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 قدمه: م

هزینه ها و درآمدهاي خانوار و روند تغییرات آنها  ساختارمی توان به  آمارگیري از هزینه و درآمد خانوار  اجراي طرح   با
ــه و درهمچنین ا  .پی برد ــب هزین ــع آن، شناخت الگوي مصرف خانوارها، آمکان بررسی ترکی ــونگی توزی ــد و چگ م
ــات، تعیین   ــابرابري امکانـ ــورد نـ ــه در مـ ضریب اهمیت هر کاال در سبد مصرفی خانوارها، تعیین خط فقر و مطالعـ

ائه ارنتایج این طرح، تصویري از سطح رفاه خانوارها و وضع اقتصادي آنها    .میسر می گردد  مـد و تسهیالت خانوارهاآدر
 می دهد. 

ال آطرح آمارگیري هزینه و در ال    1342مد خانوار از ـس تایی و از ـس ــــهري   1347در مناطق روـس اجرا در مناطق ـش
هدف کلی این طرح،   .عالوه بر هزینه هاي خانوار، اطالعات درآمد نیز گردآوري می شود  1353و از سال  گردیده است

ــاالـنه مـیانگین هزیـنه ـهاي ـکل، هزیـنه ـه اي خوراکی، هزیـنه ـهاي غیرخوراکی و درآـمد ـخانوارـها و نیز برآورد  برآورد سـ
دیگر این طرح از جمله مهمترین اهداف    .روـستایی می باـشد و    تغییرات ـساالنه این میانگین ها در ـسطح مناطق ـشهري

خانوار، تعیین ـسهم را می توان ـشناـسایی الگوي مـصرفی خانوارها، تعیین ـضرایب اهمیت کاالها و خدمات مورد مـصرف  
ـــبات ملی، تعیین دـهک ـهاي درآـمدي و  ــتـفاده در مـحاسـ هزیـنه ـهاي مختلف در هزیـنه ـکل ـخانوارـها، ـبه منظور اسـ

   .همچنین بررسی توزیع درآمد و محاسبه ضریب جینی برشمرد
ــعیت هزینه و درآمد خانوارهاي  ــی از وض ــتان تهران، با تدوین گزارش ــازمان مدیریت و برنامه ریزي اس ــهري و س ش

 ساختارور، تالش نموده تا تصویري روشن از شو مقایسه آن با کل ک  1400الی    1395سالهاي  طی روستایی استان در  
کاالهاي خوراکی و غیرخوراکی در ـسبد اقالم  در این گزارش ـسهم  .بودجه خانوار اـستان و روند تغییرات آن ارائه نماید 

رفی خانوارها تایی،  ، به تفکیک  مـص هري و روـس ده   به همراهـش ان داده ـش الهاي فوق نـش له ـس میزان تغییرات آنها در فاـص
تفاده کننده از لوازم عمده زندگی خانوار و توزیع    همچنین .اـست تفاده کننده  نمونه هايتوزیع خانوارهاي نمونه اـس اـس

  .ایی مورد بررسی قرار می گیردمتوسط درآمد ساالنه خانوار شهري و روست ،و در انتها، از تسهیالت عمده مسکن
ضــمن ســپاســگزاري از زحمات دســت اندرکاران، موجب امتنان خواهد بود که با ارائه نقطه نظرات اصــالحی خود،  

  .ما را در تدوین و ارتقاء کیفی گزارشات آتی یاري فرمائید 
 
 
 
 

 
 
 



۲ 
 

 خانوارهاي شهري و روستایی زینهه متوسط کل  -الف

ماره   نمودارهمانطور که   هري   1ـش ط هزینه خانوار ـش ان می دهد، مقادیر متوـس ور  نـش تان تهران و کل کـش در طی اـس
الهاي  ت  1400الی    1395ـس لی که   از روندي نمایی برخوردار اـس مقادیر  نهفته بودن تورم ریالی در  این روند،  دلیل اـص

رـشد متوـسط  مقدار  .تغییر می کند متناـسب با آن  وار هم می باـشد که با رـشد قیمتها، مقادیر متوـسط هزینه خان  هزینه
درـصد بوده که  این میزان   8/15  رقم  1395نـسبت به ـسال   1396در ـسال  تهران  هزینه متوـسط خانوار ـشهري اـستان 

د  ال  در ،رـش ال   1400 ـس تدرصـد    9/43  به رقم  1399نسـبت به ـس ط  .افزایش یافته اـس د متوـس از طرفی میزان رـش
د متوـسط هزینه هاي غیرخوراکی خانوار ـشهري  و  هزینه هاي خوراکی   تان دخانی و رـش ال   ،اـس نـسبت به 1396  در ـس

نـسبت   1400 در ـسال  این میزان رـشد متوـسط هزینه ، درـصد بوده که    3/15درـصد و    8/17ارقام    به ترتیب  ،ـسال قبل
   .است رسیدهدرصد  4/41درصد و  8/53 ترتیب به مقادیر به 1399به سال 

و هزینه هاي غیر خوراکی در فاـصله ـسالهاي   دخانیو  خانوار ـشهري به هزینه هاي خوراکی    مقایـسه تفکیک هزینه کل
مشـخص می باشـد، روند تغییر سـهم هزینه   2همانطور که در جدول شـماره   .قابل توجه می باشـد   1400الی    1395

در طی  سالهاي فوق الذکر صعودي و روند تغییر سهم هزینه هاي خانوار،  هاي خوراکی و دخانی از متوسط کل هزینه  
ســال در  نســهم هزینه هاي خوراکی ودخانی از کل هزینه هاي خانوار شــهري اســتا .هاي غیر خوراکی نزولی اســت

ال   2/18معادل    1395 ت که در ـس د بوده اـس هم هزینه هاي   1/21به    1400درـص د افزایش یافته ، درحالیکه ـس درـص
د به    8/81غیرخوراکی از   ت  9/78درـص د کاهش یافته اـس ور نیز  .درـص هري کل کـش عیت براي خانوار ـش ابه این وـض مـش

هم هزینه هاي خوراکی و دخانی از  ادق اـست، بطوریکه ـس د   4/23ـص هم هزینه   7/26به   درـص د افزایش یافته و ـس درـص
 .درصد کاهش یافته است 3/73درصد به  6/76هاي غیرخوراکی از 

روند تغییرات مقادیر متوســط هزینه خانوار روســتایی نیز از نمودار ، می توان دریافت که    2شــماره   نموداربا مالحظه  
هزار ریال بوده    199959مقدار    1395متوـسط کل هزینه خانوار روـستایی اـستان تهران در ـسال   .نمایی برخوردار اـست

ال  یده اـست    768901به رقم    1400که در ـس د  .هزار ریال رـس درـصدي مقدار متوـسط هزینه   9/20به این ترتیب رـش
ال   ال قبل  1396خانوار در ـس بت به ـس د به    ،نـس ال   5/48میزان رـش د در ـس بت ب  1400درـص ال نـس افزایش   1399ه ـس

ت ط هزینه هاي غیرخوراکی خانوار همچنین    .یافته اـس د متوـس ط هزینه هاي خوراکی دخانی و رـش د متوـس میزان رـش
ال   تان در ـس تایی اـس ال    1396روـس بت به ـس د و    8/44به ترتیب    1395نـس ال   3/13درـص د بوده که در ـس   1400درـص

ال  بت به ـس د و    7/51ارقام    به  1399نـس د   1/47درـص ت  درـص ه این ارقام حائز این نکته نیز می  .تغییر یافته اـس مقایـس
ط هزینه هاي غیر خوراکی   د متوـس د که میزان رـش تانباـش تایی اـس د  ،خانوار روـس با اختالف چشـمگیري باالتر از رـش

  .قرار داردنسبت به سال قبل  1400استان، در سال خانوار روستایی هزینه هاي خوراکی و دخانی 
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 ( هزار ریال)                                             خانوارهاي شهري                                                                                                                 متوسط هزینه  -1جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 عنوان

استان 
 تهران

 1376905 957016 727174 584676 479949 414641 متوسط کل هزینه
 290651 188937 131097 110125 88957 75509 متوسط هزینه هاي خوراکی ودخانی

 1086254 768079 596077 474551 390992 339132 متوسط هزینه هاي غیرخوراکی

 کشور

 925017 621392 474379 393227 329525 284821 متوسط کل هزینه
 246537 161094 117529 94505 76750 66636 متوسط هزینه هاي خوراکی ودخانی

 678480 460298 ۳۵۶۸۵۰ ۲۹۸۷۲۲ ۲۵۲۷۷۵ ۲۱۸۱۸۵ متوسط هزینه هاي غیرخوراکی

 

 ( درصد)                                                                                                                                      توزیع  هزینه هاي خانوارهاي شهري            -2جدول  

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 عنوان

استان 
 تهران

 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 متوسط کل هزینه

 21/1 19/7 18/0 18/8 18/5 18/2 هزینه هاي خوراکی ودخانیمتوسط 

 78/9 80/3 82/0 81/2 81/5 81/8 متوسط هزینه هاي غیرخوراکی

 کشور

 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 متوسط کل هزینه

 26/7 25/9 24/8 24/0 23/3 23/4 متوسط هزینه هاي خوراکی ودخانی

 73/3 74/1 75/2 76/0 76/7 76/6 غیرخوراکیمتوسط هزینه هاي 

 

 ) هزارریال خانوارهاي شهري                   (متوسط هزینه  -1نمودار 
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 ( هزار ریال)                                          خانوارهاي روستایی                                                                                                             متوسط هزینه  -3جدول  

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 عنوان

استان 
 تهران

 768901 517694 351906 277970 241778 199959 متوسط کل هزینه

 238714 157357 113222 81801 70064 48394 متوسط هزینه هاي خوراکی ودخانی

 530187 360337 238684 196169 171714 151565 غیرخوراکیمتوسط هزینه هاي 

 کشور

 519119 340679 261006 214472 178670 156907 متوسط کل هزینه

 207034 136442 102664 80246 66504 59769 متوسط هزینه هاي خوراکی ودخانی

 312085 204237 158342 134226 112166 97138 متوسط هزینه هاي غیرخوراکی

 

 ( درصد)                                                           توزیع   هزینه هاي خانوارهاي روستایی                                                                                            -4جدول  

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 عنوان

استان 
 تهران

 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 متوسط کل هزینه

 31/0 30/4 32/2 29/4 29/0 24/2 متوسط هزینه هاي خوراکی ودخانی

 69/0 69/6 67/8 70/6 71/0 75/8 متوسط هزینه هاي غیرخوراکی

 کشور

 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 متوسط کل هزینه

 39/9 40/1 39/3 37/4 37/2 38/1 خوراکی ودخانیمتوسط هزینه هاي 

 60/1 59/9 60/7 62/6 62/8 61/9 متوسط هزینه هاي غیرخوراکی

 

 ) هزارریال (                    روستاییخانوارهاي متوسط هزینه  -2نمودار 
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 هاي خوراکی و دخانی خانوار زینهه  -ب

ال  ط هزینه    1400در ـس تان تهران  متوـس هري اـس ت که    290651خوراکی و دخانی یک خانوار ـش هزار ریال بوده اـس
این در حالی است که متوسط هزینه خوراکی و دخانی  .درصد افزایش یافته است  8/53معادل    1399نسبت به سال 

ال  ور در ـس بت   ،هزار ریال  246537با رقم    1400خانوار کـش ال  نـس د ،  1399به ـس د    0/53  ي معادلرـش ته  درـص داـش
   .است

پایین تر از نقاط ـشهري   1400در ـسال   ،اـستان تهراناز طرفی میزان رـشد هزینه خوراکی و دخانی خانوار روـستایی  
همچنین  .هزار ریال رسـیده اسـت  238714به رقم    ،  1399درصـد نسـبت به سـال   7/51  افزایشو با بوده  اسـتان 

هزار ریال را   207034رقم    ،درصد   7/51با همان میزان رشد ،  دخانی روـستایی کشور  متوـسط هزینه هاي خوراکی و
  .به اختصاص داده است

