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 مقدمه .1

اين قانون دولت پس از اصالح  7به تصويب رسيد. مطابق ماده  1388ها در سال قانون هدفمند كردن يارانه

آوري و دفع فاضالب، هدفمند كردن يارانه گندم، برنج، روغن، هاي انرژي، آب، كارمزد جمعقيمت حامل

اي در قالب توانست يارانه)مسافري(، میشير، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپيمايی و خدمات ريلی 

خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار  تمامیپرداخت نقدي و غيرنقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به 

  .پرداخت نمايد

هاي امور اقتصادي و مشترك وزارتخانه به پيشنهادرا  1ايتصويب نامه 06/11/1395ت وزيران در جلسه أهي

مصوب  -( قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز18( ماده )2صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره )يی و ادار

 اي را به شرح جدول ذيل تعيين كرد:د و فهرست كاالهاي يارانهتصويب كر -1392

 رديف نام كاال گروه كااليی رديف
گروه 

 كااليی
 نام كاال

1 
كاالهاي 

 اساسی

 گندم

 دارو 3

شده براي  داروهاي ساخته

بيماران خاص، مزمن، صعب 

 العالج و داروهاي مشمول يارانه

 واكسن آرد

 نان
 شيرخشك) اطفال و متابوليك(

 كيسه خون

2 
حامل هاي 

 انرژي

 بنزين

4 
نهاده هاي 

 كشاورزي
 كود شيميايی )فسفات پتاس(

 گازوييل

 نفت سفيد

 گاز مايع

 نفت كوره

سوخت 

هوايی 

(ATK) 

 قانون الزام دولت به پرداخت يارانه كاالهاي اساسی نيز مجلس شوراي اسالمی  27/8/1399در تاريخ  

دولت مکلف است به منظور تأمين بخشی از نيازهاي معيشتی تصويب نمود. مطابق آن  ماده واحدهرا با يك 

به صورت ماهانه تا  1399ژه خانوارهاي كم برخوردار، از ابتداي شش ماهه دوم سال خانوارهاي كشور به وي

پايان اسفندماه، نسبت به تأمين و پرداخت يارانه اعتبار خريد به هر فرد ايرانی شناسايی شده در طرح 
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كل كشور به تعداد حداقل  1399( قانون بودجه سال 14تبصره ) (31افراد مشمول رديف ) ) معيشت خانوار

مبلغ يك ميليون و طريق واريز اعتبار به كارت يارانه نقدي سرپرست خانوار به  شصت ميليون نفر(، از

يته امداد ( ريال براي هر يك از افراد سه دهك اول از جمله افراد تحت پوشش كم1،200،000ار )دويست هز

امام خمينی، سازمان بهزيستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد كمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ 

ن اي .هاي مشمول فوق الذكر اقدام نمايدريال براي هر يك از افراد ساير دهك (600،000ششصد هزار )

هاي صنعت، معدن و تجارت و ارتخانهاعتبار براي تأمين كاالهاي اساسی و ضروري در نظر گرفته شده و وز

 جهاد كشاورزي موظفند ضمن تأمين، امکان تخفيف در خريد اين كاالها را براي مشموالن اين قانون فراهم

 .كنند

 آوري اطالعات اقتصادي خانوارهاجمع كننده در طرحپرداخت يارانه به افراد ثبت نام 1389از آذرماه سال 

  آغاز شد.

قلم  900مركز آمار ايران امکان بررسی روند تغييرات بيش از  امد خانواردرطرح آمارگيري هزينه و در 

موجود كه به برخی از  مصوباتبا توجه به كااليی وجود دارد. به همين منظور با استفاده از نتايج اين طرح  و 

يارانه كه در سبد خانوار وجود دارد اقالم مشمول  ي به روند تغييرات هزينه اين گزارش ها اشاره شد، درآن

  شود.پرداخته می

 به شرح جدول زير است:، گيرندمی راقالمی كه در اين گزارش مورد بررسی قرا

 نام كاال گروه كااليي رديف نام كاال گروه كااليي رديف

 خوراكي 1

گندم و آرد 

 گندم
2 

حامل هاي 

 انرژي

 بنزين

 نفت سفيد نان

 گاز مايع برنج ايرانی

 برنج خارجی

 غيرخوراكي 3

 آب

 بليط هواپيما شير

هاي روغن

 نباتی
 بليط قطار

 دارو شکر
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 هاي هزينهدر دهككل و درامد كل هزينه  .2

 حسب بر و روستايی و شهري مناطقمشمول يارانه در  خوراكی كاالهاي انواع ي هزينه بخش اين در

  .گيردمی قرار بررسی مورد دارد، قرار آن در خانوار كه ايهزينه دهك

ي مختلف هادهكمشمول يارانه در هزينه و مقدار اقالم به دليل آن كه در اين گزارش به روند تغييرات 

 دهيم.میارايه  درامدشود، ابتدا تعريفی از دهك هزينه/میپرداخته 

ناخالص/ درامد تمامی خانوارهاي نمونه كه مورد براي دهك بندي هزينه/ درامد، ابتدا هزينه خالص/ هزينه 

گروه  هدحسب تعداد خانوار نمونه، پس از آن بر  كنيم.می 2اند، از كم به زياد مرتبآمارگيري قرار گرفته

به اين شود. یص/ هزينه ناخالص/ درامد محاسبه مو در هر گروه متوسط هزينه خال دهيممساوي تشکيل می

ه دهك ترين و در گروه دهم باالترين خواهد بود و در نتيجدرامد در گروه اول پايينترتيب متوسط هزينه يا 

ترين خانوارها قرار هزينهپرپردرامدترين/ دهم ترين خانوارها هستند و دهكاول كم درامدترين/ كم هزينه

 گيرند.  می

بوده و با گروه بندي  دهك بندي بر حسب خانوار/ جمعيت اي كه الزم است توجه شود، آن است كهنکته

 شود، متفاوت است.اي از هزينه/ درامد محاسبه میكه در فاصله

 هاي هزينه داريم.در دهك 1395-99امد خانوار در سال ابتدا نگاهی به هزينه و در

در مناطق شهري نسبت هزينه كل يك خانوار در دهك دهم نسبت به هزينه كل يك خانوار در دهك اول 

 ( 1رسيده است.)جدول  99برابر در سال  12.2به  95ر سال برابر د 10.8از 

در مناطق روستايی نسبت هزينه كل يك خانوار در دهك دهم نسبت به هزينه كل يك خانوار در دهك  

 (1رسيده است. )جدول  99برابر در سال  18.0به  95برابر در سال  11.9اول از 

در مناطق شهري نسبت درامد كل يك خانوار در دهك دهم نسبت به درامد كل يك خانوار در دهك اول 

 ( 2رسيده است.)جدول  99برابر در سال  6.47به  95برابر در سال  6.67از 

در مناطق روستايی نسبت درامد كل يك خانوار در دهك دهم نسبت به درامد كل يك خانوار در دهك  

 (2رسيده است. )جدول  99برابر در سال  7.67به  95ابر در سال بر 7.16اول از 
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 )ريال(                                1395 -99ي هاسال ،كل يك خانوار شهري/ روستايی بر حسب دهك هزينه ي متوسط هزينه -1جدول 

 شرح
1395 1396 1397 1398 1399 

 روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري

 340,678,777 621,391,908 261,005,630 474,378,927 214,471,563 393,226,852 178,669,917 329,524,840 156,906,662 284,820,345  كل متوسط

 52,348,061 141,610,416 47,372,148 104,834,752 42,655,036 92,194,497 36,517,099 82,671,264 33,884,143 74,120,677 اول دهك

 131,934,143 257,929,649 101,046,808 199,861,326 81,771,711 159,293,937 69,431,831 137,005,028 63,067,238 122,832,059 دوم دهك

 175,794,323 325,234,440 135,219,916 251,006,499 108,574,240 199,789,769 92,629,069 173,029,882 84,371,387 152,769,740 سوم دهك

 215,705,355 387,555,816 165,324,543 298,089,070 133,263,477 238,750,304 113,485,083 205,691,691 103,697,411 178,997,066 چهارم دهك

 257,140,012 455,546,753 196,673,714 348,632,434 159,843,843 280,076,034 134,997,897 239,204,193 122,768,546 208,168,538 پنجم دهك

 302,996,159 534,732,514 232,584,389 406,243,124 188,755,877 329,464,533 158,879,435 279,764,211 143,595,684 241,158,762 ششم دهك

 357,400,640 632,957,909 273,613,792 480,551,668 222,344,062 393,015,992 186,340,474 331,432,565 167,713,503 283,190,946 هفتم دهك

 430,629,530 762,405,121 327,339,744 579,687,151 267,329,839 478,118,234 223,529,663 404,448,828 197,730,180 344,232,531 هشتم دهك

 540,778,574 986,107,190 411,502,373 749,517,001 340,546,958 625,312,701 284,329,010 518,564,641 247,658,193 445,202,988 نهم دهك

 942,448,640 1,731,185,827 719,634,038 1,325,796,125 599,859,429 1,136,659,582 486,784,441 923,874,984 404,670,755 798,624,253 دهم دهك

 دهم دهك نسبت

 اول دهك به
10.8 11.9 11.2 13.3 12.3 14.1 12.6 15.2 12.2 18.0 
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 )ريال(                                1395 -99ي هاسال ،متوسط درامد كل يك خانوار شهري/ روستايی بر حسب دهك هزينه -2جدول 

 شرح
1395 1396 1397 1398 1399 

 روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري

 420,470,000 746,764,000 297,022,000 541,007,000 233,114,000 434,905,000 201,842,000 366,848,000 176,866,000 317,210,000  كل متوسط

 114,764,000 268,380,000 82,393,000 197,219,000 65,483,000 154,876,000 55,451,000 128,892,000 50,310,000 110,208,000 اول دهك

 195,093,000 371,100,000 141,357,000 280,152,000 108,790,000 225,525,000 93,784,000 189,166,000 85,698,000 167,009,000 دوم دهك

 255,326,000 459,142,000 187,069,000 331,044,000 139,639,000 265,323,000 124,688,000 234,667,000 112,129,000 204,721,000 سوم دهك

 318,446,000 528,443,000 215,557,000 391,974,000 174,644,000 301,884,000 148,502,000 262,632,000 134,163,000 230,205,000 چهارم دهك

 361,416,000 597,882,000 248,319,000 434,694,000 197,883,000 344,218,000 172,016,000 301,023,000 158,762,000 264,422,000 پنجم دهك

 412,944,000 692,121,000 294,402,000 495,153,000 228,300,000 391,453,000 197,410,000 338,342,000 175,689,000 290,935,000 ششم دهك

 471,647,000 775,724,000 343,691,000 567,769,000 261,157,000 455,952,000 223,778,000 385,278,000 199,161,000 335,842,000 هفتم دهك

 544,564,000 924,747,000 382,495,000 647,431,000 303,154,000 520,631,000 259,159,000 450,217,000 231,923,000 372,622,000 هشتم دهك

 650,510,000 1,115,455,000 444,838,000 805,928,000 356,947,000 649,301,000 308,727,000 546,661,000 260,557,000 462,043,000 نهم دهك

 880,313,000 1,735,831,000 630,316,000 1,259,096,000 495,359,000 1,040,248,000 435,084,000 831,958,000 360,355,000 734,979,000 دهم دهك

 دهم دهك نسبت

 اول دهك به
6.67 7.16 6.45 7.85 6.72 7.56 6.38 7.65 6.47 7.67 
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 هاي هزينههزينه اقالم خوراكي در دهك .3

نان . دهدهاي هزينه در مناطق شهري و روستايی نشان میرا در دهكانواع نان  ساالنه هزينه 3جدول 

غذايی تمامی خانوارها اين كاال را در سبد  ،با توجه به فرهنگ غذايی خانوار ايرانی است و ضرورييك كاالي 

اي و د ناشی از تفاوت قيمت نان يارانهتوانمیهاي مختلف تفاوت هزينه نان در دهك بخشی ازخود دارند. 

