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Extended abstract 

1. INTRODUCTION 

 nvestigating the developments of 

rural society from the past to the 

present, it has been shown that rural 

areas face with fundamental 

difficulties and problems at different 

levels in various socio-economic and 

ecological dimensions. The continuation of this 

situation has caused problems such as exacerbation 

of regional inequalities, the abandonment of 

efficient rural and material capital in villages, the 

ever-increasing decline in food production and the 

emergence of food crises, population accumulation 

in urban societies, and the spread of marginalization, 

unemployment and social damage. Considering the 

fact that villagers are among the most deprived 

groups of the society, and bearing in mind that the 

types of economic and livelihood activities, 

sources of income, and expenditure in rural and 

urban areas are very different, many differences 

and inequality have been observed in the expense 

and income of rural and urban households over the 

past few decades. Therefore, the recognition and 

analysis of spatial distribution of expense and 

income of rural households are of high importance. 

The study of income distribution in villages 

indicates the fact that, in comparison with cities, 

the distribution of income in rural areas is more 

unbalanced. One of the important factors in 

achieving sustainable rural development is to 

balance the expense and income of rural 

households in the country. Considering the 

importance of expense and income of rural 

households in rural and national economy, the aim 

of this study is the spatial analysis of the 

distribution of income and expenditure of rural 

households in different provinces of the country 

during the period 1996-2012. In other words, this 

study investigates the trend from the beginning of 

the Second Economic, Social, and Cultural 

Development Plan of the Islamic Republic of Iran 

to the beginning of the fifth plan. Considering the 

time of the compilation of the sixth plan, the 

attitude of authorities towards small areas, especially 

rural ones, can remove this heavy burden from the 

government and make a complete comprehensive 

plan with respect to self-reliance of rural communities.  

Therefore, the main question in this study is as 

follows:  

Is the spatial distribution of household expenditure 

and income in rural areas equal and balanced in the 

country? 

2. THEORETICAL FRAMEWORK 

One of the main concerns of economic and social 

development planners of the country is the 

improvement of quality of life and social welfare in 

the society. Since social welfare of households 

depends on their income and that the proper 

distribution of income increases the level of social 

welfare in the whole society and the majority of 

households, equal distribution of income is one of the 

country's development planning purposes. One of the 

dimensions of the fair distribution of income is its 

space dimension. Investigating the spatial distribution 

of expense and income of rural households can help 

planners to understand the spatial distribution as well 

as income gaps and related reasons. Therefore, in 
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order to achieve the desired goal of equal distribution 

of income in rural households, it is necessary to find 

out the spatial distribution of expense and income in 

rural households of the country and provide balanced 

solutions and optimize the spatial distribution. 

3. METHODOLOGY 

The method of this study, with respect to its purpose, 

is that of applied studies, and the method of data 

collection is documentary, and it was gained from 

Iran's Statistics Center. The statistical data collected 

in this study include total annual income of rural 

households, income gained from salaries, earnings 

from freelancers, miscellaneous incomes as well as 

the total annual expense of rural households, food 

expenses- tobacco and non-fiscal charges – and 

tobacco which is shared among the provinces of the 

country. Moreover, ArcGis10.2 software was used to 

study spatial distribution of rural households' 

expenditure and income. 

4. DISCUSSION 

The findings show that the expense of households 

decreased from 56.1% in 1986 to 41.1% in 2001 and 

31.2% in 2011 in a positive direction. On the other 

hand, the villagers have enjoyed a better and more 

favorable living standard by changing their 

consumption patterns (from food to nonfood and 

tobacco). So that the growth of non-food expenses 

and TobaccoTo Food and tobacco In the year 2011 

Compared to 2012 years About 39 percent. While at 

the same time the expense of food and tobacco Only 

22.3 percent growth. During this period, the share of 

agricultural businesses in reducing the income of 

rural households has been reduced while the share of 

non-agricultural businesses and other occupations has 

increased. 
 

5. CONCLUSION 
In general, the findings of this study showed that 

during the period of time examined, income 

inequality in rural areas of the country has decreased. 

Although this decline is very slow, it reflects the 

process of adjusting income inequalities in rural 

households. The amount of income earned in the 

provinces of Tehran and Khorasan Razavi is more 

than other provinces. The income gained from free 

jobs in the villages of Kurdistan, Semnan, and 

Ardebil is good which shows the role of agriculture 

in these provinces as it plays a pivotal role in 

increasing the income of free-owned rural households 

in these provinces. Regarding the income of rural 

households, the provinces of Hamedan, and Sistan 

and Baluchestan have the highest income. In 

addition, the results of the study showed that rural 

households in Kurdistan province have the highest 

amount of annual expenditure on food and tobacco 

with 78%. Regarding non-food and tobacco expense, 

rural households in Tehran, Qom and Lorestan 

provinces were the most expensive, and with regard 

to the difference in expense and annual income of 

rural households, Khorasan Razavi and Kurdistan 

provinces experienced the highest positive difference. 
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 مقدمه. 1
 لهأطرح مس. 1. 1 

 روستایی از گذشاته تاا باه اماروزه ةجامع تحوالت بررسی 

 -مختلف اجتماعی ابعاد در روستایی بخش که داده است شانن

 هایدشااواری بااا مختلااف سااطوح در اکولااوكیکی و اقتصااادی

 باا را روساتاها وضاعیت، ایان تاداوم. بوده است روروبه اساسی

 تخلیاة گساتردة ای،منطقه هاینابرابری تشدید نظیر معضالتی

 کاهش مادی، هایسرمایه و روستایی کارآمد نیروی از هاآبادی

 انباشات خاذا، بحاران پدیدارشدن و تولید خذا سرانة روزافزون

 و نشینی، بیکااریحاشیه گسترش و شهری جوامع در جمعیت

، زرآبادی و طباطباایی) کرده است مواجه اجتماعی هایآسیب

 در توان اظهار کارد کاهبه عبارت دیگر، می ؛س445، ص. 1393

 کشاورهای در ویاژهفضایی، به هاینابرابری وقوع جهان مناطق

 باه را زنادگی ناهمگون شرایط از طیف وسیعی توسعه، درحال

. ص، صا2005، 1والهو، گالی، گیبال و فردنبار ) است آورده وجود

بااه طااوری کااه در ایاان  ؛س1، ص. 2009، 2مااارتینز؛ 949-957

 صاورت باه مختلاف هاایمکاان و هاکشورها، توسعه در زمان

 هار ای را درمنطقاه هاینابرابری نگرفته است و صورت یکسان

، زاده، اکباری و موساویابراهیم) مقیاسی به وجود آورده است

 س.58ص.  1392
های مهام در هار یکی از هادفضیحات، با توجه به این تو 

جامعه، برقراری عدالت اقتصادی اسات کاه بعاد مهمای از آن 

 اکثار پاذیرد. اماروزهتوزیع درآمد شاکل می ةعدالت در زمین

 مختلف دالیل به توسعه حال در کشورهای خصوصبه کشورها

 درآماد و ثاروت توزیع   الگوی از که ناشی شدیدی نابرابری از

 از س. یکاای35، ص. 1390زاهاادی، رنااد )برناام می اساات،

 در آن نتایم و درآمدها برابر توزیع اقتصاد سالم،  هایمشخصه

 ریزانبرناماه .اسات آحااد جامعاه نمیاا در اقتصاادی  عةتوس

 هاانابرابری کاهش در سعی امر این تحقق برای مختلف جوامع

 دارند زداییمحرومیت متعدد هایتدوین برنامه و تهیه طریق از

 هااییواقعیت از س. نابرابری درآمدی1، ص. 1391فرد،  اخوان)

 ایان و کندمی جلب به خود را هاانسان توجه همیشه که است

 دنیاا تماام در اجتمااعی و سیاسای طلبانبرای اصالح موضوع

 باه انتقااد نسابت و راضاعت قدمت است. یافته ایویژه اهمیت

 و دارد تااری  بلنادای باه قدمتی درآمدی، شدید هاینابرابری

 داده قرار روی همبهرو را هاو دولت حکام معترضان، این گاهگه

 از کاه کمونیسام و سوسیالیسام مانناد؛ مکااتبی ایجاد است.