به   "گوشــت"و    "ها  میوه ها و ســبزي" گروه هايدر بین اقالم هزینه اي خوراکی و دخانی شــهري اســتان تهران،  
د و    1/20ترتیب با   هم را    6/19درـص ترین ـس د بیـش هري درـص ال از کل هزینه هاي خوراکی و دخانی خانوار ـش در ـس

آرد، "و    "گوشت"  گروه هاي، ي کل کشور  این در حالی اـست که براي خانوار شهر .به خود اختـصاص داده اند   1400
  .بیشترین سهم را دارا می باشند  ،درصد  8/19درصد و  21به ترتیب با  "هاي آنرشته، غالت، نان و فراورده

 7/21به ترتیب با    "گوـشت"و     "ها  میوه ها و ـسبزي" گروه هايبراي خانوار روـستایی اـستان تهران،    1400در ـسال 
د و   هم را از مجموع هزینه خوراکی و دخانی دارا بوده اند   8/19درـص ترین ـس د، بیـش تایی  .درـص براي خانوارهاي روـس

ور،   ته، غالت، نان و فراورده" گروه هايکل کـش ت"و    "هاي آنآرد، رـش هم هاي    "گوـش د و   9/21به ترتیب با ـس درـص
  .باشند حائز بیشترین سهم هزینه از کل هزینه هاي خوراکی و دخانی می  ،درصد  8/20

ـــماره  ــهم هر ـیک از اقالم هزیـنه خوراکی    تتغییرا  18الی    10نمودار ـهاي شـ از ـکل هزیـنه خوراکی و  دـخانی  و سـ
الی   1395خانوارهاي ـشهري کـشور، ـشهري اـستان تهران، روـستاي کـشور و روـستایی اـستان در بین ـسالهاي دخانی  

  .د نحاوي نکات قابل توجهی می باش را نشان می دهد که هر یک از این نمودار ها  1400
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ــهم هزیـنه   ـــته، غالت، نان و فراورده"سـ خانوارهاي براي  از مجموع هزیـنه هاي خوراکی و دخانی  "هاي آنآرد، رشـ
نکه نمودار مقدار این آروندي نزولی دارد، ضـمن   1399الی    1396در فاصـله سـالهاي ،   اسـتان  و روسـتاییشـهري 

  .باالتر از سه رده دیگر قرار دارد ،در جامعه روستایی کشور ،سهم
 ) درصد (       خانواراز کل هزینه هاي خوراکی و دخانی   آرد، رشته، غالت، نان و فرآورده هاي آنسهم هزینه  -10نمودار 

 
خانوار روـستایی اـستان تهران نـسبت به ـسه رده دیگر، کمترین ـسهم هزینه   1400تا    1395 ـسالهاي    در فاـصله زمانی

د   از مجموع هزینه هاي خوراکی دخانی  گوـشت تان ـضمن آنکه   .را دارا می باـش ـسهم هزینه گوـشت خانوار ـشهري اـس
 از سایر رده ها قرار دارد. پایین تر  1400در سال 

 ( درصد)                           خانوار   هزینه هاي خوراکی و دخانیاز کل  گوشتسهم هزینه   -11نمودار 

 
ــهم هزینه   ــیر و فرآورد هاي آن و تخم پرند گان "نمودار تغییرات سـ از مجموع هزینه هاي خوراکی  و دخانی   "شـ

الهاي  له ـس تان تهران در فاـص تایی اـس ال   1400الی    1395خانوارهاي روـس باالتر از نمودار   )  1398و    1396(بجز ـس
پایین تر   ،همچنین تغییرات این سهم هزینه اي  براي خانوار روستایی کل کشور  .مشابه براي سه رده دیگر قرار دارد

  .خانوار شهري کشور، شهري استان و روستایی استان می باشد یعنی  ،از رده هاي دیگر مورد بررسی
 ) درصد (          از کل هزینه هاي خوراکی و دخانی خانوار  هاي آن و تخم پرندگانیر و فراوردهش سهم هزینه  -12نمودار 
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۷ 
 

ــهم هزیـنه  در مجموع رده ـهاي مورد   ،از مجموع هزیـنه ـهاي خوراکی  و دـخانی ـخانوارـها  "ـها ـها و چربی روغن "سـ
ی  ور)  بررـس تایی کـش له زمانی فوق الذکر( بجز خانوار روـس ت  ،در فاـص ته اـس من .روندي نزولی داـش هم آ ـض نکه این ـس

ور باالتر از  تایی کل کـش هم براي خانوار روـس ایر رده ها مقادیر ـس هري در خانوار   این درحالی اـست که  .قرار داردـس  ـش
  .مقادیر مشابه براي سایر رده ها می باشد  پایین تر ازمقدار این سهم  ،استان تهران

 ( درصد)                  خانواراز کل هزینه هاي خوراکی و دخانی  هاها و چربیروغنسهم هزینه  - 13نمودار 

 
 .دارددر تمامی رده ها ســـیر صـــعودي    ،از کل هزینه هاي خوراکی دخانی   "ها  میوه ها و ســـبزي"ســـهم هزینه  

 ر از نمودار سایر رده ها قرار دارد. باالت ،خانوار روستایی استان تهراننمودار سهم هزینه همچنین 
 ) درصد (خانوار                  از کل هزینه هاي خوراکی و دخانی  ها ها و سبزيمیوهسهم هزینه  -14نمودار 

 
الهاي    "خـشکبار و حبوب"قادیر ـسهم هزینه  م له ـس   1398روندي نزولی داـشته و در ـسال   1398الی    1396در فاـص

همچنین مقدار این ـسهم براي   .ادامه داده اـست   1400به حداقل خود رـسیده وـسپس  ـسیر ـصعودي خود را تا ـسال  
  .خانوار شهري کشور باالترین مقدار و در خانوار روستایی استان تهران پایین مقدار را به خود اختصاص داده است

 ) درصد  (خانوار                       از کل هزینه هاي خوراکی و دخانی   خشکبار و حبوبسهم هزینه  -15نمودار 
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۸ 
 

هم هزینه  مقدار   یرینی "ـس کر، ـش ال    "ها، چاي، قهوه و کاکائوقند، ـش تان در ـس تایی اـس پایین تر از   1400خانوار روـس
 . قرار داردبراي سایر رده ها  سهم مشابهمقادیر 

 ) درصد  (خانوار     از کل هزینه هاي خوراکی و دخانی   ها، چاي، قهوه و کاکائوقند، شکر، شیرینیسهم هزینه  - 16نمودار 

 
باالتر از رده    1398تا ـسال    خانوار روـستایی اـستان تهران  "ادویه ها، چاـشنیها و ـسایر ترکیبات خوراکی "ـسهم هزینه  

  است. داشته هاي دیگر قرار 
 ) درصد(خانوار          از کل هزینه هاي خوراکی و دخانی هاي خوراکیها و سایر ترکیبها، چاشنیادویهسهم هزینه  -17نمودار 

 
هم هزینه   تان تهران به لحاظ ـس هري اـس ابه ها و غذاهاي آماده و دخانیات"خانوار هاي ـش بت   "نوـش هم باالتري نـس مقادیر ـس

 .سایر رده هاي مورد بررسی به خود اختصاص داده اند  براي به همان سهم
 ) درصد  (خانوار از کل هزینه هاي خوراکی و دخانی   هاها، غذاهاي آماده و دخانیوشابهن سهم هزینه  -18نمودار 
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۹ 
 

 (درصد)                   خانوار شهري استان تهران                                                    خوراکی و دخانی سهم هزینه ها از مجموع هزینه هاي خالص    -5جدول  
 1400 1399 1398 1397 1396 1395 قالم هزینه ا

 100/00 100/00 100/00 100/00 100/00 100/00 جمع

 19/05 17/25 17/46 18/96 22/09 20/51 رشته، غالت، نان و فرآورده هاي آن آرد، 
 1/18 1/57 1/36 1/01 1/16 1/27 آرد و رشته

 11/99 9/66 9/35 11/31 13/68 11/35 غالت 
 4/63 4/79 5/55 5/51 6/25 7/01 انواع نان 

 1/25 1/23 1/19 1/13 1/00 0/88 بیسکویت، کیک و ویفر 

 19/58 20/84 20/05 20/14 20/07 22/07 گوشت
 10/68 11/91 11/47 11/04 11/53 12/57 گوشت دام 

 6/89 6/74 6/55 6/82 6/08 6/74 گوشت پرندگان 
 2/00 2/19 2/04 2/28 2/47 2/76 گوشت حیوانات دریایی

 12/24 12/90 13/02 12/75 12/24 12/69 شیر و فرآورد هاي آن و تخم پرند گان 
 2/80 3/22 3/84 3/86 3/54 3/96 انواع شیر 

 7/63 7/77 7/68 7/18 7/27 7/40 فرآورده هاي شیري 
 1/82 1/91 1/50 1/72 1/43 1/34 انواع تخم پرندگان 

 2/33 2/42 2/31 2/56 2/84 3/01 روغنها و چربیها 
 0/17 0/11 0/03 0/07 0/14 0/07 روغن ها و چربی هاي حیوانی 

 2/16 2/31 2/28 2/49 2/69 2/94 نباتیروغن هاي  

 20/06 19/95 21/46 20/31 17/00 17/14 میوه ها و سبزیها 
 9/90 10/39 9/97 10/44 8/76 9/65 انواع میوه 

 10/08 9/46 11/43 9/82 8/16 7/42 انواع سبزي 
 0/08 0/10 0/06 0/05 0/08 0/07 میوه ها و سبزي هاي آماده(براي مصرف در منزل) 

 5/86 6/22 4/58 4/67 5/31 5/35 خشکبار و حبوبات 
 3/54 3/74 3/38 3/50 3/72 3/83 خشکبار 
 2/32 2/48 1/20 1/17 1/59 1/51 حبوبات

 8/12 8/64 7/14 7/47 7/75 7/08 قند و شکر، شیرینیها، چاي، قهوه و کاکائو 
 1/35 1/39 1/27 1/09 1/26 1/33 قند و شکر 

 3/89 4/02 3/14 4/11 4/24 3/89 مرباها انواع شیرینی ها و  
 2/88 3/23 2/73 2/26 2/26 1/86 چاي، قهوه و کاکائو 

 3/74 3/71 3/95 3/67 3/49 3/24 ادویه ها، چاشنیها و سایر ترکیبات خوراکی 
 1/07 1/07 0/92 0/75 0/82 0/79 انواع ادویه 

 2/66 2/64 3/02 2/92 2/67 2/46 چاشنی ها و سایر ترکیبات خوراکی

 9/04 8/07 10/04 9/47 9/20 8/90 نوشابه ها و غذاهاي آماده و دخانیات 
 2/37 2/45 2/19 2/14 2/50 2/04 انواع نوشابه 

 4/39 2/86 5/25 4/76 4/69 5/06 غذاهاي آماده و تنقالت
 2/27 2/76 2/60 2/57 2/01 1/81 دخانیات 



۱۰ 
 

 (درصد)                                                                      کل کشور         سهم هزینه ها از مجموع هزینه هاي خالص خوراکی و دخانی خانوار شهري    -6جدول  
 1400 1399 1398 1397 1396 1395 قالم هزینه ا

 100/00 100/00 100/00 100/00 100/00 100/00 جمع

 19/83 20/67 19/34 20/11 22/07 21/88 رشته، غالت، نان و فرآورده هاي آن آرد، 
 1/26 1/53 1/38 1/10 1/19 1/29 آرد و رشته

 12/36 12/29 10/32 11/01 12/15 11/02 غالت 
 5/08 5/80 6/46 6/86 7/72 8/62 انواع نان 

 1/13 1/05 1/17 1/13 1/01 0/96 بیسکویت، کیک و ویفر 

 20/96 21/34 21/59 20/81 20/44 21/13 گوشت
 11/31 11/68 12/07 11/36 11/28 11/24 گوشت دام 

 7/41 7/38 7/04 7/05 6/45 6/99 گوشت پرندگان 
 2/24 2/29 2/49 2/39 2/71 2/90 گوشت حیوانات دریایی