 آزاد باشد.

برابر  1.6 دهك دهم يك خانوار درهزينه نان در مناطق شهري  به طور ميانگين در دوره مورد بررسی

   برابر است. 2.9هزينه نان يك خانوار در دهك اول است. در مناطق روستايی اين نسبت به طور متوسط 
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 )ريال(                          1395 -99ي هاسال ،هزينه يهادهكهزينه ساالنه انواع نان يك خانوار در مناطق شهري و روستايی بر حسب  -3جدول

 شرح
1395 1396 1397 1398 1399 

 روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري

 9,044,794 9,340,806 7,527,543 7,590,501 6,427,685 6,481,946 6,113,462 5,925,483 6,081,339 5,740,988 كل متوسط

 4,509,543 6,661,505 3,765,402 5,310,811 3,071,349 4,647,375 2,751,034 4,211,490 2,799,386 4,049,567 اول دهك

 6,638,668 8,102,470 5,150,283 6,924,459 4,656,808 5,804,621 4,211,553 5,407,148 4,396,521 5,199,234 دوم دهك

 7,722,141 8,924,009 6,247,090 7,444,442 5,449,121 6,198,271 5,272,891 5,758,360 5,272,778 5,662,301 سوم دهك

 8,479,742 9,240,586 7,236,142 7,530,577 5,991,742 6,711,724 5,641,234 5,865,204 5,858,920 5,696,396 چهارم دهك

 9,231,579 9,769,479 7,720,028 7,660,806 6,436,413 6,675,051 6,102,322 6,252,259 6,172,897 5,789,440 پنجم دهك

 9,879,836 9,785,120 7,968,684 7,962,207 6,677,768 6,930,145 6,582,626 6,168,516 6,608,687 6,172,347 ششم دهك

 10,262,144 9,664,442 8,356,712 7,981,989 7,247,416 7,185,260 6,925,708 6,388,785 6,945,636 6,055,033 هفتم دهك

 10,305,918 10,250,625 8,974,271 8,258,381 7,606,200 6,818,072 7,283,800 6,286,443 7,112,989 6,204,133 هشتم دهك

 11,509,840 9,895,920 9,383,654 8,138,778 8,209,028 6,736,831 7,750,696 6,183,193 7,522,105 6,029,124 نهم دهك

 11,910,953 11,115,996 10,476,137 8,694,752 8,935,213 7,112,899 8,614,865 6,734,379 8,125,578 6,554,327 دهم دهك

 دهم دهك نسبت

 اول دهك به
1.6 2.9 1.6 3.1 1.5 2.9 1.6 2.8 1.7 2.6 
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هاي مختلف هزينه هزينه گندم و آرد گندم يك خانوار در مناطق شهري/روستايی در دهك 4جدول در 

 شود. مشاهده می

اي در مناااطق روسااتايی و  آرد گناادم بااه قيماات يارانااه   هااايی دولاات اقاادام بااه تحوياال    در سااال

خاااانوار نماااوده اسااات. هماااان طاااور كاااه در نمودارهاااا نياااز مشااااهده    20000در شاااهرهاي زيااار 

هاااا در دوره ماااورد بررسااای داراي نوساااانات زياااادي  شاااود روناااد تغييااارات هزيناااه در دهاااك مااای

 كند.ابت تبعيت نمیبوده و نسبت هزينه در دهك دهم به دهك اول نيز از روندي ث
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 (الي)ر                          1395 -99 يهاسال ،نهيهز يهادهكبر حسب  يیو روستا يخانوار در مناطق شهر كيساالنه انواع نان  نهيهز -4جدول

 شرح
1395 1396 1397 1398 1399 

 روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري

 1,858,805 288,334 1,411,653 196,378 1,273,592 163,462 1,275,997 134,341 1,341,598 134,785 كل متوسط

 705,447 126,187 734,825 157,510 693,283 87,351 653,337 127,101 675,143 90,764 اول دهك

 1,833,917 217,102 1,228,014 164,264 1,316,812 143,928 1,381,735 149,273 1,291,577 104,488 دوم دهك

 1,858,910 344,902 1,549,554 155,308 1,477,953 102,166 1,265,897 138,480 1,227,701 109,046 سوم دهك

 1,622,818 304,984 1,395,723 188,926 1,054,275 194,731 1,309,387 174,146 1,329,413 158,005 چهارم دهك

 2,165,162 349,704 1,233,578 261,708 1,299,718 223,919 1,093,931 134,504 1,217,300 164,919 پنجم دهك

 1,913,260 234,667 1,507,551 333,412 1,154,063 123,024 1,263,566 126,772 1,157,567 104,701 ششم دهك

 2,072,399 358,557 1,409,731 182,189 1,139,025 234,164 1,246,254 148,414 1,194,666 127,633 هفتم دهك

 2,348,526 328,552 1,546,563 172,436 1,373,737 169,472 1,166,411 105,587 1,419,298 127,039 هشتم دهك

 2,015,002 303,209 1,682,926 227,417 1,486,763 162,525 1,262,110 93,159 1,413,476 116,798 نهم دهك

 2,052,945 315,491 1,828,624 120,664 1,741,214 193,322 2,117,901 146,005 2,490,387 244,820 دهم دهك

 دهم دهك نسبت

 اول دهك به
2.7 3.7 1.1 3.2 2.2 2.5 0.8 2.5 2.5 2.9 
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پردازيم. مصرف برنج ايرانی در هاي هزينه میرنج ايرانی در دهكهزينه ببه روند تغييرات  5در جدول 

صرف آن مناطق روستايی به دليل كشت برنج و مبعضی در مناطق شهري و روستايی رويه متفاوتی دارد. 

 ،مصرف برنج ايرانی وجود دارد ولی در مناطق شهري ،يالی هزينه آن به قيمت بازاريتوسط خانوار و براورد ر

نوار اين محصوالت را بايد خريداري كند. نسبت هزينه دهك دهم به دهك اول در مناطق شهري در سال خا

برابر  87ر مناطق روستايی اين نسبت از رسيده است. دبرابر  17به  99بوده كه در سال  برابر 22حدود  95

 رسيده است. 99در سال  برابر 64به  95در سال 
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 (الي)ر                          1395 -99 يهاسال ،نهيهز يهادهكبر حسب  يیو روستا يخانوار در مناطق شهر كي برنج ايرانیساالنه  نهيهز -5جدول

 شرح
1395 1396 1397 1398 1399 

 روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري

 8,712,856 11,872,949 5,073,632 7,612,068 4,266,816 6,587,349 3,489,158 6,124,185 2,726,596 4,399,757 كل متوسط

 686,814 1,952,607 364,169 929,182 309,433 889,896 141,128 665,272 147,676 564,520 اول دهك

 1,000,739 3,210,606 359,367 1,929,648 378,590 1,697,702 422,836 1,178,001 373,750 1,167,079 دوم دهك

 2,004,619 5,326,845 980,572 3,005,857 866,217 2,788,192 582,825 2,356,917 636,368 1,370,290 سوم دهك

 2,171,179 6,387,596 1,337,822 3,712,819 1,214,923 3,423,354 793,999 2,862,863 1,058,694 2,050,610 چهارم دهك

 4,166,959 8,232,685 1,960,892 5,399,753 2,429,504 4,314,091 1,401,027 4,066,332 1,111,313 2,767,794 پنجم دهك

 5,180,508 9,868,494 2,673,668 5,974,668 2,413,115 6,071,241 1,864,312 4,849,140 1,490,915 3,585,755 ششم دهك

 5,765,637 13,749,680 3,246,061 9,611,693 3,237,426 7,140,885 2,242,900 5,979,363 1,992,544 4,265,205 هفتم دهك

 9,739,758 16,379,209 5,368,087 9,900,809 3,913,259 8,530,768 3,918,798 8,904,225 3,149,869 6,630,409 هشتم دهك

 12,826,882 21,329,149 8,269,288 14,947,366 6,970,567 11,701,745 6,129,402 12,778,399 4,429,271 9,324,511 نهم دهك

 43,604,613 32,316,258 26,185,252 20,714,477 20,940,161 19,324,209 17,403,358 17,609,870 12,877,522 12,282,383 دهم دهك

 همد دهك نسبت

 اول دهك به
21.8 87.2 26.5 123.3 21.7 67.7 22.3 71.9 16.6 63.5 
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نشان  99الی  95هاي سال ايرو بهاي هزينه ييرات هزينه برنج خارجی را در دهكروند تغ 6جدول 

دهد. در مناطق شهري نسبت هزينه برنج خارجی در دهك دهم به هزينه اين كاال در دهك اول در دوره می

مورد بررسی گاهی كمتر از يك است. كه خود نشان دهنده عدم تمايل خانوارهاي پر درامد به مصرف برنج 

 استفاده از اين كاالالبته اين گونه خانوارها نيازي هم به  وخارجی نسبت به خانوارهاي كم درامد است 

 )كاالي پست( در سبد خود ندارند.