 براباری باه رسیدن برای تالش هاآن تفکرات محورهای اصلی

 اسات در جواماع نابرابری و برابری اهمیت از هایینشانه ،است

 درآمدی هاینابرابری این، بر عالوه ؛س43، ص. 1385مهربانی، )

 پاایین هاایدهک افاراد در انگیازه افزایش باعث است ممکن

 شود جنایات دیگر و سرقت مانند مییجرا ارتکاب برای جامعه

 ایان افازایش یاا وجاود همچنین، .س521، ص. 1973، 3رلیچا)

 گذاشته و آن تیثیر جامعه سطح سالمت در تواندمی هانابرابری

و  .س15، ص. 2004، 4ساابرمانین و واچای) اندازد به مخاطره را

 افازایش و تغذیه آموزش، در ضعف در خود را اثرات ،در نهایت

 نجفای، و حساینیکناد ) متجلای اجتماعی هایدر ناهنجاری

 توانادمی درآمد ةتوزیع عادالن طرفی دیگر با از ؛س5ص.  1388

 ةگساترد مشاارکت بارای روانای و مادی نیرومند ةانگیز باعث

 اقتصاادی ةتوساع باه منتم که شود توسعه فرآینددر  همگان

 ءجا که روستاییان جزاز آن. س68، ص. 1386 ،5تودارو) دشویم

هااای اقتصااادی و انااد و نااوع فعالیتتارین اقشااار جامعهمحروم

معیشتی و کسب درآمد و هزینه در نواحی روستایی و شاهری 

دیگر دارناد و ایان موضاوع سابب ایجااد تفاوت زیادی با یاک

ابری در هزیناه و درآماد خانوارهاای روساتایی و تفاوت و ناابر

گذشته شاده اسات، شاناخت و تحلیال  ةشهری طی چند ده

توزیع فضایی هزیناه و درآماد خانوارهاای روساتایی ضارورتی 

گر ایان انکارناپذیر است. بررسی توزیع درآمد در روستاها نشان

واقعیت است که وضعیت توزیع درآمد در روستا در مقایساه باا 

مطیعای ) تری دارددرآمد در شاهرها وضاعیت نامتعاادلتوزیع 

یکای از عوامال اثرگاذار  ،س. از طرفی55، ص. 1382لنگرودی، 

پایدار روستایی، وضعیت خالص درآمادی خاانوار  ةبنیانی توسع

بحااث این، بنااابرس. 85، ص. 1388صاایدا،ی، )اساات روسااتایی 

تارین عوامال در هزینه و درآمد خانوار روستایی یکای از مهام

شاود. باناک ملای ایاران پایادار روساتاها محساوب می ةتوسع

 1314اولین بار در ساال  بررسی هزینه و درآمد خانوار را برای

آوردن ضارایب دساتصورت داد. هدف اصالی ایان بررسای به

 1344از سال  زندگی بود. ةشاخص هزین ةمصرف برای محاسب
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هایی را در ماورد هزیناه و درآماد بانک مرکزی ایاران بررسای

مرکاز آماار  ،باه عاالوه ؛خانوار شهری به طور مرتب انجاام داد

خانوارهاا را از درآمد آمارگیری از هزینه و  1347ایران از سال 

 تر شروع کرد که نتاایم آن تاانقاط شهری در مقیاسی گسترده

منتشار شاده اسات. در حاال  و تخراجطور ساالنه اس کنون به

آمار هزینه و درآمد خانوارهای شهری از طریق دو منبع  ،حاضر

مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و آماار 

هزینه و درآمد خانوار روستایی از منبع مرکز آمار ایران منتشر 

س. کااربرد اساسای و 819ص.  1390ن، مرکز آمار ایرا) شودمی

متنوع از نتایم این طرح آمارگیری در بررسای الگاوی مصارف 

و خادمات، ارزیاابی  روند مصرف کاال ةخانوار روستایی و مطالع

تیمین عادالت اجتمااعی و  ةهای اقتصادی در زمینآثار سیاست

ة بررسی توزیع درآمد و امکانات و تساهیالت خانوارهاا، مطالعا

-اقتصادی خانوارها، فراهم -های اجتماعیمتقابل ویژگیروابط 

آوردن امکان بررسی خانوارهای زیرخط فقار و سارانجام نقاش 

های ملاای و مهاام آن در تاایمین اطالعااات موردنیاااز حساااب

ها خصوص در بررسایکه اهمیت این طرح را به استای منطقه

 دهااداجتماااعی کشااور نشااان می-ها اقتصااادیریزیو برنامااه

شااده یااا س. ارزش پااولی کاااالی تهیااه86، ص. 1373، 6ساالی)

منظاور مصارف اعضاا و یاا  شده توسط خانوار باهخدمت انجام

شود کاه شاامل خریاد، تولیاد دیگران، هزینه نامیده می ةهدی

وجاوه و ارزش کاالهاایی کاه در برابار کاار کلیة  است.خانگی 

کار افتااده و یاا از طریاق مناابع دیگار  شده یا سرمایه بهانجام

 ،شاودکسب می سخیره)حقوق بازنشستگی، درآمدهای اتفاقی و 

 1390آمااری اساتان تهاران،  ةنامسالشود )درآمد تعریف می

 س. 709ص. 

با توجه به مطالب فوق یکی از عوامل مهم به منظاور نیال 

ر روستایی، برقراری تعاادل در هزیناه و درآماد پایدا ةبه توسع

هاای ناابرابری زیارا است؛خانوارهای روستایی در سطح کشور 

ناامتوازن و  ةدرآمدی در بین روستاهای کشاور موجاب توساع

خیر یسبب اخاتالل و تا ،نابرابر در بین استانی شده و در نهایت

ت شود. درآمد روستاییان به علملی می ةیابی به توسعدر دست

باودن ضاایعات و هاا و بااالباودن قیمات محصاوالت آنپاایین

بودن میزان محصول در واحاد ساطح باه طاور همچنین پایین

و برای یک زنادگی نسابتام مرفاه کاافی نیسات،  است کلی کم

کیفیت و کمیت رفاه در سطح روستاها به علت نبود یا کمباود 

رفتاه کیفیات زنادگی و هاماست و روی کم خدمات اجتماعی

رخورداری از رفاه در روستاهای ایاران در مقایساه باا زنادگی ب

شهری در سطح پایینی قرار دارد. با توجه به اهمیات هزیناه و 

درآمد خانوارهای روستایی در اقتصاد روستایی و اقتصااد ملای، 

توزیاع  وضاعیت هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل فضاایی

 مختلاف هایاساتان خانوارهاای روساتایی در هزینه و درآمد

 ةبرناما از شاروع یعنی ؛1391 تا 1375زمانی دورة  طی کشور،

 ةبرنام ابتدای تا ایران اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، توسعة دوم

ششام  ةاست. با توجه به زمان تادوین برناما شده تدوین پنجم

اجتماعی و اقتصادی ایاران نگارش باه ناواحی خارد و  ةتوسع

اناد باار سانگینی را از توویژه منااطق روساتایی میکوچک، به

ریزی جامع و کامل نسابت دوش دولت برداشته و با یک برنامه

بااه خوداتکااایی و خودبسااتگی جوامااع روسااتایی اقاادامات 

اصلی در ایان پاژوهش بنابراین، سؤال ای را انجام داد. شایسته

که آیاا توزیاع فضاایی  هزیناه و شود میین صورت مطرح ه اب

ساطح کشاور برابار و متعاادل  درآمد خانوارهای روساتایی در

 ؟است

 تحقیق. پیشینة 2. 1
س در پژوهشاای بااا عنااوان 1392) فاارجمشاایدی و ساالیمی

توزیع درآمد خانوارهای شاهری و روساتایی مقایسة بررسی و »

باه ایان « 1385-1390دورة استان خراسان رضاوی در طای 

د بررسی از نابرابری درآمد موردورة نتیجه رسیدند که در طول 

در کشور و استان کاسته شاده و ناابرابری منااطق شاهری در 

استان بیشتر از سطح کشاور و در منااطق روساتایی کمتار از 

خانوارهاا  ةهای ناخالص سرانهزینه سطح کشور است و بررسی

دهاد کاه ایان شااخص بارای نقااط و ضریب جینی نشان می

ستایی افزایش یافته اسات شهری کشور کاهش و برای نقاط رو

و این حااکی از تفااوت معناادار در توزیاع درآماد در منااطق 

 روستایی و شهری استان خراسان رضوی بوده است. 