 10/83 10/89 10/76 10/91 10/73 11/14 شیر و فرآورد هاي آن و تخم پرند گان 
 2/37 2/56 2/81 2/88 2/75 2/99 انواع شیر 

 6/33 6/13 6/22 5/98 6/18 6/49 فرآورده هاي شیري 
 2/12 2/20 1/74 2/04 1/80 1/65 انواع تخم پرندگان 

 3/07 3/29 3/31 3/30 3/34 3/57 روغنها و چربیها 
 0/29 0/29 0/24 0/26 0/29 0/25 روغن ها و چربی هاي حیوانی 

 2/79 2/99 3/07 3/04 3/04 3/32 نباتیروغن هاي  

 19/30 18/85 19/57 18/66 16/91 17/02 میوه ها و سبزیها 
 9/08 9/34 8/58 9/09 8/12 8/95 انواع میوه 

 10/13 9/39 10/90 9/48 8/70 7/99 انواع سبزي 
 0/09 0/12 0/09 0/10 0/09 0/08 میوه ها و سبزي هاي آماده(براي مصرف در منزل) 

 6/54 6/51 5/11 5/44 6/47 6/01 خشکبار و حبوبات 
 3/56 3/58 3/20 3/43 4/03 3/79 خشکبار 
 2/98 2/93 1/91 2/01 2/44 2/23 حبوبات

 8/51 8/42 8/06 7/71 7/96 7/76 قند و شکر، شیرینیها، چاي، قهوه و کاکائو 
 1/97 1/92 1/82 1/52 1/66 1/83 قند و شکر 

 3/61 3/34 3/29 3/86 4/01 3/69 مرباها انواع شیرینی ها و  
 2/93 3/17 2/96 2/34 2/29 2/24 چاي، قهوه و کاکائو 

 3/67 3/58 3/94 3/91 3/42 3/32 ادویه ها، چاشنیها و سایر ترکیبات خوراکی 
 1/19 1/23 1/10 1/03 1/09 1/02 انواع ادویه 

 2/49 2/35 2/84 2/88 2/33 2/29 چاشنی ها و سایر ترکیبات خوراکی

 7/29 6/46 8/31 9/14 8/65 8/17 نوشابه ها و غذاهاي آماده و دخانیات 
 2/23 2/09 2/11 2/19 2/33 2/27 انواع نوشابه 

 3/17 2/16 3/60 4/46 4/31 4/00 غذاهاي آماده و تنقالت
 1/89 2/20 2/59 2/50 2/01 1/90 دخانیات 



۱۱ 
 

 خالص  خوراکی و دخانی خانوار روستایی استان تهران                                                                    (درصد)سهم هزینه ها از مجموع هزینه هاي   -7جدول  
 1400 1399 1398 1397 1396 1395 قالم هزینه ا

 100/00 100/00 100/00 100/00 100/00 100/00 جمع

 19/31 19/30 20/09 21/38 24/50 24/53 آرد، رشته، غالت، نان و فرآورده هاي آن 
 1/61 1/76 1/71 1/27 1/59 1/80 آرد و رشته

 10/24 10/37 10/23 11/05 13/07 10/86 غالت 
 6/32 6/09 6/91 7/93 8/90 11/38 انواع نان 

 1/14 1/07 1/23 1/14 0/95 0/48 بیسکویت، کیک و ویفر 

 19/81 19/06 19/20 19/83 19/46 21/30 گوشت
 10/09 9/58 10/15 9/47 10/22 9/45 گوشت دام 

 8/50 8/07 7/79 9/07 7/81 10/25 گوشت پرندگان 
 1/21 1/41 1/27 1/29 1/43 1/60 گوشت حیوانات دریایی

 13/37 14/25 12/50 13/27 13/10 12/54 شیر و فرآورد هاي آن و تخم پرند گان 
 2/56 3/05 2/81 3/05 3/03 2/92 انواع شیر 

 8/58 8/92 7/97 7/98 8/19 7/73 فرآورده هاي شیري 
 2/23 2/29 1/72 2/24 1/88 1/89 انواع تخم پرندگان 

 2/92 3/35 2/98 3/16 3/77 4/16 روغنها و چربیها 
 0/01 0/16 0/03 0/10 0/13 0/18 روغن ها و چربی هاي حیوانی 

 2/91 3/19 2/95 3/06 3/63 3/99 روغن هاي نباتی

 21/74 21/85 22/82 20/85 17/40 15/46 میوه ها و سبزیها 
 9/48 10/45 9/43 9/01 8/29 7/05 انواع میوه 

 12/22 11/39 13/36 11/84 9/06 8/40 انواع سبزي 
 0/03 0/01 0/02 0/01 0/04 0/01 میوه ها و سبزي هاي آماده(براي مصرف در منزل) 

 5/60 5/21 4/07 3/48 3/91 4/25 خشکبار و حبوبات 
 2/79 2/83 2/29 2/14 2/13 2/34 خشکبار 
 2/81 2/37 1/78 1/34 1/77 1/91 حبوبات

 7/37 7/92 7/13 7/50 7/21 7/89 قند و شکر، شیرینیها، چاي، قهوه و کاکائو 
 1/78 1/67 1/66 1/45 1/53 1/95 قند و شکر 

 2/71 3/07 2/46 3/18 3/09 3/13 انواع شیرینی ها و مرباها 
 2/87 3/18 3/01 2/86 2/59 2/81 چاي، قهوه و کاکائو 

 3/73 3/55 4/47 4/12 4/08 4/34 ادویه ها، چاشنیها و سایر ترکیبات خوراکی 
 0/86 0/97 0/93 0/75 0/77 0/80 انواع ادویه 

 2/87 2/58 3/53 3/37 3/31 3/54 چاشنی ها و سایر ترکیبات خوراکی

 6/16 5/53 6/75 6/40 6/58 5/53 غذاهاي آماده و دخانیات نوشابه ها و 
 2/50 1/95 2/20 2/16 2/73 1/84 انواع نوشابه 

 0/86 0/72 1/30 1/09 1/37 0/77 غذاهاي آماده و تنقالت
 2/80 2/86 3/25 3/15 2/49 2/92 دخانیات 



۱۲ 
 

 (درصد)                                                                      کل کشور         سهم هزینه ها از مجموع هزینه هاي خالص خوراکی و دخانی خانوار روستایی  -8جدول 
 1400 1399 1398 1397 1396 1395 قالم هزینه ا

 100/00 100/00 100/00 100/00 100/00 100/00 جمع

 21/88 24/58 22/07 23/71 25/21 25/45 آرد، رشته، غالت، نان و فرآورده هاي آن 
 2/38 2/56 2/59 2/53 2/84 3/13 آرد و رشته

 12/87 14/57 11/20 12/25 12/34 11/31 غالت 
 5/70 6/63 7/33 8/01 9/19 10/17 انواع نان 

 0/92 0/82 0/95 0/91 0/84 0/84 بیسکویت، کیک و ویفر 

 20/75 20/70 21/82 21/07 20/84 20/47 گوشت
 10/41 10/24 11/19 10/62 10/68 10/21 گوشت دام 

 8/78 8/76 8/70 8/64 8/19 8/20 گوشت پرندگان 
 1/56 1/71 1/92 1/81 1/98 2/05 گوشت حیوانات دریایی

 10/28 10/04 9/82 9/92 10/15 10/36 شیر و فرآورد هاي آن و تخم پرند گان 
 2/74 3/01 3/19 3/18 3/36 3/72 انواع شیر 

 5/02 4/52 4/61 4/39 4/62 4/65 فرآورده هاي شیري 
 2/52 2/51 2/02 2/35 2/17 1/99 انواع تخم پرندگان 

 3/95 4/23 4/19 4/14 4/03 4/26 روغنها و چربیها 
 0/25 0/26 0/25 0/23 0/31 0/32 روغن ها و چربی هاي حیوانی 

 3/70 3/97 3/95 3/91 3/72 3/94 نباتیروغن هاي  

 17/83 17/00 17/93 16/76 15/78 15/45 میوه ها و سبزیها 
 7/41 7/34 6/66 6/89 6/56 6/93 انواع میوه 

 10/36 9/60 11/20 9/79 9/14 8/46 انواع سبزي 
 0/06 0/06 0/07 0/08 0/07 0/07 میوه ها و سبزي هاي آماده(براي مصرف در منزل) 

 6/43 5/49 4/50 4/97 5/68 5/69 خشکبار و حبوبات 
 2/97 2/43 2/14 2/39 2/70 2/82 خشکبار 
 3/47 3/06 2/36 2/58 2/98 2/86 حبوبات

 9/45 9/00 8/86 8/09 8/07 8/41 قند و شکر، شیرینیها، چاي، قهوه و کاکائو 
 3/18 3/05 3/06 2/54 2/75 2/95 قند و شکر 

 2/78 2/38 2/40 2/82 2/72 2/70 مرباها انواع شیرینی ها و  
 3/50 3/57 3/40 2/73 2/60 2/77 چاي، قهوه و کاکائو 

 3/70 3/33 3/91 4/01 3/38 3/41 ادویه ها، چاشنیها و سایر ترکیبات خوراکی 
 1/20 1/11 1/09 1/08 1/15 1/16 انواع ادویه 

 2/49 2/22 2/83 2/92 2/23 2/25 چاشنی ها و سایر ترکیبات خوراکی

 5/73 5/62 6/89 7/33 6/86 6/50 نوشابه ها و غذاهاي آماده و دخانیات 
 2/12 1/94 2/01 2/03 2/15 2/13 انواع نوشابه 

 1/21 1/00 1/65 1/71 2/11 1/74 غذاهاي آماده و تنقالت
 2/41 2/68 3/23 3/60 2/60 2/63 دخانیات 



۱۳ 
 

 ) هزارریال (                              ها خانوار  متوسط هزینه هاي خوراکی و دخانی  -3نمودار 
 

 
 ) درصد (             1400سال    :سهم  انواع هزینه هاي خوراکی و دخانی  از کل هزینه هاي خوراکی و دخانی  خانوار  -4نمودار 

 
 )درصد(                                             سهم هزینه هاي خوراکی و دخانی  از متوسط کل هزینه خانوار  - 5نمودار 
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آرد، رشته، غالت، نان و 
فراورده هاي آن

19/1%

گوشت
19/6%

شیر و فراورده هاي آن و 
تخم پرندگان

12/2%
روغن ها و چربی ها

2/3%

میوه ها و سبزي ها
20/1%

خشکبار و حبوب
5/9%

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

8/1%

ر ادویه ها، چاشنی ها و سای
ترکیب هاي خوراکی

3/7%

نوشابه ها، غذاهاي آماده و
دخانی ها

9/0%

1400سال :  رانتوزیع انواع هزینه هاي خوراکی و دخانی ساالنه خانوار شهري استان ته-6نمودار 
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19/8%
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شیر و فراورده هاي آن و 
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3/1%

میوه ها و سبزي ها
19/3%

خشکبار و حبوب
6/5%

ا، قند، شکر، شیرینی ه
چاي، قهوه و کاکائو

8/5%

ر ادویه ها، چاشنی ها و سای
ترکیب هاي خوراکی

3/7%

نوشابه ها، غذاهاي آماده 
و دخانی ها

7/3%

1400سال : توزیع انواع هزینه هاي خوراکی و دخانی ساالنه خانوار شهري کشور -7نمودار 
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1400سال : توزیع انواع هزینه هاي خوراکی و دخانی ساالنه خانوار روستایی کشور -9نمودار 
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 هزینه هاي غیرخوراکی خانوار  -ج
هزار ریال بوده اســت که    1086254یک خانوار شــهري اســتان تهران ی  رخوراکیغمتوســط هزینه    1400در ســال  

غیرخوراکی این در حالی اسـت که متوسـط هزینه   .درصـد افزایش یافته اسـت  4/41معادل    1399نسـبت به سـال 
   .داشته استدرصد  4/47ي معادل رشد ،  هزار ریال 678480با رقم  1400کشور در سال شهري کل خانوار 

درـصد و   1/47رقم    ،براي خانوار روـستایی اـستان تهران  1400میزان رـشد متوـسط هزینه هاي غیرخوراکی  در ـسال 
براي   1400ـسال   در  مقدار متوـسط هزینه هاي غیرخوراکی .اـست  بودهدرـصد   8/52کل کـشور  خانوار روـستایی  براي  