يك خانوار پردرامد به نسبت هزينه اين كاال براي يك برنج خارجی در مناطق روستايی نسبت هزينه 

 كه به نسبت برنج ايرانی رقم بسيار پايينی است.  ،برابر است 6تا  4وار كم درامد بين نخا

 ايی هستند.هاي هزينهدر هزينه اين كاال در دهكتغييرات نمودارها نيز گوياي روند 
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 (الي)ر                          1395 -99 يهاسال ،نهيهز يهاكبر حسب ده يیو روستا يخانوار در مناطق شهر كي برنج خارجیساالنه  نهيهز -6جدول

 شرح
1395 1396 1397 1398 1399 

 روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري

 10,986,940 7,721,820 6,330,354 4,402,645 5,493,687 3,725,635 4,459,988 3,121,638 3,839,523 2,866,003 كل متوسط

 2,643,887 5,203,432 2,134,061 3,431,013 1,573,954 2,700,083 1,195,882 2,242,798 1,154,097 1,842,084 اول دهك

 6,672,205 8,386,783 4,892,750 4,908,034 3,520,426 4,085,874 2,831,437 3,466,148 2,534,179 2,878,829 دوم دهك

 9,630,007 8,413,512 5,827,082 5,129,026 4,708,726 4,265,480 3,693,258 3,532,615 3,134,698 3,430,252 سوم دهك

 10,949,947 9,148,801 6,130,148 5,245,475 5,187,426 4,388,544 4,291,403 3,564,137 3,681,756 3,313,178 چهارم دهك

 11,617,033 9,322,210 6,264,010 5,201,120 5,399,085 4,506,746 4,469,953 3,520,622 3,891,293 3,231,184 پنجم دهك

 13,640,977 9,937,806 6,633,328 5,088,517 5,590,009 4,359,392 4,588,962 3,508,931 4,361,241 3,389,367 ششم دهك

 13,751,846 8,114,035 6,912,377 4,618,317 5,954,711 3,991,980 5,340,461 3,743,636 4,351,401 3,048,886 هفتم دهك

 12,624,894 6,961,882 7,540,182 4,794,015 6,451,993 3,741,119 5,350,365 3,198,632 4,464,761 2,990,501 هشتم دهك

 14,468,773 7,580,416 7,609,515 3,369,067 7,211,245 2,963,125 5,401,691 2,493,079 5,075,960 2,375,809 نهم دهك

 13,872,832 4,144,178 9,363,540 2,242,968 9,344,406 2,253,343 7,438,008 1,945,479 5,747,764 2,159,298 دهم دهك

 دهم دهك نسبت

 اول دهك به
1.2 5.0 0.9 6.2 0.8 5.9 0.7 4.4 0.8 5.2 
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م. روند تغييرات در نظر گرفتي 7در جدول را  معمولیدو نوع شير پاستوريزه و  ،شير ي براي بررسی هزينه

شير يك خانوار دهك دهم به  ي دهد كه نسبت هزينههاي مورد بررسی نشان میشير در سال ي هزينه

يك خانوار روستايی به طور  و براي برابر  6در مناطق شهري حدود هزينه اين كاال براي خانوار دهك اول 

انتظار داريم به دليل ماهيت شغلی در مناطق روستايی اين رقم كمتر برابر است. عليرغم آن كه  9متوسط 

 باشد ولی اختالف حتی بيشتر از مناطق شهري است.
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 (الي)ر                          1395 -99 يهاسال ،نهيهز يهادهكبر حسب  يیو روستا يخانوار در مناطق شهر كي انواع شيرساالنه  نهيهز -7دولج

 شرح
1395 1396 1397 1398 1399 

 روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري

 3,875,353 3,861,971 3,085,685 3,080,560 2,386,345 2,462,860 2,136,164 1,950,192 2,131,101 1,866,097 كل متوسط

 860,439 1,423,037 739,375 1,186,451 445,376 870,748 443,440 723,835 446,121 658,148 اول دهك

 1,596,618 2,121,180 1,234,263 1,673,150 1,039,590 1,280,014 891,499 1,020,972 785,988 1,018,378 دوم دهك

 2,273,420 2,674,453 1,803,785 2,065,955 1,325,126 1,557,610 1,190,727 1,337,817 1,223,841 1,285,621 سوم دهك

 2,949,240 2,769,537 2,239,112 2,423,938 1,653,304 1,827,342 1,543,581 1,560,121 1,534,903 1,433,340 چهارم دهك

 3,681,480 3,274,062 2,638,203 2,536,333 2,302,892 2,131,435 1,974,435 1,714,808 1,986,305 1,665,858 پنجم دهك

 4,165,550 3,583,657 3,387,183 3,050,534 2,545,433 2,495,286 2,511,986 1,900,243 2,016,613 1,758,257 ششم دهك

 4,936,967 4,129,978 4,008,306 3,207,347 2,737,297 2,670,337 2,686,724 2,041,960 2,803,844 1,971,768 هفتم دهك

 5,263,544 4,745,350 4,035,793 3,782,836 3,665,429 3,082,125 3,054,563 2,380,546 2,992,445 2,211,204 هشتم دهك

 6,085,855 5,438,959 5,088,931 4,413,667 3,615,179 3,534,710 3,303,369 2,898,017 3,342,879 2,527,326 نهم دهك

 6,943,109 8,465,033 5,683,979 6,467,504 4,536,504 5,180,829 3,762,863 3,925,075 4,179,131 4,136,196 دهم دهك

 دهم دهك نسبت

 اول دهك به
6.3 9.4 5.4 8.5 5.9 10.2 5.5 7.7 5.9 8.1 
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دهد. اي نشان میهاي مختلف هزينهوغن نباتی)جامد و مايع( را در طيفروند تغييرات مصرف ر 8جدول 

 95ي هاسالدر در مناطق شهري ها ترين خانوارها به كم درامدترين آنپردرامد روغن نباتی اختالف هزينه

 برابر است.  3.6در مناطق روستايی اين نسبت  و برابر 2به طور متوسط  99الی 

تواند استفاده از روغن نباتی خارجی در بين میيکی از داليل دو برابر اين نسبت در مناطق شهري 

 خانوارهاي پر درامد باشد كه درحقيقت دو برابر بودن هزينه ناشی از قيمت باالتر كاالست.
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 (الي)ر                          1395 -99 يهاسال ،نهيهز يهادهكبر حسب  يیو روستا يخانوار در مناطق شهر كي روغن نباتیساالنه  نهيهز -8جدول 

 شرح
1395 1396 1397 1398 1399 

 روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري

 5,380,613 4,615,334 4,024,521 3,481,830 3,118,431 2,745,834 2,446,254 2,203,867 2,338,642 2,112,725 كل متوسط

 2,078,147 2,949,376 1,658,993 2,385,012 1,380,436 1,735,986 979,230 1,436,754 956,012 1,303,922 اول دهك

 3,939,078 3,856,586 3,069,218 3,023,871 2,270,590 2,336,623 1,816,429 1,901,555 1,685,907 1,833,500 دوم دهك

 4,612,202 4,269,315 3,590,972 3,291,996 2,674,800 2,450,617 2,162,084 2,000,340 1,945,631 1,983,041 سوم دهك

 5,056,210 4,386,586 3,829,048 3,498,075 2,849,758 2,649,772 2,215,531 2,105,050 2,164,555 1,976,289 چهارم دهك

 5,621,586 4,595,091 3,912,935 3,612,294 3,049,076 2,735,221 2,447,470 2,292,361 2,290,103 2,103,313 پنجم دهك

 5,618,000 4,811,191 4,236,542 3,736,812 3,153,135 2,883,831 2,528,670 2,327,571 2,446,947 2,167,241 ششم دهك

 6,223,771 4,750,865 4,377,467 3,686,857 3,354,303 3,017,651 2,728,099 2,294,916 2,661,440 2,211,827 هفتم دهك

 6,311,632 5,109,496 4,664,535 3,868,183 3,482,096 2,979,800 2,873,269 2,406,131 2,749,111 2,323,540 هشتم دهك

 6,919,987 5,435,449 4,983,619 3,803,454 4,048,029 3,174,123 3,037,983 2,539,155 3,074,733 2,399,127 نهم دهك

 7,427,793 5,990,948 5,923,826 3,912,846 4,924,320 3,495,538 3,674,592 2,735,266 3,412,952 2,827,066 دهم دهك

 دهم دهك نسبت

 اول دهك به
2.2 3.6 1.9 3.8 2.0 3.6 1.6 3.6 2.0 3.6 
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شکر  ي ي مختلف هزينه قابل مشاهده است. هزينههادهكشکر در  ي روند تغييرات هزينه 9در جدول 

به  99الی  95در دوره يك خانوار دهك دهم در مناطق شهري به هزينه اين كاال براي يك خانوار دهك اول 

 برابر است. 7.5برابر است. در مناطق روستايی اين رقم  3.5طور متوسط 
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 (الي)ر                          1395 -99 يهالسا ،نهيهز يهادهكحسب بر  يیو روستا يخانوار در مناطق شهر كي شکرساالنه  نهيهز -9دولج

 شرح
1395 1396 1397 1398 1399 

 روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري

 792,395 857,273 693,220 621,693 422,260 418,000 389,831 382,415 343,744 348,349 كل متوسط

 252,337 354,380 195,055 296,803 129,566 180,592 92,380 162,373 102,283 131,155 اول دهك

 312,942 596,284 235,836 431,063 205,780 266,752 147,817 216,099 152,523 228,547 دوم دهك

 505,460 687,406 414,291 472,478 221,377 325,391 212,522 304,796 216,381 282,561 سوم دهك

 608,020 744,228 425,702 568,305 289,939 396,985 252,880 369,014 258,148 303,299 چهارم دهك

 723,759 924,321 632,531 644,033 337,093 405,894 296,171 386,693 311,594 331,231 پنجم دهك

 860,046 951,662 732,925 663,431 367,089 497,396 375,792 415,998 336,432 383,834 ششم دهك

 863,116 930,164 737,523 696,689 472,158 515,573 476,041 464,738 420,752 398,736 هفتم دهك

 1,115,454 990,320 874,118 760,242 547,780 489,739 576,409 461,908 469,300 447,742 هشتم دهك

 1,175,751 1,175,306 1,187,938 881,097 674,436 540,326 608,227 471,389 522,511 464,996 نهم دهك

 1,507,426 1,219,025 1,496,846 803,089 977,747 561,588 860,361 571,319 647,674 511,635 دهم دهك

 دهم دهك نسبت

 اول دهك به
3.9 6.3 3.5 9.3 3.1 7.5 2.7 7.7 3.4 6.0 
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 هاي هزينهمقدار مصرف اقالم خوراكي در دهك .4

اي مقدار مصرف انواع كاالهاي خوراكی در مناطق شهري و روستايی و بر حسب دهك هزينهدر اين بخش 

 گيرد.مورد بررسی قرار می ،دارد ركه خانوار در آن قرا

به اينکه نان با توجه دهد. نشان می ي هزينههادهكدر  نان راساالنه مقدار مصرف روند تغييرات  10جدول 

نسبت مصرف  هاي مختلف از يك روند تقريبا ثابت برخوردار است.يك كاالي ضروري است، مصرف در دهك

برابر   2.6برابر و در مناطق روستايی  1.2اول در مناطق شهري به طور متوسط  دهك نان در دهك دهم به

 است.
 

