۵ ۲۱۹۳ ۱۷۱۰ ۸۱۴ ۳۳۴ .................................... آرایشی وسایل و شخصی خدمات
 ۱۱۶۴ ۱۱۸۳ ۳۸۴ ۱۳۴ ۳۷۰ ۷۴۸ ۴۷۷ ۱۲۱ ......................................................  شخصی و زینتی لوازم
دسته  هايمسافرت و مسافرخانه هتل، هايهزینه
 ۱۳۳۰ ۱۳۵۵ ۱۶۳۳ ۱۲۹۰ ۱۰۲۳ ۱۲۶۰ ۷۰۱ ۳۴۱ ..................................................................................  جمعی
۵۵۸ ۴۸۷ ۴۷۵ ۴۹۷ ۳۲۰ ۳۳۲ ۱۴۲ ۵۲ .....................................................  حقوقی و مالی خدمات
 ۱۲۴۶ ۱۱۸۱ ۱۰۹۴ ۹۸۰ ۸۳۳ ۷۲۴ ۴۰۱ ۱۲۵ .............................................................  مذهبی هايهزینه
 ۱۹۲۸۴ ۱۶۹۰۵ ۱۵۰۳۰ ۱۱۳۴۰ ۹۰۹۵ ۷۵۰۸ ۳۸۹۹ ۱۴۱۵ ..............................................................  متفرقه هايهزینه
 ).پ.ر.( ایران آمار مرکز - مأخذ
 .سرشماري و کار نیروي جمعیت، دفتر. ایران آمار مرکز -       

 



 1395 -سالنامه آماري کشور                                                                                                                                     خانوار درامدهزینه و  -21

780 

 

 )ریال هزار(                              عمده اقالم برحسب شهري خانوار یک ساالنه خالص دخانی و خوراکی هايهزینه متوسط -3-21
 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1385 1380 شرح

 62431 58126 54953 44570 32752 15188 7166 ...........................................................  کل جمع        
 13744 12193 11691 9759 7519 2365 1393 ............  آن هايفراورده و نان ،غالت ،رشته آرد،   

 ۸۵۸ 835 732 649 542 409 196 112 ............................................................. ماکارونی و رشته آرد،
 ۷۳۴۵ 6706 6147 6101 4472 3192 1499 880 .......................................................................................... غالت
 ۵۷۴۱ 5614 4788 4475 4393 3664 562 370 ...................................................................................  نان انواع

 ۶۴۰ 589 526 466 352 253 108 32 ........................................................  ویفر و کیک بیسکویت،
 13104 12537 12029 10634 7758 3823 1841 .................................................................... گوشت   

 ۷۴۹۰ 6981 6464 6281 5717 4279 2126 1075 ...............................................................................  دام گوشت
 ۴۶۵۷ 4324 4452 4341 3678 2522 1188 582 ......................................................................  پرندگان گوشت
 ۱۹۳۰ 1798 1621 1408 1240 956 509 185 ........................................................  دریایی حیوانات گوشت

 7248 6715 6340 5107 3474 1721 774 ................ پرندگانتخم و آن هايفراورده و شیر    
 ۱۹۹۳ 1970 1774 1641 1352 917 469 163 ..................................................................................  شیر انواع

 ۴۳۲۸ 4223 3936 3660 2935 1839 977 452 ...................................................................... شیر هايفراورده
 ۱۱۰۱ 1055 1005 1039 820 718 275 158 .................................................................  پرندگان تخم انواع

 2395 2208 2220 1783 1226 489 266 .................................................  هاچربی و هاروغن  
 ۱۶۴ 132 95 71 52 53 29 11 ...............................................  حیوانی هايچربی و هاروغن
 ۲۲۱۲ 2263 2113 2149 1731 1173 460 255 ......................................................................  نباتی هايروغن

 11005 10688 10128 7396 5463 2950 1098 .................................................. هاسبزي و هامیوه   
۵۹۶۶ 5578 5219 4468 3597 2831 1471 528 .................................................................................  میوه انواع
 ۵۳۲۶ 5371 5425 5618 3760 2599 1455 559 ..............................................................................  سبزي انواع
 ۵۱ 56 44 42 39 33 24 11 ........ ) منزل در مصرف براي( آماده هايسبزي و هامیوه

 3525 3183 2852 2248 1632 820 317 ...............................................  حبوبات و خشکبار   
 ۲۵۲۴ 2255 2033 1592 1273 1022 511 157 ..................................................................................... خشکبار
 ۱۴۸۳ 1270 1150 1259 974 610 309 159 ...................................................................................... حبوبات

 4531 4101 3841 3140 2292 1058 607 .....  کاکائو و قهوه چاي، ها،شیرینی شکر، و قند    
 ۱۲۱۸ 1057 987 976 889 750 278 160 ...............................................................................  شکر و قند
 ۲۴۶۱ 2103 1823 1573 1311 977 463 200 ...........................................  عسل و مرباها ها،شیرینی انواع
 ۱۴۹۵ 1371 1291 1291 940 565 317 247 .................................................................  وکاکائو قهوه چاي،

 2095 1890 1710 1281 910 451 225 ....  خوراکی ترکیبات سایر و هاچاشنی ها،ادویه    
 ۶۸۰ 613 528 506 386 261 139 80 ................................................................................  ادویه انواع

 ۱۵۲۹ 1482 1362 1205 896 650 312 146 ...................................  خوراکی ترکیبات سایر و هاچاشنی
 4786 4611 4143 3222 2478 1510 645 ...................  دخانیات و آماده غذاهاي ها،نوشابه    
 ۱۵۱۱ 1393 1356 1258 997 714 287 99 .............................................................................. نوشابه انواع

۲۶۶۷ 2204 2094 1806 1401 1198 862 332 ........................................................  تنقالت و آماده غذاهاي
 ۱۲۶۴ 1189 1161 1079 823 566 361 214 .................................................................................... دخانیات

 ).پ.ر. (ایران آمار مرکز -مأخذ
 .سرشماري و کار نیروي جمعیت، دفتر. ایران آمار مرکز -       
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 هاي هزینه ناخالص ساالنه             (هزار ریال)در هر یک از دهکهاي غیرخوراکی ساالنه یک خانوار شهري متوسط هزینه-4-21
 دهک چهارم دهک سوم دهک دوم دهک اول متوسط کل )1(ضریب تغییرات شرح

1380 ........................................................................................ ۰۱۸۳/۰ ۲۲۲۶۹ ۳۶۵۸ ۶۵۴۸ ۸۷۵۸ ۱۰۹۴۴ 
1385 ........................................................................................ ۰۱۶۶/۰ ۵۴۸۶۶ ۹۱۹۸ ۱۵۵۰۹ ۲۰۵۲۳ ۲۵۹۲۲ 
1390 ........................................................................................ ... ۱۰۱۹۹۷ ۲۲۸۹۱ ۳۸۱۴۶ ۴۹۳۴۴ ۶۰۵۰۴ 
1391 ........................................................................................ … ۱۲۲۸۴۰ ۲۸۸۶۲ ۴۷۱۳۲ ۶۰۴۲۴ ۷۲۸۹۰ 
1392 ........................................................................................ … ۱۵۵۶۶۸ ۳۸۲۸۶ ۶۱۱۲۲ ۷۶۷۶۳ ۹۱۹۰۸ 
1393 ........................................................................................ … ۱۸۲۰۲۱ ۴۲۶۱۹ ۶۹۲۶۴ ۸۸۱۵۷ ۱۰۶۴۸۹ 
1394 ........................................................................................ … ۲۰۵۰۸۵ ۴۷۲۰۹ ۷۷۱۵۰ ۹۹۵۴۰ ۱۱۹۵۷۹ 
1395 ......................................................................... …

 ۴۳/۳ ۳۸/۳ ۱۷/۳ ۴۷/۲ ۴۳/۳ ** ........................... متوسط تعداد افراد در خانوارهاي نمونه 
       اقالم هزینه:

… ................................................... پوشاك و کفش      
 ۴۲۱۶ ۳۱۰۰ ۲۲۲۱ ۹۷۳ ۹۱۱۱ … .......................................................... پوشاك و تعمیرات آن 

 ۱۱۷۸ ۸۲۲ ۶۶۶ ۲۸۴ ۲۲۷۳ … .................................................... انواع کفش و تعمیرات آن 
… ................................................................ مسکن       
 ۵۵۰۵۸ ۴۷۳۷۱ ۳۹۵۷۶ ۲۷۵۰۳ ۸۷۰۸۶ … ......................... هاي منزل مسکونی بها و سایرهزینهاجاره
 ۹۳۴۵ ۸۴۲۴ ۷۹۵۴ ۶۰۳۰ ۹۹۸۱ … .......... مسکونی منزل روشنایی  وو فاضالب، سوخت آب 

… ........... لوازم، اثاث، ملزومات وخدمات خانوار         
 ۸۹۷ ۳۷۹ ۳۲۵ ۶۷ ۲۲۴۶ … ....... هامبلمان، اثاث ثابت، فرش وکفپوش و تعمیرات آن

 ۱۸۸ ۱۶۷ ۱۱۰ ۳۳ ۶۳۹ … .................................................................. لوازم و اثاث منزل 
وسایل حرارتی و پخت و پز، یخچال و سایر وسایل 

 ۷۹۴ ۷۴۶ ۵۳۷ ۲۱۰ ۱۹۹۳ … .........................................................................................عمده 
ظروف، لوازم آشپزخانه و سایر وسایل منزل و تعمیرات 

 ۵۳۲ ۴۵۶ ۳۵۱ ۱۴۶ ۱۱۷۰ … ......................................................................................... ها آن
 ۳۶۹۴ ۳۵۰۷ ۲۹۴۶ ۱۸۱۷ ۴۳۷۸ … .................. دوام منزل دوام وکمکاالها و لوازم مصرفی بی

 ۵۲ ۳۰ ۲۵ ۶۶ ۲۵۳ … ....................................................................... خدمات خانگی 
… ............................................. بهداشت و درمان        
 ۹۱۲۸ ۷۳۴۳ ۵۶۰۵ ۳۳۹۰ ۲۰۲۹۲ … ............................................. هاي بهداشتی و درمانی هزینه

 ۶۸۴۲ ۵۷۳۴ ۴۴۶۹ ۲۶۵۴ ۹۴۵۵ … ................................... هاي اجتماعی و درمانی هزینه بیمه
… ..................................... حمل و نقل و ارتباطات       

 ۱۲۹۲۸ ۹۸۷۸ ۷۰۶۰ ۲۹۳۰ ۲۹۹۲۸ … ............................................................................. حمل و نقل 
 ۴۹۸۰ ۴۱۸۹ ۳۳۳۱ ۱۹۲۴ ۷۴۷۵ … .................................................................................... ارتباطات

… ...... ها و خدمات فرهنگی تفریحات، سرگرمی       
 ۸۶۵ ۴۸۲ ۴۶۷ ۱۴۶ ۱۷۹۲ … .......................................................... ها تفریحات و سرگرمی

 ۲۳۱۹ ۱۹۲۴ ۱۲۱۷ ۴۶۸ ۶۱۱۴ … .................................................................. تحصیل و آموزش 
… .........................کاالها و خدمات متفرقه خانوار       

 ۲۸۵۱ ۲۶۰۷ ۲۰۷۸ ۱۱۰۸ ۴۱۵۸ … ...................................... خدمات شخصی و وسایل آرایشی 
 ۵۶۱ ۳۸۹ ۲۵۴ ۷۶ ۲۲۱۱ … .......................................................... لوازم زینتی و شخصی 

هاي دسته هاي هتل، مسافرخانه و مسافرتهزینه
 ۵۱۴ ۳۴۱ ۲۲۱ ۸۱ ۱۳۳۱ … ........................................................................................ جمعی
 ۲۵۸ ۱۵۴ ۱۲۵ ۷۷ ۵۵۸ … ........................................................ ت مالی و حقوقی  خدما
 ۸۲۱ ۷۴۴ ۶۲۱ ۳۵۱ ۱۲۴۶ … ................................................................. هاي مذهبی هزینه
 ۱۰۸۹۸ ۷۶۸۷ ۴۵۷۵ ۱۳۱۳ ۱۹۲۸۴ … .................................................................. هاي متفرقه هزینه
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 (هزار ریال)(دنباله)هاي هزینه ناخالص ساالنهدر هر یک از دهکهاي غیرخوراکی ساالنه یک خانوار شهري متوسط هزینه -4-21
 دهک دهم دهک نهم دهک هشتم دهک هفتم دهک ششم دهک پنجم شرح

1380 .............................................................................................. ٧٦١٥١ ٣٣٤٩٧ ٢٤٣٦٧ ١٩٢٩٠ ١٦٠٩٨ ١٣٢٨٦ 
1385 .............................................................................................. ١٧١٨٦١ ٨٥٠٨٩ ٦١٣٤١ ٤٧٣٦٤ ٣٨٣٢٠ ٣١٥٤٧ 
1390 .............................................................................................. ٢٩٥٢٦٢ ١٦٤٠٧٧ ١٢٧١٧١ ١٠٤١٨٤ ٨٦٧٢٢ ٧١٧٣٥ 
1391 .............................................................................................. ٣٥٦٨٧٥ ١٩٦٦٦٨ ١٥٢٩٩٢ ١٢٣٧١٠ ١٠٢٧٢٤ ٨٦٤٣٤ 
1392 .............................................................................................. ٤٥١٧٤٥ ٢٤٩٤٨٣ ١٩١٧٨٢ ١٥٦٠٢٧ ١٢٩٤٦٧ ١١٠٢٧٦ 
1393 .............................................................................................. ٥٣٥٩٤٥ ٢٩٦٩٣٠ ٢٢٤٢٣٨ ١٧٩٦٠٥ ١٥٠٦٩٦ ١٢٦٥٥١ 
1394 .............................................................................................. ٦١٦١٥٥ ٣٣١١٥٨ ٢٤٩١٩٦ ٢٠١٦٦٥ ١٦٨٣٩٠ ١٤١١٨١ 
1395 ..............................................................................      

٥٦/٣ ................................. متوسط تعداد افراد در خانوارهاي نمونه   ٦٠/٣  ٦٢/٣  ٦٨/٣  ٧٠/٣  ٦٥/٣  
      اقالم هزینه:

      ...................................................... پوشاك و کفش        
 ٣٢٠٥٣ ١٥٤٧٢ ١١١٤٩ ٨٧٨٦ ٧٥٠٧ ٥٦٣٩ ................................................................ پوشاك و تعمیرات آن 

 ٧٥١٩ ٣٨٧٤ ٣٠٤٥ ٢٠٨٢ ١٨١٨ ١٤٤١ .......................................................... انواع کفش و تعمیرات آن 
      .................................................................... مسکن        
 ٢٤٧١٠٥ ١٣٧٢٥٥ ٩٨٧١٠ ٨٤٨٦٧ ٧٠٥٤٩ ٦٢٩٣٩ ............................... هاي منزل مسکونی بها و سایرهزینهاجاره
 ١٤٩٠٤ ١١٦٤٦ ١١٢٣١ ١٠٤٣٨ ١٠٠٥٠ ٩٧٩١ ................ مسکونی منزل روشنایی  وو فاضالب، سوخت آب 

      ................ لوازم، اثاث، ملزومات وخدمات خانوار         
 ٨١٠٠ ٤٧٨٢ ٣٠٧٢ ٢٣٦٥ ١٦١٩ ٨٥٩ ............. هامبلمان، اثاث ثابت، فرش وکفپوش و تعمیرات آن

 ٣٤٠٤ ٧٣٨ ٧٥٥ ٣٠٣ ٤٩٥ ١٩٩ ........................................................................ لوازم و اثاث منزل 
 ٦٢٥٣ ٣٧٣٠ ٣٢٥٨ ١٦٣٠ ١٧٢٦ ١٠٤٩ .. وسایل حرارتی و پخت و پز، یخچال و سایر وسایل عمده 

ظروف، لوازم آشپزخانه و سایر وسایل منزل و تعمیرات 
 ٤٢٣٨ ٢٠٧٠ ١٤٤٦ ٨٧٦ ٨٣٨ ٧٤٤ ............................................................................................... ها آن

 ٧٤٠٤ ٥٧٥٩ ٥٣٢٤ ٤٨٦٢ ٤٣٦١ ٤١١١ ........................ دوام منزل دوام وکمکاالها و لوازم مصرفی بی
 ١٧٠٧ ٩٩ ١٦٨ ١٣٣ ١٦٨ ٨٧ ............................................................................. خدمات خانگی 

      ................................................. بهداشت و درمان         
 ٧٢٢٢١ ٣٧٥٨٠ ٢٣٧٧٢ ١٨٦٧٦ ١٤١٦٧ ١١٠٦٣ ................................................... هاي بهداشتی و درمانی هزینه

 ١٩٩٢٤ ١٣٩٧٣ ١٢٢٤٩ ١١١٣١ ٩٤٧٧ ٨٠٩٨ ......................................... هاي اجتماعی و درمانی هزینه بیمه
      ....................................... حمل و نقل و ارتباطات          

 ١٢٢٨٣١ ٤٨٢١٠ ٣٥٧٩٩ ٢٤٨٤٤ ١٩٣٣١ ١٥٥٠٦ ................................................................................... حمل و نقل 

 ١٧٣٦٦ ١٢٠١٤ ١٠٠٦٧ ٨٠١١ ٦٩٩٣ ٥٨٨١ .......................................................................................... ارتباطات
      ......... ها و خدمات فرهنگی تفریحات، سرگرمی         

 ٥٩٤١ ٣٤٤٢ ٢٤٢٣ ١٧٦٤ ١٤٣٣ ٩٥٦ ................................................................ ها تفریحات و سرگرمی
 ٢٢٢١٤ ١١٣٤٩ ٨٤٦٢ ٥٧٠٤ ٤٠٥٦ ٣٤٤٠ ........................................................................ تحصیل و آموزش 

      .......................... کاالها و خدمات متفرقه خانوار          
 ١٠٨٠٣ ٥٩٧٤ ٤٩٥٦ ٤٢٢٥ ٣٧٣٥ ٣٢٤٩ ............................................ خدمات شخصی و وسایل آرایشی 

 ١٠٧١٧ ٣٣٧٨ ٢٤٦٥ ٢٠٠٧ ١٤٩٨ ٧٦٥ ................................................................ لوازم زینتی و شخصی 
 ٥٦٥٨ ٢٤١٥ ١٥٩٢ ١٣٤٩ ٥٩٩ ٥٤٠ .... هاي دسته جمعیهاي هتل، مسافرخانه و مسافرتهزینه

 ١٤٠٠ ١٤٧٥ ٨٥٦ ٤٧٠ ٤٥٧ ٣١٥ ............................................................... خدمات مالی و حقوقی 
 ٣٣٥٥ ١٧٩٤ ١٤٢١ ١٢٤٦ ١٠٤٧ ١٠٥٥ ....................................................................... هاي مذهبی هزینه
 ٥٩١٣٥ ٣٠٧٩٠ ٢٤٩٨٦ ٢١٣٧٣ ١٧٨٢٢ ١٤٢٨٤ ........................................................................ هاي متفرقه هزینه

 ) فقط براي ستون کل محاسبه شده است.C.Vضریب تغییرات ( )1
  ).پ.ر. (ایران آمار مرکز -مأخذ
 .سرشماري و کار نیروي جمعیت، دفتر. ایران آمار مرکز -      
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 هزینه ساالنه               (هزار ریال)هاي در هر یک از دهکهاي خالص غیرخوراکی ساالنه یک خانوار شهري متوسط هزینه-5-21
 دهک چهارم دهک سوم دهک دوم دهک اول متوسط کل )1(ضریب تغییرات شرح

١٠٥٧٣ ٨٣٤٢ ٦٢٥٨ ١٩٣٢ ٢٠٨٥٤ … ...................................................................................... ١٣٨٠ 

٢٥١٣٥ ١٩٥٩٠ ١٤٨١٣ ٦٦٤٠ ٥٢٠٩٨ … ...................................................................................... ١٣٨٥ 

٥٩٣٠٥ ٤٨٦٦٨ ٣٧٢١٢ ٢١٦٩١ ٩٩٩٦٥ … ...................................................................................... ١٣٩٠ 

٧١٠٢١ ٥٨٧٤٠ ٤٥٣٨٤ ٢٤٩٠٦ ١١٩٧١١ … ...................................................................................... ١٣٩١ 

٨٩٦٦٧ ٧٥١١٤ ٥٨٢٨١ ٣١٠٧٤ ١٥١٠٢٩ … ...................................................................................... ١٣٩٢ 

١٠٤٦٧١ ٨٦٣٢٢ ٦٧١٣٠ ٣٦٠٨١ ١٧٦٧٣٩ … ...................................................................................... ١٣٩٣ 

١١٧٦١٧ ٩٧٨٧٧ ٧٥٦٧٧ ٤٢١٩٠ ١٩٩٩٦٧ … ...................................................................................... ١٣٩٤ 

…     

 ٤١/٣ ٤١/٣ ١٧/٣ ٤٨/٢ ٤٣/٣ ×× ....................... متوسط تعداد افراد در خانوارهاي نمونه 
       اقالم هزینه:

     … ............................................... پوشاك و کفش       
 ٤١٥٣ ٣١٧٣ ٢٣١٧ ١١٣٣ ٩١٠٩ … ...................................................... پوشاك و تعمیرات آن 

 ١٠٧٢ ٧٩٣ ٦٩٦ ٣٧٢ ٢٢٧٣ … ................................................ انواع کفش و تعمیرات آن 
     … ............................................................. مسکن       
 ٥٥٠٥٩ ٤٦٨٢٨ ٣٩٤٨٨ ٢٨٦١٥ ٨٧٠٨٦ … ..................... هاي منزل مسکونی بها و سایرهزینهاجاره
 ٩٢٣٦ ٨٣٤٩ ٨٠٣٥ ٦١٢١ ٩٩٨١ … ....... مسکونیمنزل روشنایی  وو فاضالب، سوخت آب 

     … ......... لوازم، اثاث، ملزومات وخدمات خانوار        
 ٦٧٨ ٤٤٧ ٢٧٢ ١٣٨ ٢٢١٥ … ... هامبلمان، اثاث ثابت، فرش وکفپوش و تعمیرات آن

 ٢٠٢ ١٤٨ ١١١ ٣٩ ٦٣٩ … .............................................................. لوازم و اثاث منزل 
وسایل حرارتی و پخت و پز، یخچال و سایر وسایل 

 ٨٤١ ٧٣٨ ٥٠٢ ٢٢٩ ١٩٨٣ … .....................................................................................عمده 
ظروف، لوازم آشپزخانه و سایر وسایل منزل و 

 ٥١٩ ٤٥٣ ٤١٣ ١٦٥ ١١٦٩ … ..................................................................... ها تعمیرات آن
 ٣٧٢٣ ٣٥٠٣ ٢٩٢٧ ١٩٢٥ ٤٣٧٨ … .............. دوام منزل دوام وکمکاالها و لوازم مصرفی بی

 ٥٠ ٣٠ ٢٦ ٦٦ ٢٥٣ … ................................................................... خدمات خانگی 
     … .......................................... بهداشت و درمان        
 ٨٩٢٩ ٧٦١١ ٥٨٤٩ ٣٧٥٦ ٢٠٢٩٢ … ......................................... هاي بهداشتی و درمانی هزینه

 ٦٧١٩ ٥٦٨٦ ٤٦٠٢ ٢٨٩٢ ٩٤٥٥ … ............................... هاي اجتماعی و درمانی هزینه بیمه
     … .................................. حمل و نقل و ارتباطات       

 ١١٩٤٠ ٨٦٢٢ ٥٣٥٤ -٢٨٨٣ ٢٦٢٤٨ … ......................................................................... حمل و نقل 
 ٥٠٠٥ ٤١٩٠ ٣٣٩٦ ٢١١٥ ٧٤٦٠ … ................................................................................ ارتباطات

     … ... ها و خدمات فرهنگی تفریحات، سرگرمی       
 ٨٢٥ ٥٣١ ٥٠٣ ١٨٦ ١٧٨٩ … ...................................................... ها تفریحات و سرگرمی

 ٢٢٦٠ ١٩٧٧ ١٢٣٨ ٦١٧ ٦١١٤ … .............................................................. تحصیل و آموزش 
     … .................... کاالها و خدمات متفرقه خانوار        

 ٢٨٠٠ ٢٦٨٦ ٢٠٤٦ ١٢٠٢ ٤١٥٨ … .................................. خدمات شخصی و وسایل آرایشی 
 -٤٢ -٢٨٩ -٧١٩ -١٦٧٢ ١١٦٤ … ...................................................... لوازم زینتی و شخصی 

هاي دسته هاي هتل، مسافرخانه و مسافرتهزینه
 ٤٩٢ ٣٣٤ ٢٢١ ٨٥ ١٣٣٠ … .................................................................................... جمعی

 ٢٦٤ ١٩١ ١٢٠ ١٦٩ ٥٥٨ … ..................................................... خدمات مالی و حقوقی 
 ٨٢٤ ٧٤١ ٦١١ ٣٩٥ ١٢٤٦ … ............................................................. هاي مذهبی هزینه
 ١٠٨٠١ ٧٨١٢ ٤٦٠٩ ١٨٢٦ ١٩٢٨٤ … .............................................................. هاي متفرقه هزینه
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 ریال) (هزار  هاي هزینه ساالنه(دنباله)در هر یک از دهکهاي خالص غیرخوراکی ساالنه یک خانوار شهري متوسط هزینه -5-21
 دهک دهم دهک نهم دهک هشتم دهک هفتمدهک ششمپنجم دهک شرح

1380 ....................................................................................................٦٩٧٠٦ ٣١٩٩٠ ٢٣٤٩٤ ١٨٩١٢ ١٥٦٢٣ ١٢٨٨٧ 
1385 ....................................................................................................١٥٩٦١٨ ٨٠٦٦٧ ٥٩٠٣٦ ٤٥٧١٩ ٣٧١١٣ ٣٠٦٣٩
1390 ....................................................................................................٢٨٨٤٥٢ ١٦٠٨٥٦ ١٢٥٢٠٠ ١٠٢٢٤٤ ٨٥٤٧٠ ٧٠٦٤٨ 
1391 ....................................................................................................٣٤٨٧٧٩ ١٩١٤٧٩ ١٥٠١٠٠ ١٢١٥٠٨ ١٠٠٩٤٦ ٨٤٣٢٥ 
1392 ....................................................................................................٤٣٧٥٤٩ ٢٤٣٨٤٩ ١٨٧٦٧٨ ١٥٢٨٤٥ ١٢٦٧٢١ ١٠٧٧١١ 
1393 ....................................................................................................٥١٨٧٣٥ ٢٨٨٨٤٢ ٢١٩٠١٠ ١٧٥٧٦٥ ١٤٧٦٢٦ ١٢٣٤٥٩ 
1394 ....................................................................................................٥٩٧٥٨٣ ٣٢٢٧٨٦ ٢٤٤١٠٤ ١٩٨٠٠٩ ١٦٥٣٤٨ ١٣٨٨٢٨ 
1395 ...................................................................................     

