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 مطالعات طرح آمايش استان اردبيل

 

 ارجلد اول: تحليل وضعيت و ساخت

 فصل اول: تحليل وضعيت استان

 بخش سوم : تحليل اقتصادي

قسمت پنجم : تحليل اقتصاد كالن استان و 

 سال گذشته 5جايگاه آن در سطح ملي در 

 ریاست جمهوری 
 سازمان ربانهم و بودهج کشور

 سازمان مدرییت و ربانهم رزیی استان اردبیل

 



  

 

 بسمه تعالي

 
اين  گزارش بخشي از مجموعه گزارش هاي جلد اول و شامل مباحث زير  

 است:

 جلد اول : تحليل وضعيت و ساختار 

 ( تحليل وضعيت استان1فصل اول :) 

 ( تحليل اقتصادي3-1بخش سوم : ) 

  پنجم: تحليل اقتصااد الا ن اساتان و جاي اا  رن در قسمت

 شته سال گذ 5سطح ملي در 

اساتان و جاي اا  ايان بخاش از فهرست  الامل مجموعه گازارش هااي رماايش 

 ها در فهرست اللي در صفحات بعد ارايه شد  است.بررسي

 



  

 فهرست گزارش اهی طرح مطالعات آمايش استان اردبیل
  جلد اول: تحليل وضعيت و ساختار 

 فصل اول: تحليل وضعيت استان 

 و محيط زيست بخش اول: تحليل وضعيت منابع طبيعي  -
 : هواشناسي1پيوست  

 : زمين شناسي2پيوست  

 : ارزيابي منابع اراضي3پيوست  

 : پوشش گياهي4پيوست  

 : منابع رب سطحي و زيرزميني5پيوست  

 بخش دوم : تحليل اجتماعي و فرهن ي -
 قسمت اول: تحوالت جمعيتي در سه دهه گذشته 

 قسمت دوم: تحليل نظام شهري استان 

 تحليل نظام روستانشيني و عشايري استان قسمت سوم: 

  استان م و پنجم : تحليل وضعيت فرهن ي و سرمايه اجتماعيقسمت چهار 

 بخش سوم: تحليل اقتصادي  -

 قسمت اول: تحليل ويژگي هاي اقتصادي جمعيت 

  قسمت دوم: تحليل زمينه هاي فعاليت اقتصادي برحسب بخش هاي اصلي 
 : صنعت و معدن1پيوست    

 : ساختار الشاورزي 2يوست پ   

  : خدمات3پيوست    
 قسمت سوم : تحليل ويژگيهاي زيربنايي                   

 قسمت چهارم: تحليل عرصه هاي فعاليت اقتصادي  
 : اقتصاد شهري 1پيوست    

 

       5قسمت پنجم: تحاااليل اقتصاد ال ن استان و جايااا ا  رن درساطح ملاي در 

 سال گذشته 

 ل دوم : تحليل ساختار فضايي موجودفص 

 : توصيف و تحليل پيوندهاي اصلي بين سكونت ا  هافصل سوم 

  امنيتي در رمايش استان –فصل چهارم : م حظات دفاعي 

 فصل پنجم : جمع بندي و نتيجه گيري از مطالعات  

 گذاري و ساختار مديريت رمايش استانجلد دوم : برنامه ريزي و سياست 



  

 چارچوب مطالعات رمايش استان

 تحليل وضعيت و ساختار استان

وضعيت منابع طبيعي و 

 محيط زيست

وضعيت اجتماعي و 

 فرهن ي

 وضعيت اقتصادي 

 –م حظات دفاعي 

 امنيتي در رمايش استان

تحليل ساختار فضايي 

 موجود استان

توصيف و تحليل پيوندهاي اصلي 

 هابين سكونت ا 

 جمع بندي و نتيجه گيري

تحليل نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و 

 (SWOT)تهديدات  

بررسي اسناد باالدستي و برنامه هاي 

 رمايش ملي

 رمايش استانسند 

 برنامه ريزي و سياست گذاري

 پيش بيني و ريند  ن ري تشخيص و  تفكيك نواحي هم ن توسعه فضايي 



  

 

 فهرست مطالب

 صفحه                        عنوان                                                                                   

 