 اساتان در درآماد توزیاع بررسای باه س1391) فرد اخوان

 فرهنگی و اقتصادی، اجتماعی ةتوسع هایبرنامه طی مازندران

 باا کاه دهادمی نشان پژوهش این نتایم است. پرداخته کشور

 در نابرابری سطح کمترین روند ارزیابی و ضریب جینی برآورد
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و  1369های ساال در ترتیاب باه که روستایی و شهری مناطق

 منااطق در ناابرابری مقادار بیشاترین ،است شده واقع 1382

 حاصل نتایم ن،همچنیاست.  1370سال در روستایی و شهری

روساتایی  منااطق در نابرابری که داده نشان واریانس تحلیل زا

 شهری مناطق در نابرابری از معناداری به طور مازندران استان

 تحلیال از نتاایم حاصال ،دیگار طرفای اسات. از باوده بیشتر

 داده نشاان جتمااعیا-اقتصادی توسعة هایبرنامه در واریانس

 طای لاتدو توساط شاده اجار هایسیاست ةمقایس که است

بار  اجتمااعی -اقتصاادی عةتوسا ساوم و دوم اول، هاایبرنامه

 .اسات داده کااهش را ناابرابری و داشاته مثبات تیثیر نابرابری

 سوم ةبرنام در کاهش نابرابری بیشترین حاصل، نتایم براساس

 .است شده مشاهده اجتماعی -یاقتصاد ةتوسع

 بررسای باه س1388) نجفای و حسینی دیگر، پژوهشی در

 باه 1363-1386های ساال طای کشور درآمد توزیع وضعیت

 ایان هااییافته .اندپرداخته شهری و روستایی مناطق تفکیک

 ناابرابری از بررسای، مورد ةدور طول در که داد نشان مطالعه

 کااهش ایان کاه هرچناد ،است شده کاسته کشور در درآمد

 درآمد توزیع که دهدمی نشان نتایم ضمن در است. کند بسیار

 و اسات شاهری منااطق ناابرابرتر از روساتایی منااطق در

 دارد. بیشتری هاینوسان

 تغییارات روناد نیاز س1387) ناوروزی و فارسالیمی

 و روستایی شهری مناطق در اجتماعی -اقتصادی هاینابرابری

 ایان نتاایم که اندکرده بررسی ار 2006-1996ة دور در ایران

 شهرنشاینی، رشد و صنعتی عةتوس که دهدمی نشان پژوهش

 دهاد.می افازایش را روساتاییان و شهرنشینان درآمد نابرابری

 ناابرابری وری،آفان بهباود و کشاورزی بخش وریبهره بهبود

 از بعاد هایسیاسات ،همچناین .دهادمی کااهش را درآمدی

 شده است. درآمدی نابرابری هشکا باعث اسالمی انقالب

به بررسی توزیع درآمد استان لرساتان و  س1385سرداری )

و باه ایان نتیجاه  پرداختاه 1369-81های سال در کل کشور

تار از توزیاع رسیده که توزیع درآمد در استان لرستان متعادل

 درآمد در کل کشور است. 

 

 

 روش تحقیق. 2

ی با بررس شدهحمطرسؤال به منظور پاس  به  ،این راستا در

های هزینه و درآماد ساله و استفاده از داده15زمانی دورة یک 

 های اولیاه انجااممرکز ملی آمار ایران و اسناد موجود، بررسای

و جریان هزینه و درآماد خاانوار روساتایی و جهات آن باا  شد

شاخص مر ایاران مرکز آمااشدة تعیینهای استفاده از شاخص

به عناوان ساال نموناه جهات  1391د. در این تحقیق سال ش

 خاانوار روساتایی انتخااب ةبررسی فضایی توزیع درآمد و هزین

های قبل متیسفانه آمار ن جهت بوده که در ساله آد و این بش

دسترساای نبااوده و تقساایمات سیاساای و ها قابلاسااتانهمااة 

اسی ایران مشاخص سی ةضایی جدید در نقشف -تحوالت مکانی

حاضار بررسای توزیاع  ةاز مطالعا هادف ،نبوده است. بنابراین

ن هزینه و درآمد خانوارهای روستایی و تحلیل توزیع فضاایی آ

اسات.  1375-1391زماانی دورة های کشاور در در بین استان

زیناه در این مطالعه به بررسی و تحلیل روند جریان هبنابراین، 

ا ثبت یا منفیس به صورت فضاایی با)م و درآمد خانوار روستایی

افازار گیاری از نارمتحلیلای و بهاره-استفاده از روش توصایفی

ArcGis های مربوط پرداخته شده است. در این زمینه از داده

ار به هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی مرکز ملی آم

اقاالم . شادس اساتفاده 1375-1391سااله )15دورة ایران طی 

 ةشده در این مطالعه شامل درآمد کال سااالنآوریآماری جمع

بگیری، درآمادهای خانوارهای روستایی، درآمد حاصل از حقوق

 ةمشاخل آزاد، درآمادهای متفرقاه و همچناین هزینااز حاصل 

دخاانی و -های خاوراکیخانوارهای روستایی، هزینهساالنة کل 

های کشاور انبه تفکیک اسات و دخانی-های خیرخوراکیهزینه

ای به منظور تحلیل توزیع فضایی هزینه و درآمد خانواره ست.ا

 استفاده شد. ArcGisافزار روستایی از نرم

 مبانی نظری تحقیق. 3

 عدالت فضایی. 1 .3
ریزی تسهیالت عمومی، عدالت فضایی، باه در مفهوم برنامه

معنی جدایی یا مجاورت فضایی به تسهیالت عماومی در باین 

فضاای ویژه مختلاف باهرا برای فضایی است که زمینه ساکنان 

س. 425. ص، 2005، 7تسوکو و چانگ) کندمیجغرافیایی فراهم 

شاارایط  س معتقااد اساات بااا پااذیرش2009) پااارنگو ،همچنااین
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ارچوب فضایی، هها در چکردن آناجتماعی و محیطی، و مطرح

-عادالتجنابش تواند ظرفیتی برای وحدت عدالت فضایی می

ریازان خواه زیر چتری مشترک تلقی شود و در آینده به برنامه

کماک  تر و پایادارترگذاران در پیدایی جوامع عادالنهو سیاست

 س. 27. ص، 2009، 8پرانم) کند

 تحلیل فضایی .2 .3

که انسان در طبیعت در یک است هایی ای فعالیتمجموعه

ای از روابط بین دهد. این تحلیل مجموعهخاص انجام میدورة 

 1376معصومی اشکوری، انسان، محیط، فعالیت و زمان است )

 . س53ص. 

 توزیع فضایی .3 .3

اقتصادی و توسعة ریزان های برنامهترین دخدخهیکی از مهم

و سطح رفااه اجتمااعی کیفیت زندگی  یاجتماعی کشور ارتقا

باه  جا که میزان رفاه اجتمااعی خانوارهاادر جامعه است. از آن

 ها بستگی دارد و توزیع مناساب درآماد باعاثمیزان درآمد آن

افزایش سطح رفاه اجتمااعی در کال جامعاه و بارای اکثریات 

-رناماهبدرآمد یکای از اهاداف  ةتوزیع عادالن ،شودخانوارها می

عد بدرآمد  ة. یکی از ابعاد توزیع عادالنکشور است ةریزی توسع

هزیناه و درآمادهای  فضایی آن است. بررسای توزیاع فضاایی

ریزان از تواناد موجاب شاناخت برناماهخانوارهای روستایی می

هاای درآمادی و علال توزیع فضایی و همچناین شاکافنحوة 

ابی باه هادف یاباه منظاور دسات ،مربوط به آن شود. بنابراین

 در، زیع برابر درآمدهای خانوارهاای روساتایییعنی تو ؛مطلوب

با شاناخت توزیاع فضاایی هزیناه و  ضروری است قدم نخست

ی راهکارهاا ةدرآمد خانوارهای روستایی در سطح کشور، به ارا،

 دن توزیع فضایی آن پرداخته شود.کربخش و  بهینهتعادل

 هزینه  .4 .3
ط شاده توساشده یا خادمت انجاامارزش پولی کاالی تهیه

خانوار به منظور مصرف اعضاا و یاا هدیاه باه دیگاران هزیناه 

شود که شامل خرید، تولید خانگی، در برابر خادمت، نامیده می

از محل کسب، پایاپای و مجاانی اسات کاه باه صاورت پاولی 

آمااری اساتان  ةناماساالشود )هزینه منظور می ءبرآورد و جز

 س.709ص.  1390 تهران،

خاانوار بادون  ةعباارت اسات از هزینا ناخاال:: ةهزین

آمااری اساتان  ةناماساالدرنظرگرفتن فروش دست دوم کاال )

 س.709ص. ، 1390تهران، 

ناخاالص منهاای  ةعباارت اسات از هزینا خال:: ةهزین

ی که ارزش کاالهای در موارد ،دوم کاالها. بنابراینفروش دست

شاده باشاند، شاده بیشاتر از ارزش کاالهاای خریداریفروخته

آمااری  ةناماساال) شاودحاصل به صورت عدد منفای درج می

 س.709. ، ص1390استان تهران، 

  درآمد .5 .3
-کاار انجاام برابر که در است کاالهایی ارزشو  وجوه کلیة

 حقاوق دیگار؛ مناابع طریاق کاررفته و یاا ازبه سرمایة اشده ی

 آماری مورد زمان در آن نظایر و اتفاقی بازنشستگی، درآمدهای

ص.  1391، مرکز آماار ایارانباشد ) گرفته تعلق خانوار به نظر

 س.817

بگیری بخاش عماومی، بخاش حقاو  درآمد، مزد و

درآمد تمامی اعضای شااخل مازد و خش خصوصی: تعاونی، ب

بگیر خانوار در بخش عمومی، بخش خصوصای و بخاش حقوق

های مستمر و خیرمستمر پاولی تعاونی است که شامل دریافتی

مرکاز )است پس از کسر مالیات و بازنشستگی  هاو خیرپولی آن

 س.817ص.  1391، آمار ایران

 خاانوار از درآمد افرادیکشاورزی:  آزاد مشاغل آمددر

 مستقل کارکنان یا و کارفرما به صورت کشاورزی بخش در که

 درآماد عناوانباه شاغلی هایهزینه کسر از پس ،دکننکار می

 شامل شغلی هایشده است. هزینه تلقی کشاورزی آزاد مشاخل

 ، استهالکدوامبی ابزار ،اولیه مواد ةهزین حقوق پرداختی و مزد

مرکاز )اسات  شاغلی همچنین مالیات و تولید هایهزینه سایر

 س.818ص.  1391، آمار ایران

 