                                                                                                                              1395-99هاي سال ،هاي هزينهانواع نان در مناطق شهري و روستايي بر حسب دهكساالنه مقدار مصرف  -10جدول 

 )كيلو گرم(

 شرح
1395 1396 1397 1398 1399 

 روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري

 363.3 360.6 374.2 360.2 364.8 365.9 383.6 370.1 393.7 380.0 كل متوسط

 200.0 295.3 202.5 288.7 192.9 298.1 177.8 293.8 188.9 292.6 اول دهك

 286.0 351.5 277.8 364.8 286.8 355.9 266.6 366.0 290.3 366.3 دوم دهك

 318.8 377.7 325.5 382.7 316.4 378.1 341.3 384.0 355.3 388.2 سوم دهك

 356.4 381.1 366.1 376.3 353.8 393.0 356.5 379.4 386.9 382.7 چهارم دهك

 369.3 392.7 399.6 383.1 365.3 386.6 389.7 401.7 406.8 382.6 پنجم دهك

 398.1 389.2 391.5 386.5 375.2 396.0 416.9 392.5 435.2 411.2 ششم دهك

 402.1 365.7 407.7 385.3 409.9 400.7 437.9 399.5 443.6 388.1 هفتم دهك

 398.6 371.6 433.6 369.0 419.9 368.9 452.4 376.2 451.3 396.3 هشتم دهك

 442.4 344.6 449.6 345.6 445.9 348.4 474.8 357.3 485.7 369.7 نهم دهك

 461.3 336.6 488.3 320.0 481.8 333.3 522.0 350.8 492.9 421.9 دهم دهك

 دهك نسبت

 اول دهك به دهم
1.4 2.6 1.2 2.9 1.1 2.5 1.1 2.4 1.1 2.3 
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 شود.ساالنه گندم و آرد گندم مشاهده می مقدار مصرف 11جدول در 

مخصوصاً گندم و آرد گندم هاي مختلف، مقدار مصرف به دليل تغييرات يارانه پرداختی به آرد گندم در سال

  دهد.نوسانات زيادي را نشان میدر مناطق شهري 

 و برابر 2.5 متوسط طور به روستايی  مناطق در اول دهك به دهم دهك در گندم و آرد گندم مصرف نسبت

رسيده  1.1به  99برابر و در سال  2.6اين نسبت  95در سال  شهري داراي نوسان بسياري است. مناطق در

برابر در سال  3.4گندم و آرد گندم دهك دهم به دهك اول از مصرف است. در مناطق روستايی نسبت مقدار 

 رسيده است.  99برابر در سال  1.9به  95
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هاي سال ،هاي هزينهشهري و روستايي بر حسب دهكمقدار مصرف ساالنه گندم و آرد گندم در مناطق  -11جدول 

 )كيلو گرم(                                                                                                                           99-1395

 شرح
1395 1396 1397 1398 1399 

 روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري

 92.4 10.1 98.8 10.4 106.4 9.8 110.0 9.4 117.8 10.0 كل متوسط

 46.1 6.7 58.3 10.0 61.7 6.9 59.5 10.3 62.1 6.7 اول دهك

 108.5 8.4 98.9 10.3 114.3 10.7 122.3 11.4 115.3 7.9 دوم دهك

 106.1 14.3 119.8 9.1 129.7 7.2 113.3 10.8 109.0 9.0 سوم دهك

 86.4 12.0 98.9 10.8 92.4 13.6 116.3 12.7 118.9 12.7 چهارم دهك

 109.3 13.1 89.0 14.1 108.4 14.6 98.4 10.0 108.8 13.1 پنجم دهك

 90.8 8.6 102.0 16.2 98.9 7.4 111.3 9.5 101.9 7.5 ششم دهك

 95.1 11.8 97.4 10.4 94.2 8.2 108.8 9.3 104.4 9.2 هفتم دهك

 100.3 9.8 99.9 8.1 111.0 10.5 101.9 6.1 123.4 8.5 هشتم دهك

 93.4 9.0 110.4 11.1 116.6 9.2 107.8 5.6 121.7 7.8 نهم دهك

 87.8 7.3 113.7 4.3 136.8 9.9 160.2 7.9 212.7 17.7 دهم دهك

 دهم دهك نسبت

 اول دهك به
2.6 3.4 0.8 2.7 1.4 2.2 0.4 2.0 1.1 1.9 

  1395 -99هاي امد خانوارهاي شهري و روستايی سالدرطرح آمارگيري هزينه و نتايج ماخذ: مركز آمار ايران، 

در دهك دهم نسبت به دهك اول مقدار مصرف  دهد.ساالنه برنج ايرانی را نشان میمقدار مصرف  12جدول 

برابر رسيده است. اين نسبت  12به  99برابر و در سال  14حدود  95در سال  برنج ايرانی يك خانوار شهري

 برابر است.  60 به طور متوسط 1395-99در مناطق روستايی در دوره 
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                                                                                                                                 1395-99 هايسال ،هزينه هايدهك حسب بر روستايي و شهري مناطق درج ايراني برن مصرف مقدار -12 جدول

 (گرم كيلو)

 شرح
1395 1396 1397 1398 1399 

 روستايي  شهري روستايي  شهري روستايي  شهري روستايي  شهري روستايي  شهري

 40.8 50.3 32.0 43.2 43.0 55.9 40.5 58.9 36.3 48.1 كل متوسط

 3.5 10.3 2.9 6.8 3.4 9.4 2.3 9.3 2.6 8.7 اول دهك

 5.6 17.4 2.7 12.7 5.1 18.1 6.4 14.6 6.4 16.8 دوم دهك

 11.6 26.5 7.2 19.2 10.0 27.5 8.7 26.6 10.5 18.8 سوم دهك

 12.5 30.2 10.0 22.3 14.6 31.8 11.2 32.0 19.0 25.8 چهارم دهك

 22.5 37.8 15.1 32.6 28.2 40.0 19.3 42.0 17.9 33.5 پنجم دهك

 27.1 43.9 19.4 36.0 26.0 52.8 24.8 48.8 22.6 41.9 ششم دهك

 29.1 60.0 22.5 56.4 34.9 58.9 29.0 58.8 31.5 48.2 هفتم دهك

 48.0 67.7 35.7 55.6 38.1 70.8 48.8 83.2 43.3 69.4 هشتم دهك

 57.5 85.0 53.7 83.2 70.9 96.1 69.6 116.8 56.7 96.7 نهم دهك

 191.1 123.9 151.0 106.8 198.5 154.1 185.1 156.7 152.4 121.3 دهم دهك

 دهم دهك نسبت

 اول دهك به
13.9 58.9 16.9 81.6 16.4 58.2 15.7 51.9 12.0 54.6 

   1395 -99هاي امد خانوارهاي شهري و روستايی سالدرطرح آمارگيري هزينه و نتايج ماخذ: مركز آمار ايران، 
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در بخش هزينه ها مشاهده  .ي هزينه قابل مشاهده استهادهكدر برنج خارجی مقدار مصرف  13جدول در 

شد كه در مناطق شهري نسبت هزينه برنج خارجی دهك دهم به دهك اول كمتر از يك برابر بود. در بخش 

 كمتر از يك است.  95به جز سال  ،نيزاين كاال مصرف 

 3.8بين  99الی  95ي هاسالدر مناطق روستايی نسبت هزينه برنج خارجی در دهك دهم به دهك اول در 

 برابر تغيير كرده است.  5.6و 

                                                                                                                                       1395-99 هايسال ،هزينه هايدهك حسب بر روستايي و شهري مناطق در خارجي برنج مصرف مقدار -13 جدول

 (گرم كيلو)

 شرح
1395 1396 1397 1398 1399 

 روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري

 59.2 41.7 71.4 49.2 68.2 46.3 79.3 55.2 79.0 57.5 كل متوسط

 17.7 34.2 25.2 39.8 20.3 35.0 22.9 41.2 25.8 38.6 اول دهك

 43.1 50.9 57.0 57.3 46.1 53.0 52.1 61.7 54.1 60.0 دوم دهك

 58.2 48.8 67.1 58.3 59.9 54.5 67.5 63.9 66.4 68.9 سوم دهك

 62.1 50.9 69.9 58.5 66.9 56.1 77.7 63.1 76.7 67.1 چهارم دهك

 64.0 51.0 70.4 59.4 67.7 54.2 80.5 63.0 80.2 64.7 پنجم دهك

 73.2 51.1 74.9 57.1 70.6 54.4 81.7 61.9 89.1 67.3 ششم دهك

 70.3 40.5 79.2 51.0 73.4 49.4 95.3 65.3 88.5 61.3 هفتم دهك

 64.4 35.0 83.6 51.0 78.9 44.1 94.1 55.8 91.4 59.4 هشتم دهك

 72.5 35.3 85.1 36.6 87.4 36.0 94.6 42.9 101.7 47.7 نهم دهك

 66.8 19.3 102.1 23.4 110.4 26.8 127.1 33.3 116.1 40.5 دهم دهك

 دهم دهك نسبت

 اول دهك به
1.1 4.5 0.8 5.6 0.8 5.4 0.6 4.0 0.6 3.8 

    1395 -99هاي امد خانوارهاي شهري و روستايی سالدرطرح آمارگيري هزينه و نتايج ماخذ: مركز آمار ايران، 
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 دهد.را نشان می معمولیمقدار مصرف انواع شير پاستوريزه و  14 جدول

مناطق دهك دهم به خانوارهاي دهك اول در در خانوارها نسبت مقدار مصرف شير معمولی و پاستوريزه 

كاهش يافته است. اين نسبت در مناطق روستايی از  99در سال برابر  3.7به  95برابر در سال  5.0شهري از 