 ٦٤/٣ ٧٢/٣ ٦٧/٣ ٦٥/٣ ٥٧/٣ ٥٦/٣....................................... متوسط تعداد افراد در خانوارهاي نمونه 
       هزینه:اقالم 
      ........................................................ پوشاك و کفش        

 ٣٢٢٤٣ ١٥٢١١ ١١٣٦٠ ٨٥٤٨ ٧٣٩٨ ٥٦٠٧ ................................................................... پوشاك و تعمیرات آن 
 ٧٦٢٤ ٣٨٢٤ ٢٩٥٥ ٢١١٠ ١٨١٠ ١٤٨٢ ............................................................. انواع کفش و تعمیرات آن 

      ....................................................................... مسکن       
 ٢٥٠٤٢٥ ١٣٤٩٨٠ ٩٨٨٠٣ ٨٤٤٨٢ ٦٩٧٨٠ ٦٢٧٥٢ .................................. هاي منزل مسکونی بها و سایرهزینهاجاره
 ١٤٩٣٢ ١١٦٣٥ ١١٢٤٠ ١٠٤٢٦ ١٠٠٧٩ ٩٧٦٧ ................... مسکونی منزل روشنایی  وو فاضالب، سوخت آب 
      .................... لوازم، اثاث، ملزومات وخدمات خانوار       

 ٨١٦٥ ٤٧٤٢ ٢٨٨٣ ٢١٦٧ ١٦٩٠ ٩٧٨ ................ هاثابت، فرش وکفپوش و تعمیرات آنمبلمان، اثاث 
 ٣٤٥٩ ٧٥٩ ٦٨٧ ٣٤٨ ٤٤٥ ٢٠٠ ........................................................................... لوازم و اثاث منزل 

 ٦٢٤٥ ٣٨٥٠ ٢٩٧٦ ١٧٧٢ ١٧١١ ٩٧٨ ..... وسایل حرارتی و پخت و پز، یخچال و سایر وسایل عمده 
 ٤١٦٤ ٢١٣٧ ١٤١٦ ٨٦٨ ٨٥٩ ٧٠٦  هاظروف، لوازم آشپزخانه و سایر وسایل منزل و تعمیرات آن

 ٧٤٢٨ ٥٧٨٢ ٥٢٨٢ ٤٧٨٥ ٤٣٣٣ ٤١٠٠ ........................... دوام منزل دوام وکمکاالها و لوازم مصرفی بی
 ١٧٠٢ ٧٧ ٢٢٢ ١٠٨ ١٦٨ ٨٨ ................................................................................ خدمات خانگی 

      ...................................................... بهداشت و درمان       
 ٧٣١٠٨ ٣٦٣٧٩ ٢٤٠٤٩ ١٨٠٥٢ ١٤٤٤١ ١٠٨٥٩ ...................................................... هاي بهداشتی و درمانی هزینه

 ١٩٩٢٢ ١٤٠٥٢ ١٢٠١٨ ١١٠٦٥ ٩٥٢٥ ٨٠٨٦ ............................................ هاي اجتماعی و درمانی هزینه بیمه
      ........................................... حمل و نقل و ارتباطات        

 ١٠٢٣٧٧ ٤٥٩٢٠ ٣٣٨٦٣ ٢٤١٤٩ ١٨٥٤٨ ١٤٧٥٦ ...................................................................................... حمل و نقل 
 ١٧٤٣٣ ١١٩٧٢ ٩٩٥٤ ٧٨٦٤ ٦٩١٦ ٥٧٧٢ ............................................................................................. ارتباطات

      ............ ها و خدمات فرهنگی تفریحات، سرگرمی        
 ٥٩٨٠ ٣٤٣٨ ٢٢٨٧ ١٧٢٦ ١٤٣٣ ٩٨٧ ................................................................... ها تفریحات و سرگرمی

 ٢٢١٦٥ ١١٨٣٤ ٨٠٦٨ ٥٥٢٦ ٤١١٦ ٣٣٧٥ ........................................................................... تحصیل و آموزش 
      ............................ کاالها و خدمات متفرقه خانوار          

 ١٠٨٥٩ ٥٩٥٧ ٤٩٢٢ ٤٢٣٢ ٣٦٤٣ ٣٢٥٠ ............................................... خدمات شخصی و وسایل آرایشی 
 ٨٨٦٧ ٢٦٦١ ١٦٦٢ ٩٥٢ ٣٧٥ ١٣٤- ................................................................... لوازم زینتی و شخصی 

 ٥٦٥٥ ٢٣٩٨ ١٦٢٧ ١٢٤٩ ٥٧٠ ٦٧٤ ....... هاي دسته جمعیهاي هتل، مسافرخانه و مسافرتهزینه
 ١٣٣٥ ١٥٢٠ ٧٥٤ ٤٦٥ ٤٢٩ ٣٣٦ .................................................................. خدمات مالی و حقوقی 

 ٣٣٤٤ ١٧٦٨ ١٤٢٧ ١٢٢٢ ١٠٦٠ ١٠٦٨ .......................................................................... هاي مذهبی هزینه
 ٥٩١٢٩ ٣١٠٢٩ ٢٤٥٧٧ ٢٠٩٤٣ ١٧٩٨٥ ١٤٢٢٠ ........................................................................... هاي متفرقه هزینه

 .است شده محاسبه کل ستون براي فقط) C.V( تغییرات ضریب )1
 ).پ.ر. (ایران آمار مرکز -مأخذ
 .سرشماري و کار نیروي جمعیت، دفتر. ایران آمار مرکز -      
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 (هزار ریال)     خالص خوراکی و دخانی ساالنه یک خانوار شهري در هر یک از دهک هاي هزینه ساالنههاي متوسط هزینه -6-21
 دهک چهارم دهک سوم دهک دوم دهک اول متوسط کل )1(ضریب تغییرات شرح

1380 ....................................................................................... … ٥٢٧٨ ٤٥٦٦ ٣٥٦٩ ٢٤٨٥ ٧١٦٦ 
1385 ....................................................................................... … ١٠٦٧٠ ٩٤٩٨ ٧٥٠٧ ٥١٩٨ ١٥١٨٨ 
1390 ....................................................................................... … ٢٦٨٨٥ ٢٣٢٢٩ ١٩٢٢١ ١٢٢٧٥ ٣٢٧٥٢ 
1391 ....................................................................................... … ٣٥١٨١ ٣٠٧٥٨ ٢٦٢٨٦ ١٦٩٨٢ ٤٤٥٧٠ 
1392 ....................................................................................... … ٤٤٩٦٨ ٣٨٦١٩ ٣٢٨٢٣ ٢٣١٢٨ ٥٤٩٥٣ 
1393 ....................................................................................... … ٤٦٨٥٠ ٤١٤٠٤ ٣٤٦٧٠ ٢٣٤٩٣ ٥٨١٢٦ 
1394 ....................................................................................... … ٥٠٢٥٨ ٤٤٠٧٧ ٣٧٧١٠ ٢٤٥١١ ٦٢٤٣١ 
1395 ........................................................................ …      

٤٣/٣ ×× ......................... متوسط تعداد افراد درخانوارهاي نمونه   ٤٨/٢  ١٧/٣  ٤١/٣  ٤١/٣  
       اقالم هزینه:

      … ....... هاي آن آرد، رشته، غالت، نان و فراورده     
 ٨٤٠ ٧٥٢ ٦٣٣ ٤٢٤ ٨٥٨ … ....................................................... آرد، رشته و ماکارونی 

 ٥٣٩٩ ٤٨٤٤ ٤٠٨٧ ٢٤٥٠ ٧٣٤٥ … ...................................................................................... غالت
 ٥٦٩٦ ٥٦٦٢ ٥١٩٩ ٤٠٥٠ ٥٧٤١ … ............................................................................... انواع نان 

 ٥٥٧ ٤٨٠ ٤١٥ ٢٢٥ ٦٤٠ … .................................................... بیسکویت، کیک و ویفر 
      … ............................................................. گوشت       

 ٥٠٩٦ ٤٤٥٢ ٣١٣٩ ١٧٧٧ ٧٤٩٠ … ........................................................................... گوشت دام 
 ٤٢٩٤ ٣٩٦٩ ٣٥٣٩ ٢٥٠٧ ٤٦٥٧ … .................................................................. گوشت پرندگان 

 ١١٧٥ ٩٦٢ ٧٥١ ٤٩٦ ١٩٣٠ … .................................................... گوشت حیوانات دریایی 
      … .......... پرندگان هاي آن و تخمشیرو فراورده       

 ١٥٥٩ ١٣٩٥ ١٠٧٧ ٦٦٥ ١٩٩٣ … .............................................................................. انواع شیر 
 ٣٦٣٠ ٣٢٤١ ٢٦٧٥ ١٧٩٤ ٤٣٢٨ … ................................................................. هاي شیر فراورده

 ١٠٦٩ ٩٩٠ ٩٢٨ ٦٦٦ ١١٠١ … ............................................................. انواع تخم پرندگان 
      … ......................................... ها ها و چربیروغن       
 ٧٧ ٧٧ ٧٨ ٥٤ ١٦٤ … ........................................... هاي حیوانی ها و چربیروغن
 ٢٠٠٠ ٢٠٠٧ ١٨٦٨ ١٣١٨ ٢٢١٢ … .................................................................. هاي نباتی روغن
      … .........................................ها ها و سبزيمیوه        

 ٤٣٩٥ ٣٨٣٥ ٣٠٤٨ ١٩٢٩ ٥٩٦٦ … ............................................................................. انواع میوه 
 ٤٧٠٧ ٤٤٠٤ ٣٧٨٦ ٢٥٣٢ ٥٣٢٦ … .......................................................................... انواع سبزي 

 ٢٥ ٣٠ ٢١ ١٥ ٥١ … ....... هاي آماده (براي مصرف درمنزل)ها و سبزيمیوه
      … ......................................... خشکبار و حبوبات       

 ١٣٥٥ ١١١٠ ٨٧٨ ٤٧٨ ٢٥٢٤ … ................................................................................. خشکبار
 ١٣٠٤ ١٢٨٥ ١٠٢٧ ٦٩٩ ١٤٨٣ … .................................................................................. حبوبات

      … . ها، چاي، قهوه و کاکائو قند و شکر، شیرینی     
 ١٢٢٥ ١٢٢١ ١٠٦٥ ٧٧٩ ١٢١٨ … ........................................................................... قند و شکر 
 ١٥٠٤ ١٢٥٧ ٩٥٨ ٥٢٤ ٢٤٦١ … ....................................... ها، مرباها و عسل انواع شیرینی

 ١٤١٥ ١٤٠٤ ١٢٦٥ ٨١٨ ١٤٩٥ … .......................... قهوه وکاکائو  قهوه وکاکائو چاي، چاي،
      … ... ها و سایرترکیبات خوراکیها، چاشنیادویه    

 ٥٨٤ ٤٩٦ ٤٣٨ ٢٥٣ ٦٨٠ … ............................................................................ انواع ادویه 
 ١٢٤٨ ١١٦٦ ٩٩٧ ٦٠٤ ١٥٢٩ … ............................... ها و سایر ترکیبات خوراکی چاشنی

      … ............... ها، غذاهاي آماده و دخانیات نوشابه     
 ١٢٢٥ ١١٣٠ ٨٧٣ ٥٦٠ ١٥١١ … ..........................................................................انواع نوشابه 

 ٩٨٢ ٧٢٢ ٤٣٧ ٣٠٣ ٢٦٦٧ … .................................................... غذاهاي آماده و تنقالت 
 ١٢٨٢ ١٣٢٥ ١٠٣٤ ٧٠٦ ١٢٦٤ … ................................................................................ دخانیات
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  هاي خالص خوراکی و دخانی ساالنه یک خانوار شهري در هر یک از دهک هاي هزینه ساالنه(دنباله)متوسط هزینه -6-21
 (هزار ریال)          

 دهک دهم دهک نهم دهک هشتم دهک هفتمدهک ششم دهک پنجم شرح
1380 ................................................................................................. ١٣٧٥٧ ١٠٥٩٢ ٩١٧٤ ٧٨٢٤ ٦٨٥٨ ٦٠٩٣ 
1385 ................................................................................................. ٢٨٥٢٨ ٢١٩١٠ ١٨٣٩٩ ١٦٥٠٨ ١٤٦٢٠ ١٢٣٠١ 
1390 ................................................................................................. ٥٩٤٦٦ ٤٦٦٢٨ ٣٩٧٨٦ ٣٦٧١٥ ٣٣٠٩٩ ٣٠٢٢٨ 
1391 ................................................................................................. ٨٢٦٩٩ ٦٤٤٥٧ ٥٤٥٦٥ ٤٩٥٨٤ ٤٤٨٥٩ ٤٠٣٤٩ 
1392 ................................................................................................. ٩٩٣٧٩ ٧٧٧٢٤ ٦٧٣٦٨ ٦٠٧٦٦ ٥٥٦٧٩ ٤٩١٢٢ 
1393 ................................................................................................. ١٠٦٠٥٩ ٨١٦٣٥ ٧٢٣٣٣ ٦٤٩١٨ ٥٧٣٨٥ ٥٢٥٥٤ 
1394 ................................................................................................. ١١٦٨٨٩ ٨٧٢٢٢ ٧٦٦٠٨ ٦٨٥٦٩ ٦٢٣٣٥ ٥٦١٨١ 
1395 ................................................................................       

٥٦/٣ ...................................... متوسط تعداد افراد درخانوارهاي نمونه   ٥٧/٣  ٦٥/٣  ٦٧/٣  ٧٢/٣  ٦٤/٣  
       اقالم هزینه:

       ................ هاي آن آرد، رشته، غالت، نان و فراورده      
 ١١٦٤ ١٠٧٢ ٩٤٠ ٩٧٨ ٨٩٦ ٨٧٨ .................................................................... آرد، رشته و ماکارونی 

 ١٤٦٤٥ ١١٨١٠ ٩٧٧١ ٧٣٧٥ ٧٠٣٠ ٦٠٤٧ ................................................................................................... غالت
 ٦٥٥٤ ٦٠٢٩ ٦٢٠٤ ٦٠٥٥ ٦١٧٢ ٥٧٨٩ ............................................................................................ انواع نان 

 ١٠٠٣ ٨٧٣ ٧٨٠ ٧٨٥ ٦٥٣ ٦٢٦ ................................................................. بیسکویت، کیک و ویفر 
       ...................................................................... گوشت        

 ١٧٥٧٦ ١١٧٠٧ ٩٩٠٠ ٨٢٧٢ ٦٧١٦ ٦٢٨١ ........................................................................................ گوشت دام 
 ٦٨٦٩ ٥٨٨٨ ٥٤٢٧ ٤٨٦٥ ٤٧٣٩ ٤٤٨١ ............................................................................... گوشت پرندگان 

 ٥١٤٩ ٣٠٨٩ ٢٦٦٩ ٢٠١٥ ١٦١٨ ١٣٨٨ ................................................................. گوشت حیوانات دریایی 
       ................... پرندگان هاي آن و تخمشیرو فراورده        

 ٤٣٩٦ ٢٨٠٩ ٢٣١٧ ٢١٥٥ ١٨١٥ ١٧٥٠ ........................................................................................... انواع شیر 
 ٧٧٤٧ ٦٠٠٠ ٥٣١٦ ٤٦٦٩ ٤٢٩١ ٣٩٢٣ .............................................................................. هاي شیر فراورده

 ١٤١٢ ١٢٨٢ ١٢٤٧ ١١٧٢ ١١٥٤ ١٠٨٧ .......................................................................... انواع تخم پرندگان 
       .................................................. ها ها و چربیروغن        
 ٥٤٤ ٢٤٢ ١٣٥ ١٣٠ ٢١٠ ٩٧ ........................................................ هاي حیوانی ها و چربیروغن
 ٣٢٩٨ ٢٥٥٨ ٢٤٣٨ ٢٢٧٥ ٢١٩٧ ٢١٦٥ ............................................................................... هاي نباتی روغن

       ................................................. ها ها و سبزيمیوه         
 ١٢٩٦٧ ٩١٣٥ ٧٥٠٧ ٦٢٦٦ ٥٧٤٩ ٤٨٤٧ .......................................................................................... انواع میوه 

 ٨٥٩٠ ٦٨٢٨ ٦٣١٥ ٥٧٤٧ ٥٣٦٥ ٤٩٩٦ ....................................................................................... انواع سبزي 
 ١٢٠ ١٠٢ ٧٢ ٥١ ٤٠ ٣٩ .................... هاي آماده (براي مصرف درمنزل)ها و سبزيمیوه

       ................................................ خشکبار و حبوبات          
 ٧٣٦١ ٤٥١٩ ٣٢٩٢ ٢٦٨٨ ١٨٦٧ ١٧٠٥ .............................................................................................. خشکبار
 ٢٠٧٠ ١٩٢٤ ١٨٣٣ ١٦٤٦ ١٥٢٤ ١٥٢١ ............................................................................................... حبوبات

       ........ ها، چاي، قهوه و کاکائو قند و شکر، شیرینی        
 ١٢٩٧ ١٢٨٥ ١٣٨٦ ١٣٣٣ ١٣٦٨ ١٢١٩ ........................................................................................ قند و شکر 
 ٦٢٩٨ ٤١٧٨ ٣٤١٨ ٢٤٦٨ ٢٢٠٤ ١٨٠٨ .................................................... ها، مرباها و عسل انواع شیرینی

 ١٩٥٦ ١٧١٠ ١٦٥٥ ١٦٨٨ ١٥٦٥ ١٤٧٠ ....................................... قهوه وکاکائو  قهوه وکاکائو چاي، چاي،
       ......... ها و سایرترکیبات خوراکیها، چاشنیادویه        

 ١٢٧٢ ٩٢٥ ٨٦١ ٧٣٠ ٦٥٤ ٥٩٣ ......................................................................................... انواع ادویه 
 ٢٦١١ ٢١١٩ ١٩١٨ ١٦٥١ ١٥٣٣ ١٤٤٢ ............................................ ها و سایر ترکیبات خوراکی چاشنی
       .................... ها، غذاهاي آماده و دخانیات نوشابه         

 ٢٨٤٧ ٢١١٢ ١٨١٩ ١٦٣٢ ١٥٣٠ ١٣٨٥ .......................................................................................انواع نوشابه 
 ١٢٩٩١ ٣٧٧٣ ٢٥٤٤ ٢٢٠٢ ١٣٤٥ ١٤٠١ ................................................................. غذاهاي آماده و تنقالت 

 ١٣٢٩ ١٣١٠ ١٤٣٨ ١٢٨٥ ١٦٠٩ ١٣٢١ ............................................................................................. دخانیات
 .است شده محاسبه کل ستون براي فقط) C.V( تغییرات ضریب )1

 ).پ.ر. (ایران آمار مرکز -مأخذ
 .سرشماري و کار نیروي جمعیت، دفتر. ایران آمار مرکز -      
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 )ریال هزار(    ساالنه هزینه هايدهک از هریک در شهري خانوار یک ساالنه دخانی و خوراکی ناخالص هايهزینه متوسط -7-21
 دهک چهارم دهک سوم دهک دوم دهک اول متوسط کل )1(ضریب تغییرات شرح

1380 ................................................................................  ٠٠٩/٠ 0 ٥٣٣٥ ٤٥٤٥ ٣٦٥٨ ٢١٤٩ ٧١٦٦ 
1385 ................................................................................  ٠٠٩٦/٠  ١٠٧٢٥ ٩٣٩٢ ٧٥٣٩ ٤٦٧٣ ١٥١٨٨ 
1390 ................................................................................  … ٢٦٧٢٨ ٢٣٤١٣ ١٩١٩٠ ١٢٠٤٥ ٣٢٧٥٢ 
1391 ................................................................................  … ٣٥٣٧٥ ٣٠٨٦٤ ٢٦٢٦٤ ١٦٢٩٢ ٤٤٥٧٠ 
1392 ................................................................................  … ٤٥٠٣٩ ٣٩٣٧٥ ٣٢٦٢٢ ٢١٩٩٢ ٥٤٩٥٣ 
1393 ................................................................................  … ٤٧٥٧٩ ٤١٨٧٤ ٣٤٨٢٦ ٢٢٣٢٤ ٥٨١٢٦ 
1394 ................................................................................  … ٥٠٥٣٩ ٤٤٣١٢ ٣٨١٤٣ ٢٣٥٦٢ ٦٢٤٣١ 
1395 ..................................................................  …      

٤٣/٣ ××  ..................... متوسط تعداد افراد درخانوارهاي نمونه   ٤٧/٢  ١٧/٣  ٣٨/٣  ٤٣/٣  
       اقالم هزینه:

      …  ... هاي آن آرد، رشته، غالت، نان و فراورده     
 ٨٢٢ ٧٤٧ ٦٣٥ ٤٠٩ ٨٥٨ …  ................................................... آرد، رشته و ماکارونی 

 ٥٢٧٩ ٤٩١٠ ٤٠٤٧ ٢٣٤٥ ٧٣٤٥ …  .................................................................................. غالت
 ٥٧٢١ ٥٦٦٧ ٥١٨٥ ٤٠٣١ ٥٧٤١ …  ........................................................................... انواع نان 

 ٥٥٠ ٤٨٢ ٤٠٧ ٢١٥ ٦٤٠ …  ................................................ بیسکویت، کیک و ویفر 

      …  ......................................................... گوشت       
 ٥٠٩٠ ٤٤٨٢ ٣١٥٥ ١٦٣٩ ٧٤٩٠ …  ....................................................................... گوشت دام 