  .هزار ریال برآرود شده است 312085هزار ریال و  530187کشور به ترتیب کل خانوار روستایی استان و 
به ترتیب   "بهداـشت و درمان"و    "مـسکن"هاي    گروهـشهري اـستان تهران،    غیر خوراکیهزینه اي  گروه هايدر بین  

به خود   1400خانوار شهري در سال غیر خوراکی  بیشترین سهم را از کل هزینه هاي    ،درصد   0/12درصد و    8/60با 
بهداـشت و درمان   "و   "مـسکن"  گروه هاياین در حالی اـست که براي خانوار ـشهري کل کـشور ،   .اختـصاص داده اند 

  .درصد بیشترین سهم را دارا می باشند  6/13درصد و  49به ترتیب با  "
ال  تان تهران،    1400در ـس تایی اـس کن"  گروه هايبراي خانوار روـس به ترتیب با  "حمل و نقل و ارتباطات"و     "مـس

د   7/52 ترین ـسهم را از مجموع هزینه غیر خوراکی دارا بوده اند   4/14و    درـص د، بیـش تایی  .درـص براي خانوارهاي روـس
ور،   د و    9/30به ترتیب با ـسهم هاي   "حمل و نقل و ارتباطات   "و    "مـسکن   "  گروه هايکل کـش د   3/19درـص  ،درـص

  .حائز بیشترین سهم هزینه از کل هزینه هاي غیر خوراکی می باشند 
ـــماره   ــهم هر ـیک از اقالم هزیـنه از ـکل هزیـنه ـهاي غیرخوراکی ـخانوارـهاي  32الی    26نمودار ـهاي شـ تغییرات سـ

الهاي  تان تهران در بین ـس تایی اـس ور و روـس تاي کـش تان تهران، روـس هري اـس ور، ـش هري کـش را   1400الی    1395ـش
  .ینه ها قابل تامل می باشد زن می دهد که روند تغییرات سهم هنشا
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هم هزینه   اك و کفش    "ـس هري کشـور،    ،از مجموع هزینه هاي غیرخوراکی  "پوـش در تمامی چهار رده خانوارهاي ـش
الهاي  له ـس تان، در فاـص تایی اـس ور و روـس تایی کـش تان، روـس هري اـس و در   روند تقریبا ثابتی دارد  1399الی    1395ـش

ال  ت  1400ـس م گیري یافته اـس هم افزایش چـش من  . مقدار این ـس هري آـض هم در خانوار ـش نکه نمودار مقدار این ـس
  .از سه رده دیگر می باشد  پایین تردر این فاصله زمانی  ،استان تهران

 ) درصد (    خانوار            غیر خوراکی  از کل هزینه هاي  پوشاك و کفش  سهم هزینه هاي  - 26نمودار 

 
هم هزینه  تغییرات   کن   "ـس هري  "مـس تاناز مجموع هزینه هاي غیرخوراکی  خانوارهاي ـش الهاي  ،اـس له ـس  در فاـص

ضـمن آنکه مقادیر سـهم مسـکن خانوار شـهري اسـتان   .برخوردار اسـت   صـعودي  نسـبتا  از روند    1399الی    1395
  .دارد در سایر رده ها سهم هزینه مسکنمقادیر  بااختالف چشمگیري  ،تهران

 ) درصد  (                         خانوار غیر خوراکی  از کل هزینه هاي  مسکن سهم هزینه هاي   -27نمودار 

 
ه   ــهم هزیـن د تغییرات سـ انوار  "نمودار روـن ه، ملزوـمات و ـخدـمات ـخ اثـی ه ـهاي غیرخوراکی    "لوازم، اـث از مجموع هزیـن

  .قرار دارداز سایر رده هاي مورد بررسی پایین تر  1400الی  1395خانوارهاي شهري استان در بین سالهاي 
 )درصد (خانوار          غیر خوراکی از کل هزینه هاي  لوازم، اثاث و خدمات خانوار سهم هزینه هاي  -28نمودار 
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پایین تر از   ،خانوارهاي شـهري اسـتان  از مجموع هزینه هاي غیرخوراکی  "بهداشـت و درمان   "مقادیر سـهم هزینه  
بهداـشت  "ـسهم هزینه    .مقادیر مـشابه ـسهم خانوار ـشهري و روـستایی کـشور و خانوار روـستایی اـستان تهران قرار دارد

ال   "و درمان   تان در ـس هري اـس ال   1396خانوار ـش ال   1399کاهش یافته و مقدار آن تا ـس بتا ثابت مانده و در ـس نـس
  .مجددا افزایش یافته است 1400

 ) درصد  (    خانوار                               غیر خوراکی از کل هزینه هاي  بهداشت و درمان سهم هزینه هاي   -29نمودار 

 
تهران  از مجموع هزینه هاي غیرخوراکی  خانوارهاي ـشهري اـستان  " حمل و نقل و ارتباطات  "تغییرات ـسهم هزینه  
خانوار  براي  این ســهم هزینهمقادیر    همچنین  .  داراي روند نزولی می باشــد ،  1400الی    1396در فاصــله ســالهاي 

  .پایین تر می باشد در کل کشور و جامعه روستایی استان  ، از مقادیر مشابهشهري استان
 ) درصد  (               خانوار هاي شهريغیر خوراکی  از کل هزینه هاي   حمل و نقل و ارتباطات  سهم هزینه هاي  -30مودار ن
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از مجموع هزینه هاي غیرخوراکی  خانوارها   "تفریحات و سرگرمیها و خدمات فرهنگی    "روند تغییرات سهم هزینه    
داراي ـسیر نزولی  به بعد ،    1396از ـسال   در تمامی رده هاي خانوارهاي ـشهري و روـستایی اـستان تهران و کل کـشور  

د  هم .می باـش من آنکه مقادیر این ـس تایی  ،ـض تانبراي خانوار روـس هري پایین تر ا ،اـس ابه براي خانوار ـش ز مقادیر مـش
  .خانوار روستایی و شهري کشور قرار دارداستان و 

 ) درصد ( خانوار    غیر خوراکی از کل هزینه هاي  ها و خدمات فرهنگیتفریحات، سرگرمی سهم هزینه هاي  - 31نمودار 

 
مجموع هزینه هاي غیرخوراکی  خانوارهاي شــهري از " خانوارکاالها و خدمات متفرقه  هزینه هاي  "مقادیر ســهم 

  .سایر رده هاي مورد بررسی قرار داردسهم در  اینپایین تر از مقادیر  ،استان تهران
 ) درصد(خانوار              غیر خوراکی  از کل هزینه هاي  کاالها و خدمات متفرقه خانوار  سهم هزینه هاي  - 32نمودار 
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 (درصد)                                                                                        استان شهري سهم هزینه ها از مجموع هزینه هاي خالص غیر خوراکی خانوار  -9جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 قالم هزینه ا
 100/00 100/00 100/00 100/00 100/00 100/00 جمع     

 2/98 2/17 1/88 2/64 3/13 3/42 پوشاك و کفش 
 2/44 1/82 1/57 2/18 2/60 2/76 پوشاك و تعمیرات آن 

 0/53 0/35 0/31 0/46 0/53 0/66 انواع کفش و تعمیرات آن
سکن   60/76 62/01 60/82 57/72 54/06 54/04 م

 59/25 60/09 58/72 55/42 51/16 50/90 اجاره بها و سایر هزینه هاي منزل مسکونی 
 1/51 1/92 2/10 2/30 2/90 3/14 آب، سوخت و روشنایی منزل مسکونی

ر  وا وازم، اثاثیه، ملزومات و خدمات خان  3/70 3/80 3/01 3/05 3/45 3/40 ل
 0/58 0/55 0/50 0/71 0/85 0/83 مبلمان، اثاث، فرش و کفپوش و تعمیرات آن ها 

 0/16 0/16 0/01 0/05 0/12 0/20 لوازم و اثاث منزل 
 0/74 0/59 0/41 0/58 0/66 0/55 وسایل حرارتی و پخت و پز، یخچال وسایر وسایل عمده 
 0/18 0/17 0/13 0/16 0/13 0/23 ظروف، لوازم آشپزخانه و سایر وسایل منزل و تعمیرات  

 1/94 2/17 1/86 1/50 1/56 1/40 کاالها و لوازم مصرفی بی دوام و کم دوام منزل 
 0/09 0/15 0/09 0/05 0/13 0/21 خدمات خانگی 

 11/95 10/89 11/30 10/92 10/67 12/30 بهداشت و درمان 
 8/43 7/43 7/84 7/85 7/47 8/91 هزینه هاي بهداشتی و درمانی 
 3/52 3/46 3/47 3/07 3/20 3/39 هزینه هاي اجتماعی و درمانی 

 9/73 10/54 10/42 13/21 14/95 13/17 حمل و نقل و ارتباطات 
 7/29 7/88 7/92 10/54 11/99 10/18 حمل و نقل

 2/44 2/66 2/50 2/67 2/96 2/99 ارتباطات 
 1/76 1/99 2/48 3/30 3/74 3/57 تفریحات و سرگرمیها و خدمات فرهنگی

 0/41 0/36 0/60 0/89 0/99 0/82 تفریحات و سرگرمی ها 
 1/35 1/63 1/88 2/41 2/75 2/75 تحصیل و آموزش 

وار   9/13 8/61 10/09 9/15 10/00 10/10 کاال و خدمات متفرقه خان
 1/50 1/40 1/32 1/53 1/66 1/52 خدمات شخصی و وسایل آرایشی 

 0/14 0/02- 0/26 0/00 0/26 0/40 لوازم زینتی و شخصی
 0/10 0/07 0/28 0/23 0/33 0/39 هرینه هاي هتل، مسافرخانه و مسافرت هاي دستجمعی 

 0/03 0/10 0/03 0/04 0/04 0/02 خدمات مالی و حقوقی 
 0/27 0/34 0/33 0/41 0/37 0/41 هزینه هاي مذهبی
 7/09 6/72 7/87 6/94 7/36 7/37 هزینه هاي متفرقه
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 (درصد)                                                                           سهم هزینه ها از مجموع هزینه هاي خالص غیر خوراکی خانوار شهري کل کشور            -10جدول  
 1400 1399 1398 1397 1396 1395 قالم هزینه ا

 100/00 100/00 100/00 100/00 100/00 100/00 جمع     
 5/32 4/48 4/07 4/65 5/23 5/22 پوشاك و کفش 

 4/35 3/68 3/27 3/69 4/20 4/17 پوشاك و تعمیرات آن 
 0/97 0/80 0/80 0/95 1/03 1/04 انواع کفش و تعمیرات آن

سکن   49/03 49/95 48/39 44/64 42/98 44/49 م
 46/64 46/94 45/04 40/99 38/72 39/91 اجاره بها و سایر هزینه هاي منزل مسکونی 

 2/38 3/01 3/34 3/65 4/26 4/57 آب، سوخت و روشنایی منزل مسکونی
ر  وا وازم، اثاثیه، ملزومات و خدمات خان  5/84 5/84 5/34 5/32 5/24 4/88 ل

 0/80 0/72 0/88 1/09 1/13 1/02 مبلمان، اثاث، فرش و کفپوش و تعمیرات آن ها 
 0/20 0/23 0/18 0/22 0/29 0/29 لوازم و اثاث منزل 

 1/32 1/08 1/02 1/10 1/18 0/91 وسایل حرارتی و پخت و پز، یخچال وسایر وسایل عمده 
 0/47 0/44 0/39 0/48 0/49 0/54 ظروف، لوازم آشپزخانه و سایر وسایل منزل و تعمیرات  

 2/97 3/26 2/81 2/36 2/05 2/01 کاالها و لوازم مصرفی بی دوام و کم دوام منزل 
 0/08 0/11 0/07 0/07 0/10 0/12 خدمات خانگی 

 13/62 13/17 13/91 14/31 13/81 13/63 بهداشت و درمان 
 9/06 8/54 9/34 9/96 9/38 9/30 هزینه هاي بهداشتی و درمانی 
 4/56 4/63 4/57 4/35 4/43 4/33 هزینه هاي اجتماعی و درمانی 