 برابر كاهش يافته است. 6.2به  95برابر در سال  8.5
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                                                                                                                                       1395-99 هاي سال ،هزينه هاي دهك حسب بر روستايي و شهري مناطق درانواع شير  مصرف مقدار -14 جدول

 (گرم كيلو)

 شرح
1395 1396 1397 1398 1399 

 روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري

 89.1 70.4 98.9 78.8 102.2 88.5 116.2 93.7 119.8 93.9 كل متوسط

 22.4 33.6 23.9 36.8 21.2 37.5 26.1 39.0 26.5 36.3 اول دهك

 44.1 47.8 41.3 49.6 49.1 53.9 50.7 54.5 46.7 56.0 دوم دهك

 57.8 58.6 59.2 58.3 60.9 61.9 69.1 69.4 73.1 70.7 سوم دهك

 73.6 57.5 74.3 66.8 74.6 74.3 88.9 80.8 91.0 77.7 چهارم دهك

 89.6 63.0 88.5 69.8 97.3 83.2 111.2 86.2 119.4 86.8 پنجم دهك

 100.1 67.7 110.8 82.7 115.2 92.7 138.3 93.8 114.1 92.7 ششم دهك

 115.0 74.8 126.3 84.3 120.3 97.3 149.3 100.9 158.0 100.3 هفتم دهك

 117.6 84.4 128.7 95.2 145.4 109.4 164.1 112.4 162.7 111.6 هشتم دهك

 131.7 90.8 162.5 107.4 156.6 116.3 171.3 130.5 180.4 124.3 نهم دهك

 139.5 125.6 173.3 137.6 181.6 158.6 193.4 169.8 226.1 182.7 دهم دهك

 دهم دهك نسبت

 اول دهك به
5.0 8.5 4.4 7.4 4.2 8.6 3.7 7.3 3.7 6.2 

    1395 -99هاي امد خانوارهاي شهري و روستايی سالدرطرح آمارگيري هزينه و نتايج ماخذ: مركز آمار ايران، 
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مصارف روغان نبااتی )جاماد و ماايع( در       دهاد. مصرف ساالنه اناواع روغان نبااتی را نشاان مای      15جدول 

مناطق شهري از دهك ساوم تاا دهاك دهام بطاور متوساط در ياك رناج اسات. در منااطق روساتايی در            

 99مصاارف روغاان نباااتی بااا شااماره دهااك نساابت مسااتقيم دارد. ولاای در سااال    98تااا  95ي هاااسااال

 .چهارم تا دهك دهم در يك رنج قرار گرفته استمشابه مناطق شهري از دهك 

ي هاا ساال در نسبت مصارف روغان نبااتی در دهاك دهام باه دهاك اول در منااطق شاهري و روساتايی           

 برابر است. 3.4و  1.6به ترتيب به طور متوسط  99الی  95
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 هايسال ،هزينه هايدهك حسب بر روستايي و شهري مناطق درانواع روغن نباتي  مصرف مقدار -15 جدول

 (گرم كيلو)                                                                                                                                       99-1395

 شرح
1395 1396 1397 1398 1399 

 روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري

 40.7 35.6 44.0 37.1 45.2 38.0 49.0 41.3 49.2 41.5 كل متوسط

 17.3 25.6 18.2 26.3 20.1 26.2 19.2 28.4 19.9 26.8 اول دهك

 32.8 32.8 33.9 33.3 34.1 34.9 36.2 37.7 35.2 38.5 دوم دهك

 37.4 35.1 39.3 35.7 40.1 35.8 43.8 39.1 41.0 41.0 سوم دهك

 39.2 35.9 41.8 38.3 42.7 37.8 44.4 40.8 46.0 40.5 هارمچ دهك

 42.9 36.1 42.9 39.0 45.3 39.6 49.3 44.4 48.5 42.5 پنجم دهك

 43.2 36.8 46.4 39.8 46.4 40.9 50.5 44.6 52.0 43.7 ششم دهك

 46.2 36.2 47.8 39.1 48.6 41.5 55.0 43.2 56.6 43.7 هفتم دهك

 47.8 38.4 50.9 41.0 49.9 40.2 57.8 44.3 57.6 45.2 هشتم دهك

 49.7 38.3 54.7 39.5 57.4 41.3 60.6 44.3 64.4 44.6 نهم دهك

 51.1 41.2 63.9 38.6 67.4 42.0 73.0 46.1 70.4 48.3 دهم دهك

 دهم دهك نسبت

 اول دهك به
1.8 3.5 1.6 3.8 1.6 3.4 1.5 3.5 1.6 3.0 

       1395 -99هاي امد خانوارهاي شهري و روستايی سالدرطرح آمارگيري هزينه و نتايج ماخذ: مركز آمار ايران، 

 

روند  دهد.نشان می 99الی  95ي هاسالي هزينه در هادهكدر مصرف ساالنه شکر يك خانوار را  16 جدول

 شود. صعودي مصرف شکر با باال رفتن شماره دهك خانوار در مناطق شهري و روستايی مشاهده می
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در دهك اول به طور متوسط آن نسبت مقدار مصرف شکر در دهك دهم به مقدار مصرف درمناطق شهري 

برابر و  5.7بين  95 -99برابر بوده است . اين نسبت در مناطق روستايی در دوره  3ي مورد بررسی هاسالدر 

کر برابر يك خانوار در دهك اول ش 5.7در دهك دهم روستايی يك خانوار  99برابر است. در سال  9.8

 مصرف كرده است.

 

 

                                                                                                                                                  1395-99 هاي سال ،هزينه هاي دهك حسب بر روستايي و شهري مناطق درشكر  مصرف مقدار -16 جدول

 (گرم كيلو)

 شرح
1395 1396 1397 1398 1399 

 روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري

 8.8 9.8 11.9 11.1 10.8 10.7 12.3 12.1 10.8 10.8 كل متوسط

 2.8 4.2 3.1 5.4 3.1 4.9 2.8 5.2 3.2 4.2 اول دهك

 3.6 7.3 3.9 8.1 5.1 7.3 4.5 7.0 4.7 7.3 دوم دهك

 5.7 8.2 6.9 8.7 5.8 8.8 6.5 9.8 6.8 9.0 سوم دهك

 6.9 8.9 7.4 10.3 7.9 10.4 7.8 11.7 8.1 9.6 چهارم دهك

 8.4 10.6 10.9 11.7 8.8 10.6 9.4 12.3 9.9 10.5 پنجم دهك

 9.8 10.8 12.8 11.9 9.6 12.8 12.0 13.4 10.9 11.9 ششم دهك

 9.8 10.6 12.8 12.5 12.5 13.1 15.1 14.8 13.3 12.4 هفتم دهك

 12.3 11.2 15.2 13.2 13.9 12.4 18.2 14.5 14.7 14.0 هشتم دهك

 13.0 12.8 20.5 14.9 17.3 13.7 19.3 14.5 16.3 13.8 نهم دهك

 15.7 13.6 26.0 14.0 23.8 13.5 27.4 17.3 20.4 15.2 دهم دهك

 دهم دهك نسبت

 اول دهك به
3.6 6.5 3.3 9.8 2.8 7.7 2.6 8.5 3.2 5.7 

  1395 -99هاي امد خانوارهاي شهري و روستايی سالدرطرح آمارگيري هزينه و نتايج ماخذ: مركز آمار ايران، 
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 هزينه هايدهك در هاي انرژيحامل هزينه .5

ولی آن چه از طرح هزينه و درامد خانوار قابل دسترسی و  .متنوع است اي حامل هاي انرژي مشمول يارانه

اين  ي روند تغييرات هزينه 19الی  17بررسی است، شامل بنزين، نفت سفيد و گاز مايع است. در جداول 

 توان مشاهده نمود. میرا  99الی  95ي هاسالحامل ها بر حسب دهك هزينه در 

 20ساالنه بنزين يك خانوار دهك دهم به ترتيب بيش از  ي در مناطق شهري و روستايی هزينه 95در سال 

 برابر يك خانوار دهك اولی بوده است. 35و 

 .برابر كاهش يافته است 32و  13اين نسبت در مناطق شهري و روستايی به ترتيب به  99در سال 

به كم  ردرامدترين دهكپبرابري براي  چند نسبتباعث كاهش اين  98بندي بنزين در سال سهميه 

ولی در مقابل در مناطق روستايی باالترين رقم در اين دوره  شده است مناطق شهريدرامدترين دهك 

بازهم  ،بنديسهميهباقی ماندن عليرغم  كرونا به دليل پاندمی 99رسد در سال می. به نظر شودمشاهده می

 شود.مشاهده میدر مناطق شهري افزايش در اين نسبت 
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 (الي)ر                          1395 -99 يهاسال ،نهيهز يهادهكبر حسب  يیو روستا يخانوار در مناطق شهر كي بنزينساالنه  نهيهز -17جدول

 شرح
1395 1396 1397 1398 1399 

 روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري

 7,871,932 11,746,667 5,625,098 8,330,806 4,346,406 6,762,084 3,699,933 5,949,800 3,298,566 5,195,924 كل متوسط

 550,739 1,990,421 280,371 1,629,191 324,293 1,130,786 224,674 881,517 245,038 619,260 اول دهك

 1,446,605 4,137,567 1,292,723 3,221,401 933,382 2,273,336 788,464 1,897,094 915,586 1,743,335 دوم دهك

 3,851,196 6,862,838 2,896,014 4,576,085 2,059,534 3,525,281 1,640,302 3,078,982 1,381,920 2,608,309 سوم دهك

 4,747,236 8,242,148 3,295,988 5,934,644 2,672,173 4,670,351 2,238,972 3,733,749 1,861,440 3,180,324 چهارم دهك

 6,651,462 9,908,124 4,417,206 7,317,757 3,685,605 5,678,940 2,777,570 4,910,567 2,479,272 4,120,318 پنجم دهك

 7,609,700 11,466,069 5,583,914 8,473,206 4,166,797 6,562,241 3,291,454 5,916,387 3,187,160 4,858,695 ششم دهك

 9,921,805 14,092,639 6,777,231 9,550,127 4,863,859 7,877,521 4,421,003 7,298,056 3,851,405 5,733,774 هفتم دهك

 11,335,742 16,616,948 8,400,777 11,643,090 6,608,463 9,202,567 5,174,645 8,485,194 4,358,690 7,606,346 هشتم دهك