 از درآماد افارادیغیرکشااورزی:  آزاد مشاغل درآمد

 آزاد مشاخل در مستقل، کارکنانیا  کارفرما صورت به که خانوار

های هزیناه کسار از پاس ،دارناد اشاتغال کار خیرکشاورزی به

 شاده منظور خیرکشاورزی آزاد مشاخل درآمد عنوان به شغلی

 س.818ص.  1391، مرکز آمار ایران) است
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 درآمدهای متفرقه . 6. 3
وجوه و ارزش کاالهایی اسات کاه خاانوار باه خیار از  ةکلی

مانناد درآماد  ؛طریق اشتغال اعضای خود دریافت کارده اسات

خانوار در خاناه، حقاوق  ةشدحاصل از فروش مصنوعات ساخته

هاای گذاری کمکبازنشستگی، درآمد مستغالت، سود سارمایه

 های اجتمااعی و مؤسساات خیریاهدریافتی حاصل از ساازمان

 .س818ص.  1391، مرکز آمار ایران)

  تحقیق هاییافته. 4

دهد که روند تغییارات نتایم تحقیق نشان می ،طور کلیبه 

در میزان هزینه و درآماد روساتاییان در کال کشاور باه طاور 

در بحااث  ،بااه عبااارتی ؛ملموساای رو بااه افاازایش بااوده اساات

س 1375های خوراکی و دخانی این میزان در ساال پایاه )هزینه

یش های بعدی روند رو به افزاولی در سالبوده است؛  بسیار کم

هایی نظیار اساتان دهاد. در اساتانگیری را نشاان میچشمو 

زنجان، هرمزگان، بوشاهر، تهاران، یازد، گایالن بخاش اعظام 

بگیری درآمدهای خانوارهای روستایی از طریاق درآماد حقاوق

تر از بااوده اساات و درآماادهای مشاااخل آزاد بااه نساابت پااایین

 جز چناد اساتان سامنان،باه ،درآمدهای متفرقاه باوده اسات

 ةآذربایجان خربی و شرقی، کردستان، گیالن و مازندران در بقی

ها درآمدهای مشاخل آزاد خانوارهای روستایی به نسابت استان

تر از درآمدهای متفرقاه باوده اسات. میازان درآمادهای پایین

متفرقه در بین خانوارهای روستایی کشور ساطح بااالیی را باه 

روستاییان از این  درصد درآمد 50خود اختصاص داده و حدود 

طااوری کااه میاازان درآمااد حاصاال از  بااه ؛طریااق بااوده اساات

کال درصاد  35ها بیشاتر از درآمدهای متفرقه در اکثر اساتان

شااود و ایاان مقاادار در بااین خانوارهااای درآمااد را شااامل می

شادت روستاهای مرزی کشور در قسمت خرب و شرق ایران به

ن قضیه است کاه در افزایش داشته است. این موضوع دال بر ای

این نواحی اقتصاد نامنظم و مبتنی بر شارایط محیطای حااکم 

است و بخش اعظم درآمدهای خانوارهای روستایی با توجه باه 

شرایط اقتصاادی ناامنظم و خااص در ناوای مارزی از طریاق 

های خوراکی و دخانی، درآمدهای متفرقه است. در بحث هزینه

در بخاش خیرخاوراکی و  های خانوارهای روساتاییاکثر هزینه

خاوراکی و  ةدخانی بوده و از مقدار بااالتری نسابت باه هزینا

دهاد کاه الگاوی دخانی برخوردار بوده است. این امر نشان می

هاا بهباود ساطح زنادگی آن ،مردم و همچنین ةمصرف و ذا،ق

و درآمد روستاییان نسبت به قبل بهتار شاده کرده نسبی پیدا 

بارای خریاد اقاالم خیرخاوراکی و له زمیناه را یاست و این مس

 خرید مسکن و اتومبیل فراهم کرده است. ویژهسرمایه ای به

 

 1375هزینه و درآمد خانوار روستایی در سال . 1. 4
 خانوار  ةهزین :الف

 خانوار روستایی برابارساالنة  ةمتوسط هزین 1375در سال 

درصاد مرباوط  46ریال بوده است که از این مقدار  6986808

درصااد مربااوط بااه  54های خااوراکی و دخااانی و هزینااهبااه 

هزیناة های خیرخوراکی بوده است. در این دوره متوسط هزینه

ریاال  3258003خوراکی و دخانی یک خانوار روستایی، برابار 

ش درصد افازای 9.8به میزان  1374بوده که در مقایسه با سال 

 یافته است. 

 درآمد خانوار  :ب
یاک سااالنة مده متوساط درآماد آدساتبراساس نتایم به

ریاال باوده  5865027برابار  1375روساتایی در ساال  خانوار

منابع تیمین درآماد خانوارهاای روساتایی نشاان مطالعة است. 

 وکشااورزی »درصد از درآماد از مشااخل آزاد  55که  دهدمی

و « بگیریمازد و حقاوق»درصد از مشااخل  26« خیرکشاورزی

 تیمین شده است.درصد از منابع متفرقه  19

های هزینااه و درآمااد خااانوار روسااتایی در سااال .2. 4
1380-1376 

 درآمد :الف
بررسی روند متوساط درآماد خانوارهاای روساتایی کشاور 

ایان  1380تاا  1376های ساال ةدهاد کاه در فاصالنشان می

یعنای  ؛درصد مواجاه باوده اسات 104درآمد با رشدی معادل 

میلیاون ریاال در  7.4از  متوسط درآمد یک خاانوار روساتایی

میلیاون ریاال در  15.2یعنای  ؛به بیش از دو برابر 1376سال 

متوسط درآمد فوق باا  ةمقایس .افزایش یافته است 1380سال 

چنان تفااوت فااحش متوسط درآمد شهری در همین دوره هم

درآمد خانوار روستایی با درآمد متوسط خانوار شاهری و حتای 

بررساای را نشااان  مااورددورة  ترشاادن ایاان فاصااله طاایعمیق
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شود در ساال مشاهده می س1)جدول در به طوری که  ؛دهدمی

 61.43روسااتایی معااادل  درآمااد متوسااط یااک خااانوار 1376

درصد متوسط یک خانوار شاهری باوده و ایان روناد تاا ساال 

های با مختصری افزایش تاداوم داشاته اسات. در ساال 1378

این نسبت در مقایسه باا روناد گذشاته کااهش  1380-1379

یعنای کمای بیشاتر از یاک دوم  ؛درصاد 58.9یافته و به رقم 

مشااهدة اسات. باا  کاهش یافتاهدرآمد متوسط خانوار شهری 

جدول مزبور یکی از دالیل اصلی مهاجرت روستاییان به شهرها 

 آشاکار ،گیاردکه به منظور کساب درآماد بیشاتر صاورت می

  .شودمی

 
 

 شهری و روستایی به هزار ریالجامعة درآمد  -1جدول 
 1380، مرکز آمار ایرانمیخذ : 

 نسبت درآمد روستایی شهری شرح

1376 12116 7445 61.43 

1377 15152 9368 61.78 

1378 18565 11562 62.16 

1379 22378 13048 58.29 

1380 25832 15201 58.9 

 - 104 113 80به  76درصد رشد 
 

دیگری که در درآمد روستاییان  ةفوق نکت ةوه بر مقایسعال

قاباال تعمیااق اساات، کاااهش نساابی درآمااد از مشاااخل آزاد 

های کشاورزی و خیرکشاورزیس و افزایش نسابی ساهم )فعالیت

بگیری آن هاام در بخااش خصوصاای و درآمااد ناشاای از حقااوق

در  ،شاوددیاده می س2)جادول در به طوری کاه  ؛تعاونی است

حااالی کااه سااهم درآمااد مشاااخل آزاد در ترکیااب درآماادهای 

درصد بوده این ساهم در  55.8معادل  1369روستایی در سال 

درصد از  48.3درصد کاهش یافته و  7.5به میزان  1380سال 

درآمد خانوارهای روستایی را شامل شاده اسات. در ایان دوره 

اییان و درآماد ناشای سهم درآمد کشاورزی از کل درآمد روست

درصااد و از  31درصااد باه  39.9از مشااخل آزاد بااه ترتیاب از 

 درصد تنزل یافته است. 62.2درصد به  71.5

 
 

