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 مقدمه 
 پژوهشي و تحقيقاتي ،ريزي هاي برنامه ورد توجه مسئوالن دستگاهآمارهاي اقتصادي از جمله اطالعات آماري است كه پيوسته م

گذاري  اي قادر خواهند بود با هدف ريزي در سطح ملي و منطقه هاي برنامه با استفاده از اين اطالعات است كه دستگاه. قرار گرفته است 
 .ه و به اجرا درآورند  مسير درست توسعه اقتصادي كشور را طراحي كرد،هاي مناسب دقيق و انتخاب راه و روش

 
 هدف 

مطالعه روند  ،وارهانررسي الگوي مصرفي خاب، زينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستاييههدف اصلي از تهيه و اجراي طرح آمارگيري از 
 مطالعه روابط ،ارزيابي اثرات سياست هاي اقتصادي در زمينه تأمين عدالت اقتصادي و توسعه اقتصادي،  و خدماتتغييرات مصرف كاالها

 .است  اقتصادي خانوارها و فراهم كردن امكان بررسي خانوارهاي زير خط فقر-اجتماعيمتقابل ويژگي هاي 
 

 جامعه آماري 
جامعه آماري اين طرح شامل تمام خانوارهاي معمولي ساكن در نقاط شهري و روستايي استان است و خانوارهاي معمولي غيرسـاكن و                         

 . جمعي از جامعه اين طرح مستثني است دسته
 

 واحد آماري 
 .ايي است يك خانوار معمولي ساكن در نقاط شهري يا روست،واحد آماري   

 
 :ها روش تعيين تعداد دهك 
د و سپس بر اساس نياز بـه        نشو بندي مي  اي تقسيم  هاي هزينه  با توجه به هزينه كل هرخانوار به گروه       ابتدا خانوارهاي نمونه    در اين روش       

 .دنشو  ميبندي اي يا بيستك تقسيم هاي هزينه دهك
 

 تعاريف و مفاهيم
 

 :نقاط شهري 
 .ندا ه داراي شهرداري بود1385 سال نفوس و مسكنعمومي  كه در زمان سرشماري دهستنكليه نقاطي    
 

 :نقاط روستايي
 .ندا ه فاقد شهرداري بود1385 سال نفوس و مسكنعمومي  كه در زمان سرشماري هستندكليه نقاطي    

 
 :خانوار

خـرج و معمـوالً بـا هـم غـذا            كنند و با يكـديگر هـم       دگي مي شود كه با هم در يك اقامتگاه ثابت زن         خانوار از يك يا چند نفر تشكيل مي          
 .)خانوار يك نفره(شود  كند نيز به عنوان خانوار تلقي مي فردي كه به تنهايي زندگي مي. دخورن مي

 
 :هزينه 

كاال يا خدمت تهيـه     . ودش ميارزش پولي كاال يا خدمت تهيه شده توسط خانوار به منظور مصرف اعضا يا هديه به ديگران هزينه ناميده                       
در اختيـار خـانوار قـرار گيـرد كـه بـه          ) هـا  از سازمان ( از محل كسب و مجاني       ت در برابر خدم   ي، توليد خانگ  د،واند از طريق خري   ت  ميشده  

 .شود صورت پولي برآورد شده و جزو هزينه منظور مي
 

 :خط فقر مطلق
در اين روش ابتدا كـالري مـورد اسـتفاده خـانوار بـر            . اشدب  ميژي غذايي   مين انر أت روش مورد استفاده براي تعيين خط فقر مطلق،روش          

ود كه الزم است تا حداقل كالري مورد نياز روزانـه جـذب             ش مييد ،سپس مخارجي محاسبه     آ  مياساس انواع غذاهاي مصرفي آنها به دست        
 .شود

 



 :خط فقر نسبي
مول براي تخمين خط فقر غيرغذايي به دسـت آوردن نـسبت مخـارج              روش مع . برآورد جزئي غير غذايي خط فقر است       خط فقر نسبي،     

هرچه سهم مخارج خوراكي از كل مخارج بـاالتر   .غذايي به كل مخارج خانوارها و تعميم اين نسبت به خط فقر غذايي و خط فقر كل است               
 .خط فقر غذايي به خط فقر كل نزديكتر است باشد