 ٤٢٩٨ ٣٩٩٦ ٣٥٣٥ ٢٤٤٠ ٤٦٥٧ …  .............................................................. گوشت پرندگان 
 ١١٣٠ ٩٥٧ ٧٥٢ ٤٢٢ ١٩٣٠ …  ................................................ گوشت حیوانات دریایی 

      …  ...... پرندگان هاي آن و تخمشیرو فراورده       
 ١٥٣٧ ١٤١٨ ١٠٣١ ٦٣٢ ١٩٩٣ …  .......................................................................... انواع شیر 
 ٣٥٩٣ ٣٢٦٧ ٢٦٦٠ ١٧٣١ ٤٣٢٨ …  ............................................................. هاي شیر فراورده

 ١٠٥٦ ١٠٠١ ٩٢٧ ٦٥٨ ١١٠١ …  ......................................................... انواع تخم پرندگان 
      …  ...................................... ها ها و چربیروغن      
 ٩٢ ٨٠ ٨٠ ٥٤ ١٦٤ …  ....................................... هاي حیوانی ها و چربیروغن
 ١٩٩٥ ٢٠١٨ ١٨٤٢ ١٢٩٨ ٢٢١٢ …  .............................................................. هاي نباتی روغن
      …  ...................................... ها ها و سبزيمیوه       

 ٤٣٦٢ ٣٨٧١ ٣٠٧٤ ١٧٨٠ ٥٩٦٦ …  ......................................................................... انواع میوه 
 ٤٦٧٧ ٤٤٧٤ ٣٧٧٩ ٢٤٦٧ ٥٣٢٦ …  ...................................................................... انواع سبزي 

 ٢٥ ٢٩ ٢١ ١٤ ٥١ …  ..... هاي آماده (براي مصرف درمنزلها و سبزيمیوه
      …  ..................................... خشکبار و حبوبات       

 ١٣٢١ ١١٥٤ ٨٥٢ ٣٩٦ ٢٥٢٤ …  ............................................................................. خشکبار
 ١٢٩١ ١٢٨٨ ١٠٥٢ ٦٨٧ ١٤٨٣ …  .............................................................................. حبوبات

      … . ها، چاي، قهوه و کاکائو قند و شکر، شیرینی     
 ١٢١٦ ١٢١٧ ١٠٧٢ ٧٧٣ ١٢١٨ …  ....................................................................... قند و شکر 
 ١٤٩٤ ١٢٤٤ ٩٥٩ ٤٧٧ ٢٤٦١ …  ................................... ها، مرباها و عسل انواع شیرینی

 ١٣٩٥ ١٤٤٦ ١٢٣٨ ٨١٧ ١٤٩٥ …  ...................... قهوه وکاکائو  قهوه وکاکائو چاي، چاي،
      …  ها و سایرترکیبات خوراکیها، چاشنیادویه    

 ٥٩٠ ٤٨٦ ٤٤٨ ٢٤٩ ٦٨٠ …  ........................................................................ انواع ادویه 
 ١٢٨٤ ١١٦٣ ١٠٠٦ ٥٨٣ ١٥٢٩ …  ........................... ها و سایر ترکیبات خوراکی چاشنی

      …  ............ ها، غذاهاي آماده و دخانیات نوشابه    
 ١٢٢١ ١١٤١ ٨٦٨ ٥١٧ ١٥١١ …  ......................................................................انواع نوشابه 

 ٩٤٩ ٧٠٠ ٤٤٢ ٢٢٩ ٢٦٦٧ …  ................................................ غذاهاي آماده و تنقالت 
 ١٣٤٩ ١٢١٤ ١٠٤٤ ٦٩٤ ١٢٦٤ …  ............................................................................ دخانیات
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  )                       دنباله( ساالنه هزینه هايدهک از هریک در شهري خانوار یک ساالنه دخانی و خوراکی ناخالص هايهزینه متوسط -7-21
 )ریال هزار(           

 دهک دهم دهک نهم دهک هشتم دهک هفتمدهک ششمدهک پنجم شرح
1380 ................................................................................................... ۶۱۵۸ ۶۸۴۴ ۷۹۷۹ ۹۲۱۷ ۱۰۷۱۷ ۱۳۵۱۸ 
1385 ................................................................................................... ۱۲۴۳۸ ۱۴۶۵۶ ۱۶۶۶۰ ۱۸۶۶۴ ۲۱۷۸۱ ۲۸۶۸۵ 
1390 ................................................................................................... ۳۰۲۷۵ ۳۳۴۰۵ ۳۶۶۰۹ ۴۰۰۵۸ ۴۶۶۰۵ ۵۹۲۰۳ 
1391 ................................................................................................... ۴۰۴۸۲ ۴۵۲۰۴ ۴۹۸۴۲ ۵۴۵۷۹ ۶۴۱۲۱ ۸۲۷۲۸ 
1392 ................................................................................................... ۴۹۱۳۷ ۵۵۷۹۴ ۶۰۹۶۹ ۶۷۶۳۴ ۷۷۹۸۱ ۹۹۰۲۶ 
1393 ................................................................................................... ۵۲۱۰۱ ۵۷۳۲۱ ۶۵۳۱۲ ۷۲۷۲۴ ۸۱۵۲۳ ۱۰۵۷۲۹ 
1394 ................................................................................................... ۵۶۳۹۴ ۶۲۳۷۲ ۶۸۷۰۶ ۷۶۲۲۱ ۸۷۶۷۴ ۱۱۶۴۳۳ 
1395 .................................................................................. 

 ۶۵/۳ ۷۰/۳ ۶۸/۳ ۶۲/۳ ۶۰/۳ ۵۶/۳ ........................................ متوسط تعداد افراد درخانوارهاي نمونه 
       اقالم هزینه:

 ................... هاي آن آرد، رشته، غالت، نان و فراورده     
 ۱۱۶۲ ۱۰۶۱ ۹۷۶ ۹۵۷ ۹۲۲ ۸۸۵ ...................................................................... آرد، رشته و ماکارونی 

 ۱۴۷۸۴ ۱۱۷۶۲ ۹۹۵۹ ۷۱۴۵ ۷۰۳۹ ۶۱۸۰ ..................................................................................................... غالت
 ۶۵۶۳ ۵۹۵۹ ۶۲۵۳ ۶۰۱۱ ۶۱۸۲ ۵۸۳۸ .............................................................................................. انواع نان 

 ۱۰۰۸ ۸۸۲ ۷۸۵ ۷۶۷ ۶۷۸ ۶۲۵ ................................................................... بیسکویت، کیک و ویفر 
 .......................................................................... گوشت      

 ۱۷۴۵۱ ۱۱۸۲۰ ۹۹۱۱ ۸۱۷۳ ۶۸۰۸ ۶۳۷۳ .......................................................................................... گوشت دام 
 ۶۸۱۲ ۵۸۵۵ ۵۴۹۷ ۴۸۳۲ ۴۸۲۰ ۴۴۹۱ ................................................................................. گوشت پرندگان 

 ۵۰۷۵ ۳۱۲۰ ۲۶۹۱ ۲۰۳۱ ۱۷۴۵ ۱۳۸۱ ................................................................... گوشت حیوانات دریایی 
 ....................... پرندگان هاي آن و تخمشیرو فراورده      

 ۴۳۶۲ ۲۸۸۴ ۲۳۶۴ ۲۱۲۱ ۱۸۲۷ ۱۷۵۷ ............................................................................................. انواع شیر 
 ۷۶۹۲ ۶۰۵۱ ۵۳۴۵ ۴۷۰۰ ۴۳۴۰ ۳۹۰۴ ................................................................................ هاي شیر فراورده

 ۱۴۰۵ ۱۲۸۵ ۱۲۳۹ ۱۱۸۲ ۱۱۶۰ ۱۰۹۴ ............................................................................ انواع تخم پرندگان 
 ....................................................... ها ها و چربیروغن     

 ۵۳۱ ۲۵۵ ۱۳۳ ۱۱۶ ۲۲۶ ۷۷ .......................................................... هاي حیوانی ها و چربیروغن
 ۳۲۷۸ ۲۵۸۳ ۲۴۷۰ ۲۲۴۸ ۲۲۰۰ ۲۱۹۰ ................................................................................. هاي نباتی روغن

 ........................................................ ها ها و سبزيمیوه     
 ۱۲۹۹۲ ۹۰۷۱ ۷۵۴۳ ۶۳۱۴ ۵۸۲۶ ۴۸۳۷ ............................................................................................ انواع میوه 

 ۸۵۶۶ ۶۸۰۹ ۶۲۵۲ ۵۷۵۳ ۵۴۷۷ ۵۰۱۲ ......................................................................................... انواع سبزي 
 ۱۱۸ ۹۸ ۷۶ ۵۲ ۴۳ ۴۰ ...................... هاي آماده (براي مصرف درمنزل)ها و سبزيمیوه
 ...................................................... خشکبار و حبوبات      

 ۷۴۰۴ ۴۴۰۷ ۳۳۶۹ ۲۶۵۱ ۱۹۹۳ ۱۶۹۹ ................................................................................................ خشکبار
 ۲۰۶۱ ۱۸۹۲ ۱۸۴۲ ۱۶۵۰ ۱۵۲۱ ۱۵۴۹ ................................................................................................. حبوبات

 ............. ها، چاي، قهوه و کاکائو قند و شکر، شیرینی     
 ۱۲۸۹ ۱۲۷۶ ۱۳۹۹ ۱۳۲۸ ۱۳۹۰ ۱۲۱۷ .......................................................................................... قند و شکر 
 ۶۲۵۹ ۴۱۶۸ ۳۳۹۱ ۲۵۴۴ ۲۲۲۸ ۱۸۴۵ ...................................................... ها، مرباها و عسل انواع شیرینی

 ۱۹۴۹ ۱۶۷۶ ۱۷۱۶ ۱۶۴۱ ۱۵۸۱ ۱۴۸۷ ......................................... قهوه وکاکائو  قهوه وکاکائو چاي، چاي،
 .............. ها و سایرترکیبات خوراکیها، چاشنیادویه     

 ۱۲۷۰ ۹۰۸ ۸۷۳ ۷۱۶ ۶۶۸ ۵۹۷ ........................................................................................... انواع ادویه 
 ۲۶۰۷ ۲۰۸۹ ۱۹۰۵ ۱۶۸۲ ۱۵۵۶ ۱۴۱۴ .............................................. ها و سایر ترکیبات خوراکی چاشنی

 ........................... ها، غذاهاي آماده و دخانیات نوشابه     
 ۲۸۲۹ ۲۱۲۸ ۱۸۰۴ ۱۶۴۹ ۱۵۴۵ ۱۴۰۹ .........................................................................................انواع نوشابه 

 ۱۲۹۵۹ ۳۷۷۲ ۲۶۱۸ ۲۱۹۷ ۱۵۳۱ ۱۲۸۱ ................................................................... غذاهاي آماده و تنقالت 
 ۱۲۷۰ ۱۳۷۲ ۱۴۰۹ ۱۵۰۲ ۱۴۳۷ ۱۳۴۹ ............................................................................................... دخانیات

 .است شده محاسبه کل ستون براي فقط) C.V( تغییرات ضریب )1
 ).پ.ر. (ایران آمار مرکز -مأخذ
 .سرشماري و کار نیروي جمعیت، دفتر. ایران آمار مرکز -      
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 افراد خانوار                            (هزار ریال) هاي خالص غیرخوراکی ساالنه یک خانوار شهري برحسب تعدادمتوسط هزینه -8-21
 نفر 4 نفر 3 نفر 2 نفر1 متوسط کل )1(ضریب تغییرات شرح

1380 ............................................................................................ ٠١٧٥/٠  ٢٣٢٤٩ ١٩٥٧٢ ١٦٠٧٧ ١٠٢٠٢ ٢٠٨٥٤ 

1385. ........................................................................................... ٠١٦٥/٠  ٥٧٥٩١ ٥١٤٥١ ٤٣٧٠٥ ٢٧٠٧٤ ٥٢٠٩٨ 

1390 ............................................................................................ … ١٠٨٧٩٠ ٩٨٤٤٠ ٨٩٦٣٢ ٦١٨٩٦ ٩٩٩٦٥ 

1391 ............................................................................................ … ١٣٠٦٧٣ ١١٩٨٨٠ ١٠٧٣١٣ ٧٦٥٤٢ ١١٩٧١١ 

1392 ............................................................................................ … ١٦٤٤٦٣ ١٥٢٨٩١ ١٣٢٥٩١ ١٠٣٥٩٩ ١٥١٠٢٩ 

1393 ............................................................................................ … ١٩٦٠٦٢ ١٧٨٧٨٨ ١٥٦٣٠٣ ١١٥٩٦٠ ١٧٦٧٣٩ 

1394 ............................................................................................ … ٢٢١٧٧٩ ٢٠٤٦٩٤ ١٧٩٨١٧ ١٢٥٦١٠ ١٩٩٩٦٧ 

1395 ............................................................................ …     

٤٣/٣ ×× ............................... متوسط تعداد افراد در خانوارهاي نمونه   ٠٠/١  ٠٠/٢  ٠٠/٣  ٠٠/٤  

      اقالم هزینه:

     … ....................................................... پوشاك و کفش     

 ١١٦٢٨ ٩٠٧٩ ٥٤٧٩ ٢٥٣٢ ٩١٠٩ … .............................................................. پوشاك و تعمیرات آن 

 ٣٠١٧ ٢٠٦٥ ١٤٧٠ ٥٣٥ ٢٢٧٣ … ........................................................ انواع کفش و تعمیرات آن 

     … ..................................................................... مسکن     

 ٩٢٨٥٠ ٨٧٣٠١ ٩١٦٩٣ ٨٠٨٠١ ٨٧٠٨٦ … ............................. هاي منزل مسکونی بها و سایرهزینهاجاره

 ١٠٤٤٧ ٩٨٤٥ ٨٩٥٤ ٦٤٠١ ٩٩٨١ … .............. مسکونی منزل روشنایی  وو فاضالب، سوخت آب 

     … ................ لوازم، اثاث، ملزومات و خدمات خانوار      

 ٢٤٤٢ ٢٧٤٦ ١٩٠٦ ٧٧٩ ٢٢١٥ … ........... هاتعمیرات آنمبلمان، اثاث ثابت، فرش وکفپوش و 

 ٧٠٦ ٦٨٩ ٥٠٤ ٣٣٥ ٦٣٩ … ...................................................................... لوازم و اثاث منزل 

 ٢٠٩٠ ٢٠٣٣ ٢١٠٣ ٥٥٠ ١٩٨٣ … .. وسایل حرارتی و پخت و پز، یخچال و سایر وسایل عمده

ظروف، لوازم آشپزخانه و سایر وسایل منزل و تعمیرات 
 ١١٣٧ ١١٦٩ ٦٦٧ ٥٥٣ ١١٦٩ … ............................................................................................. ها آن

 ٥٠١٣ ٤٤٤٠ ٣١٧٣ ٢٠١٤ ٤٣٧٨ … ...................... دوام منزل دوام وکمکاالها و لوازم مصرفی بی

 ١٨٨ ١٠٦ ٣٤٤ ١٢٧٠ ٢٥٣ … ........................................................................... خدمات خانگی 

     … .................................................. بهداشت و درمان       

 ٢٠٢٣٥ ٢١١٢٣ ٢١٨١٩ ١٥٢١٨ ٢٠٢٩٢ … ................................................. هاي بهداشتی و درمانی هزینه

 ١١٦٨٣ ٩٥٢٦ ٦٨٤٦ ٣١٥٩ ٩٤٥٥ … ....................................... هاي اجتماعی و درمانی هزینه بیمه

     … ......................................... حمل و نقل و ارتباطات      

 ٣٤٥٣٠ ٢٥٠٤١ ٢٠٦٦١ ٥٢٥١ ٢٦٢٤٨ … ................................................................................. حمل و نقل 

 ٨٩١١ ٧٥٤٥ ٥٣٣٥ ٢٧٤٩ ٧٤٦٠ … ........................................................................................ ارتباطات

     … ........... ها و خدمات فرهنگی تفریحات، سرگرمی     

 ٢٢٥٨ ١٨٣٠ ١٣٤٢ ٥١٥ ١٧٨٩ … .............................................................. ها تفریحات و سرگرمی

 ٩٧٠٣ ٤٨٨٦ ١٣٥٦ ٣٩٤ ٦١١٤ … ...................................................................... تحصیل و آموزش 

     … .......................... کاالها و خدمات متفرقه خانوار        

 ٤٨٢٠ ٤٤٤٩ ٢٩٧٣ ١٢٥٣ ٤١٥٨ … .......................................... خدمات شخصی و وسایل آرایشی 

 ٨٥٩ ٢٢٢٧ ٦٠٨ ٤١٨ ١١٦٤ … .............................................................. لوازم زینتی و شخصی 

 ١٧٤٦ ١٤٨١ ١٢٥٧ ٤٦٣ ١٣٣٠ … .. هاي دسته جمعیهاي هتل، مسافرخانه و مسافرتهزینه

 ٦٠٥ ٥٣١ ٣٦٣ ١١٦ ٥٥٨ … ............................................................. خدمات مالی و حقوقی 

 ١٣٢٨ ١١٥٥ ١٢٥٢ ٨٩٠ ١٢٤٦ … ..................................................................... هاي مذهبی هزینه

 ٢٤٢٥٢ ٢٠٣٨٣ ١٢٦٦١ ٧٩٤٥ ١٩٢٨٤ … ...................................................................... هاي متفرقه هزینه
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(هزار ریال)      هاي خالص غیرخوراکی ساالنه یک خانوار شهري برحسب تعداد افراد خانوار(دنباله)            متوسط هزینه-8-21

نفرو 10 نفر9 نفر 8 نفر 7 نفر6 نفر 5 شرح
 بیشتر

1380 ......................................................................................... ٢١٦٨٥ ١٩٠٨٢ ١٩٠٥٠ ٢٠٦٣٩ ٢٣٢٢٨ ٢٤٥٥٥ 
1385 ......................................................................................... ٥٠٢٥٢ ٣٩١٨٦ ٤٦٤٩٧ ٥٣٧٥٤ ٥٢٤٢٦ ٥٧٨٩١ 
1390 ......................................................................................... ١٦١٥٦٨ ٩٥١٦٢ ١٠٩٥٤٥ ١٠٠٤٣٢ ٩٩٧٤٣ ١١٠٧٢٨ 
1391 ......................................................................................... ١٧٤٥٦٦ ٢٠٢٥٠٨ ١١٩٠٦٠ ١٢٠٠١٣ ١٢٠٧١٨ ١٢٧٨٠٦ 
1392 ......................................................................................... ١٦١٠٤٧ ١٨٤٨٩٦ ١٥٤٣٤٤ ١٥٥٧٠٢ ١٦٥٧١٦ ١٥٨٠٤١ 
1393 ......................................................................................... ١٩٩٢١٠ ١٨٤٠٦٠ ١٥٨٧٩٢ ١٥٠٣١٧ ١٨٥٧٣٤ ١٨٧٠٠١ 
1394 ......................................................................................... ١٨٩٦٤٩ ١٨٣٢١٢ ١٦٢٠٣١ ١٨٢٠٢٦ ١٨٣١٣١ ٢١٠٧٣٦ 
1395 ..........................................................................      

٠/٥ ............................ متوسط تعداد افراد در خانوارهاي نمونه   ٠/٦  ٠/٧  ٠/٨  ٠/٩  ٩/١١  
      اقالم هزینه:

      ..................................................... پوشاك و کفش     
 ١٧٢١١ ١٢١٣٧ ١٢٧٦٨ ١٠٦٦٣ ١٠٦٣٣ ١١١٤٨ ........................................................... پوشاك و تعمیرات آن 

 ٣٠٧٥ ٣٤٥٣ ٣١٧٧ ٢٦٢٨ ٢٤٩٤ ٢٩١٣ ..................................................... انواع کفش و تعمیرات آن 
      .................................................................... مسکن    

 ٦٥٦٨٥ ٥٢٩٣٩ ٥٦١٢٤ ٦١٠١٦ ٦٦٠٥٦ ٧٩٢٥٠ .......................... هاي منزل مسکونی بها و سایرهزینهاجاره
 ١٦٨٠٥ ١٨٩٣٤ ١٤١٦٢ ١٣٢٨٣ ١١٩٩٥ ١١٣٤٢ ........... مسکونی منزل روشنایی  وو فاضالب، سوخت آب 
      ................ لوازم، اثاث، ملزومات وخدمات خانوار     

 ١٣٠٥ ٣٣٥ ٧٣٨ ٣٠٢٥ ١٥٨٠ ١٨٩٩ ........ هامبلمان، اثاث ثابت، فرش وکفپوش و تعمیرات آن
 ١ ٨٠٧ ٥٠ ١٤٨ ١٠٦٦ ٦٧٢ ................................................................... لوازم و اثاث منزل 

وسایل حرارتی و پخت و پز، یخچال و سایر وسایل 
 ٢٤٤٧ ١٣٨٨ ٢٨٨١ ٢٢٦٩ ٢٢٩٥ ٢٠٥٠ ..........................................................................................عمده 

ظروف، لوازم آشپزخانه و سایر وسایل منزل و تعمیرات 
 ٦٦٨ ٥٦٧ ١١٣٤ ٨٩٠ ١٦٨٢ ٢٣٠٢ .......................................................................................... ها آن

 ٧٤٩٠ ٨٦٦٨ ٦٤٢١ ٥٤٢٠ ٥٤٨٩ ٥١٦٨ ................... دوام منزل دوام وکمکاالها و لوازم مصرفی بی
 ٧ ٠ ٠ ١٠٨ ٧٢ ١٤٣ ........................................................................ خدمات خانگی 

      ................................................. بهداشت و درمان      
 ١٧٢٧٧ ٢١٥٠١ ٢٣٣٥٩ ١٧٤٠٩ ١٨٥٧٩ ١٩٦٨٨ .............................................. هاي بهداشتی و درمانی هزینه

 ٧٦٥٩ ١١٥٦٥ ٨٢٨٨ ١٠٤٨٤ ١٠٧٣٨ ١٠٦٩٦ .................................... هاي اجتماعی و درمانی هزینه بیمه
      .........................................حمل و نقل و ارتباطات     

 ١٢٦٣٦ ٦١٤٢ ٢٧١٩١ ٢٣٢٧٠ ٢٨١٩٤ ٢٨٤٥٣ .............................................................................. حمل و نقل 
 ٩٣٤٧ ٨٣٩٣ ٩٢٥٩ ٨٩١٢ ٨٩٤٠ ٨٧٨٣ ..................................................................................... ارتباطات

      ........... ها و خدمات فرهنگی تفریحات، سرگرمی    
 ٧١٥ ١٣٧٦ ١٨٢١ ٢٢٩٠ ١٤٠٠ ١٩٩٧ ........................................................... ها تفریحات و سرگرمی

 ٤٣٢١ ٥٥٩٠ ٨٣٥٠ ٧٣٧٠ ٧٥٠٦ ٩٨٦٣ ................................................................... تحصیل و آموزش 
      ........................... کاالها و خدمات متفرقه خانوار      

 ٦٢٥٠ ٥٤٠٣ ٤٦٨٦ ٤٨٦٤ ٥١٩٨ ٤٧٩٢ ....................................... خدمات شخصی و وسایل آرایشی 
 ٤٥٧٧ ٢٤٩ ١٠٥- ١١٦٤ ١٦٠٣ ٦٢٠ ........................................................... لوازم زینتی و شخصی 

هاي دسته هاي هتل، مسافرخانه و مسافرتهزینه
 ٤٥ ٠ ٣٥٥ ٨٥١ ٨٣٧ ٧٧٠ ......................................................................................... جمعی

 ٥٥ ٣١٥ ٦٨٧ ٤٦٨ ١٥٥٨ ٧٥٢ .......................................................... خدمات مالی و حقوقی 
 ٨٠٥ ١٥٦٩ ٧٢٢ ١١١٥ ١١٩٥ ١٤٨٩ .................................................................. هاي مذهبی هزینه
 ٨٦٨٩ ١٦٨٣٩ ١٥٣٢٧ ١٥٨٨٤ ٢٥٠١٨ ١٩٤٦٨ ................................................................... هاي متفرقه هزینه