دورة تغییرات ترکیب درآمدی خانوار روستایی طی  -2جدول 

 )ریال( 80-1369

 1377، ریزیسازمان مدیریت و برنامهمیخذ : 

 شرح
1369 1380 

 ددرص مبالغ درصد مبالغ

 100 15200149 100 1251027 متوسط کل 

 29.4 4468972 25.4 317622 بگیریحقوق

 36.5 1635145 40.5 128713 دولتی

 63.5 2383827 59.5 188909 خصوصی و تعاونی

 48.3 7341781 55.8 698152 مشاخل آزاد

 

 هزینه  :ب
تولیاد بیشاتر بارای مصارف انگیزة در اقتصاد معیشتی که 

تواند شکل بگیارد. در ایان رد، انباشت ثروت نمیگیصورت می

ر خاانواهزیناة ای در کال ش ویژههای خوراکی نقحالت هزینه

یشاتر از نیازهاای بخاانوار انادکی هزیناة کند و اساسام ایفا می

ت اساسی و اولیه است. در چنین نظامی خانوارها تنها باه زیسا

ران اوقاات شده برای گاذهای انجاماندیشند و از هزینهخود می

 خیره های آموزشی و تحصیلی، مسافرت، ورزش وفراخت، هزینه

ه اساتس در دادن ساطح رفااهایی برای نشاان)که خود شاخص

ارها خانو ،جایی که در اقتصادآن بودجه خانوار نشانی نیست. از

نهااایی کاااال و خاادمات کنندة مصاارفتاارین و بیشااترین مهم

 وخانوار هزینة سی سبد کاالهای اسامطالعة تولیدشده هستند. 

هاای اقتصاادی و ها هنگام تورم و بحرانجایی آنهتفسیر و جاب

وساودادن باه تواناد بارای سمتهاا میکاهش قدرت خرید آن

. اساتفاده شاودریزی ابازاری بارای برناماه عناوان به اقتصاد و

های سابد هزیناهدهندة تشاکیلاز طریاق کاالهاای  ،همچنین

توان به رفاه نسبی خانوارهاا تلفی میخانوارها در کشورهای مخ

 دسترسی پیدا کرد. 

های های آمااری از ترکیاب ناوع مصارف در هزیناهبررسی

رخم بهباود دهاد کاه علایخانوارهای روستایی کشور نشان می

های خاوراکی و هزینه 1369-1380های سال ةفاصلنسبی، در 

های خانوارهااای روسااتایی سااهم چنااان در هزینااهدخااانی هم

توجهی را به خود اختصاص داده است و در ایان خصاوص بلقا

گیری میاان الگاوی مصارف خانوارهاای شاهری و تمایز چشم

حالی  در س3)جدول روستایی وجود دارد. طبق آمارهای موجود 
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های خانوارهاای درصد از هزیناه 56.1برابر  1365که در سال 

 اکی و دخاانی اختصااص داشاتههای خاورروستایی به هزیناه

در  ها ودرصد هزیناه 41.1به  1380این نسبت در سال  است،

با وجود این در مقایساه باا  *-یافته است.کاهش جهتی مثبت 

درصاد از  25.6های مشابه در خانوارهای شهری که تنها نسبت

 ها به ماواد خاوراکی و دخاانی اختصااص یافتاههای آنهزینه

چناان میاان الگاوی مصارف و کاه همشود مالحظه می است،

 ای قابل مالحظاهسطح زندگی خانوار شهری و روستایی فاصله

  وجود دارد.
 

الگوی مصرف خانوارهای شهری و مقایسة  -3جدول 

 روستایی

 1380، مرکز آمار ایرانمیخذ : 

 شرح
1365 

 روستایی شهری 

 100 762 100 1315 جمع

 43.9 335 58.5 768 های خیرخوراکیهزینه

 56.1 427 41.5 547 های خوراکیهزینه

 شرح
1380 

 روستایی شهری 

 100 17219 100 28020 جمع

 58.9 10153 74.4 20854 های خیرخوراکیهزینه

 41.1 7066 25.6 716 های خوراکیهزینه

 

-1390دورة هزینه و درآمد خاانوار روساتایی در . 3. 4

1385  
 هزینه :الف

یاک  ةهاای خاالص سااالنسط هزیناه، متو1385در سال 

میلیاون  52.1میلیون ریال بوده که شامل  67.3خانوار شهری 

میلیاون  15.2هاای خیرخاوراکی و درصدس هزیناه 77.4ریال )

و باه  اساتهای خاوراکی و دخاانی درصدس هزینه 22.6ریال )

 6.6و  158ترتیب نسبت به سال گذشته افزایشای باه میازان 

هاای متوسط هزیناه 1385در سال  ،نند. همچنیادرصد داشته

 26.1میلیون ریال بوده کاه شاامل  41.6یک خانوار روستایی، 

 15.5هاای خیرخاوراکی و درصادس هزیناه 62.7میلیون ریال )

 اساتهای خوراکی و دخانی درصدس هزینه 37.3میلیون ریال )

و  12.4و به ترتیب نسبت به سال گذشته افزایشای باه میازان 

 اند. درصد داشته 8.4

یاک  ةهاای خاالص سااالن، متوسط هزیناه1390در سال 

میلیون  100میلیون ریال بوده که شامل  132.7خانوار شهری 

میلیاون  32.8هاای خیرخاوراکی و درصدس هزیناه 75.3ریال )

و نسبت  استهای خوراکی و دخانی درصدس هزینه 24.7ریال )

-مای درصاد را نشاان 16.7به سال گذشته افزایشی به میزان 

-، متوساط هزیناه1390در ساال  ،مچنین. هس4)جدول  دهند

میلیون ریال باوده  84یک خانوار روستایی،  ةهای خالص ساالن

هااای درصاادس هزینااه 60.8میلیااون ریااال ) 51کااه شااامل 

هاای درصادس هزیناه 39.2میلیون ریاال ) 32.9خیرخوراکی و 

رتیب نسابت باه ساال گذشاته که به ت استدخانی  و خوراکی

 دهد. درصد را نشان می 26و  20.5افزایشی به میزان 
 

الگوی مصرف خانوارهای شهری و مقایسة  -4جدول 

 1385-1390دورة روستایی در 
 1390 ،مرکز آمار ایران: میخذ 

 شرح
1385 

 روستایی شهری 

 100 41570 100 67286 جمع

 62.7 23190 77.4 52098 های خیرخوراکیهزینه

 37.3 14313 22.6 15188 های خوراکیهزینه

 شرح
1390 

 روستایی شهری 

 100 83973092 100 132716096 جمع

 60.75 51033054 75.33 99964553 های خیرخوراکیهزینه

 39.25 32940038 24.67 32751543 های خوراکیهزینه
 

 درآمد :ب
ر شاهری یاک خاانواة وسط درآمد ساالن، مت1385در سال 

مین یکاه از میاان مناابع تا اساتمیلیون ریال  65.5در حدود 

درصادس را باه  38.7درآمد، درآمدهای متفرقه بیشترین سهم )

متوساط  1390در ساال  ،دهاد. همچناینخود اختصاص مای

میلیون ریال  130.3یک خانوار شهری در حدود  ةدرآمد ساالن

فرقاه مین درآماد، درآمادهای متیکاه از میاان مناابع تا است

 درصدس را به خاود اختصااص مای دهاد 55.2بیشترین سهم )

 .  س5جدول )
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تغییرات ترکیب درآمدی خانوار روستایی طی  -5جدول 

 1385-1390دوره 
 1390و  1385، مرکز آمار ایرانخذ: یم
 1390 1385 شرح

 130301445 65509108 درآمد کل

 38297830 23203095 بگیریحقوق

 20071573 16971555 مشاخل آزاد

 71932042 25334458 متفرقه
 

یک خانوار روساتایی ساالنة متوسط درآمد  1385در سال 

مین یکاه از میاان مناابع تا استمیلیون ریال  39.1در حدود 

درصادس را  44.1درآمد، درآمد از مشاخل آزاد بیشترین ساهم )

متوساط  1390 در ساال ،دهد. همچنینبه خود اختصاص می

میلیاون ریاال  79.7یک خانوار روستایی حادود ساالنة درآمد 

مین درآمدی، درآماد از مشااخل آزاد یکه از میان منابع ت است

 دهاددرصدس را باه خاود اختصااص مای 45.4بیشترین سهم )

 .س6جدول )
 

یک خانوار روستایی ساالنة متوسط درآمد  -6جدول 

 1385 -1390دورة مین درآمدی در أمنابع ت برحسب
 1390و  1385، مرکز آمار ایرانخذ : یم
 1390 1385 شرح

 79726948 39128830 درآمد کل

 21394461 11851896 بگیریحقوق

 22119154 17267603 مشاخل آزاد

 36213333 10009331 متفرقه
 

هزینااه و درآمااد خااانوار شااهری و روسااتایی در . 4. 4
 1391سال

 درآمد  :الف
متوساط درآماد  1391آمده در سال دستهبراساس نتایم ب

هزار ریال باوده اسات  167241442یک خانوار شهری  ةساالن

درصد افازایش داشاته اسات. در  28.3که نسبت به سال قبل 

بگیاری، درآماد حاصال از این سال درآمد مشاخل مزد و حقوق

متفرقااه بااه  مشاااخل آزاد کشاااورزی و خیرکشاااورزی و درآمااد

 درصد رشد داشاته اسات 29.2و  39.6، 20.9رتیب به میزان ت

. سهم هریک از مناابع درآمادی در کال درآماد باه س7)جدول 

درصد از مشااخل مازد و حقاوق بگیاری،  27: استصورت زیر 

 55.6درصد از مشااخل آزاد کشااورزی و خیرکشااورزی،  16.8

مین درآمد، درآمادهای یفرقه. از میان منابع تدرصد از منابع مت

درصدس را به خود اختصاص مای  55.6متفرقه بیشترین سهم )

 دهد. 
 