 13/02 13/40 13/30 15/54 16/16 15/45 حمل و نقل و ارتباطات 
 10/00 10/07 10/30 12/41 12/80 12/03 حمل و نقل

 3/01 3/32 3/00 3/13 3/36 3/42 ارتباطات 
 2/12 2/23 2/96 3/58 3/77 3/62 تفریحات و سرگرمیها و خدمات فرهنگی

 0/52 0/46 0/71 0/99 0/98 0/82 تفریحات و سرگرمی ها 
 1/60 1/77 2/25 2/59 2/79 2/80 تحصیل و آموزش 

وار   11/05 10/93 12/03 11/96 12/80 12/71 کاال و خدمات متفرقه خان
 2/02 1/89 1/88 1/95 1/96 1/91 خدمات شخصی و وسایل آرایشی 

 0/14 0/16- 0/05- 0/12- 0/41 0/53 لوازم زینتی و شخصی
 0/10 0/12 0/45 0/65 0/60 0/61 هرینه هاي هتل، مسافرخانه و مسافرت هاي دستجمعی

 0/21 0/25 0/31 0/27 0/29 0/26 خدمات مالی و حقوقی 
 0/35 0/37 0/46 0/55 0/58 0/57 هزینه هاي مذهبی
 8/23 8/47 8/98 8/65 8/96 8/84 هزینه هاي متفرقه

 

 



۲۲ 
 

 (درصد)                                                                                   استان روستایی سهم هزینه ها از مجموع هزینه هاي خالص غیر خوراکی خانوار   -11جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 قالم هزینه ا
 100/00 100/00 100/00 100/00 100/00 100/00 جمع     

 4/51 3/21 3/10 3/01 3/35 4/10 پوشاك و کفش 
 3/95 2/84 2/44 2/58 2/84 3/11 پوشاك و تعمیرات آن 

 0/56 0/38 0/66 0/43 0/51 0/99 انواع کفش و تعمیرات آن
سکن   52/68 49/37 49/71 42/07 44/81 44/83 م

 49/70 45/83 45/15 37/71 39/59 38/90 اجاره بها و سایر هزینه هاي منزل مسکونی 
 2/98 3/54 4/56 4/37 5/22 5/94 آب، سوخت و روشنایی منزل مسکونی

ر  وا وازم، اثاثیه، ملزومات و خدمات خان  4/76 4/95 5/32 5/61 5/37 3/76 ل
 0/45 0/63 0/57 1/36 1/23 0/55 مبلمان، اثاث، فرش و کفپوش و تعمیرات آن ها 

 0/11 0/08 0/16 0/03 0/51 0/14 لوازم و اثاث منزل 
 0/27 0/18 0/60 0/83 0/78 0/60 وسایل حرارتی و پخت و پز، یخچال وسایر وسایل عمده 
 0/38 0/42 0/26 0/33 0/24 0/51 ظروف، لوازم آشپزخانه و سایر وسایل منزل و تعمیرات  

 3/56 3/64 3/74 3/06 2/61 1/95 کاالها و لوازم مصرفی بی دوام و کم دوام منزل 
 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 خدمات خانگی 

 11/88 12/54 12/89 15/70 12/30 17/00 بهداشت و درمان 
 8/55 8/08 8/73 12/54 8/94 13/47 هزینه هاي بهداشتی و درمانی 
 3/33 4/46 4/16 3/16 3/36 3/53 هزینه هاي اجتماعی و درمانی 

 14/36 16/97 13/68 18/24 16/51 18/69 حمل و نقل و ارتباطات 
 10/69 13/22 9/66 14/25 12/65 15/28 حمل و نقل

 3/67 3/74 4/02 3/98 3/86 3/42 ارتباطات 
 1/35 1/47 2/38 1/92 2/96 2/16 تفریحات و سرگرمیها و خدمات فرهنگی

 0/38 0/38 0/47 0/61 1/32 0/56 تفریحات و سرگرمی ها 
 0/96 1/08 1/91 1/31 1/64 1/60 تحصیل و آموزش 

وار   10/47 11/49 12/92 13/45 14/70 9/46 کاال و خدمات متفرقه خان
 2/16 1/77 2/22 2/04 2/39 1/39 خدمات شخصی و وسایل آرایشی 

 0/02 0/06 0/27 0/12- 0/70 0/49 لوازم زینتی و شخصی
 0/00 0/02 0/13 0/35 0/28 0/29 هرینه هاي هتل، مسافرخانه و مسافرت هاي دستجمعی 

 0/05 0/04 0/04 0/02 0/12 0/01 خدمات مالی و حقوقی 
 0/70 0/45 0/61 0/53 0/68 0/38 هزینه هاي مذهبی
 7/53 9/15 9/65 10/63 10/51 6/90 هزینه هاي متفرقه

 

 

 



۲۳ 
 

 (درصد)                         سهم هزینه ها از مجموع هزینه هاي خالص غیر خوراکی خانوار روستایی کل کشور                                                        -12جدول  
 1400 1399 1398 1397 1396 1395 قالم هزینه ا

 100/00 100/00 100/00 100/00 100/00 100/00 جمع     
 9/57 7/96 8/08 8/07 8/48 8/75 پوشاك و کفش 

 7/64 6/42 6/37 6/36 6/73 6/95 پوشاك و تعمیرات آن 
 1/93 1/54 1/70 1/70 1/74 1/80 انواع کفش و تعمیرات آن

سکن   30/85 31/84 29/70 27/95 29/12 30/23 م
 26/09 25/83 23/17 20/59 20/52 20/86 اجاره بها و سایر هزینه هاي منزل مسکونی 

 4/76 6/01 6/53 7/36 8/61 9/37 آب، سوخت و روشنایی منزل مسکونی
ر  وا وازم، اثاثیه، ملزومات و خدمات خان  9/97 10/14 9/75 9/49 8/71 8/86 ل

 1/03 0/92 1/17 1/50 1/34 1/43 مبلمان، اثاث، فرش و کفپوش و تعمیرات آن ها 
 0/47 0/40 0/56 0/55 0/60 0/60 لوازم و اثاث منزل 

 1/88 2/09 1/98 2/09 2/04 1/84 وسایل حرارتی و پخت و پز، یخچال وسایر وسایل عمده 
 1/09 1/13 0/93 1/06 1/08 1/16 ظروف، لوازم آشپزخانه و سایر وسایل منزل و تعمیرات  

 5/45 5/56 5/05 4/22 3/60 3/78 کاالها و لوازم مصرفی بی دوام و کم دوام منزل 
 0/05 0/05 0/06 0/06 0/06 0/05 خدمات خانگی 

 15/94 15/81 16/66 17/97 16/39 15/63 بهداشت و درمان 
 11/78 11/50 12/46 13/91 12/16 11/14 هزینه هاي بهداشتی و درمانی 
 4/16 4/31 4/20 4/06 4/23 4/49 هزینه هاي اجتماعی و درمانی 

 19/25 19/90 19/29 19/79 19/99 19/37 حمل و نقل و ارتباطات 
 15/14 15/41 15/53 16/05 15/92 15/08 حمل و نقل

 4/11 4/50 3/76 3/73 4/07 4/29 ارتباطات 
 2/12 2/18 2/65 2/82 3/12 3/10 تفریحات و سرگرمیها و خدمات فرهنگی

 0/71 0/67 0/85 1/06 1/18 1/01 تفریحات و سرگرمی ها 
 1/41 1/51 1/80 1/76 1/95 2/09 تحصیل و آموزش 

وار   12/30 12/16 13/88 13/92 14/18 14/06 کاال و خدمات متفرقه خان
 2/91 2/75 2/76 2/69 2/71 2/74 وسایل آرایشی خدمات شخصی و  

 0/47 0/06 0/60 0/49 1/03 1/04 لوازم زینتی و شخصی
 0/08 0/09 0/69 0/92 0/78 0/63 هرینه هاي هتل، مسافرخانه و مسافرت هاي دستجمعی

 0/38 0/35 0/37 0/41 0/39 0/37 خدمات مالی و حقوقی 
 0/65 0/68 0/90 1/00 1/11 1/19 هزینه هاي مذهبی
 7/80 8/24 8/56 8/41 8/16 8/10 هزینه هاي متفرقه

 

 



۲٤ 
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 ) هزارریال (                   غیرخوراکی خانوار   هزینه هاي متوسط  - 23نمودار 
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۲۷ 
 

 استفاده از لوازم عمده زندگی خانوار  -ه

می توان   1400الی    1395عمده زندگی در فاصــله ســالهاي لوازم  منظور شــناخت وضــعیت اســتفاده خانوارها از به  
در انتهاي هر نمودار، توصـیف دقیق تر   .را مورد بررسـی قرار دادلوازم  خانوارهاي نمونه اسـتفاده کننده از این  توزیع  

ــت ــده اس ــطر بیان ش ــده ، توزیع    54الی    33همانطور که در نمودارهاي    .این نمودارها طی چند س ــان داده ش نش
روندي صعودي دارد که از آن جمله می توان به نمودار تغییرات  ،ارهاي نمونه در برخی وسایل در طی این سالهاخانو

  .خانوارهاي نمونه استفاده کننده از تلفن همراه و یا اتومبیل شخصی اشاره کرد
ــتفاده کننده از    ،هر یک از نمودارهاي فوق الذکر ــهري و لوازم  روند تغییرات خانوارهاي اس ــب خانوارهاي ش بر حس

را براي هر یک از رده هاي فوق می توان روســتایی اســتان تهران و کل کشــور را نشــان می دهد که روند متفاوتی  
براي خانوار   40اره  به عنوان مثال خانوار هاي نمونه اسـتفاده کننده از تلویزیون رنگی در نمودار شـم  .مشـاهده نمود

  .روندي تقریبا صعودي دارد ،شهري و روستایی
از این جمله   .عمده زندگی روندي نزولی دارد  لوازم  توزیع خانوارهاي نمونه اســتفاده کننده از   ،در برخی از نمودارها

تلویزیون سـیاه و سـفید عمده اي همچون یخچال، رایانه، انواع ویدئو، چرخ خیاطی، رادیو ضـبط و  لوازم  می توان به  
ــاره نمود ــتفادهدر بقیه نمودارهاي مربوط به توزیع    .اش ، روند خانوارزندگی   کننده از لوازم عمدهخانوارهاي نمونه اس
 .وجود دارد یکنواختیتغییر تقریبا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۲۸ 
 

 (درصد)                             خانوار استان تهرانزندگی  کننده از لوازم عمدهاستفاده يدرصد خانوارهاي نمونه شهر  - 13جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 قالم هزینه ا

 58/26 58/74 61/23 59/17 57/24 56/32 اتومبیل شخصی 

 8/98 10/29 9/69 8/25 9/61 9/62 موتور سیکلت 

 8/44 8/32 6/78 7/59 7/68 8/19 دوچرخه 

 35/12 42/35 44/48 39/66 47/90 44/61 چرخ خیاطی

 0/22 0/57 0/45 0/44 0/26 4/19 رادیو 

 1/52 5/12 5/68 6/68 8/43 15/21 رادیو ضبط، ضبط و پخش صوت

 0/1 0/16 0/25 0/44 0/22 0/58 تلویزیون سیاه و سفید

 98/79 99/07 99/19 98/55 98/41 97/83 تلویزیون رنگی

 25/95 18/66 16/35 19/54 16/28 15/66 فریزر 

 29/35 21/42 19/37 21/32 22/80 24/96 یخچال

 70/91 78/7 80/89 78/86 77/91 76/12 یخچال فریزر

 99/6 99/26 99/55 99/81 99/34 99/19 اجاق گاز

 97/21 96/89 97/21 96/83 95/97 96/13 جارو برقی 

 92/94 93/76 94/92 92/67 94/34 93/40 ماشین لباسشویی

 DVD 61/87 54/43 52/64 42/62 34/06 18/44و VCDانواع ویدئو،  

 37/71 41/37 43/09 46/46 46/70 44/33 رایانه

 98/71 97/88 96/89 97/05 97/22 96/28 تلفن همراه

 5/26 8/1 9/30 10/71 11/52 16/28 پنکه

 0/07 0/06 0/14 0/22 0/39 2/81 کولر آبی متحرك

 0/25 0/09 0/00 0/25 0/46 0/14 کولر گازي متحرك

 17/27 16/23 15/80 16/94 15/16 11/43 ماشین ظرفشویی

 24/12 25/72 26/54 24/63 24/35 20/50 دارمایکروویو و فرهاي هالوژن 

 