 ) فقط براي ستون کل محاسبه شده است.C.Vضریب تغییرات ( )1
 ).پ.ر. (ایران آمار مرکز -مأخذ
 .سرشماري و کار نیروي جمعیت، دفتر. ایران آمار مرکز -      
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 هاي خالص خوراکی و دخانی ساالنه یک خانوار شهري برحسب تعداد افراد خانوار                     (هزار ریال)متوسط هزینه -9-21
 نفر 4 نفر 3 نفر 2 نفر 1 متوسط کل )1(ضریب تغییرات  شرح

1380 ....................................................................................... ۰۰۹۰/۰ ۷۱۶۶ ۲۴۶۴ ۴۶۸۸ ۶۰۹۱ ۷۲۷۹ 
1385 ....................................................................................... ۰۰۹۶/۰ ۱۵۱۸۸ ۶۵۰۵ ۱۰۵۸۷ ۱۳۶۵۰ ۱۶۲۵۷
1390 ....................................................................................... … ۳۲۷۵۲ ۱۵۷۵۸ ۲۴۴۱۴ ۲۹۹۲۹ ۳۵۲۶۶ 
1391 ....................................................................................... … ۴۴۵۷۰ ۲۲۸۴۸ ۳۴۴۳۲ ۴۰۹۹۸ ۴۸۱۷۷ 
1392 ....................................................................................... … ۵۴۹۵۳ ۲۶۵۳۶ ۴۳۹۷۰ ۵۲۱۹۵ ۵۹۱۹۸ 
1393 ....................................................................................... … ۵۸۱۲۶ ۲۹۰۲۹ ۴۷۲۴۱ ۵۵۶۳۷ ۶۲۹۰۸
1394 ....................................................................................... … ۶۲۴۳۱ ۳۱۵۶۹ ۵۱۲۳۳ ۶۰۲۴۲ ۶۷۹۷۰
1395 ........................................................................ …

 ۴ ۳ ۲ ۱ ۴۳/۳ ** ............................ متوسط تعداد افراد درخانوارهاي نمونه 
       اقالم هزینه:

… ......... هاي آن آرد، رشته، غالت، نان و فراورده     
 ۹۵۳ ۷۷۰ ۵۹۱ ۲۹۲ ۸۵۸ … .......................................................... آرد، رشته و ماکارونی 

 ۸۰۰۲ ۷۴۸۲ ۶۲۶۳ ۳۷۳۷ ۷۳۴۵ … ......................................................................................... غالت
 ۶۳۱۳ ۵۱۴۳ ۴۰۰۴ ۲۴۱۱ ۵۷۴۱ … .................................................................................. انواع نان 

 ۸۴۸ ۶۲۹ ۳۰۹ ۲۳۵ ۶۴۰ … ....................................................... بیسکویت، کیک و ویفر 
… ................................................................. گوشت     

 ۸۱۲۹ ۷۵۳۱ ۶۵۷۷ ۳۹۹۵ ۷۴۹۰ … .............................................................................. گوشت دام 
 ۴۹۰۹ ۴۵۴۱ ۳۹۱۲ ۲۶۲۳ ۴۶۵۷ … ..................................................................... گوشت پرندگان 

 ۲۰۸۲ ۱۹۳۴ ۱۶۹۶ ۱۰۶۴ ۱۹۳۰ … ....................................................... گوشت حیوانات دریایی 
… ............. پرندگان هاي آن و تخمشیر و فراورده     

 ۲۲۸۶ ۲۰۲۳ ۱۵۶۶ ۱۱۱۴ ۱۹۹۳ … ................................................................................. انواع شیر 
 ۴۹۲۴ ۴۲۴۸ ۳۳۵۲ ۲۲۵۳ ۴۳۲۸ …... .................................................................... هاي شیر فراورده

 ۱۲۱۰ ۱۰۵۷ ۸۴۵ ۵۵۲ ۱۱۰۱ … ................................................................ انواع تخم پرندگان 
… ............................................ ها ها و چربیروغن      
 ۱۴۱ ۲۱۸ ۱۲۳ ۱۳۴ ۱۶۴ … .............................................. هاي حیوانی ها و چربیروغن
 ۲۳۷۲ ۲۱۵۶ ۱۷۹۶ ۱۱۴۸ ۲۲۱۲ … ..................................................................... هاي نباتی روغن

… .............................................. ها ها و سبزيمیوه     
 ۶۶۹۵ ۶۰۷۸ ۵۰۷۳ ۳۳۷۱ ۵۹۶۶ … ................................................................................ انواع میوه 

 ۵۸۷۵ ۵۲۳۶ ۴۲۷۵ ۲۶۵۱ ۵۳۲۶ … ............................................................................. انواع سبزي 
 ۶۰ ۵۱ ۴۶ ۳۴ ۵۱ … .......... هاي آماده (براي مصرف درمنزل)ها و سبزيمیوه
… ............................................ خشکبار و حبوبات      

 ۳۰۰۴ ۲۵۴۹ ۲۰۴۵ ۱۲۵۴ ۲۵۲۴ … .................................................................................... خشکبار
 ۱۶۳۸ ۱۳۹۴ ۱۱۹۰ ۷۱۳ ۱۴۸۳ … ..................................................................................... حبوبات

… ..... ها، چاي، قهوه و کاکائو قند و شکر، شیرینی   
 ۱۳۱۷ ۱۱۰۹ ۹۳۱ ۶۲۵ ۱۲۱۸ … .............................................................................. قند و شکر 
 ۲۷۶۷ ۲۴۹۰ ۲۱۹۰ ۱۳۰۳ ۲۴۶۱ … .......................................... ها، مرباها و عسل انواع شیرینی

 ۱۵۱۷ ۱۴۵۸ ۱۳۸۵ ۸۶۸ ۱۴۹۵ … ............................. قهوه وکاکائو  قهوه وکاکائو چاي، چاي،
… ..... ها و سایرترکیبات خوراکیها، چاشنیادویه    

 ۷۳۵ ۷۱۳ ۵۸۵ ۳۲۷ ۶۸۰ … ............................................................................... انواع ادویه 
 ۱۷۲۰ ۱۴۸۲ ۱۲۳۷ ۷۶۹ ۱۵۲۹ … .................................. ها و سایر ترکیبات خوراکی چاشنی

… .................. ها، غذاهاي آماده و دخانیات نوشابه    
 ۱۷۰۶ ۱۵۲۱ ۱۱۳۴ ۶۳۴ ۱۵۱۱ … .............................................................................انواع نوشابه 

 ۳۱۲۱ ۲۸۵۴ ۲۳۹۱ ۱۱۳۳ ۲۶۶۷ … ....................................................... غذاهاي آماده و تنقالت 
 ۱۳۳۸ ۱۳۳۷ ۸۷۷ ۳۶۴ ۱۲۶۴ … ................................................................................... دخانیات
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 (هزار ریال)         (دنباله)هاي خالص خوراکی و دخانی ساالنه یک خانوار شهري برحسب تعداد افراد خانوارمتوسط هزینه -9-21
 تر نفر و بیش 10 نفر 9 نفر 8 نفر 7 نفر 6 نفر 5 شرح

1380 .................................................................................. ۸۲۰۷ ۸۷۸۶ ۸۷۶۶ ۹۱۴۲ ۹۴۷۰ ۱۱۴۶۱ 
1385 .................................................................................. ۱۷۴۵۹ ۱۸۶۵۵ ۱۹۶۳۳ ۲۱۳۶۵ ۱۹۰۳۶ ۲۵۱۵۸ 
1390 .................................................................................. ۴۰۴۲۰ ۴۲۲۰۲ ۴۶۸۶۹ ۵۱۰۹۹ ۵۳۲۳۷ ۶۸۹۲۶ 
1391 .................................................................................. ۵۲۹۴۶ ۵۷۸۶۴ ۶۷۳۵۵ ۷۰۲۹۰ ۸۱۵۱۱ ۱۱۳۷۳۳ 
1392 .................................................................................. ۶۷۴۷۱ ۷۵۴۱۴ ۸۱۶۳۹ ۸۶۶۰۶ ۹۶۶۱۱ ۱۳۲۷۹۷ 
1393 .................................................................................. ۷۰۶۹۲ ۸۱۳۷۶ ۷۷۶۰۸ ۹۸۹۵۳ ۹۱۶۵۷ ۱۲۲۰۸۷ 
1394. ................................................................................. ۷۵۰۳۵ ۸۱۵۹۲ ۸۴۰۲۰ ۹۵۴۸۹ ۸۸۵۶۰ ۱۲۸۳۸۱ 
1395 .................................................................... 

 ۹/۱۱ ۰/۹ ۰/۸ ۰/۷ ۰/۶ ۰/۵ ....................... متوسط تعداد افراد درخانوارهاي نمونه 
       اقالم هزینه:

 ..... هاي آن آرد، رشته، غالت، نان و فراورده     
 ۳۳۲۶ ۲۳۹۸ ۲۳۱۵ ۲۰۲۳ ۱۳۶۹ ۱۱۵۶ ..................................................... آرد، رشته و ماکارونی 

 ۱۳۴۷۰ ۱۱۰۴۵ ۷۸۳۴ ۸۴۴۹ ۷۶۹۵ ۸۶۸۰ .................................................................................... غالت
 ۱۷۴۳۲ ۱۲۲۹۹ ۱۱۳۳۸ ۱۲۰۴۵ ۹۱۹۶ ۸۰۵۹ ............................................................................. انواع نان 

 ۱۴۴۰ ۴۹۸ ۸۳۵ ۷۳۳ ۸۲۲ ۷۸۹ .................................................. بیسکویت، کیک و ویفر 
 ............................................................ گوشت      

 ۱۱۹۲۷ ۱۲۶۹۶ ۷۶۵۳ ۸۷۶۰ ۸۲۸۳ ۸۶۰۶ ......................................................................... گوشت دام 
 ۱۰۰۷۵ ۷۸۸۰ ۷۹۳۳ ۷۶۸۸ ۶۲۲۵ ۵۵۴۲ ................................................................ گوشت پرندگان 

 ۲۶۲۰ ۲۳۵۶ ۴۲۲۷ ۲۰۵۰ ۲۴۵۳ ۲۱۰۵ .................................................. گوشت حیوانات دریایی 
 ......... پرندگان هاي آن و تخمشیرو فراورده      

 ۲۸۱۹ ۳۱۹۹ ۳۸۰۷ ۲۱۵۳ ۲۱۵۱ ۲۱۶۶ ............................................................................ انواع شیر 
 ۹۰۱۰ ۷۰۷۰ ۵۶۹۶ ۵۶۵۱ ۵۳۸۶ ۵۰۴۰ ............................................................... هاي شیر فراورده

 ۲۳۶۵ ۲۰۵۸ ۱۶۹۵ ۱۶۶۳ ۱۵۲۷ ۱۳۸۲ ........................................................... انواع تخم پرندگان 
 ......................................... ها ها و چربیروغن     

 ۰ ۰ ۷ ۴۴۹ ۴۵ ۲۰۵ ......................................... هاي حیوانی ها و چربیروغن
 ۴۹۲۴ ۴۵۴۸ ۳۹۲۵ ۳۷۶۲ ۳۰۸۶ ۲۶۰۵ ................................................................ هاي نباتی روغن
 ......................................... ها ها و سبزيمیوه      

 ۷۰۵۹ ۵۱۵۷ ۷۵۷۴ ۶۹۳۵ ۶۳۳۰ ۶۴۱۸ ........................................................................... انواع میوه 
 ۹۷۷۹ ۹۰۹۷ ۹۲۰۵ ۸۳۴۲ ۶۸۷۲ ۶۲۱۴ ........................................................................ انواع سبزي 

 ۱۶۴ ۱۲ ۳۲ ۷۴ ۳۸ ۵۱ ..... هاي آماده (براي مصرف درمنزل)ها و سبزيمیوه
 ........................................ خشکبار و حبوبات      

 ۲۹۱۳ ۱۶۸۷ ۲۶۶۷ ۳۱۰۱ ۲۳۵۲ ۲۶۹۷ ............................................................................... خشکبار
 ۳۱۸۲ ۲۸۳۳ ۲۱۷۴ ۲۳۰۶ ۲۱۳۹ ۱۸۲۰ ................................................................................ حبوبات

 ها، چاي، قهوه و کاکائو قند و شکر، شیرینی    
 ۳۵۴۰ ۳۴۱۸ ۲۱۸۲ ۲۲۳۴ ۱۹۰۲ ۱۵۷۳ ......................................................................... قند و شکر 
 ۲۲۸۹ ۳۱۴۱ ۲۹۸۰ ۲۴۰۴ ۲۴۷۵ ۲۶۵۲ ..................................... ها، مرباها و عسل انواع شیرینی

 ۲۵۷۷ ۲۹۱۱ ۲۲۳۲ ۲۲۶۱ ۱۹۷۴ ۱۷۴۹ ........................ قهوه وکاکائو  قهوه وکاکائو چاي، چاي،
 . ها و سایرترکیبات خوراکیها، چاشنیادویه    

 ۱۰۳۸ ۱۴۷۱ ۸۴۴ ۹۳۱ ۸۷۴ ۷۰۰ .......................................................................... انواع ادویه 
 ۳۴۲۴ ۲۸۱۶ ۲۳۷۹ ۲۱۴۹ ۱۹۸۷ ۱۷۳۸ ............................. ها و سایر ترکیبات خوراکی چاشنی

 ............. ها، غذاهاي آماده و دخانیات نوشابه     
 ۲۲۸۵ ۲۰۶۷ ۲۳۴۳ ۲۱۹۵ ۱۸۴۵ ۱۸۴۸ ........................................................................انواع نوشابه 

 ۸۴۵ ۴۷۹۴ ۹۵۱ ۱۹۰۰ ۱۵۴۷ ۲۸۴۶ .................................................. غذاهاي آماده و تنقالت 
 ۸۳۰۰ ۱۳۲۴ ۲۱۶۶ ۱۶۶۱ ۱۵۶۹ ۱۷۴۶ .............................................................................. دخانیات

 محاسبه شده است.) فقط براي ستون کل C.Vضریب تغییرات ( )1
 مرکز آمار ایران. (ر.پ). -مأخذ
 مرکز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري -      
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 (هزار ریال)                                  هاي غیرخوراکی خالص ساالنه یک خانوار روستایی برحسب اقالم عمده متوسط هزینه -10-21

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1385 1380 شرح

 ............................................................. جمع کل       
 .................................................... پوشاك و کفش     

 ۶۷۵۰ ۶۲۰۸ ۶۴۵۰ ۶۱۰۸ ۵۳۰۷ ۴۰۸۸ ۲۵۹۷ ۱۲۴۰ .......................................................... پوشاك و تعمیرات آن 
 ۱۷۴۹ ۱۷۹۱ ۱۷۰۰ ۱۵۹۹ ۱۴۹۸ ۱۱۱۱ ۷۳۰ ۳۳۴ .................................................... انواع کفش و تعمیرات آن 

 .................................................................. مسکن     
 ۲۰۲۶۰ ۱۸۰۱۲ ۱۶۲۳۶ ۱۴۲۴۱ ۱۱۸۴۷ ۹۶۱۳ ۴۶۲۸ ۱۹۷۹ ........................هاي منزل مسکونی بها و سایر هزینهاجاره

 ۹۱۰۲ ۸۳۹۳ ۷۳۹۰ ۶۰۷۵ ۵۶۵۸ ۵۷۱۷ ۱۶۶۳ ۹۹۳ .......... ، سوخت و روشنایی منزل مسکونی آب و فاضالب
 ............. لوازم، اثاث، ملزومات و خدمات خانوار      

 ۱۳۸۷ ۱۱۵۸ ۱۲۷۴ ۱۲۳۸ ۱۰۸۸ ۸۳۵ ۵۹۱ ۲۱۰ ..... ها آن، فرش و کفپوش و تعمیرات، اثاث ثابتمبلمان
 ۵۸۵ ۵۹۲ ۵۵۵ ۵۴۹ ۶۵۲ ۵۶۳ ۴۵۲ ۱۷۳ .................................................................. لوازم و اثاث منزل 

وسایل حرارتی و پخت و پز، یخچال و سایر وسایل 
 ۱۷۸۶ ۱۶۴۹ ۱۶۸۱ ۱۵۵۹ ۱۲۱۳ ۹۵۳ ۶۲۶ ۳۵۰ .........................................................................................عمده 

ظروف، لوازم آشپزخانه و سایر وسایل منزل و تعمیرات 
 ۱۱۲۸ ۱۰۸۰ ۹۷۹ ۱۰۳۸ ۱۰۰۴ ۶۹۷ ۵۸۷ ۲۶۸ ........................................................................................... هاآن

 ۳۶۷۰ ۳۵۹۴ ۳۴۵۲ ۳۲۱۷ ۲۱۷۴ ۱۵۰۶ ۷۴۲ ۳۵۳ ................. دوام منزل دوام و کمکاالها و لوازم مصرفی بی
 ۴۸ ۶۲ ۴۱ ۳۸ ۵۸ ۵۴ ۲۵ ۳ ....................................................................... خدمات خانگی 

 ................................................. بهداشت و درمان     
 ۱۰۸۲۳ ۱۰۲۲۷ ۹۳۴۵ ۸۹۸۲ ۷۱۳۳ ۵۲۹۷ ۲۷۶۲ ۹۲۹ ............................................. هاي بهداشتی و درمانی هزینه

 ۴۳۶۰ ۴۰۲۳ ۲۳۶۵ ۱۸۸۵ ۱۵۸۰ ۱۵۰۱ ۸۲۲ ۱۴۴ ................................... هاي اجتماعی و درمانی هزینه بیمه
 ..................................... حمل و نقل و ارتباطات       

 ۱۴۶۵۱ ۱۳۲۲۸ ۱۲۲۸۱ ۱۰۹۳۱ ۹۲۵۷ ۷۸۲۵ ۳۹۹۳ ۱۰۲۵ ............................................................................. حمل و نقل 
 ۴۱۶۳ ۳۹۶۵ ۳۸۰۱ ۳۵۹۵ ۳۲۶۶ ۲۸۵۳ ۱۲۱۴ ۲۰۹ .................................................................................... ارتباطات

 ....... ها و خدمات فرهنگی تفریحات، سرگرمی      
 ۹۸۴ ۷۹۸ ۹۳۳ ۸۳۹ ۶۴۱ ۴۵۰ ۴۷۲ ۲۲۵ .......................................................... ها تفریحات و سرگرمی

 ۲۰۳۲ ۱۸۸۹ ۱۷۶۹ ۱۶۳۱ ۱۴۵۲ ۱۱۴۱ ۴۸۳ ۱۹۸ .................................................................. تحصیل و آموزش 
 ....................... کاالها و خدمات متفرقه خانوار        

۲۶۶۵ ۲۴۸۱ ۲۲۰۳ ۲۰۱۸ ۱۶۱۱ ۱۱۸۷ ۵۵۷ ۲۲۶ ........................................ خدمات شخصی و وسایل آرایشی
 ۱۰۰۹ ۹۹۰ ۸۸۴ ۹۰۵ ۹۳۸ ۶۷۶ ۵۲۹ ۱۵۹ .......................................................... لوازم زینتی و شخصی 

هاي دسته هاي هتل، مسافرخانه و مسافرتهزینه
 ۶۱۰ ۵۹۶ ۶۸۰ ۶۸۸ ۵۷۵ ۵۸۷ ۳۱۷ ۱۲۰  ........................................................................................ جمعی

 ۳۵۹ ۴۵۸ ۵۰۵ ۳۷۰ ۲۴۶ ۳۰۳ ۱۲۶ ۳۱ ......................................................... خدمات مالی و حقوقی 
 ۱۱۵۴ ۱۰۳۶ ۹۹۹ ۱۰۲۸ ۸۴۹ ۶۹۶ ۴۱۲ ۱۲۱ ................................................................. هاي مذهبی هزینه
 ۷۸۶۵ ۶۹۷۵ ۵۹۷۲ ۴۹۶۳ ۴۳۴۴ ۳۳۸۰ ۱۷۳۳ ۸۷۲ .................................................................. هاي متفرقه هزینه
 ).پ. ر. (ایران آمار مرکز - مأخذ
 .سرشماري و کار نیروي جمعیت، دفتر. ایران آمار مرکز -        
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 )ریال هزار(                          عمده اقالم برحسب روستایی خانوار یک ساالنه خالص دخانی و خوراکی هايهزینه متوسط -11-21
 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1385 1380 شرح

 ............................................................... جمع کل      
 ........... هاي آن ، نان و فراورده، غالتآرد، رشته     

 ۱۸۷۱ ۱۸۹۰ ۱۸۸۴ ۱۷۸۶ ۱۶۱۹ ۱۳۰۵ ۵۱۵ ۲۸۰ .............................................................. آرد، رشته و ماکارونی
 ۶۷۶۰ ۶۵۲۸ ۶۵۶۱ ۶۶۲۹ ۴۹۱۰ ۳۵۱۳ ۱۸۷۴ ۱۱۰۸ ........................................................................................... غالت

 ۶۰۸۱ ۶۱۵۲ ۵۴۱۹ ۴۹۹۷ ۴۵۶۸ ۳۷۳۹ ۶۴۲ ۳۱۴ .................................................................................... انواع نان 
 ۵۰۰ ۴۷۶ ۴۵۳ ۴۵۶ ۳۴۱ ۲۲۹ ۹۳ ۲۵ ......................................................... بیسکویت، کیک و ویفر 

 .................................................................. گوشت      
 ۶۱۰۳ ۵۸۹۱ ۵۶۰۲ ۵۷۹۰ ۵۲۴۴ ۳۹۲۰ ۲۱۲۵ ۹۰۹ ................................................................................ گوشت دام 

 ۴۹۰۲ ۴۵۴۴ ۴۹۳۱ ۴۹۷۹ ۴۱۰۳ ۲۸۴۷ ۱۳۲۲ ۵۴۴ ....................................................................... گوشت پرندگان 
 ۱۲۲۸ ۱۰۳۰ ۱۰۲۹ ۹۸۶ ۹۸۸ ۷۱۴ ۴۴۵ ۱۲۰ ......................................................... گوشت حیوانات دریایی 

 ............... پرندگانهاي آن و تخمشیر و فراورده      
 ۲۲۲۲ ۲۲۹۸ ۲۳۰۲ ۲۱۱۷ ۱۷۶۹ ۱۰۷۷ ۶۵۴ ۳۴۱ ................................................................................... انواع شیر 
 ۲۷۸۲ ۲۷۱۳ ۲۶۳۶ ۲۴۷۴ ۱۹۸۲ ۱۲۳۹ ۶۳۰ ۳۰۸ ....................................................................... هاي شیرفراورده

 ۱۱۸۸ ۱۲۰۴ ۱۲۱۶ ۱۲۵۱ ۱۰۳۶ ۸۳۹ ۳۲۰ ۱۷۰ .................................................................. انواع تخم پرندگان 
 ............................................... ها ها و چربیروغن     

 ۱۹۰ ۱۶۸ ۱۲۰ ۱۰۳ ۶۱ ۶۷ ۴۴ ۱۸ ................................................ هاي حیوانی ها و چربیروغن
 ۲۳۵۶ ۲۴۲۱ ۲۴۷۱ ۲۶۴۹ ۲۱۶۰ ۱۴۷۹ ۵۹۰ ۳۳۹ ....................................................................... هاي نباتی روغن
 ................................................ هاها و سبزيمیوه      

 ۴۱۴۰ ۳۸۴۹ ۳۸۹۳ ۳۵۰۰ ۲۹۷۳ ۲۱۹۴ ۱۱۰۹ ۳۶۸ .................................................................................. انواع میوه 
 ۵۰۵۷ ۵۰۳۴ ۵۵۰۰ ۵۶۳۲ ۳۷۲۵ ۲۵۵۵ ۱۴۴۰ ۵۹۳ ............................................................................... انواع سبزي 

 ۴۰ ۳۵ ۴۵ ۴۴ ۳۹ ۳۰ ۳۱ ۱۱ ......... هاي آماده (براي مصرف در منزل) ها و سبزيمیوه
 ............................................. خشکبار و حبوبات       

 ۱۶۸۶ ۱۶۵۶ ۱۵۰۵ ۱۲۳۴ ۱۱۲۲ ۸۲۵ ۴۱۰ ۱۰۳ ...................................................................................... خشکبار
 ۱۷۱۲ ۱۵۰۸ ۱۴۰۸ ۱۵۴۶ ۱۱۳۳ ۷۲۸ ۳۸۵ ۲۰۴ ....................................................................................... حبوبات

