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 اي از نتايج بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ايرانخالصه

 1395سال 
 
با مراجعـه بـه حـدود      1395آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري ايران در سال  

رح ذيـل  ـت آمـده بـه شـ   ـج بدسـوار نمونه انجام گرفت و برخي از نتايـخان صـدششو  هزار دههف
 باشد:مي

 متوسط تعداد افراد خانوار 

 كـه نسـبت بـه سـال قبـل     نفر بود  33/3در سال مورد بررسي متوسط تعداد افراد خانوار  
درصـد بيشـترين و    4/29ش داشته است. از كل تعداد خانوارهـا، خانوارهـاي چهـار نفـري بـا      كاه

 اند . داده خود اختصاص را به سهم كمترين درصد 1/0با   بيشتر و نفر ده  خانوارهاي
 1هزينه ناخالص

هـزار   393006حـدود   خانوار يك ساالنه ناخالص متوسط هزينه اساس نتايج اين بررسي بر 
خانه شخصي  بوده است. هزينه مزبوركه شامل ارزش اجاري هزار ريال) 32750ريال (ماهانه حدود 

هـاي  . از كـل هزينـه  ه اسـت درصد افزايش داشـت  4/11 معادل 1394باشد، نسبت به سال مينيز 
  ، » هـا سـوخت آب ، بـرق و گـاز و سـاير     كن ،ـمس «د به ـدرص 5/35 ،به ترتيب ص خانوارـناخال

د ـدرص 4/8،  » لـحمل ونق «د به ـدرص 6/10  ، » هااميدنيـها و آشخوراكي «د به ـدرص 9/22
اك ـپوش «د به درصـ 3/4 ، » بهداشت و درمان «د به درص 9/5 ، » كاالها و خدمات متفرقه «به 

هـر  بـه  د درص 1/2 ، » ، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه وازمل «د به درصـ 0/4،  » شـو كف
تفريح و « هر يك از دو گروه درصد به  9/1 ،» رستوران و هتل « و  »ارتباطات «يك از دو گروه 

(جـدول   داشته اسـت  اصـاختص»  انياتـدخ «د به ـدرص 3/0 و » يلـتحص « و» امور فرهنگي 
 ) .1شماره 

 2درآمد ناخالص

 هزار ريال 923733حدود  1395ساالنه يك خانوار در سال  3متوسط درآمد ناخالص 
 افزايش  درصد 3/11ادل ـمع 1394نسبت به سال   وده كهـب  زار ريال)ـه 32698دود ـ(ماهانه ح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باشد.ماليات و حق بازنشستگي (سهم خانوار) ميبابت خانوار احتساب مبالغ پرداختي  دونبناخالص هزينه  - 1
 منظــور از درآمـــد ناخـــالص ، ميــزان درآمـــد قبـــل از كســـر مبــالغ ماليـــات و حـــق بازنشســـتگي     - 2

باشد.(سهم خانوار) و نيز درآمد حاصل از فروش كاالهاي دست دوم مي
  گويي خانوارها وجود دارد.در اين مورد، امكان كم - 3
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د را درآمـد  ـدرصـ  7/30و ناخالص د از كل درآمد ناخالص را درآمد پولي ـدرص 3/69است .  داشته
 . )2(شامل ارزش اجاري خانه شخصي) تشكيل داده است (جدول شماره  غير پولي

 هاي سني گروه

 دهد كه در سـال مـورد بررسـي ،    توزيع افراد خانوارها بر حسب گروه هاي سني نشان مي 
د ـدرصـ  2/6، » ال ـس 6-10«  درصـد 5/6، » ال و كمتر ـس 5« انوارها ـاز افراد خ دـدرص 3/7

 دـدرص 9/30،  »سال  21-30« د ـدرص 1/18،  »سال  16-20« د ـدرص 7/6 ، »سال  15-11« 
 .  )3 (جدول شماره اندتهـسن داش » سال و بيشتر 51 « درصد 3/24و  » سال 50-31 «

 1تحصيالت

 نشـان   1395ر خانوارهـا بـر حسـب ميـزان سـواد در سـال       بيشتتوزيع افراد شش ساله و  
درصـد   6/20، » خوانـدن و نوشـتن   « درصد قادر بـه   1/2، » سواد بي« درصد  8/10دهد كه مي

ــدايي « داراي  ــيالت ابت ــد داراي  7/24، » تحص ــطه « درص ــايي و متوس ــيالت راهنم  و »  تحص
 ) .4(جدول شماره اند بوده» تحصيالت دانشگاهي « درصد داراي  8/23

 اشتغال 

درصـد   4/56، » بدون فـرد شـاغل   « درصد خانوارها  6/26بر اساس نتايج اين بررسي ،  
ــاغل   « داراي  ــر ش ــك نف ــد داراي  2/14، » ي ــاغل  « درص ــر ش ــد داراي  8/2و » دو نف  درص