 14,924,150 19,037,278 9,612,297 13,489,135 7,503,769 11,623,940 6,695,892 10,261,680 6,082,046 8,992,389 نهم دهك

 17,688,185 25,127,402 13,700,119 17,479,788 10,651,338 15,082,812 9,751,104 13,040,530 8,625,487 12,509,215 دهم دهك

 دهم دهك نسبت

 اول دهك به
20.20 35.20 14.79 43.40 13.34 32.84 10.73 48.86 12.62 32.12 

  1395 -99هاي امد خانوارهاي شهري و روستايی سالدرطرح آمارگيري هزينه و نتايج ماخذ: مركز آمار ايران، 
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 شود. میهزينه ساالنه نفت سفيد مشاهده  18در جدول  

 ،هاي درامدي باالدر دهك اخير در مناطق شهري تبديل به يك كاالي پست شده و ي در دههنفت سفيد 

و  95دهم در سال . در مناطق شهري هزينه نفت سفيد يك خانوار دهك گيردمی  مورد استفاده قراركمتر 

در مناطق روستايی اين نسبت به  لیبرابر هزينه مشابه خانوار دهك اول است و 0.04و  0.1به ترتيب  99

  برابراست. 3و  8ترتيب حدود 
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 (الي)ر                          1395 -99 يهاسال ،نهيهز يهادهكبر حسب  يیو روستا يخانوار در مناطق شهر كي نفت سفيدساالنه  نهيهز -18جدول

 شرح
1395 1396 1397 1398 1399 

 روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري

 456,640 22,955 494,798 39,837 608,419 35,298 771,343 37,690 956,114 55,588 كل متوسط

 240,686 41,862 229,130 84,605 205,508 85,521 308,679 62,125 240,906 92,261 اول دهك

 326,224 32,986 501,409 87,734 475,267 69,969 427,124 71,958 549,961 82,838 دوم دهك

 412,012 51,048 467,174 39,827 518,689 58,349 598,458 62,375 886,089 98,594 سوم دهك

 430,479 25,403 707,346 14,675 651,430 33,686 644,089 31,545 716,186 57,012 چهارم دهك

 602,511 30,035 456,502 13,568 825,471 15,242 938,663 24,069 862,783 41,787 پنجم دهك

 447,965 13,584 566,315 21,928 611,768 20,267 799,185 28,580 1,000,499 65,540 ششم دهك

 475,103 10,971 450,313 18,101 638,705 23,453 761,563 43,490 1,104,247 52,019 هفتم دهك

 399,499 13,688 677,209 52,385 818,103 21,256 954,782 21,404 1,154,393 18,672 هشتم دهك

 539,796 8,271 437,057 12,873 690,522 7,263 1,051,895 12,697 1,222,566 37,875 نهم دهك

 692,343 1,690 455,444 52,650 649,219 17,924 1,229,312 18,647 1,823,773 9,181 دهم دهك

 دهم دهك نسبت

 اول دهك به
0.10 7.57 0.30 3.98 0.21 3.16 0.62 1.99 0.04 2.88 

  1395 -99هاي امد خانوارهاي شهري و روستايی سالدرطرح آمارگيري هزينه و نتايج ماخذ: مركز آمار ايران، 
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  دهد.میي هزينه در مناطق شهري و روستايی را نشان هادهكروند تغييرات مصرف گازمايع در  19جدول 

ي باالتر هادهكبا توسعه لوله كشی گاز در مناطق شهري و بعضی مناطق روستايی مصرف گاز مايع بايد در  

 كاهش يابد. 

گاز مايع يك خانوار دهك دهم به طور متوسط  ي نسبت هزينه 99الی  95ي هاسالدر مناطق شهري در 

 گاز مايع يك خانوار دهك اول است. ي ينهبرابر هز 0.4

مشابه  ي برابر هزينه 1.6گاز مايع يك خانوار دهك دهم  ي نسبت هزينه 95در مناطق روستايی در سال 

 كمی بيشتر از يك برابر كاهش يافته است.  به اين نسبت 99يك خانوار دهك اول است. در سال 
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 )ريال(                          1395 -99ي هاسال ،ي هزينههادهكهزينه ساالنه گاز مايع يك خانوار در مناطق شهري و روستايی بر حسب  -19جدول

 شرح
1395 1396 1397 1398 1399 

 روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري

 821,826 140,987 667,210 122,588 661,473 110,182 646,460 108,900 699,521 97,026 كل متوسط

 582,524 227,095 542,597 197,406 524,762 199,736 529,422 164,388 522,612 162,603 اول دهك

 1,073,228 221,189 838,097 177,391 745,100 124,611 736,467 147,344 771,057 129,747 دوم دهك

 1,054,998 168,521 845,394 119,885 763,892 128,487 722,795 144,941 792,271 118,276 سوم دهك

 906,087 124,798 749,336 135,774 653,407 96,459 651,497 125,535 728,759 78,878 چهارم دهك

 915,047 173,572 605,129 128,307 672,257 106,028 737,091 94,424 701,848 102,490 پنجم دهك

 882,624 111,865 624,041 101,440 663,229 86,068 621,040 83,311 683,339 67,467 ششم دهك

 807,417 99,537 618,898 115,187 614,396 99,805 620,067 100,050 635,168 81,507 هفتم دهك

 735,588 117,998 617,130 85,736 625,799 73,997 600,983 90,109 634,448 87,463 هشتم دهك

 655,421 69,249 608,221 86,489 634,520 85,718 581,463 84,350 674,207 71,567 نهم دهك

 605,170 96,044 623,343 78,239 717,628 100,872 663,695 54,521 851,625 70,261 دهم دهك

 دهم دهك نسبت

 اول دهك به
0.43 1.63 0.33 1.25 0.51 1.37 0.40 1.15 0.42 1.04 

  1395 -99هاي امد خانوارهاي شهري و روستايی سالدرطرح آمارگيري هزينه و نتايج ماخذ: مركز آمار ايران، 
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 هزينه هايدهك در خوراكيغير  اقالم هزينه .6

يماا و خادمات   پآب لولاه كشای، دارو، بلايط قطاار، بلايط هوا     مشمول ياراناه عبارتناد از:   اقالم غير خوراكی 

 تقسايم بنادي   4. با توجه به تقسيم بندي وزارت بهداشت درخصوص داروهاا ايان قلام در    مرسوالت پستی

  يك خانوار دهك دهم به هزيناه  آب لوله كشیساالنه  ي هزينهدر مناطق شهري نسبت  بررسی خواهد شد.

در مناطق روستايی اين نسابت  برابر است.  2.3و  2به ترتيب  99و  95 در سال مشابه يك خانوار دهك اول

   برابر است.  4.1و  3.9به ترتيب  99و  95ي هاسالدر 
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 )ريال(                          1395 -99ي هاسال ،ي هزينههادهكيك خانوار در مناطق شهري و روستايی بر حسب  آب لوله كشیهزينه ساالنه  -20جدول

 شرح
1395 1396 1397 1398 1399 

 روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري

 2,268,875 3,079,145 1,775,459 2,521,679 1,655,058 2,292,696 1,593,610 2,205,291 1,411,268 1,945,589 كل متوسط

 848,901 1,940,087 760,079 1,511,715 722,890 1,509,754 625,836 1,423,696 532,829 1,211,439 اول دهك

 1,523,973 2,493,911 1,187,941 2,068,802 1,125,027 1,956,686 1,083,571 1,816,852 944,656 1,645,531 دوم دهك

 1,669,249 2,621,899 1,478,339 2,286,694 1,361,973 2,088,507 1,338,712 1,979,079 1,167,749 1,691,523 سوم دهك

 1,966,884 2,785,130 1,598,754 2,397,004 1,510,729 2,247,353 1,454,255 2,068,515 1,323,939 1,901,015 چهارم دهك

 2,166,732 3,118,109 1,718,599 2,605,230 1,677,067 2,209,070 1,668,318 2,158,277 1,540,482 1,910,429 پنجم دهك

 2,775,914 3,116,502 1,997,640 2,551,890 1,653,366 2,441,784 1,713,540 2,251,458 1,601,382 2,027,265 ششم دهك

 2,692,280 3,178,157 1,956,983 2,716,291 1,867,618 2,450,597 1,847,402 2,503,416 1,584,501 2,003,554 هفتم دهك

 2,646,127 3,359,122 2,124,696 2,748,230 1,918,847 2,556,800 1,887,869 2,390,125 1,574,722 2,258,203 هشتم دهك

 2,918,436 3,631,054 2,316,804 2,986,462 2,174,103 2,557,518 2,058,328 2,507,361 1,759,166 2,266,199 نهم دهك

 3,480,904 4,549,231 2,615,557 3,345,417 2,540,052 2,909,391 2,258,855 2,954,825 2,083,867 2,541,721 دهم دهك

 دهم دهك نسبت

 اول دهك به
2.10 3.91 2.08 3.61 1.93 3.51 2.21 3.44 2.34 4.10 

  1395 -99هاي امد خانوارهاي شهري و روستايی سالدرطرح آمارگيري هزينه و نتايج ماخذ: مركز آمار ايران، 
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 شود.میانواع دارو مشاهده  ي هزينه 24الی  21در جدول 

در طول زمان كاهش چشمگيري داشته است كه بخشی از آن به دليل  داروهاي تنظيم خانواده ي هزينه

برابر هزينه  10داروهاي تنظيم خانواده يك خانوار شهري از  ي كاهش واردات اين دارو است. نسبت هزينه

كاهش  99به كمی بيشتر از يك برابر نسبت مشابه در سال  95مشابه آن براي يك خانوار دهك اول در سال 

 يافته است. 