 

 

 

 



۲۹ 
 

 (درصد)                                        خانوار کل کشور زندگی  کننده از لوازم عمدهاستفاده يدرصد خانوارهاي نمونه شهر  - 14جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 قالم هزینه ا

 53/89 53/08 53/10 53/21 50/55 47/61 اتومبیل شخصی 

 12/67 12/72 14/10 14/12 16/08 15/69 موتور سیکلت 

 9/87 9/95 10/73 11/70 12/02 11/06 دوچرخه 

 40/94 44/17 45/26 44/26 47/27 47/69 چرخ خیاطی

 4/15 4/27 5/18 6/06 5/19 5/53 رادیو 

 4/3 5/57 6/48 8/79 9/14 10/37 رادیو ضبط، ضبط و پخش صوت

 0/31 0/38 0/42 0/56 0/47 0/62 تلویزیون سیاه و سفید

 97/58 98/08 97/99 97/83 97/80 97/75 تلویزیون رنگی

 19/03 17/39 18/96 20/84 21/03 20/38 فریزر 

 31/42 30/49 31/42 33/77 38/83 41/71 یخچال

 70/75 71/87 70/18 68/47 63/24 60/51 یخچال فریزر

 98/83 98/93 99/11 99/18 98/86 98/53 اجاق گاز

 92/07 91/54 91/68 91/45 90/95 90/29 جارو برقی 

 88/05 87/34 87/08 86/59 86/28 84/54 ماشین لباسشویی

 DVD 41/77 36/01 31/99 25/10 19/16 14/1و VCDانواع ویدئو،  

 26/11 28/35 30/60 33/71 37/81 38/02 رایانه

 96/81 96/48 95/74 95/92 95/64 94/76 تلفن همراه

 35/56 37/43 38/20 38/76 39/77 41/43 پنکه

 4/83 5/26 5/82 5/16 4/72 5/34 متحركکولر آبی 

 8/65 9/15 8/95 8/65 2/55 2/46 کولر گازي متحرك

 8/27 7/63 7/62 8/38 7/27 5/78 ماشین ظرفشویی

 11/92 12/37 12/29 12/56 12/37 10/29 دارمایکروویو و فرهاي هالوژن 

 

 

 

 

 

 



۳۰ 
 

 (درصد)                      خانوار استان تهران زندگی   کننده از لوازم عمدهاستفاده روستاییدرصد خانوارهاي نمونه    -15جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 قالم هزینه ا

 41/38 44/2 43/10 47/80 38/55 37/79 اتومبیل شخصی 

 11/03 10/1 11/07 10/71 10/95 11/64 موتور سیکلت 

 8/52 9/43 8/03 6/64 9/43 9/90 دوچرخه 

 32/06 36/16 38/96 29/75 32/16 36/54 چرخ خیاطی

 0/14 0 0/65 0/00 0/00 17/63 رادیو 

 2/46 2/98 3/53 2/52 4/28 27/23 رادیو ضبط، ضبط و پخش صوت

 0/33 0/46 0/49 0/00 0/00 1/05 تلویزیون سیاه و سفید

 99/53 98/82 99/20 98/97 98/00 98/84 تلویزیون رنگی

 13/29 11/32 7/80 16/12 13/13 7/76 فریزر 

 23/11 20/92 20/64 28/46 28/18 29/39 یخچال

 76/71 79/6 79/94 71/93 71/55 69/79 یخچال فریزر

 99/47 99/17 99/70 99/41 99/79 100/00 اجاق گاز

 95/7 94/29 92/37 89/05 89/46 91/58 جارو برقی 

 88/17 88/72 85/06 81/55 82/10 82/64 ماشین لباسشویی

 DVD 68/86 51/50 51/10 42/92 40/72 26/57و VCDانواع ویدئو،  

 13/66 14/99 15/69 18/00 16/34 18/35 رایانه

 97/12 95/67 96/65 95/99 95/83 94/42 تلفن همراه

 5/4 8/08 5/63 3/21 6/91 43/91 پنکه

 1/3 0 0/75 2/04 2/21 0/00 کولر آبی متحرك

 0/15 0/16 0/31 0/16 0/00 0/00 کولر گازي متحرك

 1/44 1/86 2/28 1/67 1/84 0/16 ماشین ظرفشویی

 5/19 4/19 6/99 5/30 3/69 2/77 دارمایکروویو و فرهاي هالوژن 

 

 

 

 

 

 



۳۱ 
 

 (درصد)                          خانوار کل کشور زندگی   کننده از لوازم عمدهاستفاده روستاییدرصد خانوارهاي نمونه   - 16جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 قالم هزینه ا

 35/89 34/05 32/74 32/29 29/55 26/98 اتومبیل شخصی 

 24/55 24/69 27/22 28/41 29/77 29/27 موتور سیکلت 

 6/71 6/82 8/05 7/44 7/61 7/35 دوچرخه 

 30/38 30/58 32/70 33/08 32/96 34/03 چرخ خیاطی

 3/79 3/49 3/19 3/97 3/61 4/42 رادیو 

 2/35 2/25 3/15 5/55 5/46 6/53 رادیو ضبط، ضبط و پخش صوت

 0/58 0/73 0/77 0/89 0/86 1/00 تلویزیون سیاه و سفید

 95/05 95/57 95/49 94/95 95/59 95/39 تلویزیون رنگی

 12/08 11/32 12/69 13/26 13/81 13/44 فریزر 

 46/42 48/91 51/24 52/29 56/24 60/38 یخچال

 55/2 52/66 50/36 49/15 45/22 41/36 یخچال فریزر

 98/51 98/34 98/35 98/32 97/99 96/85 اجاق گاز

 68/87 67/51 65/90 66/10 64/62 64/09 جارو برقی 

 59/75 58/09 56/46 56/00 53/92 52/11 ماشین لباسشویی

 DVD 26/19 20/70 17/39 13/81 10/44 8/33و VCDانواع ویدئو،  

 7/84 8/46 9/48 10/32 12/63 12/72 رایانه

 94/63 93/25 91/41 90/91 89/44 88/76 تلفن همراه

 46/91 47/01 47/69 47/95 50/23 52/57 پنکه

 7/08 7/93 8/92 7/50 4/88 5/30 کولر آبی متحرك

 12/18 11/91 12/20 12/42 4/34 5/07 کولر گازي متحرك

 0/53 0/38 0/54 0/53 0/33 0/22 ماشین ظرفشویی

 2/05 1/6 2/30 2/01 1/91 1/61 دارمایکروویو و فرهاي هالوژن 

 

 

 

 

 

 



۳۲ 
 

 ) رصد(د                                     اتومبیل شخصیکننده از خانوارهاي نمونه استفاده  -33نمودار 

 

روندي ـصعودي با ـشیب   ،براي خانوارهاي کـشور و اـستان  ، اتومبیل ـشخـصیکننده از خانوارهاي نمونه اـستفادهتوزیع  
درـصد خانوار هاي  باالتر از  ،نمونه ـشهري اـستان تهراندرـصد خانوار هاي  مقادیر  ـضمن آنکه    .مالیم را نـشان می دهد 

                                  .استان قرار داردکل کشور و روستایی  شهري
 ) درصد(                                                 موتور سیکلتکننده از خانوارهاي نمونه استفاده  -34نمودار 

 

براي خانوارهاي   ،موتور ســیکلتکننده از خانوارهاي نمونه اســتفادهنشــان می دهد،  توزیع  فوق  همانطور که نمودار  
و ضـمن آنکه درصـد خانوار هاي نمونه شـهري    .روندي صـعودي با شـیب مالیم را نشـان می دهد   ،کشـور و اسـتان

 .استان تهران با اختالف زیادي پایین تر از شاخص مشابه کل کشور قرار دارد موتور سیکلت کنندهاستفادهروستایی 
 ) درصد(                                                     دوچرخه کننده از خانوارهاي نمونه استفاده -35نمودار 

 

تفادهتوزیع   تاندوچرخه  کننده از  خانوارهاي نمونه اـس هري اـس ثابت آن تقریبا  بیانگر روند    ،براي خانوار هاي نمونه ـش
  .می باشد دوچرخه کننده از استفادهخانوار شهري کل کشور  درصد که مقادیر آن پایین تر از است 
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۳۳ 
 

 ) درصد(                                                      چرخ خیاطیکننده از خانوارهاي نمونه استفاده  -36نمودار 

 

براي خانوار شــهري   1400الی    1395ســالهاي    فاصــله  در   چرخ خیاطیکننده از خانوارهاي نمونه اســتفاده درصــد 
    .خانوارهاي استان پایین تر از کشور قرار دارد درصد مقادیر همچنین  .وندي تقریبا نزولی داردراستان و کل کشور 

 )درصد(                                                                        رادیوکننده از خانوارهاي نمونه استفاده  -37نمودار                                             

 

می نزدیک به قبراي جامعه ـشهري و روـستایی اـستان ررادیو  کننده از خانوارهاي نمونه اـستفادهدرـصد    1400در ـسال 
 .درصد می باشد   4خانوارها حدود ، در حالیکه براي خانوار شهري و روستایی کل کشور، درصد این استصفر 

 )درصد(                                    رادیو ضبط، ضبط و پخش صوتکننده از خانوارهاي نمونه استفاده - 38نمودار 

 

که مقادیر درصد خانوار   وندي نزولی دارد، ررادیو ضبط، ضبط و پخش صوتکننده از  خانوارهاي نمونه استفادهتوزیع  
  .باالتر از ارقام مشابه براي استان تهران می باشد به بعد،  1396از سال   ،شهري کل کشور
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۳٤ 
 

 ) درصد(                                                  تلویزیون سیاه و سفیدکننده از خانوارهاي نمونه استفاده - 39نمودار 

 
تفادهتوزیع    نمودار فید کننده از  خانوارهاي نمونه اـس یاه و ـس من روندي  داراي  ،  تلویزیون ـس د، ـض تقریبا نزولی می باـش

براي خانوار ـشهري اـستان پایین تر از ـشهري کل کـشور و براي خانوار روـستایی   آنکه مقادیر درـصد خانوار هاي نمونه،
 .استان کمتر از روستایی کشور می باشد 

 ) درصد(                                                              تلویزیون رنگیکننده از خانوارهاي نمونه استفاده  -40نمودار 

 

روندي تقریبا ـصعودي  ،رنگی براي خانوار ـشهري و روـستایی اـستانتلویزیون  کننده از  خانوارهاي نمونه اـستفادهتوزیع  
  .است یکنواخت را نشان می دهد، در حالیکه این روند براي خانوار شهري و روستایی کشور تقریبا

 )درصد(                                                                                  فریزرکننده از خانوارهاي نمونه استفاده -41نمودار 

 
نشــان می دهد، روند این نمودار براي خانوارهاي شــهري   کننده از فریزرنمونه اســتفاده که نمودار توزیعهمانطور  

ــهري و   ــد، در حالیکه خانوارهاي ش ــعودي می باش ــتان تهران ص ــوراس ــتایی در کل کش   یکنواخت   يروند از     ،روس
 .می باشند برخوردار 
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۳٥ 
 

 ) درصد(                                                  یخچال کننده از خانوارهاي نمونه استفاده -42نمودار 

 
تفادهروند تغییرات توزیع   ال    ،یخچالکننده از  خانوارهاي نمونه اـس تان تهران از ـس هري اـس الی   1395براي خانوار ـش