 درصد خانوارهـاي   1394در مقايسه با سال ) . 5بوده اند (جدول شماره » سه نفر شاغل و بيشتر « 
» شــاغل   نفر دو« با  د خانوارهايـافزايش و درص» نفر شاغل  يك« و با  »شـاغل  بدون فرد« 
 كاهش داشته است .»  و بيشتر نفر شـاغل سه« ا ـب و

 مسكن 

 دهـد كــه  نـشان مــي  1395بررسـي نحـوه تـصرف محل سـكونت خانوارهـا در سـال  
 درصـد در مسـكن اجـاري ،     2/26درصد از خانوارها در مسكن شخصي ( مالـك نشـين ) ،    3/64
 انــد درصــد در مســكن رايگــان ســكونت داشــته 0/9درصــد در مســكن در برابــر خــدمت و  5/0

درصـد   وافـزايش   اجـاري درصد سكونت در مسـكن   ،1394در مقايسه با سال ) . 6(جدول شماره 
 است . داشتهكاهش در برابر خدمت  ، رايگان ويشخصسكونت در مسكن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تحصيالت ديني بر حسب مورد بين تحصيالت راهنمايي و متوسطه و دانشگاهي توزيع شده است .  -1
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 درصـد از   8/29، » يـك اتـاق   « درصـد خانوارهـا از    1/3بر اساس نتايج بررسي مزبور ،  
 درصـد از   2/2، » چهـار اتـاق   « درصـد از   0/14، » سـه اتـاق   « درصـد از   7/49، » دو اتاق « 
 ) . 7اند (جدول شماره نمودهاستفاده مي» شش اتاق و بيشتر « درصد از  2/1و » پنج اتاق « 

 اده خانوارها تسهيالت محل سكونت و لوازم زندگي مورد استف

 ، يـدهد كه در سال مورد بررسيـشان مـا نـكونت خانوارهـهيالت محل سـي تسـبررس 
 ، هريـدرصد از گاز ش 4/94،  رقـد از بـدرص 0/100،  يـكشلهلو از آب اـوارهـد خانـدرص 4/99
درصد از  9/98 درصد از اينترنت ، 5/50 درصد از تلفن ، 1/77درصد از فاضالب شهري ،  7/51

 ،درصـد از كولر گازي  3/19 ،آبي ثابت  كولر از دـدرص 8/63درصد از حمام ،  7/99آشپزخانه ، 
(جدول  اندمند بودهدرصد از انباري بهره 0/44(شوفاژ) و  1د از سيستم حرارت مركزيـدرص 6/8

 . )8 شماره
ا از اتومبيـل شخصـي،   ـوارهـ ـد خانـدرصـ  6/48وازم زنـدگي ،  ـر لـنظ از 1395ال ـدر س 
درصد  9/16درصد از چرخ خياطي ،  6/48درصد از دوچرخه ،  0/13درصد از موتورسيكلت ،  2/17

و دسـتگاه پخـش    د از ويدئوـدرص 6/42د از تلويزيون ، ـدرص 5/99صوت ، ضبط و ضبط  از راديو
درصـد   2/41،  درصد از دوربين فيلم برداري 3/10،  )وترـكامپيرايانه (درصد از  3/45،  لوح فشرده
د از ـدرصـ  1/94د از اجـاق گـاز ،   ـدرص 6/99فريزر و يخچال فريزر ،  درصد از 4/84،  از يخچال

انـد  نمودهدرصد از تلفن همراه استفاده مي 3/96لباسشويي و  د از ماشينـدرص 8/87ارو برقي ، ـج
 ) . 9( جدول شماره 
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 باشد .شامل پکيج نمي -1
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 1جدول شماره 
  1 1395هاي مختلف هزينه در سال متوسط هزينه ناخالص ساالنه يك خانوار شهري به تفكيك گروه

شرح
 هزينه ناخالص

(ريال)
 درصد
توزيع

 درصد تغيير 
قبل نسبت به سال

393005874 0/1004/11كل هزينه ناخالص 
89975597 9/220/8ها  ها و آشاميدنيخوراكي -1
3/03/19 1334324 نياتدخا -2
 16913634 3/44/6پوشاك و كفش  -3
139434564 5/359/12مسكن ، آب ، برق و گاز و ساير سوخت ها -4
0/45/8 15776647 لوازم ، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه -5
9/57/12 23152774 بهداشت و درمان -6
6/101/16 41850987 حمل و نقل   -7
 1/11 1/2 8321861 ارتباطات -8
9/12/10 7649465 تفريح و امور فرهنگي -9