یک خانوار شهری به تفکیک  ةمتوسط درآمد ساالن -7جدول 

 انواع منابع تأمین درآمد

 1391، مرکز آمار ایرانمیخذ: 
 درصد رشد 1391 1390 شرح

 28.3 167241442 130301445 درآمد کل

 20.9 46292928 38297830 بگیریحقوق

 39.6 28028200 20071573 مشاخل آزاد

 29.2 92920314 71932042 متفرقه
 

متوسط درآماد  1391آمده در سال دستبر اساس نتایم به

هزار ریال  101281362یک خانوار روستایی ساالنة  ةشداظهار

ه اسات. در درصد افزایش داشت 27بوده که نسبت به سال قبل 

بگیری، درآماد حاصال این سال درآمد حاصل از مشاخل حقوق

از مشاخل آزاد کشاورزی و خیرکشاورزی و درآماد متفرقاه باه 

 درصد رشد داشاته اسات 29.7و  31.6، 17.7ترتیب به میزان 

ساهم هار یاک از مناابع درآمادی در کال درآماد  .س8جدول )

بگیری، درصد از مشاخل مزد و حقوق 24.9: صورت زیر استبه

 46.6درصد از مشاخل آزاد کشااورزی و خیرکشااورزی و  28.8

 درصد از منابع متفرقه.
 

یک خانوار روستایی به ساالنة متوسط درآمد  -8جدول 

 مین درآمدأتفکیک انواع منابع ت

 1391، مرکز آمار ایرانخذ: یم

 درصد رشد 1391 1390 شرح

 27 101281362 79726948 درآمد کل

 17.7 25187785 21394461 حقوق بگیری

 31.6 29119841 22119154 مشاخل آزاد

 29.7 46973736 36213333 متفرقه
 

 
 هزینه  :ب
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یاک خاانوار شاهری هزیناة متوساط کال  1391در سال 

ریال بوده است کاه نسابت باه ساال گذشاته  هزار 164.281

های متوسط هزینه ،ندرصد افزایش داشته است. همچنی 23.8

خوراکی و دخانی و خیرخوراکی خانوار در این سال باه ترتیاب 

هزار ریال باوده کاه نسابت باه  119711هزار ریال و  44570

. س9جادول) درصد افزایش یافته اسات 19.8و  36.1سال قبل 

کال ة های خوراکی و دخانی و خیرخوراکی از هزینسهم هزینه

  درصد بوده است. 72.9و  27.1ه تریب ب
 

کل، خوراکی و دخانی و غیرخوراکی هزینة متوسط  -9جدول 

 یک خانوار شهری ةساالن

 1391، مرکز آمار ایرانمیخذ: 
 درصد رشد 1391 1390 شرح

 23.8 164280621 13271696 جمع

 19.8 119710862 99964553 های خیرخوراکیهزینه

 36.1 44569759 32751543 های خوراکیهزینه

 

یاک سااالنة خاالص  ةمتوساط کال هزینا 1391در سال 

هزار ریال بوده است کاه نسابت باه  108188خانوار روستایی 

 ،درصاد افازایش داشاته اسات. همچناین 28.8سال گذشاته 

خوراکی و دخانی و خیرخوراکی خاانوار در ایان هزینة متوسط 

ریال بوده که هزار  62391هزار ریال و  45796سال به ترتیب 

درصد افازایش یافتاه  22.3و  39نسبت به سال قبل به ترتیب 

خوراکی و دخانی و خیرخاوراکی هزینة . سهم س10جدول) است

درصاد باوده اسات  57.7و  42.3کل نیز باه ترتیاب هزینة از 

)نتایم طرح آمارگیری هزینه و درآماد خانوارهاای روساتایی و 

  س.3، ص. 1391شهری، 
 

کل، خوراکی و دخانی و  ةمتوسط هزین -10جدول 

 یک خانوار روستاییساالنة غیرخوراکی 
 1391، مرکز آمار ایرانمیخذ : 

 درصد رشد 1391 1390 شرح

 28.8 108187676 83973092 جمع

 22.3 62391449 51033054 های خیرخوراکیهزینه

 39 45796227 32940038 های خوراکیهزینه

 

 روستایی های تحلیل توزیع فضایی هزینه و درآمد خانوار. 5. 4

 خانوارهای روستایی  ةساالن هزینه و درآمد کل :الف 
نتایم تحقیق برای درآمد کل خانوارهای روستایی در سطح 

های در اساتان دهد میزان درآمد کلی خانوارهامیکشور نشان 

و  ی، خوزساتاناردبیل، مازندران، قزوین، تهران، خراسان رضاو

هایی چااون: و بعااد از آن اسااتان اساات فااارس در سااطح اول

چهارمحال، یزد، گیالن، زنجان، قم از وضعیت خوبی برخاوردار 

باشند. عامل اصلی افزایش میزان درآماد در بعضای از ایان می

ها کشاورزی است و در برخی دیگر درآمدهای حاصال از استان

لی افازایش درآماد عامال اصا ،باه عناوان مثاال؛ صنایع اسات

های مازنادران، اردبیال، قازوین، فاارس و ن در استانییاروستا

های خاصای خوزستان با توجه به وسعت اراضی و کشت گوناه

مازندران و گیالن، گندم و جو در در  گیاهان زراعی؛ چون برنم

داری و کشات و صانعت دشات مغاان در قزوین، باا  و فارس

یش درآماد کلای خانوارهاای اما عامال افازا؛ اردبیل بوده است

روستایی در خوزستان وجود کشت و صانعت نیشاکر و مناابع 

ه صنایع ویژدر صنایع و معادن به فسیلی و درآمد حاصل از کار

کاه اکثار روساتاها  در تهران باه دلیال ایان است.پتروشیمی 

ه کارکرد خوابگاهی داشته و روستاییان اکثرام در شهر مشغول با

گیری انواع و همچنین شکلاند داشتهخوبی  درآمداند، کار بوده

صنایع کارگاهی در این روستاها سبب بهبود وضعیت درآمادی 

 . س1شکل )روستاییان شده است 

 
درآمد کل خانوار روستایی به تفکیک  ةنقش -1 شکل

 کشور هایاستان
 1394های پژوهش، یافته میخذ:
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مد کال خانوارهاای روساتایی کشاور، درآنقشة با توجه به 

خانوارهااای روسااتایی باااال بااوده و ایاان هزینااه شااامل هزینااة 

های خوراکی و دخانی، خیرخاوراکی و دخاانی اسات. در هزینه

هاا صارف خاوراک و آنهزیناة که درصد باالیی از  یهایاستان

هزیناة  باودنباالو  شوددیده می فقر بیشتراست،  پوشاک شده

سطح بااالی دهندة ها نشاندر برخی استان خیرخوراکی دخانی

 .س2شکل ) هاستتوسعه و کاهش نابرابری
 

 
کل خانوارهای روستایی کشور به  ةهزیننقشة  -2 شکل

 های کشورتفکیک استان
 1394های پژوهش، میخذ: یافته

 

 بگیریتحلیل توزیع فضایی درآمدهای حقو . 6. 4
بگیری خانوارهای روستایی برای درآمد حقوق نتایم تحقیق

درصاد و  37.2های تهاران باا دهد کاه اساتانکشور نشان می

 بگیرانحقاوقدرصاد بیشاترین ساهم  55خراسان رضاوی باا 

اند. علت ایان موضاوع روستایی کشور را به خود اختصاص داده

اقتصادی شاهر  -در استان تهران از یک طرف پایتخت سیاسی

هاای مختلاف باوده و از د زیااد ادارات و ساازمانتهران و تعدا

گااهی باه تغییرات کارکردی روساتاها از ساکونت ،طرف دیگر

خوابگاهی است که باعث شده روستاها بارای اکثار خانوارهاای 

روستایی به یک مرکز خوابگاهی تبدیل شود و منباع درآمادی 

عناوان  ها شهر تهاران باشاد. نزدیکای باه شاهر تهاران باهآن

های ارتباطی مناسب، تغییر رین منبع درآمد و وجود راهتبزر 

کاربری اراضی و افت سطح تولید محصاوالت، موجاب تشاویق 

کشاورزان به فعالیت و کار در بخش شهری و بازگشات مجادد 

ها به روساتاها بارای اساکان و اساتراحت شاده اسات. در شب

بگیری خانوارهاای علت درصاد زیااد درآماد حقاوق ،همچنین

گااری ی در اسااتان خراسااان رضااوی بااه بحااث گردشروسااتای

کاه ایان اساتان باا جاذب  طاوری به ؛شودمذهبی مرتبط می

گیری مشاااخل خاادماتی در روسااتاها گاار زیاااد و شااکلگردش

موجب انتقال جمعیت شااخل در بخاش کشااورزی باه بخاش 

-)زعفاران، خدمات شده است و با توجه به وضعیت کشااورزی

صااول نقااش مهماای در افاازایش کاااریس و کاااربربودن ایاان مح

 شاخص حقوق بگیری داشته است. 
 