 ي برابر هزينه 11دهم از تنظيم خانواده يك خانوار در دهك  يدارو ي نسبت هزينهدر مناطق روستايی 

 (21)جدول  رسيده است. 99برابر در سال  4.5به  95ه يك خانوار دهك اولی در سال مشاب
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 )ريال(                          1395 -99ي هاسال ،ي هزينههادهكهزينه ساالنه دارو تنظيم خانواده يك خانوار در مناطق شهري و روستايی بر حسب  -21جدول

 شرح
1395 1396 1397 1398 1399 

 روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري

 41,346 50,499 39,944 37,553 58,430 26,414 35,880 32,191 93,014 167,491 كل متوسط

 8,840 34,414 1,637 3,649 5,064 8,020 784 6,725 22,512 27,258 اول دهك

 31,202 14,777 2,172 27,075 14,058 22,971 12,387 27,841 49,005 97,167 دوم دهك

 25,102 36,039 12,734 4,962 35,530 9,539 8,117 4,397 74,607 122,511 سوم دهك

 32,512 29,015 51,772 19,834 25,381 18,074 20,701 136,294 53,596 195,830 چهارم دهك

 26,686 175,992 37,006 23,000 21,278 45,144 62,712 11,837 107,519 148,550 پنجم دهك

 36,602 18,945 23,448 144,636 56,750 57,907 13,083 34,725 112,519 135,620 ششم دهك

 49,073 77,287 20,691 67,415 27,743 17,611 39,399 12,893 129,121 222,482 هفتم دهك

 110,839 36,603 21,613 32,971 69,445 26,628 38,436 12,959 72,378 304,823 هشتم دهك

 52,535 46,411 85,591 40,594 65,778 9,944 27,884 5,988 61,887 154,526 نهم دهك

 40,075 35,500 142,819 11,459 263,384 48,323 135,309 68,308 247,001 266,457 دهم دهك

 دهم دهك نسبت

 اول دهك به
9.78 10.97 10.16 172.59 6.03 52.01 3.14 87.24 1.03 4.53 

     1395 -99هاي امد خانوارهاي شهري و روستايی سالدرطرح آمارگيري هزينه و نتايج ماخذ: مركز آمار ايران، 
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 شود.میمشاهده  22ساالنه دارو بيماري هاي خاص در جدول  ي هزينه

ي هزينه داراي نوسانات زيادي است. براي بررسی هادهكدر  99الی  95ي هاسالساالنه دارو در  ي هزينه

اين جداول نيازمند دانستن ميزان يارانه تخصيص يافته براي واردات داروي بيماران خاص هستيم. در سال 

يك خانوار در دهك دهم به دهك اول هم در مناطق شهري و هم در  صداروي خا ي نسبت هزينه 97

 ي ديگر است. هاسالبا اختالف زيادي بيشتر از مناطق روستايی 
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 )ريال(                   1395 -99ي هاسال ،ي هزينههادهكهزينه ساالنه دارو بيماري هاي خاص يك خانوار در مناطق شهري و روستايی بر حسب  -22جدول

 شرح
1395 1396 1397 1398 1399 

 روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري

 435,439 1,160,680 584,554 784,480 394,993 877,476 251,193 542,268 221,101 527,413 كل متوسط

 35,993 248,367 46,469 195,643 16,924 52,676 134,005 115,931 27,123 132,938 اول دهك

 117,911 134,517 64,902 179,802 36,922 82,507 42,736 110,536 52,350 57,201 دوم دهك

 144,961 225,134 144,389 208,700 86,394 127,857 11,135 72,678 18,353 63,527 سوم دهك

 260,637 296,645 112,609 191,708 255,765 286,941 162,966 168,765 23,381 112,118 چهارم دهك

 319,506 412,963 611,384 329,551 215,049 443,595 72,107 229,045 17,738 108,280 پنجم دهك

 349,889 872,517 341,786 506,751 323,471 394,324 114,771 311,262 100,545 76,744 ششم دهك

 276,112 1,149,923 618,999 771,929 180,048 384,813 169,383 279,282 81,054 336,947 هفتم دهك

 291,597 736,172 554,443 1,367,880 237,426 366,695 233,528 887,086 197,369 486,440 هشتم دهك

 866,026 1,249,024 459,367 1,642,971 498,869 1,852,386 302,680 1,177,249 332,203 1,380,838 نهم دهك

 1,692,313 6,287,875 2,892,435 2,450,314 2,099,646 4,785,405 1,269,181 2,071,993 1,361,063 2,522,630 دهم دهك

 دهم دهك نسبت

 اول دهك به
18.98 50.18 17.87 9.47 90.85 124.06 12.52 62.24 25.32 47.02 

    1395 -99هاي امد خانوارهاي شهري و روستايی سالدرطرح آمارگيري هزينه و نتايج ماخذ: مركز آمار ايران، 
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 دارو با دستور پزشك قابل مشاهده است. ي تغييرات هزينه 23جدول 

             دارو با دستور پزشك يك خانوار در دهك پردرامدترين به يك خانوار در دهك  ي نسبت هزينه

  برخوردار است.در مناطق شهري و روستايی  يکنواخت از يك روند ي مورد بررسیهاسالدر  كم درامدترين

در مناطق  99و  95دارو با دستور پزشك يك خانوار دهك دهم به دهك اول در سال  ي هزينهنسبت 

 شهري و روستايی مشابه است و در بيشترين حالت در دوره مورد بررسی است.

 دهد.میدر مناطق شهري اين نسبت كاهش و در مناطق روستايی افزايش نشان  98الی  96در سال 
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 )ريال(                   1395 -99ي هاسال ،ي هزينههادهكيك خانوار در مناطق شهري و روستايی بر حسب  با دستور پزشكهزينه ساالنه دارو  -23جدول

 شرح
1395 1396 1397 1398 1399 

 روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري

 5,667,378 7,928,442 5,318,917 6,720,949 4,589,723 5,796,292 3,254,015 5,105,875 2,514,781 4,242,726 كل متوسط

 1,690,010 2,291,764 1,283,003 2,522,804 1,004,704 2,065,194 879,944 1,740,509 661,755 1,251,105 اول دهك

 1,959,569 3,298,065 2,173,313 3,301,961 1,806,035 2,771,437 1,350,553 2,455,904 1,020,207 1,723,961 دوم دهك

 2,304,092 4,355,739 2,782,858 4,199,478 2,421,357 3,360,350 1,742,456 3,125,078 1,449,481 2,091,902 سوم دهك

 2,997,440 5,606,122 3,696,022 4,596,303 3,131,739 3,569,906 2,379,101 3,771,948 1,700,872 2,623,341 چهارم دهك

 4,548,485 6,492,249 3,999,075 5,714,365 3,669,457 4,883,768 2,647,533 3,990,938 2,194,073 2,916,764 پنجم دهك

 4,803,410 6,579,056 4,949,268 7,606,099 3,629,526 5,136,385 2,952,019 4,376,707 2,350,082 3,642,198 ششم دهك

 5,706,458 8,250,948 5,984,252 7,246,013 4,724,642 6,445,068 3,517,513 5,723,851 2,527,977 4,361,852 هفتم دهك

 7,978,475 9,538,483 6,509,171 8,011,482 6,058,048 7,544,139 4,365,219 6,715,298 2,935,209 4,792,606 هشتم دهك

 8,727,617 11,823,464 8,691,942 11,586,712 8,171,028 9,182,517 4,730,459 7,031,950 3,947,850 6,667,492 نهم دهك

 15,964,495 21,064,435 13,124,646 12,427,469 11,285,011 13,008,953 7,978,147 12,132,727 6,361,748 12,373,469 دهم دهك

 دهم دهك نسبت

 اول دهك به
9.89 9.61 6.97 9.07 6.30 11.23 4.93 10.23 9.19 9.45 

        1395 -99هاي امد خانوارهاي شهري و روستايی سالدرطرح آمارگيري هزينه و نتايج ماخذ: مركز آمار ايران، 
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ي هزينه نشان هادهكيك خانوار شهري و روستايی را در دارو بدون دستور پزشك  ي هزينه 24جدول 

  دهد.می

با و بدون  ي هزينهو نسبت دهك دهم به دهك اول دارو با و بدون دستور پزشك  ي هزينهرويه تغييرات 

  مشابه هم است. يك خانواردستور پزشك 
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 )ريال(                   1395 -99ي هاسال ،ي هزينههادهكهزينه ساالنه دارو بدون دستور پزشك يك خانوار در مناطق شهري و روستايی بر حسب  -24جدول

 شرح
1395 1396 1397 1398 1399 

 روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري

 1,309,024 1,894,251 731,637 939,063 581,474 701,656 424,349 568,166 470,523 652,787 كل متوسط

 714,324 1,036,566 390,998 663,524 277,910 348,494 269,377 370,943 216,257 295,452 اول دهك

 875,425 1,277,870 457,082 702,482 391,192 499,685 259,192 363,303 279,704 429,679 دوم دهك

 988,635 1,017,326 583,234 566,452 442,240 548,912 312,206 451,072 414,608 466,893 سوم دهك

 1,007,629 1,500,162 686,495 627,681 511,098 479,001 251,989 414,452 406,619 504,813 چهارم دهك

 1,234,596 1,341,543 732,564 704,868 395,066 711,850 363,836 484,886 394,891 600,095 پنجم دهك

 1,298,397 1,750,915 659,670 961,501 607,241 610,115 452,557 552,074 468,578 548,994 ششم دهك

 1,329,918 2,260,018 738,140 1,013,212 549,590 610,589 498,279 660,748 438,477 547,015 هفتم دهك

 1,460,537 2,116,078 870,961 1,062,438 801,569 802,677 507,536 461,491 627,284 700,838 هشتم دهك

 1,782,310 2,399,673 1,045,759 1,245,524 788,417 976,771 643,785 769,771 523,064 752,209 نهم دهك

 2,399,023 4,244,996 1,151,799 1,843,389 1,050,992 1,428,927 685,074 1,153,194 935,835 1,684,588 دهم دهك

 دهم دهك نسبت

 اول دهك به
5.70 4.33 3.11 2.54 4.10 3.78 2.78 2.95 4.10 3.36 

  1395 -99هاي امد خانوارهاي شهري و روستايی سالدرطرح آمارگيري هزينه و نتايج ماخذ: مركز آمار ايران، 
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ر دي هزينه در مناطق شهري و روستايی هادهكبليط قطار يك خانوار در  ي مربوط به هزينه 25جدول 

 كنيم.را مشاهده می 99الی  95ي هاسال

ي هزينه در دوره مورد بررسی وجود ندارد. در طول هادهكبليط قطار براي يك خانوار در بعضی  ي هزينه

اين موضوع عدم تمايل  شود.مذكور بيشتر می ي ي بدون هزينههادهكرويم تعداد زمان هر چه جلوتر می

 با احتماالكه  دهد. میشان در طول زمان ن اين قلمرا در استفاده از  به ويژه خانوار روستايی خانوارهاي ايرانی

  ارتباط دارد.افزايش قيمت بليط قطار 

هاي هاي پايينی حذف شد و اين روند به تدريج طی سالاين كاال در دهك 96در مناطق روستايی از سال 

دارد.مه دهم ادا نهم و ها غير از دهكتمامی دهكتقريبا در  با حذف اين قلم 99سال  بعد تا
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 )ريال(                   1395 -99ي هاسال ،ي هزينههادهكهزينه ساالنه بليط قطار يك خانوار در مناطق شهري و روستايی بر حسب  -25جدول