 6/12 9/1 7344231 تحصيل -10
 0/13 1/2 8368087 رستوران و هتل -11
4/89/11 32883703 كاالها و خدمات متفرقه -12

 
 2جدول شماره 

  1 1395درآمد در سال هاي مختلف متوسط درآمد ناخالص ساالنه يك خانوار شهري به تفكيك گروه
شرح

 درآمد ناخالص
(ريال)

 درصد
توزيع

 درصد تغيير
قبل نسبت به سال

 392373296 0/1003/11كل درآمد  ناخالص 
 272048752 3/698/10درآمد پولي ناخالص  ـالف 
 41876764 7/101/12درآمد از مزد و حقوق ـ بخش دولتي و عمومي -1
 56058956 3/144/13ـ بخش خصوصي درآمد از مزد و حقوق  -2
 2ـــ265288 1/0 تعاونيدرآمد از مزد و حقوق ـ بخش  -3
 2/11/4 4767470 درآمد از مشاغل آزاد كشاورزي  -4
 8/166/8 65959633 درآمد از مشاغل آزاد غيركشاورزي  -5
 7/237/10 92871213 درآمد هاي متفرقه  -6
 6/20/8 10249428 هاي دست دوم درآمد حاصل از فروش كاال -7

 7/305/12 120324544 درآمد غير پولي  ـب 
 اختالف جزيي در جمع ناشي از سرراست(روند)كردن اعداد است. -1
، از مقايسه آن با از كل درآمدهاي خانوار را به خود اختصاص داده است يسهم اندكبخش تعاوني ـ با توجه به اين كه درآمد از مزد و حقوق  -2

 سال قبل خودداري شده است.العات اط
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 3جدول شماره 
 1395توزيع افراد خانوارهاي شهري بر حسب گروه هاي سني در سال 

 
درصدشرح                 

 3/7سال و كمتر  5
5/6سال  10-6
2/6سال  15-11
7/6سال  20-16
 1/18 سال  30-21
 9/30 سال  50-31
 3/24 سال و بيشتر  51

0/100 كل 

 
 

 4جدول شماره 
 1395ر خانوارهاي شهري بر حسب ميزان سواد در سال يشتساله و ب ششتوزيع افراد 

 

درصدشرح                 

 8/10بي سواد 
1/2خواندن و نوشتن 

6/20تحصيالت ابتدايي 
7/42تحصيالت راهنمايي و متوسطه 

 8/23 تحصيالت دانشگاهي 
0/100 كل 
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 5جدول شماره 

 1395توزيع خانوارهاي شهري بر حسب تعداد شاغلين در سال 
 

درصدشرح                 

 6/26بدون فرد شاغل
4/56يك نفرشاغل 
2/14دو نفر شاغل 

8/2سه نفر شاغل و بيشتر 
0/100 كل 

 
 6جدول شماره 

 1395سال توزيع خانوارهاي شهري بر حسب نحوه تصرف مسكن در 
 

درصدشرح                 

3/64شخصي (مالك نشين )
2/26اجاري

5/0در برابر خدمت 
0/9رايگان 

0/100 كل 

 
 7جدول شماره 

 1395توزيع خانوارهاي شهري بر حسب تعداد اتاق مورد استفاده خانوار در سال 
 

درصدشرح                 

1/3يك اتاق 
8/29دو اتاق 
 7/49 سه اتاق

 0/14 چهار اتاق 
 2/2 پنج اتاق 

 2/1 شش اتاق و بيشتر 
 0/100 كل 
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 8دول شماره ج
 1395درصد خانوارهاي شهري استفاده كننده از تسهيالت محل سكونت در سال 

 
درصدشرح                

4/99آب لوله كشي
0/100برق

4/94گاز شهري
7/51فاضالب شهري

1/77تلفن
 5/50اينترنت
 9/98آشپزخانه

7/99حمام
8/63آبيثابتكولر

 3/19كولر گازي
6/8 (شوفاژ)1سيستم حرارت مركزي

 0/44انباري
 باشد.شامل پكيج نمي -1

 
 9جدول شماره 

 1395درصد خانوارهاي شهري استفاده كننده از لوازم زندگي در سال 
 

درصدشرح                 

6/48اتومبيل شخصي 
2/17موتور سيكلت

0/13به باال)16دوچرخه (ازنمره
6/48چرخ خياطي

9/16راديو ضبط و ضبط صوت
5/99تلويزيون

6/42و دستگاه پخش لوح فشردهويدئو
3/45رايانه (كامپيوتر)

3/10دوربين فيلم برداري
2/41يخچال

4/84زرفريزر و يخچال فري
6/99اجاق گاز

1/94جارو برقي
8/87ماشين لباسشويي

 3/96تلفن همراه
 