 
بگیری خانوارهای درصد درآمد حقو  ةنقش -3 شکل

 های کشوراستانبه تفکیک  ییروستا

 1394های پژوهش، میخذ: یافته
 

خلایم  ةهای گیالن و حاشایبگیری در استاندرآمد حقوق

ود فارس و دریای عمان باال باوده کاه دلیال ایان موضاوع وجا

آزاد در این ناحیاه و از ساویی منطقة صنایع شیالت و چندین 

کاهش ارزش بازار محصوالت کشاورزی در این منااطق و روی 

 .س3شکل ) استآوردن کشاورزان به کار دستمزدبگیری 

 تحلیل توزیع فضایی درآمدهای مشاغل آزاد. 7. 4
کاه  ی از مشاخل آزاد نتایم تحقیق در بحث درآمدهای ناش

دهااد کااه بیشااتر شااامل مشاااخل کشاااورزی اساات، نشااان می

درصاادس،  45های ساامنان )خانوارهااای روسااتایی در اسااتان

درصاادس  51درصاادس و کردسااتان ) 37.4آذربایجااان شاارقی )

بیشترین درآمد حاصال از مشااخل آزاد را در باین روساتاهای 

اساتان سامنان اند. در دست آورده کشور از راه مشاخل آزاد به
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تر و در اساتان اردبیال وجاود کشات و الگوی کشات مناساب

هاای صنعت دشت مغان زمینه را بارای روناق اقتصاادی گروه

کارده درآمدی مشاخل آزاد برای خانوارهاای روساتایی فاراهم 

جاا کاه مشااخل آزاد بیشاتر خانوارهاای روساتایی است. از آن

مذکور نسبت های استان های کشاورزی است، درشامل فعالیت

کشاورزی به کل کشور در سطح باالیی باوده و سابب افازایش 

 ،درآمد روستاییان در ایان ناواحی شاده اسات. باه طاور کلای

ویژه از شرق اساتان گلساتان تاا شمال و خرب کشور به ةمنطق

های کشور و به سمت جنوب خربای تاا اساتان ةترین نقطخربی

روساتایی از راه کرمانشاه و لرستان درآمد حاصال خانوارهاای 

 .س4شکل) استزراعت 
 

 
درآمد مشاغل آزاد خانوارهای  درصدة نقش - 4 شکل

 های کشوراستانبه تفکیک  ییروستا

 1394های پژوهش، یافته میخذ:
 

 تحلیل توزیع فضایی درآمدهای متفرقه. 8. 4
یی خانوارهای روساتامتفرقة نتایم تحقیق برای درآمدهای 

دهد که خانوارهای روستایی در دو اساتان همادان و نشان می

اند. سیستان بیشترین درآمد حاصل از درآمد متفرقه را داشاته

توان به بحث ورود و خروج خیرقانونی کاال این دو استان می در

در سیسااتان و بلوچسااتان و وجااود صاانایع چااوب در اسااتان 

بیشترین ساهم را همدان اشاره کرد که در بحث درآمد متفرقه 

های مارزی مانناد اند. در برخی از استانبه خود اختصاص داده

 اسات.خراسان جنوبی، ایالم و کرمانشاه نیز این مقادار شادید 

های مرکزی خانوارهای روستایی در استان ةمقدار درآمد متفرق

ایران از جملاه اصافهان، چهارمحاال و بختیااری کهکیلویاه و 

. باا توجاه باه تعریاف اساتباالیی  بویراحمد و فارس در سطح

درآمادهایی کاه از طریاق خیار کلیة درآمدهای  متفرقه که به 

اطاالق  ،آیاددست مایه شاخل بودن اعضای خانوار روستایی ب

در نواحی مرکزی، جنوب شرقی، خرب و جنوب خربی شود، می

 .س5شکل) استاین شاخص از توزیع باالتری برخوردار
 

 
خانوارهای متفرقة درآمد مشاغل  درصدة نقش -5 شکل

 های کشوراستانبه تفکیک یی روستا
 1394های پژوهش، میخذ: یافته

 

 های خوراکی و دخانیتحلیل توزیع فضایی هزینه. 9. 4
های خااوراکی و دخااانی نتااایم تحقیااق در بخااش هزینااه

 78دهد که استان کردساتان باا خانوارهای روستایی نشان می

های کشاور باه خاود درصد  بیشترین هزینه را در بین اساتان

فرهنگی قوم کرد که پیشینة . این مقدار با است دادهاختصاص 

مطابقاات دارد.  ،گااذران هسااتندخوش نشااین ومعمااوالم خوش

ای روشان و تیاره )کرمانشااه، ایاالم، های با رناگ قهاوهاستان

شااهر، سیسااتان بلوچسااتان، خراسااان جنااوبی، خوزسااتان، بو

 ةهای مرزیس در حاشیهرمزگان، ارومیه، گلستان و سایر استان

های مارزی میازان دهد که در اساتاننقشه به خوبی نشان می

خوراکی باال بوده و در واقع گویای ایان نکتاه اسات  هایهزینه

که خانوارهای روستایی در این مناطق بیشتر درآمد خود را در 

در ایان زیارا  ؛کننادیخاود خارج مروزمرة جهت گذران امور 

نواحی سطح عمومی درآمدها نسابت باه ساایر ناواحی پاایین 

و خانوارهااای روسااتایی همااان درآمااد اناادک را صاارف اساات 
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خلیم فاارس  ةهای حاشیدر استانکند. های خوراکی میهزینه

)خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان، خراسان جنوبیس میزان 

باوده کاه ناشای از فقار و  شدت باالخوراکی و دخانی به هزینة

مارزی  ة. ناوار حاشایس6شاکل) نابرابری در توزیع درآمدهاست

های شدت دچار فقر بوده و اکثر درآماد صارف هزیناهکشور به

دهااد کااه شااود. ایاان الگااو نشااان میخااوراکی و دخااانی می

ای کشور در وضعیت های حاشیهخانوارهای روستایی در استان

ششام برناماة ویژه در ها باهریزیو به بحران بوده و در برناماهر

 بررسی شود.صورت جدی کشور باید به
 

 
خانوارهای خوراکی و دخانی  ةهزیندرصد ة نقش -6 شکل

 های کشوراستانبه تفکیک  روستایی
 1394های پژوهش، یافته میخذ: 

 

های غیرخاوراکی و تحلیل توزیع فضاایی هزیناه. 10. 4
 دخانی

های خیرخااوراکی و دخااانی پراکناادگی فضااایی هزینااه

هایی کاه دهد در استانخانوارهای روستایی در ایران نشان می

خوراکی و دخانی خانوارهای روساتایی در ساطح هزینة میزان 

های خیرخاوراکی و دخاانی تری قرار دارد، میازان هزیناهپایین

ها سااطح عمااومی درآماادهای هااا باالساات. در ایاان اسااتانآن

خانوارهای روستایی در وضع مطلوبی قرار داشته و خانوارهاای 

روستایی بیشتر درآمد خاود را صارف خریاد کاالهاایی نظیار 

د. در کنناامیو خیااره  آمااوزش مسااکن و خاادمات بهداشاات و

های تهااران، قاام، لرسااتان، خراسااان رضااوی میاازان اسااتان

های خیردخااانی بساایار باالساات. در اسااتان تهااران، هزینااه

قرارگااارفتن در مجااااورت موضاااوع ی روساااتایی خانوارهاااا

شهری چون تهران سبب تیثیر آن بار درآماد روساتاییان کالن

های قم و مشاهد عامال اصالی در استان ،شده است. همچنین

گری مذهبی است که سبب روناق اقتصاادی و در نقش گردش

نتیجه افزایش درآمد خانوارهاای روساتایی شاده اسات. خاط 

سمت جناوب  کشور شروع شده و بهمرکزی که از شمال خرب 

خیرخاوراکی هزینة دهد میزان نشان می ،شرق در حرکت است

 د. شوای میباال بوده و بیشتر درآمد صرف خرید کاالی سرمایه
 

 
خوراکی و دخانی های غیرهزینهدرصد  ةنقش -7 شکل

 های کشوراستانبه تفکیک  ییروستاخانوارهای 

 1394های پژوهش، یافته میخذ:
 