 شرح
1395 1396 1397 1398 1399 

 روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري

 12,936 25,160 44,180 84,631 34,381 100,944 25,555 122,070 12,465 303,207 كل متوسط

 _ 7,553 _ 13,740 _ 15,427 _ 2,139 1,204 113,503 اول دهك

 5,247 678 _ 40,448 _ 3,056 _ 22,436 613 118,297 دوم دهك

 _ 356 1,289 386 _ 19,525 _ 30,021 4,002 173,201 سوم دهك

 _ 4,429 19,781 41,838 1,367 4,887 2,727 106,490 11,368 244,492 چهارم دهك

 _  23,941 3,028 8,711 33,192 6,224 33,371 2,220 287,139 پنجم دهك

 _ 11,624 8,434 2,782 42,009 6,134 1,151 136,329 865 334,797 ششم دهك

 _ 49,233 _ 34,374 17,083 254,694 18,828 31,054 _ 424,042 هفتم دهك

 _  83,319 180,644 56,464 107,884 26,937 98,455 44,034 559,223 هشتم دهك

 67,177 28,801 154,712 252,707 35,841 75,312 128,297 263,879 4,716 370,469 نهم دهك

 56,940 149,057 150,363 276,468 182,415 489,299 71,505 496,695 55,630 407,120 دهم دهك

 دهم دهك نسبت

 اول دهك به
3.59 46.20 232.21 _ 31.72 _ 20.12 _ 19.73 _ 

   1395 -99هاي امد خانوارهاي شهري و روستايی سالدرطرح آمارگيري هزينه و نتايج ماخذ: مركز آمار ايران، 
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بليط هواپيما با  شود. قطعاًمیي هزينه مشاهده هادهكيما يك خانوار در پبليط هوا ي هزينه 26در جدول 

 . استبااليی كه دارد براي قشر خاصی از جامعه قابل استفاده  ي توجه به هزينه

كاهش يافته  هستندبليط هواپيما  ي يی كه داراي هزينههادهكمورد بررسی به تدريج تعداد در طول دوره 

 است.

 هواپيما است.بليط  ي فقط دهك دهم داراي هزينه 99و  98ي هاسالدر مناطق روستايی در 
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 )ريال(                   1395 -99ي هاسال ،ي هزينههادهكهزينه ساالنه بليط هواپيما يك خانوار در مناطق شهري و روستايی بر حسب  -26جدول 

 شرح
1395 1396 1397 1398 1399 

 روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري روستايي شهري

 27,362 258,834 47,282 340,123 57,659 534,029 30,688 203,591 52,662 169,246 كل متوسط

 _ 44,908 _ 4,653 _ _ _ 2,504 _ _ اول دهك

 _ 22,667 _  _ _ _ _ _ _ دوم دهك

 _ _ _  _ 4,758 _ _ _ 26,992 سوم دهك

 _ _ _ 58,702 _ _ _ _ _  چهارم دهك

 _ _ _  _ 20,660 _ 19,228 _ 14,880 پنجم دهك

 _ 66,778 _ 42,537 _ 71,093 _ 48,961 _ 12,874 ششم دهك

 _ 2,060 _ 182,507 _ 53,462 8,082 110,850 _ 1,581 هفتم دهك

 _ 256,683 _ 151,130 _ 296,247 13,878 105,159 5,480 3,836 هشتم دهك

 _ 327,040 _ 305,725 139,910 340,232 116,749 316,948 8,499 441,134 نهم دهك

 273,774 1,870,389 472,979 2,656,854 436,749 4,554,479 168,343 1,433,047 512,663 1,193,340 دهم دهك

 دهم دهك نسبت

 اول دهك به
_ _ 572.30 _ _ _ 571.00 _ 41.65 _ 

  1395 -99هاي خانوارهاي شهري و روستايی سالامد درطرح آمارگيري هزينه و نتايج ماخذ: مركز آمار ايران، 
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 يجه گيري:نت .7

توان به نتايج زير میبه طور خالصه  ،هاي صورت گرفته بر اقالم مصرفی مشمول يارانهپس از بررسی

 دست يافت:

 ي شود. از يارانهنان كااليی ضروري است و با باال رفتن درامد تغيير چندانی در مصرف حاصل نمی -1

پرداختی  ي كنند. فقط در صورتی كه يارانهاي استفاده میهاي هزينهپرداختی به نان تمامی دهك

تواند نماينده دهك هزينه/ میبه نان بر حسب محل سکونت تغيير نمايد، )جغرافياي محل سکونت 

 توان پرداخت يارانه نان را هدفمند كرد.میدرامد خانوار باشد( 
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گندم و آرد گندم تاكنون به خانوارهاي روستايی و خانوارهاي ساكن در مناطق شهري زير  ي يارانه -2

رسد پرداخت آن در مناطق روستايی و براي خانوارهاي هزار خانوار تعلق گرفته كه به نظر می 20

 هاي باال قابليت بهبود دارد. دهك

مصرف افزايش و با كاهش برنج ايرانی يك كاالي لوكس است و با باالرفتن دهك هزينه  -3

ر با تي باال برنج ايرانی مرغوبهادهك با توجه به اين كه در .درامد)هزينه( مصرف كاهش يافته است

ليل اختالف رود. در مناطق روستايی به دشود، هزينه نيز مضاعف باالتر میقيمت باالتر خريداري می

 هاي پايين و باال بيشتر است.ين دهكهاي پايين و باال، تفاوت مصرف بدر قدرت خريد بين دهك

)هزينه( مصرف آن كاهش  برنج خارجی در مناطق شهري يك كاالي پست است. با افزايش درامد -4

يافته است. ولی در مناطق روستايی همچنان يك كاالي لوكس است كه با افزايش درامد افزايش 

 مصرف دارند. 

دارد و با باال رفتن دهك خانوار مصرف نيز  شير در مناطق شهري و روستايی حکم كاالي لوكس را -5

رسد كه با وجود خانوارهايی كه احشام دارند، توزيع میيابد. در مناطق روستايی به نظر افزايش می

 هاي مختلف بهتر باشد، ولی اين گونه نيست.مصرف شير در دهك

ضروري است. مصرف آن با تغيير كاالهاي روغن نباتی در مناطق شهري يك كاالي عادي و از دسته  -6

سطح درامد خانوار تغيير محسوسی ندارد. ولی در مناطق روستايی يك كاالي عادي و از دسته 

 لوكس است و با افزايش سطح درامد خانوار افزايش يافته است.كاالهاي 

 است.ن دهك خانوار افزايش يافته تو هم در مناطق روستاي با باال رف شکر هم در مناطق شهري -7

با باالتر رفتن دهك خانوار تعداد بنزين به دليل رابطه مستقيم با خودرو يك كاالي لوكس است.  -8

 بنزين نيز باالتر است. ي يابد و در نتيجه هزينهدر اختيار خانوار نيز افزايش میخودرو 

از هاي بااليی از كاالهاي جايگزين نفت سفيد و گاز مايع همچون برق و گدر مناطق شهري دهك -9

نفت سفيد و گاز مايع  ي كنند و در نتيجه هزينهلوله كشی براي وسايل حرارتی و مشابه استفاده می

  هاي باالتر، كمتر است و اين دو كاال در مناطق شهري كاالي پست هستند و در نتيجه يارانهدر دهك

اين طق روستايی رسد. در مناهاي پايين میاختصاص يافته به نفت سفيد بيشتر به خانوارهاي دهك

ها با افزايش درامد تغيير رسند و مصرف آنهاي اخير كاالي ضروري به نظر میدو كاال در سال

 دهد.میزيادي نشان ن

آب لوله كشی در مناطق شهري كااليی ضروري است و با تغيير سطح درامد مصرف آن تغيير زيادي  -10

ديگري  مصارفرسد آب لوله كشی براي میبه جز براي خانوارهاي دهك دهم كه به نظر  ،نشان نداده

شود. در مناطق روستايی كااليی لوكس است و با افزايش سطح درامد مصرف آب لوله مینيز استفاده 

 كشی بيشتر شده است.

هاي در نظر گرفته شده وزارت بهداشت و داروهاي تنظيم خانواده بستگی به سياست ي هزينه -11

 اي زيادي است.از اينرو داراي نوسانات هزينه ،ي مصوب آن داشته استدرمان و مقدار بودجه
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-ضروري است و خانوار داراي فرد با بيماري خاص، تالش می بيماران خاصبراي  داروهر چند تهيه  -12

-كند از هر طريقی هزينه اين دارو را پرداخت نمايد، ولی نتايج طرح هزينه و درامد خانوار نشان می

داروهاي با درخصوص شده است.  تهيهدرامدي باال  هايدهك بيشتر توسط دهد كه اين نوع دارو

 آن نيز افزايش يافته است ولی داروهاي بدون يدستور پزشك با افزايش سطح درامدي خانوار، هزينه

  .اي مختلف تقريبا يکسان استدستور پزشك حالت كاالي ضروري داشته و در سطوح هزينه

هاي قبل دارد و در يك سطح افزايش هزينه نسبت به سال 99داروهاي بدون دستور پزشك در سال  -13

دليل افزايش قيمت  كه شايد به شتهداها افزايش زيادي نسبت به ساير دهك 10و  9هاي دهك

 باشد. نظاير آنخارجی و ( هايهاي )مولتی ويتامينمکمل

مورد هزينه  مناطق شهري در در ،اي استحمل و نقل سليقه ي كه انتخاب وسيله با توجه به اين -14

توان اظهار نظر نمود و عليرغم تصور بعضی يك كاالي پست نيست كه با میبليط قطار به طور قطع ن

رسد افزايش قيمت در طول زمان در مناطق روستايی به نظر می امدي كاهش يابد.افزايش سطح در

 هاي بااليی قابل مشاهده باشد. شده اين قلم  تنها در سبد خانوارهاي دهك بسب

هاي باالتر مورد كاالي لوكس بوده و توسط دهكبندي طبقهدر ، مسافرتبراي هواپيما استفاده از  -15

هاي استفاده از تعداد دهك بليط هواپيماگيرد. ضمن اين كه با آزاد سازي قيمت استفاده قرار می

هاي ميانی هم اين هزينه مشاهده در مناطق شهري در دهك كننده در طی دوره كاسته شده است.

هاي اداري كاركنان بخش عمومی و خصوصی موريتأشود كه ممکن است علت آن ضرورت يا ممی

 باشد.

 

 