 .... ها، چاي، قهوه و کاکائو قند و شکر، شیرینی      
 ۱۷۶۱ ۱۴۹۵ ۱۵۱۷ ۱۵۶۵ ۱۴۳۶ ۱۱۹۶ ۴۱۹ ۲۴۳ ................................................................................ قند و شکر 
 ۱۶۱۱ ۱۴۹۱ ۱۳۹۹ ۱۲۶۱ ۱۱۲۶ ۸۳۲ ۴۲۳ ۱۴۹ ............................................ ها، مرباها و عسل انواع شیرینی

 ۱۶۵۷ ۱۶۵۶ ۱۶۱۶ ۱۶۴۱ ۱۱۷۰ ۷۵۵ ۳۹۷ ۲۸۸ .................................................................. قهوه وکاکائو  چاي،
 ... ها و سایر ترکیبات خوراکی ها، چاشنیادویه      

 ۶۹۵ ۶۵۲ ۵۷۴ ۵۰۰ ۴۰۶ ۲۸۱ ۱۴۸ ۸۱ ................................................................................. انواع ادویه 
 ۱۳۴۲ ۱۳۱۴ ۱۳۰۶ ۱۲۳۹ ۹۲۹ ۶۶۶ ۳۲۲ ۱۲۶ .................................... ها و سایر ترکیبات خوراکی چاشنی

 .................. ها، غذاهاي آماده و دخانیات نوشابه      
 ۱۲۷۳ ۱۲۳۱ ۱۲۳۱ ۱۱۹۵ ۸۷۳ ۶۰۲ ۲۵۵ ۷۰ ...............................................................................انواع نوشابه 

 ۱۰۳۸ ۱۰۶۰ ۱۰۴۷ ۱۱۰۷ ۹۵۸ ۶۳۸ ۵۱۴ ۱۴۵ ......................................................... غذاهاي آماده و تنقالت 
 ۱۵۷۲ ۱۴۸۰ ۱۳۶۸ ۱۳۸۲ ۱۱۲۶ ۶۷۱ ۴۰۸ ۲۱۱ ..................................................................................... دخانیات

 ).پ.ر. (ایران آمار مرکز -مأخذ
 .سرشماري و کار نیروي جمعیت، دفتر. ایران آمار مرکز -      
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%38/1خوراکی و دخانی   

%18/7مسکن   

حمل ونقل و ارتباطات   
12/0%

کاالها و خدمات متفرقه 
%8/7خانوار  

%9/7بهداشت ودرمان   

%5/4پوشاك وکفش  

لوازم، اثاث، ملزومات و 
%5/5خدمات خانوار  

تفریحات، سرگرمی ها و 
%1/9خدمات فرهنگی   

1395: ترکیب  هزینه هاي خالص ساالنه  یک خانوار روستایی-3-21

21-11و 21-10جداول : مبنا 

%34/1مسکن  

%23/4خوراکی و دخانی   
حمل ونقل و ارتباطات   

11/8%

کاالها و خدمات متفرقه 
%9/8خانوار  

%10/4بهداشت و درمان   

%4/0پوشاك وکفش  

لوازم، اثاث، ملزومات و 
%3/7خدمات خانوار  

تفریحات ، سرگرمی ها و 
%2/8خدمات فرهنگی   

1395: ترکیب  هزینه هاي خالص ساالنه  یک خانوار شهري-2-21
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 هاي هزینه ساالنه       (هزار ریال)در هر یک از دهکهاي ناخالص غیرخوراکی ساالنه یک خانوار روستایی متوسط هزینه -12-21
 دهک چهارم دهک سوم دهک دوم دهک اول متوسط کل )1(ضریب تغییرات  شرح

1380 .................................................................................. ۰۱۱۷/۰ ۱۰۴۷۱ ۱۵۱۰ ۲۸۴۵ ۴۰۲۱ ۵۲۳۵ 
1385 .................................................................................. ۰۱۳۱/۰ ۲۷۲۰۶ ۳۹۳۷ ۷۴۲۳ ۱۰۱۵۱ ۱۲۷۱۷ 
1390 .................................................................................. … ۵۲۰۵۱ ۹۸۰۳ ۱۷۳۹۹ ۲۳۳۰۸ ۲۹۱۵۵ 
1391 .................................................................................. … ۶۴۰۲۷ ۱۲۱۱۱ ۲۱۲۴۰ ۲۸۵۹۱ ۳۶۱۷۳ 
1392 .................................................................................. … ۷۵۲۹۵ ۱۵۲۱۴ ۲۶۴۳۲ ۳۶۱۰۳ ۴۵۱۴۷ 
1393 .................................................................................. … ۸۳۵۵۸ ۱۵۳۶۰ ۲۷۰۹۶ ۳۷۵۳۵ ۴۷۸۷۰ 
1394 .................................................................................. … ۹۱۲۰۳ ۱۷۴۰۱ ۳۰۲۶۷ ۴۱۲۹۵ ۵۳۹۰۲ 
1395 .................................................................... …

 ۶۵/۳ ۴۳/۳ ۰۴/۳ ۹۱/۱ ۶۵/۳ ** ..................... متوسط تعداد افراد در خانوارهاي نمونه 
       اقالم هزینه:

… ............................................... پوشاك و کفش     
 ۳۱۹۵ ۱۹۴۲ ۱۰۶۵ ۳۶۸ ۶۷۵۰ … .................................................... پوشاك و تعمیرات آن 

 ۸۲۹ ۵۸۹ ۲۸۱ ۱۱۴ ۱۷۴۹ … .............................................. انواع کفش و تعمیرات آن 
… .............................................................. مسکن    

 ۱۶۲۵۱ ۱۳۸۵۱ ۱۱۴۸۸ ۸۲۵۰ ۲۰۲۶۱ … ................... هاي منزل مسکونی بها و سایرهزینهاجاره
 ۸۰۲۴ ۷۴۹۶ ۶۰۰۱ ۳۳۵۲ ۹۱۰۲ … .... مسکونی منزل روشنایی  وو فاضالب، سوخت آب 

… ........... لوازم، اثاث، ملزومات وخدمات خانوار    
 ۲۳۴ ۱۵۲ ۷۵ ۵ ۱۳۹۴ … . هامبلمان، اثاث ثابت، فرش وکفپوش و تعمیرات آن

 ۱۴۱ ۱۰۴ ۴۰ ۸ ۵۸۵ … ............................................................ لوازم و اثاث منزل 
وسایل حرارتی و پخت و پز، یخچال و سایر وسایل 

 ۶۰۷ ۴۱۰ ۱۳۵ ۴۵ ۱۷۸۸ … ...................................................................................عمده 
ظروف، لوازم آشپزخانه و سایر وسایل منزل و 

 ۴۶۵ ۴۴۸ ۲۳۱ ۵۶ ۱۱۲۸ … ................................................................... ها تعمیرات آن
 ۲۹۷۵ ۲۵۴۸ ۱۸۵۱ ۱۰۰۸ ۳۶۷۰ …... ............ دوام منزل دوام وکمکاالها و لوازم مصرفی بی

 ۲۷ ۲۰ ۱۷ ۶ ۴۸ … ................................................................. خدمات خانگی 
… ........................................... بهداشت و درمان      

 ۵۳۱۶ ۴۳۰۴ ۲۸۵۵ ۱۶۸۹ ۱۰۸۲۳ … ....................................... هاي بهداشتی و درمانی هزینه
 ۲۷۶۶ ۲۰۷۸ ۱۶۴۶ ۹۵۷ ۴۳۶۰ … ............................. هاي اجتماعی و درمانی هزینه بیمه

… ...................................حمل و نقل و ارتباطات     
 ۶۹۷۳ ۵۱۸۶ ۳۴۴۱ ۱۲۹۱ ۱۵۹۱۵ … ....................................................................... حمل و نقل 

 ۲۸۵۳ ۲۳۶۴ ۱۷۲۴ ۷۹۱ ۴۱۶۹ … .............................................................................. ارتباطات
… ..... ها و خدمات فرهنگی تفریحات، سرگرمی    

 ۳۲۰ ۲۳۱ ۹۸ ۳۱ ۹۸۷ … .................................................... ها تفریحات و سرگرمی
 ۱۰۴۳ ۶۰۸ ۴۲۴ ۱۴۶ ۲۰۳۲ … ............................................................ تحصیل و آموزش 

… ...................... کاالها و خدمات متفرقه خانوار     
 ۲۰۰۷ ۱۶۱۱ ۱۱۲۳ ۵۰۲ ۲۶۶۵ … ................................ خدمات شخصی و وسایل آرایشی 

 ۲۵۸ ۱۶۸ ۳۶ ۲۳ ۱۵۶۰ … .................................................... لوازم زینتی و شخصی 
هاي هاي هتل، مسافرخانه و مسافرتهزینه

 ۲۱۱ ۱۰۱ ۴۰ ۳۰ ۶۱۰ … .......................................................................... دستجمعی
 ۹۰ ۷۳ ۳۱ ۲۰ ۳۵۹ … ................................................... خدمات مالی و حقوقی 

 ۶۸۷ ۵۴۳ ۳۴۴ ۱۸۹ ۱۱۵۴ … ........................................................... هاي مذهبی هزینه
 ۳۰۴۵ ۱۹۰۲ ۷۰۶ ۲۴۲ ۷۸۶۵ … ............................................................ هاي متفرقه هزینه
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 هاي هزینه ساالنه(دنباله)         در هر یک از دهکهاي ناخالص غیرخوراکی ساالنه یک خانوار روستایی متوسط هزینه -12-21
 (هزار ریال)                                                                            

 دهک دهم دهک نهم دهک هشتم دهک هفتمدهک ششم دهک پنجم شرح
1380 ................................................................................................. ۶۵۸۹ ۸۱۹۲ ۱۰۲۶۶ ۱۳۱۳۹ ۱۷۶۹۶ ۳۶۱۳۴ 
1385 ................................................................................................. ۱۶۰۸۸ ۱۹۵۸۱ ۲۴۸۰۴ ۳۱۹۰۶ ۴۳۹۶۲ ۹۴۹۳۷ 
1390 ................................................................................................. ۳۵۶۳۹ ۴۲۷۹۱ ۵۲۳۵۸ ۶۴۴۶۱ ۸۵۲۱۵ ۱۶۰۴۳۹ 
1391 ................................................................................................. ۴۴۰۲۰ ۵۲۶۷۳ ۶۳۶۹۲ ۷۹۶۸۱ ۱۰۵۲۴۰ ۱۹۶۹۲۴ 
1392 ................................................................................................. ۵۳۲۲۱ ۶۳۷۸۳ ۷۵۶۰۱ ۹۱۸۸۱ ۱۲۰۳۸۰ ۲۲۵۴۰۷ 
1393 ................................................................................................. ۵۸۵۶۸ ۷۰۹۶۲ ۸۶۰۱۱ ۱۰۵۹۰۳ ۱۳۸۰۷۰ ۲۴۸۲۹۸ 
1394 ................................................................................................. ۶۵۷۱۸ ۷۸۹۴۲ ۹۴۹۷۶ ۱۱۳۳۶۵ ۱۴۷۵۱۷ ۲۶۸۷۱۷ 
1395 ................................................................................ 

 ۳۷/۴ ۲۳/۴ ۱۲/۴ ۰۱/۴ ۹۲/۳ ۸۱/۳ .................................... متوسط تعداد افراد در خانوارهاي نمونه 
       اقالم هزینه:

 ........................................................... پوشاك و کفش     
 ۲۲۴۰۱ ۱۳۵۴۹ ۸۸۱۳ ۷۰۱۶ ۵۱۲۸ ۴۰۳۲ ................................................................... پوشاك و تعمیرات آن 

 ۵۴۴۵ ۳۵۸۳ ۲۲۷۱ ۱۸۳۵ ۱۴۲۹ ۱۱۱۳ ............................................................. انواع کفش و تعمیرات آن 
 ......................................................................... مسکن     
 ۳۶۱۳۹ ۲۹۵۳۸ ۲۵۶۵۳ ۲۳۱۵۰ ۲۰۴۱۲ ۱۷۸۹۱ .................................. هاي منزل مسکونی بها و سایرهزینهاجاره
 ۱۴۶۰۳ ۱۱۵۷۱ ۱۰۸۸۱ ۱۰۳۱۷ ۹۷۹۴ ۸۹۸۶ ................... مسکونی منزل روشنایی  وو فاضالب، سوخت آب 
 ...................... لوازم، اثاث، ملزومات وخدمات خانوار     

 ۷۳۵۱ ۲۵۷۴ ۱۵۴۷ ۸۱۷ ۷۷۷ ۴۱۱ ................ هامبلمان، اثاث ثابت، فرش وکفپوش و تعمیرات آن
 ۳۲۶۳ ۸۳۴ ۶۶۰ ۳۶۹ ۲۴۷ ۱۸۴ ........................................................................... لوازم و اثاث منزل 

 ۷۱۲۱ ۳۶۶۸ ۲۴۶۲ ۱۴۳۲ ۱۲۱۲ ۷۸۷ ..... وسایل حرارتی و پخت و پز، یخچال و سایر وسایل عمده 
 ۴۷۵۵ ۱۸۵۳ ۱۲۷۷ ۹۱۵ ۷۸۲ ۵۰۳ هاظروف، لوازم آشپزخانه و سایر وسایل منزل و تعمیرات آن

 ۶۶۴۳ ۵۱۸۸ ۴۸۰۳ ۴۲۷۶ ۳۸۵۴ ۳۵۵۲ ........................... دوام منزل دوام وکمکاالها و لوازم مصرفی بی
 ۱۵۴ ۵۱ ۸۱ ۴۳ ۴۹ ۳۲ ................................................................................ خدمات خانگی 

 ....................................................... بهداشت و درمان      
 ۳۹۱۲۸ ۱۷۵۱۷ ۱۲۰۱۴ ۱۰۰۹۳ ۸۲۵۸ ۷۰۶۶ ...................................................... هاي بهداشتی و درمانی هزینه

 ۹۹۵۰ ۷۴۹۶ ۶۴۱۴ ۴۸۷۸ ۴۰۴۳ ۳۳۷۸ ............................................ هاي اجتماعی و درمانی هزینه بیمه
 ...............................................حمل و نقل و ارتباطات     

 ۶۳۰۶۰ ۲۶۵۵۷ ۱۷۵۰۵ ۱۴۴۱۱ ۱۱۷۶۰ ۸۹۸۸ ...................................................................................... حمل و نقل 
 ۹۴۳۶ ۶۷۰۵ ۵۶۸۱ ۴۶۹۶ ۴۰۱۵ ۳۴۲۴ ............................................................................................. ارتباطات

 ............... ها و خدمات فرهنگی تفریحات، سرگرمی     
 ۳۹۱۹ ۱۸۲۶ ۱۲۷۰ ۱۰۵۴ ۶۱۲ ۵۰۹ ................................................................... ها تفریحات و سرگرمی

 ۶۰۸۹ ۳۸۰۸ ۲۸۲۵ ۲۱۲۴ ۱۹۲۸ ۱۳۲۴ ........................................................................... تحصیل و آموزش 
 .................................. کاالها و خدمات متفرقه خانوار     

 ۵۴۲۵ ۴۰۶۷ ۳۴۴۷ ۳۱۶۹ ۲۸۸۱ ۲۴۱۷ ............................................... خدمات شخصی و وسایل آرایشی 
 ۸۸۹۹ ۲۹۲۷ ۱۵۱۴ ۸۶۲ ۵۲۷ ۳۹۲ ................................................................... لوازم زینتی و شخصی 

 ۲۲۶۳ ۱۰۸۷ ۹۷۴ ۵۳۲ ۴۴۹ ۴۱۱ ....... هاي دسته جمعیمسافرتهاي هتل، مسافرخانه و هزینه
 ۱۴۸۴ ۸۰۷ ۳۳۵ ۳۶۶ ۲۲۹ ۱۵۴ .................................................................. خدمات مالی و حقوقی 

 ۳۳۳۳ ۱۸۰۶ ۱۵۶۶ ۱۲۶۲ ۹۴۵ ۸۶۴ .......................................................................... هاي مذهبی هزینه
 ۲۶۴۰۶ ۱۵۲۴۱ ۱۲۱۸۹ ۸۴۴۵ ۶۲۴۷ ۴۲۳۳ ........................................................................... هاي متفرقه هزینه

 ) فقط براي ستون کل محاسبه شده است.C.V) ضریب تغییرات (1
 مرکز آمار ایران. (ر.پ). -مأخذ
 مرکز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري. -       
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خانوار شهري  خانوار روستایی
21-10و 21-2جداول : مبنا 

1395:  بر حسب اقالم عمدهمتوسط هزینه هاي خالص غیرخوراکی یک خانوار شهري و روستایی-4-21
ریالمیلیون




















خانوار شهري  خانوار روستایی
21-11و 21-3جداول : مبنا 

1395:  متوسط هزینه هاي خالص خوراکی و دخانی یک خانوار شهري و روستایی بر حسب اقالم عمده-5-21
میلیون ریال
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(هزار ریال)       هاي خالص غیرخوراکی ساالنه یک خانوار روستایی در هر یک از دهک هاي هزینه ساالنهمتوسط هزینه -13-21
 دهک چهارم سوم دهک دهک دوم دهک اول متوسط کل )1(ضریب تغییرات شرح

1380 .................................................................................. … ۱۰۱۶۳ ۱۱۵۷ ۲۷۶۳ ۳۹۳۷ ۵۱۲۵ 
1385 .................................................................................. … ۲۶۰۵۷ ۳۳۰۱ ۷۲۳۳ ۹۹۱۶ ۱۲۴۴۰ 
1390 .................................................................................. … ۵۱۰۳۳ ۹۱۹۲ ۱۷۱۰۷ ۲۲۸۷۱ ۲۸۸۷۵ 
1391 .................................................................................. … ۶۲۳۹۱ ۱۰۶۴۲ ۲۰۶۷۴ ۲۸۰۰۵ ۳۵۴۹۸ 
1392 .................................................................................. … ۷۳۴۹۷ ۱۲۵۱۹ ۲۵۷۲۱ ۳۵۲۸۰ ۴۴۴۹۸ 
1393 .................................................................................. … ۸۱۴۹۵ ۱۲۳۳۰ ۲۶۵۵۶ ۳۶۷۲۳ ۴۷۱۸۷ 
1394 .................................................................................. … ۸۹۲۰۵ ۱۴۷۰۰ ۲۹۳۱۹ ۴۰۰۸۰ ۵۲۷۹۱ 
1395 .................................................................... …

 ۶۷/۳ ۴۲/۳ ۰۴/۳ ۹۳/۱ ۶۵/۳ ** ..................... متوسط تعداد افراد در خانوارهاي نمونه 
       اقالم هزینه:

… ............................................... پوشاك و کفش     
 ۳۱۹۵ ۱۹۳۲ ۱۰۱۹ ۵۱۳ ۶۷۵۰ … .................................................... پوشاك و تعمیرات آن 

 ۸۲۸ ۵۷۰ ۲۸۳ ۱۳۸ ۱۷۴۹ … .............................................. انواع کفش و تعمیرات آن 
… ............................................................. مسکن     
 ۱۵۸۹۹ ۱۳۸۹۰ ۱۱۴۸۱ ۸۵۵۷ ۲۰۲۶۰ … ................... هاي منزل مسکونی بها و سایرهزینهاجاره
 ۸۱۰۸ ۷۴۲۰ ۶۰۱۶ ۳۵۲۴ ۹۱۰۲ … .... مسکونی منزل روشنایی  وو فاضالب، سوخت آب 
… ......... لوازم، اثاث، ملزومات وخدمات خانوار      

 ۲۳۴ ۱۶۹ ۶۹ ۴۵ ۱۳۸۷ … . هامبلمان، اثاث ثابت، فرش وکفپوش و تعمیرات آن
 ۱۴۵ ۱۰۷ ۴۱ ۱۰ ۵۸۵ … ............................................................ لوازم و اثاث منزل 

وسایل حرارتی و پخت و پز، یخچال و سایر وسایل 
 ۵۹۹ ۴۷۲ ۱۳۶ ۶۵ ۱۷۸۶ … ...................................................................................عمده 

ظروف، لوازم آشپزخانه و سایر وسایل منزل و 
 ۴۶۹ ۴۵۷ ۲۲۱ ۶۷ ۱۱۲۸ … ................................................................... ها تعمیرات آن

 ۲۹۵۳ ۲۵۶۹ ۱۸۳۵ ۱۰۸۲ ۳۶۷۰ … ............ دوام منزل دوام وکمکاالها و لوازم مصرفی بی
 ۲۶ ۲۲ ۱۶ ۷ ۴۸ … ................................................................. خدمات خانگی 

… .......................................... بهداشت و درمان       
 ۵۲۷۲ ۴۲۴۴ ۲۸۷۱ ۱۷۵۷ ۱۰۸۲۳ … ....................................... هاي بهداشتی و درمانی هزینه

 ۲۷۸۷ ۲۰۷۱ ۱۶۸۴ ۱۰۱۰ ۴۳۶۰ … ............................. هاي اجتماعی و درمانی هزینه بیمه
… ................................ حمل و نقل و ارتباطات       

 ۶۷۲۲ ۴۸۱۱ ۳۱۵۵ -۱۹۲۸ ۱۴۶۵۱ … ....................................................................... حمل و نقل 
 ۲۸۷۵ ۲۳۶۰ ۱۷۲۰ ۸۸۶ ۴۱۶۳ … .............................................................................. ارتباطات

… .. ها و خدمات فرهنگی تفریحات، سرگرمی      
 ۳۴۱ ۲۳۶ ۹۸ ۵۴ ۹۸۴ … .................................................... ها تفریحات و سرگرمی

 ۱۰۱۵ ۵۸۵ ۴۲۳ ۱۸۸ ۲۰۳۲ … ............................................................ تحصیل و آموزش 
… .................. کاالها و خدمات متفرقه خانوار        

 ۲۰۰۲ ۱۶۱۷ ۱۱۱۴ ۵۶۴ ۲۶۶۵ … ................................ خدمات شخصی و وسایل آرایشی 
 -۱۱۰ -۱۲۶ -۳۱۸ -۵۲۹ ۱۰۰۹ … .................................................... لوازم زینتی و شخصی 

هاي دسته هاي هتل، مسافرخانه و مسافرتهزینه
 ۲۱۶ ۹۶ ۴۱ ۳۰ ۶۱۰ … .................................................................................. جمعی

 ۸۶ ۷۶ ۳۲ ۲۸ ۳۵۹ … ................................................... خدمات مالی و حقوقی 
 ۶۹۵ ۵۴۰ ۳۴۷ ۲۰۹ ۱۱۵۴ … ........................................................... هاي مذهبی هزینه
 ۳۰۲۸ ۱۸۹۵ ۷۴۹ ۴۱۱ ۷۸۶۵ … ............................................................ هاي متفرقه هزینه
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 (دنباله)         هاي خالص غیرخوراکی ساالنه یک خانوار روستایی در هر یک از دهک هاي هزینه ساالنهمتوسط هزینه -13-21
 (هزار ریال)      

 دهک دهم دهک نهم دهک هشتم دهک هفتم دهک ششم دهک پنجم شرح
1380 .............................................................................................. ۶۴۶۴ ۸۰۷۱ ۱۰۱۱۲ ۱۲۸۸۱ ۱۷۴۲۸ ۳۴۶۳۸ 
1385 .............................................................................................. ۱۵۸۲۶ ۱۹۲۱۶ ۲۴۳۱۳ ۳۱۰۲۵ ۴۲۶۲۰ ۸۸۵۳۰ 
1390 .............................................................................................. ۳۵۱۰۹ ۴۲۲۰۶ ۵۱۷۰۷ ۶۳۳۸۱ ۸۳۸۷۵ ۱۵۶۰۷۵ 
1391 .............................................................................................. ۴۳۲۹۸ ۵۱۶۲۹ ۶۲۳۳۱ ۷۷۹۹۱ ۱۰۲۷۸۰ ۱۹۱۲۰۰ 
1392 .............................................................................................. ۵۲۶۶۱ ۶۳۱۵۷ ۷۴۴۱۳ ۹۰۵۹۲ ۱۱۸۵۳۳ ۲۱۷۶۱۷ 
1393 .............................................................................................. ۵۷۸۱۴ ۷۰۰۹۹ ۸۴۹۵۶ ۱۰۴۸۳۰ ۱۳۵۷۸۰ ۲۳۸۸۱۹ 
1394 .............................................................................................. ۶۴۵۶۶ ۷۸۲۴۸ ۹۳۶۸۱ ۱۱۲۰۹۱ ۱۴۵۳۷۰ ۲۶۱۲۶۵ 
1395 .............................................................................. 