 1           مقدمه 

 7   سال گذشته  5سطح ملي در  : تحليل اقتصاد كالن استان و جايگاه آن در1

 7      : توليد ناخالص داخلي در استان 1-1 

 8      : توليد ناخالص داخلي1-1-1  

 8    : توليد ناخالص داخلي سرانه1-1-1-1   

 9   : ساختار بخشي توليد ناخالص داخلي 2-1-1-1   

 11  : ساختار بخشي )رشته فعاليتي( توليد ناخالص داخلي2-1-1  

 11   : بخش كشاورزي ، شكار و جنگلداري1-2-1-1   

 15     : بخش ماهيگيري2-2-1-1   

 11      : بخش معدن 3-2-1-1   

 17     : بخش صنعت 1-2-1-1   

 22   : بخش تامين آب و برق و گاز طبيعي 5-2-1-1   

 22     : بخش ساختمان 1-2-1-1   

 ، تعمير وسايل: بخش عمده فروشي، خرده فروشي7-2-1-1   

 23     نقليه و كاالها                                             

 21    : بخش هتل و رستوران 8-2-1-1   

 21  تباطات : بخش حمل  و نقل و انبارداري و ار9-2-1-1   

 28   : بخش واسطه گري هاي مالي 12-2-1-1   

 32 سب و كار: بخش مستغالت، كرايه و خدمات ك11-2-1-1   

 31 : بخش اداره امور عمومي، دفاعي و تامين  اجتماعي12-2-1-1   

 33     : بخش آموزش 13-2-1-1   

 31  : بخش بهداشت و مددكاري اجتماعي 11-2-1-1   

 



  

 صفحه                        عنوان                                                                                   

 

 : بخش ساير خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي15-2-1-1   

 37      و خانگي                                               

 : ضريب مكاني توليد خالص بخشها و رشته 11-2-1-1   

            39     فعاليتهاي اقتصادي                                               

 11        : درآمدهاي استان2-1 

 15      : درآمدهاي عمومي 1-2-1  

 18      : درآمدهاي اختصاصي2-2-1  

 51       : هزينه و درآمد خانوارها3-1 

 51   : مصرف و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي1-3-1  

 55  : هزينه)مصرف( خانوارهاي شهري استان1-1-3-1   

 15   مد خانوارهاي شهري استان : درآ2-1-3-1   

 19  خانوارهاي روستايي استان: هزينه )مصرف(3-1-3-1   

 78   : درآمد خانوارهاي روستايي استان 1-1-3-1   

 : مقايسه ساختار هزينه خانوارهاي شهري و 5-1-3-1   

 82     روستايي استان                                            

 : مقايسه ساختار منابع درآمدي خانوارهاي شهري1-1-3-1   

 81     و روستايي استان                                            

 92  : تحول هزينه و درآمد خانوارهاي استان7-1-3-1   

 91     : نابرابري توزيع درآمد در استان2-3-1  

 91  ستان: ميزان نابرابري درآمد در جامعه شهري ا1-2-3-1   

 99 : ميزان نابرابري درآمد درجامعه روستايي استان2-2-3-1   

 123   : روند تحول نابرابري درآمد در استان3-2-3-1   

 125     : پس انداز )سپرده هاي بانكي(3-3-1  

 111        : تامين منابع مالي 1-1

 111       : منابع دولتي1-1-1 



  

 

 صفحه                                                                                    عنوان                       

 

 : اعتبارات تملك دارايهاي سرمايه اي چگونگي1-1-1-1  

 111   مصرف آنها به تفكيك استاني و ملي                                   

 و استاني: اعتبارات هزينه اي به تفكيك ملي 2-1-1-1  

 122    و چگونگي مصارف آن                                   

 123   : سرمايه گذاري شركتهاي دولتي 3-1-1-1  

 

 

 



  

 

 فهرست جداول

 

 صفحه                        عنوان                                                                                   

 

 (: روند تحول توليد ناخالص داخلي و سرانه آن در استانهاي كشور در 1-1)جدول 

 11      1383تا  1379فاصله سالهاي   

 (: روند تحول ساختار بخشي توليد ناخالص داخلي استان اردبيل و1-2جدول )

 12     1383تا   1379كل كشور در دوره زماني                  

 ش افزوده رشته فعاليتهاي بخش كشاورزي، شكار و (: روند تحول ارز1-3جدول)

 جنگلداري در استان اردبيل و جايگاه نسبي آن در كشــــور در   

 15       1383و  1379سالهاي   

 (: روند تحول ساختار رشته فعاليتي بخش كشاورزي، شكار و جنگلداري 1-1جدول)

 كشــــور در و جايگاه نسبي آن در نظام اقتصادي استان اردبيل و   

 15       1383و  1379سالهاي   

 (: روند تحول ارزش افزوده بخش ماهيگيري در استان اردبيل و جايگاه 1-5جدول)

 11    1383و  1379نسبي آن در كشور در سالهاي   

 (: روند تحول ارزش افزوده رشته فعاليتاي بخش معدن در استان اردبيل1-1جدول)

 17   1383و  1379شور در سالهاي و جايگاه نسبي آن در ك  

 (: روند تحول ارزش افزوده رشته فعاليتهاي بخش صنعت در استــــان 1-7جدول)

 19  1383تا  1379اردبيل و جايگاه نسبي آن در كشور در سالهاي   

 (: روند تحول ساختار رشته فعاليتي بخش صنعت و جايگاه نسبي آن در 1-8جدول)