نشاان  Uصاورت های مرزی بهکه در آن استان س7)شکل  

آن است که روستاهای این ناواحی از  حاکی از، داده شده است

 .دارنداقتصادی معیشتی  برند.ومکانی رنم می -نابرابری فضایی

 

 روستایی هایخانوار ةتفاضل هزینه و درآمد ساالن. 11. 4
هزینه و درآمد خانوارهای  ةمنظور مقایسدر این مطالعه به 

تفاضل هزیناه و درآماد خانوارهاای محاسبة روستایی اقدام به 

های کشور شد. به منظور محاسابه شااخص روستایی در استان

تفاضل هزینه و درآمد خانوارهاای روساتایی، مقاادیر هزیناه و 

وارد شد و  ArcGisافزار درآمد کل خانوارهای روستایی در نرم

افازار در محایط نرم ضل مقادیر مربوطاه محاسابه و سا ستفا

(ArcGis) Reclass بناادی شاادند. طبقااه گروه 5 شااده و در

های کشاور، مقادار تفاضال در دهد بین اساتاننتایم نشان می

و اسات های خراسان رضوی و کردستان در سطح باالیی استان
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ت های تهران، سمنان، البارز، قازوین در طبقاابعد از آن استان

های اختالف این استان ،واقع . درس8شکل) اندبعدی جای گرفته

های در سطح خانوار روستایی مثبات بین میزان درآمد و هزینه

انااداز و خریااد کاالهااای بااوده و خااانوار روسااتایی تااوان پس

 .ای را دارندخیرخوراکی و سرمایه
 

 
 هایخانوار ةساالند تفاضل هزینه و درآم ةنقش -8 شکل

 های کشوراستانروستایی به تفکیک 

 1394های پژوهش، خذ: یافتهیم
 

 گیریبحث و نتیجه. 5
حاضاار بررسای توزیااع هزیناه و درآمااد  ةهادف از مطالعا 

فضااایی آن در بااین توزیااع خانوارهااای روسااتایی و تحلیاال 

 بناابراین، باود. 1375-1391زماانی دورة های کشور در استان

طالعه به بررسی و تحلیل روند جریان هزینه و درآماد در این م

 با استفاده از به صورت فضایی فیس)مثبت یا من خانوار روستایی

 ArcGisگیااری از ناارم افاازار و بهااره تحلیلاای-روش توصاایفی

های مربوط به هزیناه داده در این زمینه از پرداخته شده است.

ماار ایاران و درآمد خانوارهای شهری و روستایی مرکاز ملای آ

اماا باه دلیال شاد؛ استفاده س 1375-1391ساله )15دورة طی 

زماانی بازة های آماری هزینه و درآمد روستایی در که داده این

صورت کامال  ها بهاستانهمة در  1390ویژه تا سال مذکور به

جهت بررسی تیثیرات ناشی از تغییارات  ،بیان نشده و از طرفی

یل تقسیمات سیاسی که بر روی در ساختار فضایی کشور به دل

هاای ) قازوین، البارز....س، داده پیادا کارده ،ددا نقشه ایران رخ

صاورت جاداول توصایفی بیاان و  باه 1375-1390های ساال

منظااور تحلیاال فضااایی هزینااه و درآمااد  تفساایر شااده و بااه

کاه  به جهت ایان 1391های سال روستایی از داده هایخانوار

آمااری باوده و تقسایمات دادة ارای های کشاور دتمام اساتان

نتاایم تحقیاق  شاد.اساتفاده  ،کشوری در آن لحاظ شده است

از میازان مشااخل  1379تاا  1375دورة دهاد کاه از نشان می

گوناه مشااخل در بحاث کشاورزی به جهت کااهش ساهم این

یان کاسته شده و بیشتر به سهم مشااخل ایافزایش درآمد روست

هاای داده،ده شده اسات. از طرفای خیرکشاورزی و متفرقه افزو

نشان داد کاه در ایان دوره روناد بهباود در  1380دهة آماری 

بحث اختالف بین هزینه و درآماد خاانوار روساتایی در جهات 

یان باا تغییار در الگاوی یمثبت رو باه افازایش باوده و روساتا

خاوراکی باه خیرخاوراکی و دخاانیس از هزینة )از  مصرف خود

اند. هرچند این تری برخوردار شدهطلوبسطح زندگی بهتر و م

هاای آمااری از مقدار در سطح اندک بوده اسات. بررسای داده

 1365هاای ساال خصاوص دادههو با 1375های قبال از سال

دهندة نشاان 80هزینه و درآمد خانوار روستایی به نسبت سال 

در  56.1خاانوار روساتایی از هزیناة این نکته است که مقادار 

درصاد در ساال  31.2و  80درصد در ساال  41.1به  65سال 

دهندة نشااندر جهت مثبت کاهش یافته اسات. ایان امار  90

تغییر در الگوی مصارف خاانوار روساتایی از مصارف کاالهاای 

طوری  به؛ استای خوراکی به سمت کاالهای تجملی و سرمایه

خیرخاوراکی و دخاانی باه خاوراکی و هزیناة که نسبت رشاد 

در  ،درصد رشد داشاته 39به ترتیب  91به  90دخانی در سال 

زمانی مقادار خاوراکی و دخاانی تنهاا بازة حالی که در همین 

های حاصال از ایان یافته ،طور کلی رشد داشته است. به 22.3

 ناابرابری از بررسای ماورد دورة طول تحقیق نشان داد که در

 که هرچند است، شده کاسته روستایی کشور مناطق در درآمد

اماا نشاان از روناد تعادیل  ؛اسات کناد بسایار کااهش ایان

در  دارد.های درآمدی به سامت خانوارهاای روساتایی نابرابری

دورة بحااث درآماادی، هرچنااد نااواحی روسااتایی در ابتاادای 

ولای باه ؛ اندس از درآمدی کمتری برخوردار بوده1380-1375)

 مورد تحقیق باهدورة یافته و در پایان  تدریم این روند افزایش

نباید از این نکتاه خافال  ،نسبت مطلوبی رسیده است. از طرفی

ماند که در کنار افزایش سطح عماومی درآمادهای خانوارهاای 



                                                   ایران در روستایی خانوار درآمد و هزینه فضایی توزیع تحلیل                                        سال ششم                 
 

   

17   

 

بوده و باعث افزایش شدت رو به روستایی، نرخ رشد تورم هم به

شده تا افزایش و بهبود درآمدهای خانوارهای روساتایی نقشای 

خاانوار هزیناة اهش کا ویژه درزیادی در کاهش نابرابری و باه

خوراکی و دخانیس نداشته باشد. نتایم تحقیق  ة)هزین روستایی

بگیری در نشااان داد کااه میاازان درآمااد حاصاال از حقااوق

ها های تهران و خراسان رضاوی بیشاتر از ساایر اساتاناستان

. در بخش درآمادهای حاصال از مشااخل آزاد روساتاهای است

دی خاوبی برخاوردار کردستان، سمنان و اردبیل از سطح درآم

ها اشااره بوده که باید به نقش وضعیت کشاورزی در این استان

کشاااورزی در افاازایش درآماادهای مشاااخل آزاد  کاارد؛ زیاارا

ها، نقاش محاوری دارد. در خانوارهای روستایی در این اساتان

های همادان و بخش درآمد متفرقه خانوارهای روستایی، استان

اناد. ن درآماد برخاوردار بودهسیستان و بلوچساتان از بیشاتری

های خانوارهاای روساتایی نتایم تحقیق برای هزیناه ،همچنین

 78نشان داد که خانوارهای روستایی در اساتان کردساتان باا 

های خاوراکی و ساالنه در بحاث هزیناه ةدرصد بیشترین هزین

های انااد. از نظاار هزینااهدخااانی را بااه خااود اختصاااص داده

های تهران، وارهای روستایی در استانخیرخوراکی و دخانی خان

باه لحااظ  ،قم و لرستان بیشتر هزیناه را داشاتند و همچناین

های اساتان ،خاانوار روساتایی ةتفاضل هزیناه و درآماد سااالن

 اند. خراسان رضوی و کردستان بیشترین تفاضل مثبت را داشته

های متناسب افازایش شود که مجلس سیاستپیشنهاد می

-و دولت هم به سارمایه بررسی کندمحروم را  درآمد استاهای

هاا های مناسب در ایان اساتانکردن زیرساختگذاری و فراهم

گذاران بخش خصوصی هم تمایال بیشاتری ب ردازد که سرمایه

 برای سرمایه گذاری داشته باشند.
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