ال    1398 ت  1400الی    1398تقریبا نزولی بوده و از ـس عودي به خود گرفته اـس یر ـص این روند براي خانوار   .دوباره ـس
، ـضمن آنکه روند تغییرات براي خانوارهاي ـشهري و روـستایی کـشور می باـشد   نزولی با ـشیب مالیم  ،روـستایی اـستان

  .نزولی بوده است 1400الی   1395الهاي در بین س 
 ) درصد(                                              فریزر یخچال کننده از خانوارهاي نمونه استفاده  -43نمودار 

 
 

براي خانوار شــهري و   1398الی    1395ال فریزر در فاصــله ســالهاي چیخکننده از خانوارهاي نمونه اســتفادهتوزیع  
تان تایی اـس ال  ،روـس ان می دهد و از ـس عودي را نـش ده   1400الی    1398روندي تقریبا ـص روند تغییرات آن نزولی ـش

فریزر براي خانوارهاي شهري وروستایی   یخچالکننده از  خانوارهاي نمونه استفادهع  این در حالی است که توزی .است
  .صعودي بوده است 1400الی   1398کل کشور در فاصله سالهاي 

 ) درصد(                                                               اجاق گازکننده از خانوارهاي نمونه استفاده - 44نمودار 

 
ــتفاده توزیع  روند که  همانطور   ــهري و  اجاق گازکننده از  نمونه اسـ ــان می دهد، این نمودار براي خانوارهاي شـ نشـ

تان تهران تایی اـس د   داراي،  روـس من آنکه این توزیع  .روندي تقریبا ثابت می باـش ور  براي خانوار    ،ـض هري کـش داراي ـش
  .صعودي استاین روند براي خانوار روستایی کشور و  بوده تقریبا صعوديروند 
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۳٦ 
 

 ) درصد(                                                             جارو برقیکننده از خانوارهاي نمونه استفاده  -45نمودار 

 
  نموداري  داراي  ،براي خانوار شـهري اسـتان تهران  یجارو برقکننده از  خانوارهاي نمونه اسـتفادهروند تغییرات توزیع  

 . می باشد  مالیمصعودي با شیب  روندي  1400الی  1397از سال  خانوار روستایی استانبراي  و یکنواخت

 ) درصد(                                                            ماشین لباسشوییکننده از خانوارهاي نمونه استفاده  -46نمودار 

 
 

 .برخودار اـست  یکنواخت   يروند از خانوار ـشهري اـستان تهران  براي     ماـشین لباـسـشوییکننده از  نمونه اـستفادهتوزیع  
  .می باشد  با شیب مالیم صعودي استان، داراي نمودارروستایی خانوارهاي نمونه توزیع روند تغییرات  همچنین

 

 ) درصد (                                     DVDو VCDانواع ویدئو،  کننده از خانوارهاي نمونه استفاده  -47   مودار ن

 

 
تفاده که نمودار توزیعهمانطور   ان می دهد،    DVDو  VCDاز انواع ویدئو،  کننده از نمونه اـس تغییرات براي   نمودارنـش

ور تان و کـش تایی اـس هري و روـس د که    روندي  ،کلیه خانوار هاي ـش هري و نزولی می باـش یب نمودار براي خانوار ـش ـش
  .تندتر از خانوار شهري و روستایی کشور می باشد  ،روستایی استان
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۳۷ 
 

 ) درصد(                                                                      رایانهکننده از خانوارهاي نمونه استفاده - 48نمودار 

 
تفادهروند تغییرات توزیع   تان و    انهیراکننده از خانوارهاي نمونه اـس هري اـس ور  کل  براي خانوار ـش ال کـش   1396از ـس

 براي خانوار روستایی استان از شیب کمتري برخوردار است.  ،. ضمن آنکه این روند نزولینزولی می باشد   1400الی  
 ) درصد(                                                                       تلفن همراهکننده از خانوارهاي نمونه استفاده -49نمودار 

 
کشور از روندي  کل براي خانوار شهري و روستایی استان و تلفن همراه کننده از خانوارهاي نمونه استفاده توزیع 

  .براي خانوار روستایی کشور از سایر رده ها بیشتر است ، صعودي برخوردار است که شیب آن
 ) درصد(      پنکهکننده از خانوارهاي نمونه استفاده -50نمودار 

 
   .نزولی با شیب مالیم می باشد ، داراي روند براي خانوار شهري استان پنکهکننده از نمونه استفاده توزیع  نمودار

 ) درصد(                                       کولر آبی متحركکننده از خانوارهاي نمونه استفاده  -51نمودار 

 
 است.نزدیک به صفر 1400در سال  شهري استان براي خانوارکولر آبی متحرك کننده از  نمونه استفاده  مقدار درصد 
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۳۸ 
 

 
 ) درصد (                                           متحرك  گازيکولر کننده از خانوارهاي نمونه استفاده - 52نمودار 

 
  1400براي خانوار شهري و روستایی استان در سال متحرك   گازي کولر کننده از  خانوارهاي نمونه استفاده  مقدار درصد 

با اختالف زیادي باالتر از   ،همچنین مقادیر این شاخص براي خانوار روستایی و شهري کشور  .نزدیک به صفر است 
 . استان قرار دارد

 ) درصد(                              ماشین ظرفشوییکننده از استفاده يخانوارهاي نمونه شهر -53نمودار 

 
  ،داراي روندي صعودي می باشد  ، براي خانوار شهري استانماشین ظرفشویی کننده از خانوارهاي نمونه استفاده توزیع 

   .که با اختالف زیادي باالتر از مقادیر مشابه خانوار شهري کشور قرار دارد
 ) درصد(             دارمایکروویو و فرهاي هالوژنکننده از استفاده يخانوارهاي نمونه شهر  -54نمودار 

 
تفادهروند توزیع   یب براي    دارمایکروویو و فرهاي هالوژنکننده از خانوارهاي نمونه اـس تان داراي ـش هري اـس خانوار ـش

  .نسبتا صعودي می باشد که با اختالف زیادي باالتر از مقادیر مشابه خانوار شهري کشور قرار دارد
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۳۹ 
 

 تسهیالت عمده مسکناستفاده از   -د

ـشهري ، به تفکیک خانوار مـسکن کننده از تـسهیالت عمدهـستفادهادرـصد خانوارهاي نمونه  در این قـسمت روند توزیع  
براي تعدادي از مهمترین اقالم تـسهیالت در فاـصله ، و خانوار ـشهري و روـستایی کل کـشور    اـستان تهران  و روـستایی

 .ارائه شده است 1400الی  1395سالهاي 
داراي روندي   کـشیاز گاز لولهکننده  اـستفادهتوزیع خانوارهاي نمونه  ـشهري و روـستایی اـستان و خانوار ـشهري کـشور  

د  یکنواخت عودي برخوردار می باـش ور از  روندي ـص تایی کـش همچنین  .اـست، در حالیکه توزیع خانوارهاي نمونه روـس
براي تمامی خانوارهاي نمونه اـستان و کـشور از روندي نزولی با ـشیب   تلفنکننده از  اـستفادهي خانوارهاتوزیع    نمودار

  .مالیم برخوردار می باشد 
براي خانوار شــهري اســتان از روندي صــعودي حرارت مرکزي (شــوفاژ)   کننده از فادهخانوارهاي نمونه اســتتوزیع  

  .داراي روند تقریبا ثابتی می باشد  ،براي خانوار شهري کشور ،برخوردار است، در حالیکه این توزیع نمونه
اینترنت در فاصـــله کننده از  خانوارهاي نمونه اســـتفادهتوزیع    ،نشـــان می دهد مربوطه در ذیل  مانطور که نمودار  ه

با شـیب زیادي براي خانوار شـهري و روسـتایی اسـتان و کل کشـور از روندي صـعودي    1400الی    1395سـالهاي 
الی   1396پکیج  براي خانوار شـهري اسـتان از سـال کننده از  خانوارهاي نمونه اسـتفادهروند توزیع   .برخوردار اسـت

 . می باشد  تند  یشیبداراي صعودي  1400

تفادهتوزیع   تان    براي ثابت  يکولرگازکننده از  خانوارهاي نمونه اـس تایی اـس هري و روـس روندي نزولی    دارايخانوار ـش
 .که مقادیر آن با اختالف زیادي پایین تر از کل کشور می باشد  می باشد 

خانوار  فاضــالب  یشــبکه عمومکننده از خانوارهاي نمونه اســتفادهتوزیع    ،نشــان می دهد    41 نمودار  همانطور که  
این در حالی اسـت که    .داراي روندي صـعودي با  شـیب تندي می باشـد   1400الی    1397شـهري اسـتان از سـال 

برخوردار   یکنواختخانوار شهري کل کشور از روندي    فاضالب  یشبکه عمومکننده از  خانوارهاي نمونه استفادهتوزیع  
  .است

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٤۰ 
 

 (درصد)                         استان تهران  مسکن کننده از تسهیالت عمدهستفاده ي ادرصد خانوارهاي نمونه شهر   -17جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 اقالم هزینه 

 100 100 99/84 99/94 100/00 99/97 کشیگاز لوله

 77/64 80/4 82/38 81/66 83/86 85/98 تلفن

 26/71 31/77 28/11 25/68 20/49 17/17 (شوفاژ)حرارت مرکزي 

 83/69 80/8 71/52 60/48 59/10 48/19 اینترنت 

 26/5 23/74 22/34 17/31 13/92 16/03 پکیج

 3/91 5/72 5/03 3/02 2/81 1/56 کولر گازي ثابت 

 61/14 54/47 48/19 41/82 44/36 44/22 شبکه عمومی فاضالب 

 

 (درصد)                             کل کشور  مسکن کننده از تسهیالت عمدهستفاده ي ادرصد خانوارهاي نمونه شهر  -18جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 اقالم هزینه 

 95/44 95/14 94/51 94/32 94/07 94/03 کشیگاز لوله

 64/81 66/65 68/39 69/64 74/71 77/47 تلفن

 6/53 7/46 6/95 6/42 5/36 4/43 مرکزي (شوفاژ)حرارت 

 81/05 76/72 63/24 58/44 53/75 41/87 اینترنت 

 12/12 10/77 10/63 9/73 6/98 6/70 پکیج

 16/13 15/39 16/00 14/93 18/08 16/40 کولر گازي ثابت 

 47/05 46/69 45/38 42/74 43/54 41/82 شبکه عمومی فاضالب 



٤۱ 
 

 (درصد)                   استان تهران  مسکن کننده از تسهیالت عمدهستفاده ا روستاییدرصد خانوارهاي نمونه    -19جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 اقالم هزینه 

 99/26 97/44 96/81 94/48 97/63 95/95 کشیگاز لوله

 45/94 52/96 50/74 54/16 58/04 58/32 تلفن

 3/83 1/87 3/83 0/33 0/16 1/41 (شوفاژ)حرارت مرکزي 

 68/81 71/53 54/12 38/96 32/54 13/64 اینترنت 

 4/57 3 1/04 0/47 1/37 0/48 پکیج

 1/38 2/64 3/23 1/60 2/04 0/48 کولر گازي ثابت 

 2/42 1/78 0/66 2/34 4/22 4/20 شبکه عمومی فاضالب 

 

 (درصد)                      کل کشور   مسکن کننده از تسهیالت عمدهستفادها روستایی درصد خانوارهاي نمونه    -20جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 اقالم هزینه 

 78/49 75/83 72/42 68/55 64/84 61/68 کشیگاز لوله

 40/54 41/15 42/45 44/25 48/69 50/57 تلفن

 0/17 0/1 0/23 0/08 0/07 0/11 (شوفاژ)حرارت مرکزي 

 62/33 53/47 32/16 27/98 23/34 15/13 اینترنت 

 0/67 0/54 0/44 0/25 0/15 0/17 پکیج

 16/67 15/62 15/85 14/70 20/61 19/73 کولر گازي ثابت 

 1/71 1/38 0/92 1/03 1/13 1/29 شبکه عمومی فاضالب 



٤۲ 
 

 ) درصد(                                                         کشی گاز لولهکننده از خانوارهاي نمونه استفاده -55نمودار 

 
 

 ) درصد(                                                                          تلفن  کننده از خانوارهاي نمونه استفاده -56نمودار 