 ۳۷/۴ ۲۳/۴ ۱۲/۴ ۹۹/۳ ۹۳/۳ ۷۹/۳ ................................. متوسط تعداد افراد در خانوارهاي نمونه 
       اقالم هزینه:

 ....................................................... پوشاك و کفش       
 ۲۲۴۸۱ ۱۳۳۷۲ ۸۸۸۵ ۷۰۰۹ ۵۰۹۰ ۴۰۱۰ ................................................................ پوشاك و تعمیرات آن 

 ۵۴۳۶ ۳۶۰۶ ۲۲۵۷ ۱۸۸۶ ۱۳۷۸ ۱۱۰۷ .......................................................... انواع کفش و تعمیرات آن 
 ..................................................................... مسکن       
 ۳۶۱۹۷ ۲۹۵۴۰ ۲۵۶۶۸ ۲۳۱۱۷ ۲۰۰۳۳ ۱۸۲۳۱ ............................... هاي منزل مسکونی بها و سایرهزینهاجاره
 ۱۴۵۶۷ ۱۱۶۳۳ ۱۰۶۹۲ ۱۰۳۸۰ ۹۸۰۳ ۸۸۷۹ ................ مسکونی منزل روشنایی  وو فاضالب، سوخت آب 
 .................. لوازم، اثاث، ملزومات وخدمات خانوار       

 ۷۲۸۳ ۲۵۹۱ ۱۴۴۳ ۸۴۵ ۷۶۹ ۴۲۰ ............. هامبلمان، اثاث ثابت، فرش وکفپوش و تعمیرات آن
 ۳۲۷۶ ۸۲۸ ۶۶۷ ۳۵۹ ۲۳۳ ۱۸۵ ........................................................................ لوازم و اثاث منزل 

 ۷۱۲۳ ۳۶۲۶ ۲۴۴۳ ۱۴۳۲ ۱۱۷۱ ۷۹۳ .. وسایل حرارتی و پخت و پز، یخچال و سایر وسایل عمده 
ظروف، لوازم آشپزخانه و سایر وسایل منزل و تعمیرات 

 ۴۷۷۸ ۱۸۴۱ ۱۲۳۹ ۹۴۴ ۷۶۳ ۵۰۴ ............................................................................................... ها آن
 ۶۶۵۶ ۵۱۵۹ ۴۸۲۱ ۴۲۱۵ ۳۸۴۷ ۳۵۵۹ ........................ دوام منزل دوام وکمکاالها و لوازم مصرفی بی

 ۱۵۶ ۴۹ ۸۱ ۴۸ ۴۵ ۳۱ ............................................................................. خدمات خانگی 
 .................................................. بهداشت و درمان        
 ۳۹۳۳۸ ۱۷۳۱۵ ۱۱۸۷۹ ۱۰۲۱۴ ۸۱۱۶ ۷۲۲۸ ................................................... هاي بهداشتی و درمانی هزینه

 ۹۸۹۲ ۷۴۷۱ ۶۳۶۸ ۴۹۰۹ ۴۰۲۲ ۳۳۹۲ ......................................... هاي اجتماعی و درمانی هزینه بیمه
 ........................................... حمل و نقل و ارتباطات      

 ۵۷۰۵۸ ۲۵۶۵۰ ۱۶۷۲۷ ۱۴۲۲۳ ۱۱۶۴۱ ۸۴۶۱ ................................................................................... حمل و نقل 
 ۹۳۷۷ ۶۷۲۵ ۵۵۹۶ ۴۷۱۶ ۳۹۹۷ ۳۳۸۲ .......................................................................................... ارتباطات

 ............. ها و خدمات فرهنگی تفریحات، سرگرمی     
 ۳۹۲۰ ۱۸۱۶ ۱۲۶۳ ۱۰۱۷ ۶۰۵ ۴۹۲ ................................................................ ها تفریحات و سرگرمی

 ۶۱۱۹ ۳۸۱۵ ۲۷۶۹ ۲۱۲۱ ۱۹۷۲ ۱۳۱۰ ........................................................................ تحصیل و آموزش 
 ............................... کاالها و خدمات متفرقه خانوار      

 ۵۴۴۷ ۴۰۶۱ ۳۴۴۷ ۳۱۲۳ ۲۸۷۶ ۲۳۹۷ ............................................ خدمات شخصی و وسایل آرایشی 
 ۷۵۷۱ ۲۰۸۴ ۸۹۳ ۵۳۹ ۱۲۰ -۳۵ ................................................................ لوازم زینتی و شخصی 

 ۲۲۶۵ ۱۰۶۴ ۱۰۰۰ ۴۸۲ ۵۴۵ ۳۶۰ .... دسته جمعیهاي هاي هتل، مسافرخانه و مسافرتهزینه
 ۱۴۷۳ ۶۹۴ ۴۹۴ ۳۲۶ ۲۲۴ ۱۵۵ ............................................................... خدمات مالی و حقوقی 

 ۳۳۴۳ ۱۷۹۵ ۱۵۵۵ ۱۲۶۹ ۹۴۶ ۸۴۰ ....................................................................... هاي مذهبی هزینه
 ۲۶۳۹۶ ۱۵۱۹۶ ۱۲۱۶۱ ۸۲۹۰ ۶۲۶۵ ۴۲۶۰ ........................................................................ هاي متفرقه هزینه

 ) فقط براي ستون کل محاسبه شده است.C.V) ضریب تغییرات (1
 ایران. (ر.پ). مرکز آمار -مأخذ
 مرکز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري. -      
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 (هزار ریال) 
 دهک چهارم دهک سوم دهک دوم دهک اول متوسط کل )1(ضریب تغییرات شرح

1380 .................................................................................. … ۷۰۷۰ ۱۴۸۷ ۲۸۷۸ ۳۸۴۳ ۴۸۳۲ 
1385 .................................................................................. … ۱۵۵۱۳ ۳۶۸۶ ۶۳۳۲ ۸۴۱۵ ۱۰۳۶۱ 
1390 .................................................................................. … ۳۲۹۴۰ ۹۰۰۸ ۱۵۹۵۱ ۲۰۶۳۴ ۲۴۵۴۷ 
1391 .................................................................................. … ۴۵۷۹۶ ۱۲۶۵۹ ۲۲۲۷۶ ۲۸۵۱۷ ۳۳۳۳۹ 
1392 .................................................................................. … ۵۶۰۶۳ ۱۶۷۸۴ ۲۸۸۵۳ ۳۶۳۱۳ ۴۱۸۸۶ 
1393 .................................................................................. … ۵۷۰۳۳ ۱۵۰۰۰ ۲۷۱۵۰ ۳۵۲۳۳ ۴۱۹۳۷ 
1394 .................................................................................. … ۵۷۷۷۸ ۱۵۲۶۹ ۲۷۷۰۰ ۳۷۱۲۴ ۴۳۳۲۳ 
1395 .................................................................... …

 ۶۷/۳ ۴۲/۳ ۰۴/۳ ۹۳/۱ ۶۵/۳ ** ....................... متوسط تعداد افراد درخانوارهاي نمونه 
       اقالم هزینه:

… ..... هاي آن آرد، رشته، غالت، نان و فراورده     
 ۱۸۵۷ ۱۶۳۲ ۱۵۶۲ ۸۴۲ ۱۸۷۱ … ..................................................... آرد، رشته و ماکارونی 

 ۴۸۲۵ ۳۸۲۳ ۲۹۴۸ ۱۳۰۹ ۶۷۶۰ … .................................................................................... غالت
 ۵۸۵۹ ۵۲۷۳ ۴۳۹۷ ۲۷۹۹ ۶۰۸۱ … ............................................................................. انواع نان 

 ۳۸۸ ۲۹۴ ۲۳۲ ۱۰۰ ۵۰۰ … .................................................. بیسکویت، کیک و ویفر 
… ............................................................. گوشت     

 ۳۰۵۴ ۲۱۲۲ ۱۲۶۷ ۷۵۷ ۶۱۰۳ … ......................................................................... گوشت دام 
 ۴۳۶۵ ۳۸۱۹ ۳۰۷۹ ۱۸۶۹ ۴۹۰۲ … ................................................................ گوشت پرندگان 

 ۸۴۶ ۶۱۴ ۴۱۵ ۲۱۱ ۱۲۲۸ … .................................................. گوشت حیوانات دریایی 
… .......... پرندگان هاي آن و تخمشیرو فراورده     

 ۱۵۷۷ ۱۲۶۲ ۷۹۲ ۴۵۹ ۲۲۲۲ … ............................................................................ انواع شیر 
 ۲۳۲۱ ۱۸۹۲ ۱۵۸۷ ۹۵۳ ۲۷۸۲ … ............................................................... هاي شیر فراورده

 ۱۰۹۳ ۹۶۹ ۷۸۶ ۵۳۱ ۱۱۸۸ … ........................................................... انواع تخم پرندگان 
… ......................................... ها ها و چربیروغن     

 ۱۵۸ ۶۲ ۷۲ ۴۱ ۱۹۰ … ......................................... هاي حیوانی ها و چربیروغن
 ۲۱۷۵ ۱۹۶۷ ۱۶۹۶ ۹۵۸ ۲۳۵۶ … ................................................................ هاي نباتی روغن
… ......................................... ها ها و سبزيمیوه      

 ۳۰۷۰ ۲۴۰۸ ۱۶۴۹ ۹۴۲ ۴۱۴۰ … ........................................................................... انواع میوه 
 ۴۲۷۳ ۳۶۳۵ ۳۰۹۱ ۱۸۹۴ ۵۰۵۷ … ........................................................................ انواع سبزي 

 ۲۸ ۲۹ ۲۹ ۲۲ ۴۰ … ....... هاي آماده (براي مصرف درمنزلها و سبزيمیوه
… ....................................... خشکبار و حبوبات       

 ۸۵۶ ۶۵۴ ۴۱۴ ۲۴۷ ۱۶۸۶ … ............................................................................... خشکبار
 ۱۳۴۹ ۱۱۸۶ ۹۳۸ ۵۱۸ ۱۷۱۲ … ................................................................................ حبوبات

… ها، چاي، قهوه و کاکائو قند و شکر، شیرینی    
 ۱۵۳۰ ۱۳۴۱ ۱۱۵۶ ۶۹۹ ۱۷۶۱ … ......................................................................... قند و شکر 
 ۸۷۴ ۶۸۹ ۴۴۰ ۲۵۰ ۱۶۱۱ … ..................................... ها، مرباها و عسل انواع شیرینی

 ۱۴۵۲ ۱۲۵۰ ۱۰۴۶ ۵۹۴ ۱۶۵۷ … ........................ قهوه وکاکائو  قهوه وکاکائو چاي، چاي،
… . ها و سایرترکیبات خوراکیها، چاشنیادویه    

 ۵۳۶ ۴۲۴ ۳۰۰ ۱۷۲ ۶۹۵ … .......................................................................... انواع ادویه 
 ۱۰۹۰ ۹۱۵ ۷۱۷ ۴۲۲ ۱۳۴۲ … ............................. ها و سایر ترکیبات خوراکی چاشنی

… ............. ها، غذاهاي آماده و دخانیات نوشابه     
 ۱۰۰۷ ۷۶۶ ۵۹۲ ۳۰۱ ۱۲۷۳ … ........................................................................انواع نوشابه 

 ۴۳۶ ۲۸۸ ۱۵۰ ۶۵ ۱۰۳۸ … .................................................. غذاهاي آماده و تنقالت 
 ۱۲۹۰ ۱۰۴۲ ۶۸۲ ۲۴۱ ۱۵۷۲ … .............................................................................. دخانیات
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 (دنباله)             هاي خالص خوراکی و دخانی ساالنه یک خانوار روستایی در هر یک از دهک هاي هزینه ساالنهمتوسط هزینه -14-21
 (هزار ریال)                                                                                                                                                                                    

 دهک دهم دهک نهم دهک هشتم دهک هفتم دهک ششم دهک پنجم شرح
1380 .......................................................................... ۵۷۷۳ ۶۷۱۲ ۷۸۴۰ ۹۲۴۲ ۱۱۳۸۶ ۱۷۱۴۱ 
1385 .......................................................................... ۱۱۹۲۰ ۱۴۲۴۸ ۱۶۳۰۹ ۱۹۳۲۱ ۲۴۱۱۹ ۳۷۷۰۱ 
1390 .......................................................................... ۲۸۱۲۹ ۳۱۹۹۶ ۳۵۵۷۱ ۴۱۲۹۰ ۴۹۸۶۲ ۷۲۴۳۹ 
1391 .......................................................................... ۳۷۹۲۵ ۴۳۲۳۰ ۴۹۷۰۱ ۵۷۲۶۷ ۶۹۱۳۰ ۱۰۳۹۸۴ 
1392 .......................................................................... ۴۸۰۷۸ ۵۳۷۴۹ ۶۱۲۸۸ ۷۰۲۷۵ ۸۲۲۸۹ ۱۲۱۱۲۹ 
1393. ......................................................................... ۴۸۵۲۳ ۵۵۶۰۴ ۶۳۲۹۳ ۷۲۵۷۷ ۸۵۰۰۵ ۱۲۶۰۸۳ 
1394 .......................................................................... ۵۰۶۴۶ ۵۶۴۸۲ ۶۳۰۵۹ ۷۳۸۲۲ ۸۶۵۳۱ ۱۲۳۸۵۲ 
1395 ............................................................. 

 ۳۷/۴ ۲۳/۴ ۱۲/۴ ۹۹/۳ ۹۳/۳ ۷۹/۳ ............... متوسط تعداد افراد درخانوارهاي نمونه 
       اقالم هزینه:

 هاي آن آرد، رشته، غالت، نان و فراورده    
 ۲۷۰۳ ۲۲۳۲ ۲۲۰۷ ۱۹۸۲ ۱۸۳۱ ۱۸۶۳ ............................................. آرد، رشته و ماکارونی 

 ۱۹۷۹۲ ۹۷۳۴ ۷۷۳۷ ۶۴۲۴ ۵۹۵۰ ۵۰۶۵ ............................................................................ غالت
 ۸۱۲۶ ۷۵۲۲ ۷۱۱۳ ۶۹۴۶ ۶۶۰۹ ۶۱۷۳ ..................................................................... انواع نان 

 ۸۶۲ ۷۴۵ ۷۱۳ ۶۱۳ ۵۷۷ ۴۷۷ .......................................... بیسکویت، کیک و ویفر 
 ...................................................... گوشت     

 ۱۷۵۸۰ ۱۱۱۹۶ ۸۸۰۵ ۶۶۶۹ ۵۳۲۶ ۴۲۶۳ ................................................................. گوشت دام 
 ۸۶۵۷ ۶۴۱۷ ۵۸۹۱ ۵۳۱۲ ۴۹۸۴ ۴۶۳۱ ........................................................ گوشت پرندگان 

 ۲۹۲۹ ۲۱۱۷ ۱۷۲۶ ۱۲۸۰ ۱۱۰۷ ۱۰۳۶ .......................................... گوشت حیوانات دریایی 
 .. پرندگان هاي آن و تخمشیرو فراورده      

 ۴۴۵۰ ۳۵۱۳ ۳۰۶۹ ۲۹۱۳ ۲۱۱۷ ۲۰۶۷ .................................................................... انواع شیر 
 ۴۸۲۹ ۴۰۲۴ ۳۲۹۷ ۳۱۷۵ ۳۰۶۵ ۲۶۷۳ ....................................................... هاي شیر فراورده

 ۱۷۳۵ ۱۵۲۹ ۱۳۹۴ ۱۳۴۸ ۱۳۰۴ ۱۱۹۲ ................................................... انواع تخم پرندگان 
 ................................... ها ها و چربیروغن    

 ۶۴۲ ۳۲۶ ۱۸۶ ۱۱۹ ۱۴۹ ۱۴۲ ................................. هاي حیوانی ها و چربیروغن
 ۳۴۷۸ ۳۱۰۰ ۲۷۷۲ ۲۶۷۴ ۲۴۴۸ ۲۲۹۴ ........................................................ هاي نباتی روغن

 ................................... ها ها و سبزيمیوه     
 ۸۶۵۰ ۶۵۰۷ ۵۵۶۰ ۴۷۱۶ ۴۱۸۶ ۳۷۱۹ ................................................................... انواع میوه 

 ۸۷۲۹ ۶۸۹۱ ۶۳۴۳ ۵۸۳۱ ۵۱۵۷ ۴۷۲۷ ................................................................ انواع سبزي 
هاي آماده (براي مصرف ها و سبزيمیوه

 ۱۰۳ ۶۰ ۴۶ ۲۵ ۳۷ ۲۳ ........................................................................ درمنزل
 ................................. خشکبار و حبوبات      

 ۴۸۵۴ ۳۱۶۴ ۲۱۴۹ ۱۸۴۲ ۱۳۹۰ ۱۲۹۴ ....................................................................... خشکبار
 ۳۱۶۴ ۲۳۸۴ ۲۲۸۴ ۲۰۶۵ ۱۷۵۷ ۱۴۷۷ ........................................................................ حبوبات

ها، چاي، قهوه و قند و شکر، شیرینی    
 ............................................................ کاکائو 

 ۲۸۶۳ ۲۳۴۱ ۲۱۷۸ ۲۰۴۲ ۱۷۸۹ ۱۶۶۷ ................................................................. قند و شکر 
 ۴۴۰۵ ۲۸۲۰ ۲۱۵۷ ۱۷۶۶ ۱۴۹۰ ۱۲۲۱ ............................. ها، مرباها و عسل انواع شیرینی

 ۲۶۹۷ ۲۱۹۰ ۲۰۶۷ ۱۹۰۴ ۱۸۱۷ ۱۵۵۵ ................ قهوه وکاکائو  قهوه وکاکائو چاي، چاي،
ها و سایرترکیبات ها، چاشنیادویه    

 .......................................................... خوراکی
 ۱۴۴۶ ۱۰۱۷ ۹۲۸ ۸۲۰ ۷۱۵ ۵۹۶ .................................................................. انواع ادویه 

 ۲۴۱۲ ۱۹۰۸ ۱۷۷۶ ۱۵۳۵ ۱۴۰۱ ۱۲۴۶ ..................... ها و سایر ترکیبات خوراکی چاشنی
 ....... ها، غذاهاي آماده و دخانیات نوشابه    

 ۲۴۲۳ ۱۸۴۵ ۱۶۷۳ ۱۵۵۶ ۱۴۰۲ ۱۱۶۹ ................................................................انواع نوشابه 
 ۴۳۹۸ ۱۶۶۸ ۱۰۷۱ ۱۰۰۴ ۷۱۷ ۵۸۰ .......................................... غذاهاي آماده و تنقالت 

 ۲۵۹۳ ۲۴۷۹ ۲۲۳۸ ۱۶۸۹ ۱۸۱۰ ۱۶۵۹ ...................................................................... دخانیات
 ستون کل محاسبه شده است. ) فقط برايC.V) ضریب تغییرات (1

 مرکز آمار ایران. (ر.پ). -مأخذ
 مرکز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري. -      
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 (هزارریال) 
 دهک چهارم دهک سوم دهک دوم دهک اول متوسط کل )1(ضریب تغییرات  شرح

1380 .......................................................................... ۰۱۱۰/۰ ۷۰۷۰ ۱۳۹۸ ۲۹۰۱ ۳۸۵۳ ۴۸۳۳ 
1385 .......................................................................... ۰۰۹۶/۰ ۱۵۵۱۳ ۳۴۴۱ ۶۳۵۸ ۸۴۴۱ ۱۰۳۴۳ 
1390 .......................................................................... … ۳۲۹۴۰ ۸۸۳۸ ۱۵۹۸۶ ۲۰۶۰۹ ۲۴۷۲۶ 
1391 .......................................................................... … ۴۵۷۹۶ ۱۲۲۶۲ ۲۲۲۹۹ ۲۸۵۱۷ ۳۳۳۵۳ 
1392 .......................................................................... … ۵۶۰۶۳ ۱۶۰۴۶ ۲۸۹۴۹ ۳۶۳۳۴ ۴۲۰۱۶ 
1393 .......................................................................... … ۵۷۰۳۳ ۱۴۲۵۷ ۲۷۳۸۷ ۳۵۲۵۴ ۴۲۱۲۲ 
1394 .......................................................................... … ۵۷۷۷۸ ۱۴۵۷۲ ۲۷۵۹۷ ۳۶۹۲۳ ۴۳۴۱۷ 
1395 ............................................................. …

 ۶۵/۳ ۴۳/۳ ۰۴/۳ ۹۱/۱ ۶۵/۳ ** ............... متوسط تعداد افراد درخانوارهاي نمونه 
       اقالم هزینه:

… هاي آن آرد، رشته، غالت، نان و فراورده   
 ۱۸۳۰ ۱۶۷۲ ۱۵۷۶ ۸۱۷ ۱۸۷۱ … ............................................. آرد، رشته و ماکارونی 

 ۴۷۶۴ ۳۸۵۲ ۲۹۷۱ ۱۲۳۳ ۶۷۶۰ … ............................................................................ غالت
 ۵۸۵۴ ۵۲۸۵ ۴۴۱۵ ۲۷۶۰ ۶۰۸۱ … ..................................................................... انواع نان 

 ۳۸۹ ۲۹۴ ۲۳۴ ۸۲ ۵۰۰ … .......................................... بیسکویت، کیک و ویفر 
… ....................................................... گوشت    

 ۳۰۲۲ ۲۱۰۸ ۱۲۸۹ ۶۲۴ ۶۱۰۳ … ................................................................. گوشت دام 
 ۴۳۷۶ ۳۸۴۰ ۳۰۹۰ ۱۸۱۴ ۴۹۰۲ … ........................................................ گوشت پرندگان 

 ۸۳۷ ۶۲۱ ۴۲۳ ۱۸۳ ۱۲۲۸ … .......................................... گوشت حیوانات دریایی 
… ... پرندگان هاي آن و تخمشیرو فراورده     

 ۱۵۶۴ ۱۲۶۷ ۷۸۷ ۴۲۰ ۲۲۲۲ … .................................................................... انواع شیر 
 ۲۳۳۳ ۱۹۰۵ ۱۵۸۸ ۹۰۵ ۲۷۸۲ … ....................................................... هاي شیر فراورده

 ۱۱۰۰ ۹۷۲ ۷۸۹ ۵۱۳ ۱۱۸۸ … ................................................... انواع تخم پرندگان 
… ................................... ها ها و چربیروغن    

 ۱۵۲ ۶۸ ۷۱ ۳۸ ۱۹۰ … ................................. هاي حیوانی ها و چربیروغن
 ۲۱۶۲ ۱۹۸۵ ۱۶۹۳ ۹۳۶ ۲۳۵۶ … ........................................................ هاي نباتی روغن

… .................................... ها ها و سبزيمیوه    
 ۳۱۰۲ ۲۳۹۵ ۱۶۵۳ ۸۷۵ ۴۱۴۰ … ................................................................... انواع میوه 

 ۴۲۶۹ ۳۶۴۵ ۳۱۰۹ ۱۷۹۰ ۵۰۵۷ … ................................................................ انواع سبزي 
هاي آماده (براي مصرف ها و سبزيمیوه

 ۲۷ ۳۰ ۲۹ ۲۰ ۴۰ … ...................................................................... درمنزل)
… .................................. خشکبار و حبوبات     

 ۸۶۲ ۶۳۷ ۴۲۹ ۱۹۳ ۱۶۸۶ … ....................................................................... خشکبار
 ۱۳۳۹ ۱۱۹۴ ۹۵۰ ۴۸۲ ۱۷۱۲ … ........................................................................ حبوبات

ها، چاي، قهوه و قند و شکر، شیرینی    
… ............................................................ کاکائو 

 ۱۵۳۵ ۱۳۴۲ ۱۱۵۸ ۶۸۶ ۱۷۶۱ … ................................................................. قند و شکر 
 ۸۷۸ ۶۸۱ ۴۴۵ ۲۲۱ ۱۶۱۱ … ............................. ها، مرباها و عسل انواع شیرینی

 ۱۴۶۰ ۱۲۵۰ ۱۰۵۴ ۵۵۸ ۱۶۵۷ … ................ قهوه وکاکائو  قهوه وکاکائو چاي، چاي،
ها و سایرترکیبات ها، چاشنیادویه    

… .......................................................... خوراکی
 ۵۴۱ ۴۲۳ ۳۰۴ ۱۵۹ ۶۹۵ … .................................................................. انواع ادویه 

 ۱۰۹۳ ۹۱۸ ۷۱۶ ۳۹۸ ۱۳۴۲ … ..................... ها و سایر ترکیبات خوراکی چاشنی
… ....... ها، غذاهاي آماده و دخانیات نوشابه    

 ۱۰۲۹ ۷۶۲ ۵۹۳ ۲۷۲ ۱۲۷۳ … ................................................................انواع نوشابه 
 ۴۷۳ ۲۸۳ ۱۴۲ ۳۵ ۱۰۳۸ … .......................................... غذاهاي آماده و تنقالت 

 ۱۲۳۸ ۱۰۴۶ ۶۹۰ ۲۲۹ ۱۵۷۲ … ...................................................................... دخانیات
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 ساالنه(دنباله)            هزینه  هايدر هریک از دهکو دخانی ساالنه یک خانوار روستایی هاي ناخالص خوراکی متوسط هزینه -15-21
 (هزارریال)                                       

 دهک دهم دهک نهم دهک هشتم دهک هفتم دهک ششم دهک پنجم شرح
1380 .......................................................................... ۵۷۹۹ ۶۷۶۷ ۷۸۶۱ ۹۲۵۰ ۱۱۴۴۱ ۱۷۰۱۲ 
1385 .......................................................................... ۱۲۰۰۱ ۱۴۳۰۶ ۱۶۳۳۶ ۱۹۲۳۵ ۲۴۳۸۲ ۳۷۵۰۵ 
1390 .......................................................................... ۲۸۱۳۳ ۳۱۹۹۹ ۳۵۶۳۷ ۴۱۲۰۵ ۵۰۰۶۳ ۷۲۲۲۶ 
1391 .......................................................................... ۳۷۹۴۴ ۴۳۱۹۵ ۴۹۸۲۱ ۵۷۵۶۱ ۶۹۳۲۵ ۱۰۳۷۲۵ 
1392 .......................................................................... ۴۸۲۶۳ ۵۳۹۶۷ ۶۱۱۹۹ ۷۰۵۹۸ ۸۲۷۸۵ ۱۲۰۵۶۲ 
1393 .......................................................................... ۴۸۷۰۶ ۵۵۶۲۴ ۶۳۴۸۱ ۷۳۳۰۰ ۸۵۴۳۲ ۱۲۴۸۱۷ 
1394 .......................................................................... ۵۰۶۳۲ ۵۶۹۳۷ ۶۳۱۱۰ ۷۴۳۶۳ ۸۶۹۰۳ ۱۲۳۳۶۰ 
1395 ............................................................. 