 
  :شدت فقر

 .دهد ميرا نشان ير در مناطق شهري و روستايي استان شدت فقر درصد خانوارهاي فق   
 

 :شكاف فقر
 . براي اين كه مخارج كل خانوارهاي زير خط فقر به سطح خط فقر برسد چقدر بار مالي داردكند مي اين شاخص بيان   
 

 :منحني لورنز
 منحني سـهم درصـدي مختلـف از درآمـدهاي           اين .منحني لورنز در حقيقت نمايش هندسي توزيع درآمد واقعي افراد يك جامعه است               

ا و متغيرهايي كه توزيع آنها مورد نظر است را يك جـا             ه  يوان وابستگي تراكمي فراوان   ت  مي با استفاده از منحني لورنز       .هدد  ميملي را نشان    
 .نشان داد

 
 :ضريب جيني 

 .يردگ ميحد صفر و يك قرار  اي مهم توزيع درآمد است كه بين دوه صضريب جيني يا ضريب تمركز در منحني لورنز يكي از شاخ   
 

 :يارانه  
 .وندش ميتوليدكنندگان و صادركنندگان پرداخت  نندگان،ك فمصر كه براي حمايت از هستند اه تيكي از ابزارهاي مهم حمايتي دول   
 

 :تورم
درت خريـد و نابـساماني      ها و خدمات كـه در نهايـت بـه كـاهش قـ             ويه سطح عمومي قيمت كاال    ر  يبتورم عبارت است از افزايش دائم و           

 .انجامد مياقتصادي 
 

  هزينه و درآمدآشنايي با پرسشنامه طرح 
  :اين پرسشنامه از چهار قسمت به شرح زير تشكيل شده است   
 

  خصوصيات اجتماعي اعضاي خانوار : قسمت يكم
 وضـع   ،توضع سـواد و تحـصيال     ،   سن س،جنر،  ستگي با سرپرست خانوا   وار، ب خانافراد  االتي شامل نام و نام خانوادگي       ؤدر اين قسمت س      

  . شود فعاليت و وضع زناشويي اعضاي خانوار پرسيده مي
 

 مشخصات محل سكونت و تسهيالت و لوازم عمده زندگي خانوار: قسمت دوم 
 ... تسهيالت مورد استفاده در محـل و      ا،   سطح زير بن   ر،تياتعداد اتاق در اخ   ت،  االتي شامل نحوه تصرف محل سكون     ؤدر اين قسمت نيز س       

 .شود پرسيده مي
 

  هاي خوراكي و غير خوراكي خانوار هزينه: قسمت سوم 
 :ود ش ميهاي زير را شامل  بندي اين قسمت از پرسشنامه ، طبقه   
  .هاي غير الكلي خوراكي و نوشيدني: ) 01( بخش     

  .بندي نشده و دخانيات طبقههاي  نوشيدني: ) 02(  بخش    
  .پوشاك و كفش: ) 03( بخش     
 .ها  گاز و ساير سوخت، برق، آبن،مسك: ) 04( بخش     



 

 . لوازم خانگي و نگهداري آنها،مبلمان :) 05(بخش      
 .بهداشت و درمان: ) 06(  بخش    
  .حمل و نقل: ) 07(  بخش    

 .ارتباطات: ) 08( بخش     
 .تفريح و فرهنگ: ) 09(بخش      
  .آموزش: ) 10( بخش     
  .هتل و رستوران: ) 11( بخش     
 .كاالها و خدمات متفرقه: ) 12(بخش      

  .ذشتهگماه  12انتقاالت در هاي خانوار و ساير هزينه تهيه و فروش كاالهاي بادوام منزل و: ) 13(بخش 
 . گذشته ماه12ذاري خانوار در گ هيسرما: ) 14(بخش      
 

  درآمدهاي خانوار :قسمت چهارم 
  : تشكيل شده استزيراين قسمت از سه بخش    

 .بگيري  درآمد پولي اعضاي شاغل خانوار از مشاغل مزد و حقوق– 1بخش     
 .)بگيري غير مزد و حقوق(  درآمد پولي اعضاي شاغل خانوار از مشاغل آزاد -2بخش      
  . ماه گذشته12 خانوار در  درآمدهاي متفرقه-3بخش      
 