 
 )درصد (                                  حرارت مرکزي (شوفاژ)کننده از استفاده يخانوارهاي نمونه شهر  -57نمودار 
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٤۳ 
 

 ) درصد(                                                           اینترنت کننده از استفاده يخانوارهاي نمونه شهر  -58نمودار 

 
 

 

 ) درصد(                              پکیج کننده از استفاده يخانوارهاي نمونه شهر  -59نمودار 
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٤٤ 
 

 ) درصد(                   کولرگازي ثابتکننده از استفاده يخانوارهاي نمونه شهر -60نمودار 

 
 ) درصد(                       شبکه عمومی فاضالبکننده از استفاده يخانوارهاي نمونه شهر - 61نمودار 
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٤٥ 
 

 متوسط درآمد ساالنه خانوار  -ه

  1400نفر در ســال   13/3به    1395نفر در ســال    26/3شــهري اســتان تهران از رقم   تعداد افراد در خانوارمتوســط  
ت ط تعداد   .کاهش یافته اـس له زمانی، متوـس ت که در همین فاـص هري مد در خانوارآافراد داراي دراین در حالی اـس ـش

تان از   ت   44/1به    33/1اـس ط   .افزایش یافته اـس تان از رقم   تعداد افراد در خانوارهمچنین متوـس تایی اـس  42/3روـس
نفر به   24/1خانوار روـستایی اـستان از مد در  آافراد داراي درـضمن آنکه متوـسط تعداد    .نفر رـسیده اـست  57/3نفر به  

 .نفر افزایش یافته است 41/1
به   1400هزار ریال بوده اـست که در ـسال   443603رقم    1395ـشهري اـستان تهران در ـسال متوـسط درآمد خانوار 

روستایی استان تهران در همین فاصله زمانی متوسط درآمد خانوار  همچنین    .هزار ریال رسیده است  1598844رقم  
  .هزار ریال افزایش یافته است 1014081هزار ریال به  233325از 

اغل آزاد و درآمدهامدرآمد خانوار را می توان به درآمد از حقوق بگیري، درآمد از   متفرقه تفکیک نمود که براي   يـش
 8/30، توزیع درآمد خانوار در هر یک از ـسه بخش درآمدي به ترتیب  1395ل خانوارهاي ـشهري اـستان تهران در ـسا

ت    2/52درصـد و    1/17درصـد،   ال    ودرصـد بوده اـس   6/16درصـد،   4/28درآمدي به ترتیب  این توزیع    1400در ـس
ـشاهد کاهش ـسهم درآمد حقوق بگیري   ،بدین ترتیب در فاـصله ـسالهاي فوق الذکر  .درـصد ـشده اـست    0/55درـصد و  

  .می باشیمبراي خانوار شهري استان  و درآمد از مشاغل آزاد و از طرفی افزایش سهم درآمد هاي متفرقه 
نگر کاهش بیا  1400الی    1395توزیع انواع درآمد ها براي خانوارهاي روســتایی اســتان تهران  در فاصــله ســالهاي 

 3/11درصـد و افزایش شـدید درآمد مشـاغل آزاد از    3/37درصـد به    4/46چشـمگیر سـهم درآمد حقوق بگیري از 
  .درصد کاهش یافته است 1/38درصد به  3/42همچنین سهم درآمدهاي متفرقه از   .درصد می باشد   6/24درصد به  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٤٦ 
 

 ) ال ی(هزار ر                              مد رآبر حسب انواع د  استان تهراني ساالنه یک خانوار شهرمد آدرمتوسط     -21جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 قالم هزینه ا

 3/13 3/17 3/22 3/23 3/32 3/26 متوسط تعداد افراد در خانوارها 

 1/44 1/40 1/40 1/39 1/43 1/33 متوسط تعداد افراد داراي درامد در خانوارها

 1598844 1098118 813170 640303 515351 443603 جمع 

 453480 295810 240923 191466 160727 136570 بگیري درامد از حقوق 

 118194 71935 64879 59465 43831 41779 بگیري عمومیدرامد پولی از حقوق 

 33884 17745 19418 13151 11537 9751 بگیري عمومیدرامد غیر پولی از حقوق 

 492 589 0 284 128 108 بگیري تعاونی درامد پولی از حقوق 

 0 6 1 31 43 71 بگیري تعاونی درامد غیر پولی از حقوق 

 262681 180466 139022 105994 94161 75280 بگیري خصوصیدرامد پولی از حقوق 

 38229 25069 17603 12541 11027 9582 بگیري خصوصی درامد غیر پولی از حقوق 

 265598 166044 118657 101536 84829 75675 درامد از مشاغل آزاد

 1313 1233 1835 1221 453 930 درامد پولی از مشاغل آزاد کشاورزي

 0 4 25 6 4 12 درامد غیر پولی از مشاغل آزاد کشاورزي

 263087 164041 116326 99928 84054 74581 درامد پولی از مشاغل آزاد غیرکشاورزي 

 1198 766 472 382 317 152 درامد غیر پولی از مشاغل آزاد غیرکشاورزي

 879766 636264 453589 347300 269795 231357 درامدهاي متفرقه

 414880 299384 206598 166741 133495 113273 درامدهاي متفرقه پولی

 464887 336880 246992 180559 136300 118083 درامدهاي متفرقه غیر پولی 

 

 

 
 



٤۷ 
 

 ) الی(هزار ر                                       مدرآبر حسب انواع دکشور   ي کلساالنه یک خانوار شهرمد آدرمتوسط     -22جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 قالم هزینه ا

 3/26 3/31 3/34 3/36 3/43 3/43 متوسط تعداد افراد در خانوارها 

 1/85 1/74 1/49 1/50 1/47 1/42 افراد داراي درامد در خانوارهامتوسط تعداد 

 1124217 746764 541007 434905 366848 317210 جمع 

 366034 234727 175904 145087 126042 105787 بگیري درامد از حقوق 

 102544 66235 54314 46017 41301 35208 بگیري عمومیدرامد پولی از حقوق 

 19806 12136 11072 8587 7782 6578 بگیري عمومیپولی از حقوق درامد غیر 

 467 730 200 306 118 112 بگیري تعاونی درامد پولی از حقوق 

 72 74 28 44 19 36 بگیري تعاونی درامد غیر پولی از حقوق 

 219459 140184 99562 81349 69590 57973 بگیري خصوصیدرامد پولی از حقوق 

 23686 15369 10728 8785 7233 5879 بگیري خصوصی پولی از حقوق درامد غیر 

 185954 116926 86841 73744 59059 53922 درامد از مشاغل آزاد

 17482 10480 7643 6166 4095 3365 درامد پولی از مشاغل آزاد کشاورزي

 368 379 215 222 219 88 درامد غیر پولی از مشاغل آزاد کشاورزي

 166680 105038 78141 66745 54211 50003 پولی از مشاغل آزاد غیرکشاورزي درامد 

 1423 1028 843 612 534 466 درامد غیر پولی از مشاغل آزاد غیرکشاورزي

 572229 395112 278262 216074 181747 157502 درامدهاي متفرقه

 325061 225725 154493 124449 107693 91404 درامدهاي متفرقه پولی

 247168 169387 123769 91625 74054 66098 درامدهاي متفرقه غیر پولی 

 
 
 

 



٤۸ 
 

 ) الی(هزار ر                           مدرآبر حسب انواع د روستایی استان تهرانساالنه یک خانوار مد آدرمتوسط    - 23جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 قالم هزینه ا

 3/57 3/47 3/46 3/48 3/58 3/42 افراد در خانوارها متوسط تعداد 

 1/41 1/36 1/30 1/38 1/38 1/24 متوسط تعداد افراد داراي درامد در خانوارها

 1014081 646933 421664 333264 287485 233325 جمع 

 377874 248778 166525 127386 114527 108220 بگیري درامد از حقوق 

 48334 40701 37968 27563 18692 17324 بگیري عمومیحقوق درامد پولی از 

 14193 11004 13234 5914 4380 4456 بگیري عمومیدرامد غیر پولی از حقوق 

 1585 0 550 0 0 0 بگیري تعاونی درامد پولی از حقوق 

 0 291 166 17 0 15 بگیري تعاونی درامد غیر پولی از حقوق 

 291348 178588 104815 86126 85339 79507 بگیري خصوصیحقوق درامد پولی از 

 22414 18194 9791 7766 6117 6917 بگیري خصوصی درامد غیر پولی از حقوق 

 249966 138988 95341 81637 56098 26419 درامد از مشاغل آزاد

 22637 14646 12641 9975 7983 579 درامد پولی از مشاغل آزاد کشاورزي

 852 413 370 20 140 30 درامد غیر پولی از مشاغل آزاد کشاورزي

 223667 123157 81284 71051 47575 25806 درامد پولی از مشاغل آزاد غیرکشاورزي 

 2810 772 1046 590 401 5 درامد غیر پولی از مشاغل آزاد غیرکشاورزي

 386241 259167 159798 124241 116860 98686 درامدهاي متفرقه

 192444 133686 84979 72584 70832 58810 درامدهاي متفرقه پولی

 193797 125482 74819 51658 46028 39876 درامدهاي متفرقه غیر پولی 

 

 

 



٤۹ 
 

 ) الی(هزار ر                                مدرآبر حسب انواع د روستایی کل کشور  مد ساالنه یک خانوار آمتوسط در   -24جدول 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 قالم هزینه ا

 3/48 3/51 3/53 3/55 3/62 3/65 متوسط تعداد افراد در خانوارها 

 2/02 1/87 1/56 1/58 1/47 1/41 متوسط تعداد افراد داراي درامد در خانوارها

 637132 420470 297022 233114 201842 176866 جمع 

 215695 137703 91314 71607 59380 53655 بگیري درامد از حقوق 

 31595 21651 15128 11450 9798 8431 بگیري عمومیدرامد پولی از حقوق 

 5597 3911 2935 2078 1716 1456 بگیري عمومیدرامد غیر پولی از حقوق 

 421 153 131 138 194 70 بگیري تعاونی درامد پولی از حقوق 

 60 25 15 22 21 14 بگیري تعاونی درامد غیر پولی از حقوق 

 168735 105822 68824 54594 45334 41551 بگیري خصوصیدرامد پولی از حقوق 

 9287 6141 4281 3326 2316 2134 بگیري خصوصی درامد غیر پولی از حقوق 

 198750 125000 99513 74312 64062 55089 درامد از مشاغل آزاد

 106311 71303 58461 41903 36246 31220 درامد پولی از مشاغل آزاد کشاورزي

 6255 4674 3962 3402 2650 2311 درامد غیر پولی از مشاغل آزاد کشاورزي

 84644 48041 36103 28269 24597 21029 درامد پولی از مشاغل آزاد غیرکشاورزي 

 1540 982 987 738 569 529 غیرکشاورزيدرامد غیر پولی از مشاغل آزاد 

 222686 157768 106194 87195 78400 68122 درامدهاي متفرقه

 134003 99175 63561 53529 50743 44489 درامدهاي متفرقه پولی

 88683 58592 42633 33666 27657 23633 درامدهاي متفرقه غیر پولی 

 

 

 



٥۰ 
 

 

 خانوار تعداد افراد در متوسط    -62نمودار  

 
 

 مد در خانوار آمتوسط تعداد افراد داراي در    -63نمودار  
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٥۱ 
 

 (درصد)           سهم درآمد حقوق بگیري از کل درآمد خانوار   - 64نمودار  

 
 

 (درصد)                  از کل درآمد خانوار مشاغل آزاد سهم درآمد     - 65نمودار  

 
 

 (درصد)                                     رمتفرقه از کل درآمد خانواسهم درآمد     -  66نمودار  
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٥۲ 
 

 1400ال س :ي  شهري کل کشور سهم انواع درآمد خانوارها  -67نمودار  

 
 1400ال  س :ي  شهري استان تهران سهم انواع درآمد خانوارها  - 68نمودار  

 
 1400ال س :ي  روستایی کل کشور سهم انواع درآمد خانوارها  -69نمودار  

 
 1400ال س :ي  روستایی  استان تهران سهم انواع درآمد خانوارها  -70نمودار  
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