 ۳۷/۴ ۲۳/۴ ۱۲/۴ ۰۱/۴ ۹۲/۳ ۸۱/۳ ............... متوسط تعداد افراد درخانوارهاي نمونه 
       اقالم هزینه:

 هاي آن آرد، رشته، غالت، نان و فراورده   
 ۲۶۸۷ ۲۲۳۸ ۲۲۶۶ ۱۹۷۶ ۱۸۰۱ ۱۸۵۰ ............................................. آرد، رشته و ماکارونی 

 ۱۹۷۸۰ ۹۷۲۷ ۷۷۹۲ ۶۴۴۳ ۵۹۴۲ ۵۱۰۴ ............................................................................ غالت
 ۸۱۶۶ ۷۵۱۰ ۷۱۱۱ ۶۹۷۰ ۶۵۷۱ ۶۱۷۵ ..................................................................... انواع نان 

 ۸۷۱ ۷۴۷ ۶۹۴ ۶۳۱ ۵۶۹ ۴۸۸ .......................................... بیسکویت، کیک و ویفر 
 ....................................................... گوشت    

 ۱۷۴۳۷ ۱۱۳۹۵ ۸۶۶۹ ۶۷۶۰ ۵۴۷۰ ۴۲۶۶ ................................................................. گوشت دام 
 ۸۶۴۶ ۶۴۴۳ ۵۸۴۳ ۵۳۵۸ ۴۹۹۶ ۴۶۱۶ ........................................................ گوشت پرندگان 

 ۲۹۳۰ ۲۱۱۶ ۱۷۱۴ ۱۳۱۷ ۱۰۸۷ ۱۰۵۴ .......................................... گوشت حیوانات دریایی 
 ... پرندگان هاي آن و تخمشیرو فراورده     

 ۴۴۴۰ ۳۵۳۵ ۳۰۱۶ ۲۹۷۹ ۲۰۵۷ ۲۱۵۴ .................................................................... انواع شیر 
 ۴۸۹۴ ۳۹۷۸ ۳۳۳۶ ۳۱۴۸ ۳۰۸۴ ۲۶۴۸ ....................................................... هاي شیر فراورده

 ۱۷۵۴ ۱۵۲۳ ۱۳۹۱ ۱۳۶۴ ۱۲۹۱ ۱۱۸۴ ................................................... انواع تخم پرندگان 
 ................................... ها ها و چربیروغن    

 ۶۵۳ ۲۴۸ ۲۵۷ ۱۲۰ ۱۴۳ ۱۴۸ ................................. هاي حیوانی ها و چربیروغن
 ۳۴۷۸ ۳۱۰۰ ۲۷۸۳ ۲۶۸۰ ۲۴۴۲ ۲۳۰۲ ........................................................ هاي نباتی روغن

 ................................... ها ها و سبزيمیوه     
 ۸۷۰۱ ۶۴۷۰ ۵۵۲۹ ۴۸۰۲ ۴۱۵۷ ۳۷۲۲ ................................................................... انواع میوه 

 ۸۷۸۴ ۶۸۶۶ ۶۳۴۱ ۵۸۸۰ ۵۱۳۱ ۴۷۵۷ ................................................................ انواع سبزي 
مصرف در هاي آماده (براي ها و سبزيمیوه

 ۱۰۸ ۵۸ ۴۵ ۲۶ ۳۸ ۲۱ ...........................................................................منزل)
 ................................. خشکبار و حبوبات      

 ۴۸۲۹ ۳۱۹۰ ۲۱۶۹ ۱۸۳۷ ۱۳۹۸ ۱۳۱۹ ....................................................................... خشکبار
 ۳۱۳۶ ۲۴۲۰ ۲۲۷۰ ۲۰۷۰ ۱۷۵۰ ۱۵۱۰ ........................................................................ حبوبات

ها، چاي، قهوه و قند و شکر، شیرینی     
 ............................................................ کاکائو 

 ۲۸۶۹ ۲۳۵۵ ۲۱۳۶ ۲۰۷۳ ۱۷۸۱ ۱۶۷۲ ................................................................. قند و شکر 
 ۴۴۲۱ ۲۸۰۰ ۲۱۴۲ ۱۷۹۶ ۱۵۰۵ ۱۲۲۵ ............................. ها، مرباها و عسل انواع شیرینی

 ۲۶۹۲ ۲۲۰۵ ۲۰۶۹ ۱۹۲۰ ۱۸۰۶ ۱۵۵۸ ................ قهوه وکاکائو  قهوه وکاکائو چاي، چاي،
ها و سایرترکیبات ها، چاشنیادویه     

 .......................................................... خوراکی
 ۱۴۳۶ ۱۰۲۵ ۹۲۶ ۸۴۰ ۷۰۶ ۵۹۳ .................................................................. انواع ادویه 

 ۲۴۱۲ ۱۹۱۹ ۱۷۷۹ ۱۵۳۶ ۱۴۱۱ ۱۲۴۱ ..................... ها و سایر ترکیبات خوراکی چاشنی
 ..... ها، غذاهاي آماده و دخانیات نوشابه      

 ۲۴۳۹ ۱۸۳۱ ۱۶۹۴ ۱۵۶۳ ۱۳۸۶ ۱۱۶۵ ................................................................انواع نوشابه 
 ۴۴۳۱ ۱۶۲۶ ۱۰۷۳ ۱۰۳۱ ۷۳۵ ۵۵۰ .......................................... غذاهاي آماده و تنقالت 

 ۲۶۱۶ ۲۵۶۹ ۲۱۵۴ ۱۷۲۵ ۱۷۳۷ ۱۷۲۰ ...................................................................... دخانیات
 ) فقط براي ستون کل محاسبه شده است.C.V) ضریب تغییرات (1

 مرکز آمار ایران. (ر.پ). -مأخذ
 مرکز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري. -       
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 (هزار ریال)                        روستایی برحسب تعداد افراد خانوارهاي خالص غیرخوراکی ساالنه یک خانوار متوسط هزینه -16-21
 نفر 4 نفر 3 نفر 2 نفر 1 متوسط کل )1(ضریب تغییرات شرح

1380 ............................................................................... ۰۱۱۵/۰ ۱۰۱۶۳ ۲۴۶۴ ۶۳۲۶ ۸۵۳۹ ۱۰۰۷۸ 
1385 ............................................................................... ۰۱۲۸/۰ ۲۶۰۵۷ ۸۱۶۳ ۱۶۵۰۶ ۲۲۵۸۹ ۲۷۰۴۲ 
1390 ............................................................................... … ۵۱۰۳۳ ۱۷۴۱۹ ۳۵۵۹۴ ۴۸۰۷۱ ۵۵۶۱۶ 
1391 ............................................................................... … ۶۲۳۹۱ ۲۰۸۵۱ ۴۳۵۷۰ ۵۹۵۰۴ ۶۸۷۷۶ 
1392 ............................................................................... … ۷۳۴۹۷ ۲۵۲۵۴ ۵۴۰۹۵ ۷۱۵۲۵ ۸۰۷۱۲ 
1393 ............................................................................... … ۸۱۴۹۵ ۲۹۷۱۰ ۶۱۵۱۸ ۸۱۲۲۶ ۸۹۳۶۴ 
1394 ............................................................................... … ۸۹۲۰۵ ۳۱۴۰۱ ۶۹۶۶۹ ۹۱۵۰۷ ۹۹۶۱۶ 
1395 .................................................................. …

 ۰۰/۴ ۰۰/۳ ۰۰/۲ ۰۰/۱ ۶۵/۳ ** .................. متوسط تعداد افراد در خانوارهاي نمونه 
       اقالم هزینه:

… ............................................. پوشاك و کفش     
 ۸۳۲۲ ۶۵۷۷ ۳۴۸۹ ۱۰۲۱ ۶۷۵۰ … ................................................. پوشاك و تعمیرات آن 

 ۲۲۰۷ ۱۵۹۵ ۹۲۵ ۲۶۹ ۱۷۴۹ … ........................................... انواع کفش و تعمیرات آن 
… ............................................................ مسکن    

 ۲۱۸۵۲ ۲۲۱۱۱ ۲۰۰۵۳ ۱۳۶۶۲ ۲۰۲۶۰ … ................ هاي منزل مسکونی بها و سایرهزینهاجاره
 ۹۶۳۶ ۹۰۵۲ ۸۱۷۱ ۴۵۰۳ ۹۱۰۲ … . مسکونی منزل روشنایی  وو فاضالب، سوخت آب 
… ....... لوازم، اثاث، ملزومات وخدمات خانوار      

مبلمان، اثاث ثابت، فرش وکفپوش و تعمیرات 
 ۱۶۸۷ ۱۶۳۹ ۱۳۱۲ ۳۷۰ ۱۳۸۷ … .................................................................................. هاآن

 ۴۱۸ ۵۷۷ ۷۷۷ ۱۲۰ ۵۸۵ … ......................................................... لوازم و اثاث منزل 
وسایل حرارتی و پخت و پز، یخچال و سایر وسایل 

 ۲۰۹۹ ۲۰۴۵ ۱۴۳۱ ۴۰۶ ۱۷۸۶ … ................................................................................عمده 
ظروف، لوازم آشپزخانه و سایر وسایل منزل و 

 ۱۳۲۲ ۱۲۰۰ ۸۳۸ ۲۷۳ ۱۱۲۸ … ................................................................ ها تعمیرات آن
 ۴۱۸۷ ۳۵۸۴ ۲۵۹۲ ۱۲۲۵ ۳۶۷۰ … ......... دوام منزل دوام وکمکاالها و لوازم مصرفی بی

 ۴۴ ۴۷ ۶۵ ۵۹ ۴۸ … .............................................................. خدمات خانگی 
… .......................................... بهداشت و درمان     

 ۱۱۳۰۱ ۱۱۱۷۶ ۱۱۰۲۵ ۶۷۵۰ ۱۰۸۲۳ … .................................... هاي بهداشتی و درمانی هزینه
 ۵۳۸۸ ۴۵۰۱ ۲۶۱۰ ۱۰۴۹ ۴۳۶۰ … .......................... هاي اجتماعی و درمانی هزینه بیمه

… ............................... حمل و نقل و ارتباطات      
 ۱۹۰۱۶ ۱۵۵۸۸ ۹۱۰۲ ۱۸۳۹ ۱۴۶۵۱ … .................................................................... حمل و نقل 

 ۴۸۳۷ ۴۲۹۲ ۲۶۱۸ ۹۶۹ ۴۱۶۳ … ........................................................................... ارتباطات
… ... ها و خدمات فرهنگی تفریحات، سرگرمی    

 ۱۳۲۸ ۹۷۷ ۷۷۹ ۱۹۳ ۹۸۴ … ................................................. ها تفریحات و سرگرمی
 ۲۷۲۷ ۱۷۳۱ ۳۴۶ ۱۴۷ ۲۰۳۲ … ......................................................... تحصیل و آموزش 

… ................... کاالها و خدمات متفرقه خانوار      
 ۳۱۷۰ ۲۷۴۸ ۱۵۰۰ ۵۱۹ ۲۶۶۵ … ............................. خدمات شخصی و وسایل آرایشی 

 ۱۱۹۱ ۱۳۵۴ ۴۹۲ ۳۳۴ ۱۰۰۹ … ................................................. لوازم زینتی و شخصی 
هاي دسته هاي هتل، مسافرخانه و مسافرتهزینه
 ۵۲۶ ۶۵۰ ۱۱۴۴ ۳۱۵ ۶۱۰ … ............................................................................... جمعی

 ۵۵۳ ۳۶۲ ۲۶۵ ۳۱ ۳۵۹ … ................................................ خدمات مالی و حقوقی 
 ۱۱۶۹ ۱۱۳۷ ۱۳۹۵ ۵۰۴ ۱۱۵۴ … ........................................................ هاي مذهبی هزینه
 ۱۰۱۱۴ ۸۸۳۰ ۴۹۶۷ ۲۱۳۹ ۷۸۶۵ … ......................................................... هاي متفرقه هزینه
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 (هزار ریال)        هاي خالص غیرخوراکی ساالنه یک خانوار روستایی برحسب تعداد افراد خانوار (دنباله)                     متوسط هزینه -16-21
 نفر و بیشتر 10 نفر 9 نفر 8 نفر 7 نفر 6 نفر 5 شرح

1380 ...................................................................................................... ۱۱۰۲۷ ۱۱۹۴۹ ۱۱۱۴۰ ۱۲۶۱۰ ۱۳۰۷۸ ۱۳۷۸۱ 
1385 ...................................................................................................... ۲۹۷۲۷ ۳۰۳۵۵ ۲۹۴۱۹ ۳۱۵۱۱ ۳۳۸۲۸ ۴۲۲۴۶ 
1390 ...................................................................................................... ۵۸۹۷۲ ۶۰۰۲۰ ۶۳۰۳۰ ۶۸۸۸۷ ۷۳۷۶۲ ۱۰۴۶۰۷ 
1391 ...................................................................................................... ۷۲۵۸۶ ۷۴۸۹۳ ۸۶۰۲۵ ۸۶۰۰۲ ۹۳۶۱۲ ۱۱۸۸۸۵ 
1392 ...................................................................................................... ۸۸۴۷۷ ۸۷۲۰۳ ۹۶۷۰۲ ۹۷۲۰۸ ۱۰۵۶۹۳ ۱۲۰۳۸۱ 
1393 ...................................................................................................... ۹۷۱۵۶ ۹۹۱۶۱ ۱۰۴۰۸۲ ۹۴۱۹۵ ۱۱۸۹۶۲ ۱۳۲۱۳۵ 
1394 ...................................................................................................... ۱۰۷۲۰۶ ۱۰۲۶۲۴ ۱۰۶۳۶۴ ۹۸۲۸۲ ۹۸۴۵۴ ۱۸۴۵۳۱ 
1395 .................................................................................... .

 ۲۴/۱۱ ۰۰/۹ ۰۰/۸ ۰۰/۷ ۰۰/۶ ۰۰/۵ ......................................... متوسط تعداد افراد در خانوارهاي نمونه 
       هزینه:اقالم 

 ............................................................... پوشاك و کفش     
 ۱۶۹۳۶ ۵۹۱۷ ۱۱۵۶۸ ۸۹۴۵ ۹۶۲۴ ۸۹۲۰ ........................................................................ پوشاك و تعمیرات آن 

 ۵۱۸۸ ۱۳۱۱ ۳۳۱۲ ۱۹۶۳ ۲۴۸۵ ۲۳۶۹ .................................................................. انواع کفش و تعمیرات آن 
 ............................................................................. مسکن     
 ۲۱۰۳۳ ۱۶۶۰۰ ۱۶۰۹۹ ۱۸۱۶۵ ۱۹۶۰۵ ۱۹۷۶۴ ....................................... هاي منزل مسکونی بها و سایرهزینهاجاره
 ۱۶۶۷۵ ۱۰۸۲۰ ۱۲۷۶۲ ۱۱۴۴۸ ۱۱۱۹۶ ۹۹۷۰ ........................ مسکونی منزل روشنایی  وو فاضالب، سوخت آب 
 ......................... لوازم، اثاث، ملزومات وخدمات خانوار      

 ۱۱۳۵ ۵۶۱ ۳۴۶۲ ۹۱۷ ۱۲۸۰ ۱۱۶۲ ..................... هافرش وکفپوش و تعمیرات آن مبلمان، اثاث ثابت،
 ۳۶۱۱ ۵۷۵ ۶۱۸ ۷۱۴ ۹۳۱ ۶۵۹ ................................................................................ لوازم و اثاث منزل 

 ۳۶۹۳ ۲۹۶۹ ۳۵۰۸ ۱۸۶۹ ۲۰۱۴ ۱۷۱۲ .......... وسایل حرارتی و پخت و پز، یخچال و سایر وسایل عمده 
 ۲۹۷۲ ۱۷۶۳ ۱۲۹۳ ۱۲۹۴ ۱۵۲۴ ۱۲۰۶ .... ها ظروف، لوازم آشپزخانه و سایر وسایل منزل و تعمیرات آن

 ۹۱۵۲ ۵۴۵۶ ۵۱۱۲ ۵۳۹۶ ۴۷۸۸ ۴۳۷۰ ................................ دوام منزل دوام وکمکاالها و لوازم مصرفی بی
 ۱۹۲ ۷۸ ۲۳ ۶ ۳۰ ۴۳ ..................................................................................... خدمات خانگی 

 ........................................................... بهداشت و درمان      
 ۱۳۷۱۲ ۷۱۰۷ ۱۳۰۷۵ ۱۳۹۸۶ ۱۰۵۷۳ ۱۰۹۳۴ ........................................................... هاي بهداشتی و درمانی هزینه

 ۹۲۸۷ ۴۶۰۶ ۵۰۷۱ ۴۹۲۵ ۵۴۷۵ ۵۴۲۲ ................................................. هاي اجتماعی و درمانی هزینه بیمه
 ................................................. حمل و نقل و ارتباطات      

 ۳۱۳۹۶ ۱۱۱۹۹ ۱۷۲۷۵ ۱۸۰۲۴ ۱۶۶۶۳ ۱۷۱۵۲ ........................................................................................... حمل و نقل 
 ۹۲۳۸ ۶۳۰۴ ۵۷۹۰ ۶۳۳۷ ۵۳۳۲ ۵۱۳۵ .................................................................................................. ارتباطات

 ..................... ها و خدمات فرهنگی تفریحات، سرگرمی    
 ۱۴۱۰ ۴۷۹ ۱۶۵۱ ۹۴۷ ۹۶۵ ۱۰۳۲ ........................................................................ ها تفریحات و سرگرمی

 ۲۱۹۱ ۳۵۹۶ ۴۹۳۹ ۳۲۲۱ ۳۴۵۲ ۳۱۲۳ ................................................................................ تحصیل و آموزش 
 ..................................... کاالها و خدمات متفرقه خانوار      

 ۶۴۴۶ ۳۷۹۶ ۴۱۹۹ ۳۵۲۷ ۳۶۴۵ ۳۳۵۹ .................................................... خدمات شخصی و وسایل آرایشی 
 -۹۵۷۶ ۱۷۶۲ ۳۱۳۴ ۱۵۴۶ ۱۳۰۸ ۱۰۵۷ ........................................................................ لوازم زینتی و شخصی 

 ۸۲ ۷۲۵ ۱۴۰ ۶۵۹ ۲۷۵ ۴۲۲ ............ هاي دسته جمعیهاي هتل، مسافرخانه و مسافرتهزینه
 ۱۲۷۶ ۲۵۹ ۳۷۸ ۲۲۳ ۴۱۰ ۲۷۹ ....................................................................... خدمات مالی و حقوقی 

 ۱۲۷۷ ۷۸۵ ۱۲۱۹ ۱۱۷۸ ۱۲۱۹ ۱۱۹۲ ............................................................................... هاي مذهبی هزینه
 ۱۱۴۸۸ ۷۳۴۳ ۷۸۷۰ ۸۵۲۵ ۸۱۱۱ ۸۷۷۱ ................................................................................ هاي متفرقه هزینه

 ) فقط براي ستون کل محاسبه شده است.C.V) ضریب تغییرات (1
 مرکز آمار ایران. (ر.پ). -مأخذ
 مرکز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري. -       
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 (هزار ریال)                خوراکی و دخانی ساالنه یک خانوار روستایی برحسب تعداد افراد خانوارهاي خالص متوسط هزینه -17-21
 نفر 4 نفر 3 نفر 2 نفر 1 متوسط کل )1(ضریب تغییرات شرح

1380 ......................................................................................... ۰۱۱۰/۰ ۷۰۷۰ ۱۶۱۰ ۳۹۴۸ ۵۳۳۰ ۶۴۴۸ 
1385 ......................................................................................... ۰۰۹۶/۰ ۱۵۵۱۳ ۴۷۰۹ ۹۵۶۸ ۱۲۶۰۷ ۱۴۷۵۴ 
1390 ......................................................................................... … ۳۲۹۴۰ ۱۱۵۴۸ ۲۲۴۰۹ ۲۹۳۴۹ ۳۳۵۶۷ 
1391 ......................................................................................... … ۴۵۷۹۶ ۱۶۴۰۵ ۳۲۸۵۴ ۴۱۱۱۷ ۴۶۷۶۲ 
1392 ......................................................................................... … ۵۶۰۶۳ ۱۹۴۲۳ ۴۱۲۵۵ ۵۰۶۲۶ ۵۹۵۳۹ 
1393 ......................................................................................... … ۵۷۰۳۳ ۱۸۸۳۹ ۴۳۵۷۳ ۵۴۳۲۴ ۵۹۰۶۲ 
1394 ......................................................................................... … ۵۷۷۷۸ ۱۹۱۱۱ ۴۵۲۴۳ ۵۵۴۷۵ ۶۱۸۳۰ 
1395 .......................................................................... …

 ۰۰/۴ ۰۰/۳ ۰۰/۲ ۰۰/۱ ۶۵/۳ ** .............................. متوسط تعداد افراد درخانوارهاي نمونه 
       اقالم هزینه:

… .......... هاي آن آرد، رشته، غالت، نان و فراورده      
 ۱۸۰۳ ۱۵۰۱ ۱۱۴۰ ۵۲۹ ۱۸۷۱ … ............................................................ آرد، رشته و ماکارونی 

 ۶۶۹۹ ۶۷۸۰ ۶۱۶۹ ۲۶۷۳ ۶۷۶۰ … ........................................................................................... غالت
 ۶۵۸۰ ۵۵۶۱ ۴۳۴۱ ۲۲۲۶ ۶۰۸۱ … .................................................................................... انواع نان 

 ۶۷۲ ۴۲۰ ۱۷۸ ۸۳ ۵۰۰ … ......................................................... بیسکویت، کیک و ویفر 
… ................................................................. گوشت       

 ۶۱۹۵ ۶۰۲۸ ۶۰۹۴ ۱۹۵۶ ۶۱۰۳ … ................................................................................ گوشت دام 
 ۴۹۷۸ ۴۷۰۳ ۴۰۸۸ ۲۰۴۵ ۴۹۰۲ … ....................................................................... گوشت پرندگان 

 ۱۲۸۲ ۱۱۴۳ ۹۱۷ ۳۷۱ ۱۲۲۸ … ......................................................... گوشت حیوانات دریایی 
… .............. پرندگان هاي آن و تخمشیرو فراورده       

 ۲۲۵۷ ۲۱۹۶ ۱۷۳۱ ۵۴۳ ۲۲۲۲ … ................................................................................... انواع شیر 
 ۳۱۱۲ ۲۶۸۲ ۲۲۰۱ ۱۲۳۷ ۲۷۸۲ … ...................................................................... هاي شیر فراورده

 ۱۲۸۱ ۱۱۲۵ ۹۴۷ ۵۲۲ ۱۱۸۸ … .................................................................. انواع تخم پرندگان 
… ............................................. ها ها و چربیروغن       
 ۲۰۶ ۱۲۷ ۳۱۰ ۸۸ ۱۹۰ … ................................................ هاي حیوانی ها و چربیروغن
 ۲۴۴۱ ۲۱۸۸ ۱۸۵۳ ۹۸۷ ۲۳۵۶ … ....................................................................... هاي نباتی روغن
… .............................................. ها ها و سبزيمیوه       

 ۴۵۰۹ ۴۲۱۴ ۳۴۹۴ ۱۵۰۲ ۴۱۴۰ … .................................................................................. انواع میوه 
 ۵۳۵۲ ۵۰۱۰ ۴۰۲۰ ۱۹۲۹ ۵۰۵۷ … ............................................................................... انواع سبزي 

 ۴۰ ۳۰ ۲۸ ۲۰ ۴۰ … ............ (براي مصرف درمنزل) هاي آمادهها و سبزيمیوه
… ............................................. خشکبار و حبوبات       

 ۱۸۸۹ ۱۶۳۱ ۱۴۱۸ ۵۰۰ ۱۶۸۶ … ...................................................................................... خشکبار
 ۱۸۰۲ ۱۶۵۰ ۱۴۶۵ ۶۳۱ ۱۷۱۲ … ....................................................................................... حبوبات

… .... ها، چاي، قهوه و کاکائو قند و شکر، شیرینی      
 ۱۷۹۴ ۱۵۵۶ ۱۴۴۴ ۷۰۱ ۱۷۶۱ … ................................................................................ قند و شکر 
 ۱۸۵۲ ۱۶۳۳ ۱۳۲۸ ۴۸۹ ۱۶۱۱ … ............................................ ها، مرباها و عسل انواع شیرینی

 ۱۷۲۱ ۱۵۴۴ ۱۵۱۰ ۷۳۱ ۱۶۵۷ … ............................... قهوه وکاکائو  قهوه وکاکائو چاي، چاي،
… ..... ها و سایرترکیبات خوراکیها، چاشنیادویه      

 ۷۴۰ ۷۱۴ ۵۸۳ ۲۱۵ ۶۹۵ … ................................................................................. انواع ادویه 
 ۱۴۳۶ ۱۲۹۸ ۱۰۵۲ ۵۰۳ ۱۳۴۲ … .................................... ها و سایر ترکیبات خوراکی چاشنی

… .................. ها، غذاهاي آماده و دخانیات نوشابه      
 ۱۳۸۳ ۱۲۳۶ ۸۵۴ ۳۴۹ ۱۲۷۳ … ...............................................................................انواع نوشابه 

 ۱۲۲۶ ۱۴۸۲ ۵۱۱ ۳۰۳ ۱۰۳۸ … ......................................................... غذاهاي آماده و تنقالت 
 ۱۷۴۷ ۱۶۰۵ ۱۲۲۵ ۴۰۳ ۱۵۷۲ … ..................................................................................... دخانیات
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 هاي خالص خوراکی و دخانی ساالنه یک خانوار روستایی برحسب تعداد افراد خانوار(دنباله)    (هزار ریال)متوسط هزینه -17-21
 نفر و بیش تر 10 نفر 9 نفر 8 نفر 7 نفر 6 نفر 5 شرح

1380 ....................................................................................... ۷۱۳۴ ۸۰۰۱ ۸۵۵۶ ۹۳۶۹ ۱۰۳۴۲ ۱۲۴۳۸ 
1385 ....................................................................................... ۱۷۲۸۹ ۱۸۵۶۱ ۱۹۶۰۵ ۲۱۶۰۴ ۲۳۱۱۴ ۲۸۶۴۱ 
1390 ....................................................................................... ۳۸۰۰۰ ۴۴۴۵۰ ۴۶۰۶۱ ۴۹۸۹۹ ۵۴۸۷۷ ۶۸۲۹۸ 
1391 ....................................................................................... ۵۳۸۳۴ ۵۹۵۹۷ ۶۸۰۲۶ ۷۳۱۳۷ ۹۶۰۵۸ ۱۰۴۷۰۹ 
1392 ....................................................................................... ۶۸۰۰۹ ۷۲۶۷۵ ۸۴۰۳۵ ۹۳۸۱۴ ۱۰۷۷۴۱ ۱۲۲۳۹۲ 
1393 ....................................................................................... ۶۸۷۳۶ ۷۸۱۹۹ ۸۲۶۰۵ ۸۳۷۷۸ ۱۰۷۳۷۸ ۱۲۲۲۴۵ 
1394 ....................................................................................... ۶۹۱۷۷ ۷۷۰۹۲ ۸۴۱۰۷ ۸۷۰۸۸ ۹۳۶۷۶ ۱۴۴۴۸۳ 
1395 ........................................................................ 

 ۲۴/۱۱ ۰۰/۹ ۰۰/۸ ۰۰/۷ ۰۰/۶ ۰۰/۵ ............................ متوسط تعداد افراد درخانوارهاي نمونه 
       اقالم هزینه:

 ......... هاي آن آرد، رشته، غالت، نان و فراورده     
 ۱۰۹۲۱ ۷۱۶۸ ۵۱۷۱ ۴۱۲۷ ۳۳۴۴ ۲۳۹۹ .......................................................... آرد، رشته و ماکارونی 

 ۱۵۷۰۸ ۹۲۸۴ ۱۱۰۶۶ ۷۷۸۴ ۹۰۶۱ ۷۹۲۲ ......................................................................................... غالت
 ۱۰۴۳۵ ۸۳۵۳ ۱۰۵۰۹ ۹۰۳۷ ۸۸۷۴ ۷۸۰۳ .................................................................................. انواع نان 

 ۹۶۴ ۸۳۳ ۶۳۳ ۷۵۶ ۷۴۰ ۷۲۸ ....................................................... بیسکویت، کیک و ویفر 
 .................................................................. گوشت    

 ۱۵۹۱۱ ۸۸۷۷ ۸۸۰۷ ۷۵۶۴ ۶۹۶۵ ۷۱۳۰ .............................................................................. گوشت دام 
 ۱۱۸۱۹ ۸۴۹۶ ۱۲۵۵۴ ۶۷۸۶ ۶۱۷۷ ۵۸۱۲ ..................................................................... گوشت پرندگان 

 ۵۰۳۵ ۳۵۲۷ ۲۵۸۰ ۲۳۲۳ ۱۴۶۹ ۱۵۱۵ ....................................................... گوشت حیوانات دریایی 
 .............. پرندگان هاي آن و تخمشیرو فراورده     

 ۶۴۲۲ ۲۵۰۳ ۲۵۰۵ ۳۳۹۳ ۳۳۹۶ ۲۸۲۰ ................................................................................. انواع شیر 
 ۶۰۲۲ ۴۱۹۴ ۳۵۸۲ ۳۳۷۸ ۳۳۷۵ ۳۳۰۱ .................................................................... هاي شیر فراورده

 ۲۴۶۲ ۱۵۲۲ ۱۷۳۰ ۱۶۱۵ ۱۵۳۶ ۱۴۴۴ ................................................................ انواع تخم پرندگان 
 ............................................. ها ها و چربیروغن     

 ۰ ۲۱۴ ۴۱۳ ۱۰۰ ۱۸۹ ۱۶۶ .............................................. هاي حیوانی ها و چربیروغن
 ۵۵۷۱ ۴۴۳۳ ۴۲۹۸ ۳۷۲۲ ۳۲۷۵ ۲۸۳۹ ..................................................................... هاي نباتی روغن

 .............................................. ها ها و سبزيمیوه     
 ۹۴۷۷ ۵۱۲۶ ۵۶۷۲ ۴۶۷۶ ۵۱۶۰ ۴۷۴۹ ................................................................................ انواع میوه 

 ۱۱۸۰۳ ۸۰۶۹ ۷۹۸۱ ۷۱۰۳ ۶۵۵۴ ۶۰۱۵ ............................................................................. انواع سبزي 
 ۲۳۰ ۷۷ ۱۰۰ ۶۱ ۶۵ ۵۵ ............ هاي آماده (براي مصرف درمنزلها و سبزيمیوه
 ........................................... خشکبار و حبوبات       

 ۲۰۴۵ ۱۵۳۲ ۱۹۶۸ ۱۸۸۲ ۲۱۲۰ ۲۱۱۲ .................................................................................... خشکبار
 ۵۳۸۶ ۲۵۴۷ ۲۸۳۴ ۲۳۵۱ ۲۲۷۴ ۱۹۵۲ ..................................................................................... حبوبات

 .. ها، چاي، قهوه و کاکائو قند و شکر، شیرینی      
 ۵۱۶۱ ۳۹۳۱ ۳۲۷۱ ۲۹۷۹ ۲۴۹۰ ۲۱۲۹ .............................................................................. قند و شکر 
 ۲۴۶۳ ۱۱۲۲ ۱۸۴۶ ۱۵۹۳ ۱۹۶۴ ۱۹۲۰ .......................................... ها، مرباها و عسل انواع شیرینی

 ۳۵۸۳ ۲۷۵۴ ۲۹۲۱ ۲۲۹۶ ۲۰۶۹ ۱۹۰۶ ............................. قهوه وکاکائو  قهوه وکاکائو چاي، چاي،
 .... ها و سایرترکیبات خوراکیها، چاشنیادویه     

 ۱۷۴۹ ۱۰۴۲ ۱۱۲۹ ۹۲۳ ۸۹۳ ۷۸۷ ............................................................................... انواع ادویه 
 ۳۳۱۰ ۲۳۱۵ ۲۰۳۶ ۲۰۳۲ ۱۸۱۵ ۱۵۷۳ .................................. ها و سایر ترکیبات خوراکی چاشنی

 ................ ها، غذاهاي آماده و دخانیات نوشابه      
 ۲۸۴۸ ۲۳۳۷ ۲۰۴۱ ۲۰۸۴ ۱۸۰۴ ۱۶۱۹ .............................................................................انواع نوشابه 

 ۱۲۷۱ ۷۹۷ ۱۴۰۶ ۱۱۱۴ ۹۸۴ ۱۰۹۵ ....................................................... غذاهاي آماده و تنقالت 
 ۳۴۱۶ ۱۸۲۶ ۲۰۱۵ ۲۲۵۶ ۲۰۵۲ ۱۸۴۳ ................................................................................... دخانیات

 ) فقط براي ستون کل محاسبه شده است.C.V) ضریب تغییرات (1
 مرکز آمار ایران. (ر.پ). -مأخذ
 مرکز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري. -      
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 (هزار ریال)                                 )1(مدآمتوسط درامد ساالنه یک خانوار شهري و روستایی برحسب انواع منابع تأمین در -18-21

 شرح

1380 1385 1390 1391 

 مبلغ
ضریب 
 تغییرات

 مبلغ
ضریب 
 تغییرات

 مبلغ
ضریب 
 تغییرات

 مبلغ
ضریب 
 تغییرات

 …  …     ............................................... شهري          

 …  …     ............................. بگیريدرامد از حقوق    

 … ١٩١١٦ … ١٥٩٢٥ … ١١٨٦٠ … ٥١٠٤ ........................................................... بخش عمومی

٠٢٨/٠ ٤٣٢٣ ........................................................................... پولی  ٠٣٠٩/٠ ٩٧٤٤  ١٥٦٥٠ … ١٣١٣٠ … 

٠٤/٠ ٧٨١ ..................................................................... غیرپولی  ٠٤٣٢/٠ ٢١١٦  ٣٤٦٦ … ٢٧٩٥ … 

 … ١٤٢ … ١٦٥ … ١١٦ … ٤٨ ............................................................ بخش تعاونی

١٩٢٢/٠ ٤١ ........................................................................... پولی  ١٩٥١/٠ ٩١  ١١٧ … ١٤٠ … 

٣٠٥٣/٠ ٧ ................................................................... غیر پولی  ٣٣٠٦/٠ ٢٥  ٢٦ … ٢٥ … 

 … ٢٧٠٣٤ … ٢٢٢٠٨ … ١١٢٢٧ … ٣٦٣٧ ........................................................ بخش خصوصی

٠٢٤٦/٠ ٣٣٢١ ........................................................................... پولی  ٠٢٠٩/٠ ١٠٠٣٦  ٢٤٣٩٦ … ١٩٨٧٩ … 

٠٥١٦/٠ ٣١٦ ................................................................... غیر پولی  ٤٩٦/٠ ١١٩١  ٢٦٣٩ … ٢٣٢٩ … 

 …  …     ........................... درآمد از مشاغل آزاد      

 … ٢١٠٤ … ١٣٩٨ … ١٥٤٩ … ٧٧٥ ................................................................... کشاورزي

١٠٤٩/٠ ٧٣١ ........................................................................... پولی  ١٣٣٧/٠ ١٤٨٧  ١٩٧١ … ١٣٤٦ … 

٢٠٣٩/٠ ٤٤ ................................................................... غیر پولی  ١٤٦٥/٠ ٦١  ١٣٣ … ٥٢ … 

 … ٢٥٩٢٥ … ١٨٦٧٤ … ١٥٤٢٣ … ٦٤٠٩ ............................................................ غیرکشاورزي

٠٢٧٧/٠ ٦٢٨٣ ........................................................................... پولی  ٠٣٦٢/٠ ١٥١١٤  ٢٥٥٢٦ … ١٨٣٥٢ … 

٠٦٢١/٠ ١٢٦ ................................................................... غیر پولی  ١٣٧٣/٠ ٣٠٩  ٣٩٨ … ٣٢٢ … 

 …  …     ................................ درآمدهاي متفرقه      

٠٢٩٦/٠ ٣٨٤٠ ........................................................................... پولی  ٠٢٣٧/٠ ١١٣٢٤  ٥٤٣٩١ … ٤٣٠٠٦ … 

٠٢١٢/٠ ٦٠١٩ ................................................................... غیر پولی  ٠٢٦٥/٠ ١٤٠١١  ٣٨٥٣٠ … ٢٨٩٢٦ … 
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 (هزار ریال)                    (دنباله) )1(مد آمتوسط درامد ساالنه یک خانوار شهري و روستایی برحسب انواع منابع تأمین در -18-21

 شرح

1392 1393 1394 1395 

 مبلغ
ضریب 
 تغییرات

 مبلغ
ضریب 
 تغییرات

 مبلغ
ضریب 
 تغییرات

 مبلغ
ضریب 
 تغییرات

 …  …  …  … ........................................... شهري              

 …  …  …  … .......................... بگیري درآمد از حقوق     

  ٤١٧٨٦ … ٣٤٥٢٠ … ٣٠٢٢٠ … ٢٤٦٥٣ .......................................................... بخش عمومی 

 … ٣٥٢٠٨ … ٢٨٩٧٣ … ٢٥٢١٥ … ٢٠٤٣٣ ........................................................................... پولی

 … ٦٥٧٨ … ٥٥٤٧ … ٥٠٠٥ … ٤٢٢٠ ..................................................................... غیرپولی

  ١٤٨ … ٢٣٦ … ١٨٣ … ١٥١ ........................................................... بخش تعاونی 

 … ١١٢ … ١٩٠ … ١٥٤ … ١٣٤ .......................................................................... پولی 

 … ٣٦ … ٤٦ … ٢٩ … ١٧ .................................................................. غیر پولی 

  ٦٣٨٥٢ … ٥٨٤٧٦ … ٤٧٥٣٢ … ٣٦٥١٦ ...................................................... بخش خصوصی 

 … ٥٧٩٧٣ … ٥٢٥٤٠ … ٤٢٩١٠ … ٣٢٧٩١ ........................................................................... پولی

 … ٥٨٧٩ … ٥٩٣٦ … ٤٦٢٢ … ٣٧٢٥ .................................................................. غیر پولی 

 …  …  …  … .......................... درآمد از مشاغل آزاد       

  ٣٤٥٣ … ٣١٤٥ … ٢٨٦٣ … ٢٤٠١ ................................................................. کشاورزي 

 … ٣٣٦٥ … ٣٠٧٠ … ٢٧٦٨ … ٢٣٠٧ ........................................................................... پولی

 … ٨٨ … ٧٥ … ٩٥ … ٩٤ .................................................................. غیر پولی 

  ٥٠٤٦٩ … ٤٢٢٧٣ … ٣٦٣٨٦ … ٣١٧٧١ ........................................................... غیرکشاورزي 

 … ٥٠٠٠٣ … ٤١٨٠٧ … ٣٥٩٦٣ … ٣١٢٩١ ........................................................................... پولی

 … ٤٦٦ … ٤٦٦ … ٤٢٣ … ٤٨٠ .................................................................. غیر پولی 

 …  …  …  … ............................... درآمدهاي متفرقه       

 … ٩١٤٠٤ … ٨٠٨٨٢ … ٧١٣١٩ … ٦٢٧٨٤ ........................................................................... پولی

 … ٦٦٠٩٨ … ٥٩٣٤١ … ٥٢٨١٤ … ٤٦٢٧٣ .................................................................. غیر پولی 
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 (دنباله)                     (هزار ریال) )1(درآمدمتوسط درامد ساالنه یک خانوار شهري و روستایی برحسب انواع منابع تأمین  -18-21

 شرح

1380 1385 1390 1391 

 مبلغ
ضریب 
 تغییرات

 مبلغ
ضریب 
 تغییرات

 مبلغ
ضریب 
 تغییرات

ضریب  مبلغ
 تغییرات

 …  …     .................................. روستایی             

 …  …     ..................... بگیري درآمد از حقوق    

 … ٥٢٠٦ … ٤٧٠٧ … ٣٦٨٩ … ١٦٣٥ .................................................. بخش عمومی 

٠٤١٦/٠ ١٣٥٣ ................................................................... پولی  ٠٤٦/٠ ٢٩٨٨  ٤٢٩٧ … ٣٨٦٧ … 

٠٧٠٧/٠ ٧٠٢ … ٢٨ .......................................................... غیر پولی   ٩٠٩ … ٨٤٠ … 

 … ١٥٨ … ٨٩ … ٧١ … ٢٧ ................................................... بخش تعاونی 

٢١١٨/٠ ٢٥ ................................................................... پولی  ٢١٤/٠ ٥٥  ١٢٩ … ٧٦ … 

٤٥٢٤/٠ ٢ .......................................................... غیر پولی   ١٨١٢/٠ ١٧  ٢٩ … ١٣ … 

 … ١٩٨٢٣ … ١٦٥٩٨ … ٨٠٩١ … ٢٨٠٧ .............................................. بخش خصوصی 

٠٢٢٩/٠ ٢٦٥٩ ................................................................... پولی  ٠١٧٤/٠ ٧٦٠١  ١٨٦٨٦ … ١٥٦٦٥ … 

٠٦١٨/٠ ١٤٨ .......................................................... غیر پولی   ٠٤١٨/٠ ٤٩٠  ١١٣٨ … ٩٣٣ … 

 …  …     ..................... درآمد از مشاغل آزاد      

 … ١٧٠٣٠ … ١٢٨٨٦ … ١٠٨٠٥ … ٤٧١٥ ......................................................... کشاورزي 

٠٢٩٥/٠ ٣٩٧٢ ................................................................... پولی  ٠٢٥١/٠ ٩٧٧٦  ١٤٩٤٠ … ١١٦٠١ … 

٠٧/٠ ٧٤٣ .......................................................... غیر پولی   ٠٤٤٣/٠ ١٠٢٩  ٢٠٩٠ … ١٢٨٦ … 

 … ١٢٠٩٠ … ٩٢٣٣ … ٦٤٦٣ … ٢٦٢٧ ................................................... غیرکشاورزي 

٠٤٢١/٠ ٢٥٠٧ ................................................................... پولی  ٠٣٣١/٠ ٦٢٠٤  ١١٦٠٠ … ٨٩١٢ … 

٠٥٤٢/٠ ١١٩ .......................................................... غیر پولی   ٠٥٥/٠ ٢٥٩  ٤٩٠ … ٣٢١ … 

 …  …     .......................... درآمدهاي متفرقه      

٠٢٣٣/٠ ١٣٣٨ ................................................................... پولی  ٠٢٥/٠ ٤٨٨٥  ٣٣٦٧٦ … ٢٥٦٩٦ … 

٠١٢٤/٠ ٢٠٥٢ .......................................................... غیر پولی   ٠١٤٨/٠ ٥١٢٤  ١٣٢٩٨ … ١٠٥١٧ … 
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 (دنباله)                     (هزار ریال) )1(متوسط درامد ساالنه یک خانوار شهري و روستایی برحسب انواع منابع تأمین درامد -18-21

شرح
1392139313941395

 مبلغ
ضریب 
 تغییرات

 مبلغ
ضریب 
 تغییرات

 مبلغ
ضریب 
 تغییرات

 مبلغ
ضریب 
تغییرات

 … … … … ........................... روستایی     

 … … … … .............. بگیري درامد از حقوق    

 ٩٨٨٧ … ٩٠١٩ … ٦٩٢٩ … ٥٦٧٣ ........................................ بخش عمومی 

…٨٤٣١…٧٤٣٩…٥٧٩٦ … ٤٧٦٨ ......................................................... پولی

…١٤٥٦…١٥٨٠…١١٣٣ … ٩٠٥ ................................................ غیر پولی 

 ٨٤ … ١٩٨ … ١٨٩ … ١٤٥ ......................................... بخش تعاونی 

 …٧٠…١٧٩…١٦٧ … ١٢٣ ......................................................... پولی

 … ١٤ … ١٩ …٢١ … ٢٢ ................................................ غیر پولی 

 ٤٣٦٨٥ … ٣٩٣٤٢ … ٣٤٠٦٩ … ٢٧٢٦٧ .................................... بخش خصوصی 

…٤١٥٥١…٣٧٢٥٣…٣٢٤٠٣ … ٢٥٩٢٩ ......................................................... پولی

…٢١٣٤…٢٠٨٩…١٦٦٦ … ١٣٣٨ ................................................ غیر پولی 

 … … … … ................ درامد از مشاغل آزاد    

٣٣٥٣١…٣٠٥٦٩…٢٦٢١٨ … ٢١٥٠١ ............................................... کشاورزي 

…٣١٢٢٠…٢٧٩٨١…٢٣٦٠٦ … ١٩٣٣٦ ......................................................... پولی

…٢٣١١…٢٥٨٨…٢٦١٢ … ٢١٦٥ ................................................ غیر پولی 

 ٢١٥٥٨ … ١٩٢٦٥ … ١٦٤٠٨ … ١٤١١٠ ......................................... غیرکشاورزي 

…٢١٠٢٩…١٨٧٨٠…١٥٩٢١ … ١٣٦٨٦ ......................................................... پولی

…٥٢٩…٤٨٥…٤٨٨ … ٤٢٤ ................................................ غیر پولی 

 … … … … ..................... درامدهاي متفرقه    

٤٤٤٨٩…٤١٥١٣…٣٧٠١٢ … ٣٦١٢٦ ......................................................... پولی

٢٣٦٣٣…٢١١٣٣…١٨٢٢٥ … ١٦٢٧٠ ................................................ غیر پولی 

 کل کشور ساخته شده است. ) این جدول براي یک خانوار فرضی در سطح1
 مرکز آمار ایران. (ر.پ). -مأخذ 

 مرکز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري. -       