 22  1383و  1379ردبيل و كشور در سالهاي نظام اقتصادي استان ا  

 (: روند تحول ارزش افزوده رشته فعاليتهاي بخش تامين آب و برق و 1-9جدول)

 گاز طبيعي در استان اردبيل و جايگاه نسبي آن در كشور در سالهاي  

 21        1383تا  1379  



  

 صفحه                                                      عنوان                                                     

 

 (: روند تحول ساختار رشته فعاليتي بخش تامين آب و برق و گاز طبيعي 1-12جدول)

 و جايگاه نسبي آن در نظام اقتصادي استان اردبيل و كشــــور در   

 22       1383و  1379سالهاي   

 زوده رشته فعاليتهاي بخش ساختمان در استــان(: روند تحول ارزش اف1-11جدول)

 23  1383تا  1379اردبيل و جايگاه نسبي آن در كشور درسالهاي   

 (: روند تحول ساختار رشته فعاليتي بخش ساختمان و جايگاه نسبي آن 1-12جدول)

 23  1383و 1379در نظام اقتصادي استان اردبيل و كشور در سالهاي   

 حول ارزش افزوده بخش عمده فروشي، خرده فروشي، تعميـر (: روند ت1-13جدول)

 وسايل نقليه و كاالها در استان اردبيل و جايگاه نسبي آن در كشور   

 21      1383تا  1379در سالهاي   

 (: روند تحول ارزش افزوده رشته فعاليتهاي بخش هتل و رستوران در 1-11جدول)

 25 1383تا1379كشور در سالهاي استان اردبيل و جايگاه نسبي آن در   

 (: روند تحول ساختار رشته فعاليتي بخش هتل و رستوران و جايگاه نسبي1-15جدول)

 21 1383و1379آن در نظام اقتصادي استان اردبيل و كشور در سالهاي   

 (: روند تحول ارزش افزوده رشته فعاليتهاي بخش حمل و نقل و انبارداري1-11جدول)

 ر استان اردبيل و جايگاه نسبي آن در كشور و در سالهاي و ارتباطات د  

 27        1383تا  1379  

 (: روند تحول ساختار رشته فعاليتي بخش حمل و نقل و انبــــارداري و 1-17جدول)

 ارتباطات و جايگاه نسبي آن در نظام اقتصادي استان اردبيل و كشور  

 28      1383و  1379در سالهاي   

 (: روند تحول ارزش افزوده رشته فعاليتاي بخش واسطه گري هاي مالي1-18جدول)

 29 1383تا1379در استان اردبيل و جايگاه نسبي آن در كشور در سالهاي   

 (: روند تحول ساختار رشته فعاليتي بخش واسطه گري هاي مالي و جايگاه1-19جدول)

 29 1383و1379اينسبي آن در نظام اقتصادي استان اردبيل وكشور درساله  



  

 صفحه                        عنوان                                                                                   

 

 (: روند تحول ارزش افزوده رشته فعاليتهاي بخش مستغالت، كرايه و 1-22جدول)

 در كشور در خدمات كسب و كار در استان اردبيل و جايگاه نسبي آن   

 31       1383تا  1379سالهاي   

 (: روند تحول ساختار رشته فعاليتي بخش مستغالت، كرايه و خدمــات 1-21جدول)

 كسب و كار و جايگاه نسبي آن در نظام اقتصادي استان اردبيل و كشور   

 31      1383و  1379در سالهاي   

 يتهاي بخش امور عمومي، دفاعي(: روند تحول ارزش افزوده رشته فعال1-22جدول)

 و تامين اجتماعي در استان اردبيل جايگاه نسبي آن در كشور در   

 33       1383تا  1379سالهاي   

 (: روند تحول ساختار رشته فعاليتي بخش امور عمومي، دفاعي و تامين1-23جدول)

 اجتماعي و جايگاه نسبي آن در نظام اقتصادي استان اردبيل و كشور  

 33      1383و  1379در سالهاي   

 (: روند تحول ارزش افزوده رشته فعاليتهاي بخش آموزش در استان 1-21جدول)

 35  1383تا 1379اردبيل و جايگاه نسبي آن در كشور در سالهاي   

 آموزش و جايگاه نسبي آن (: روند تحول ساختار رشته فعاليتي بخش 1-25جدول)

 35  1383و1379ردبيل و كشور در سالهاي در نظام اقتصادي استان ا  

 (: روند تحول ارزش افزوده رشته فعاليتهاي بخش بهداشت و مددكاري1-21جدول)

 اجتماعي در استان اردبيل و جايگاه نسبي آن در كشور در سالهاي   

 37        1383تا  1379  

 ـــاري(: روند تحول ساختار رشته فعاليتي بخش بهداشت و مددكـــ1-27جدول)

 اجتماعي و جايگاه نسبي آن در نظام اقتصادي استان اردبيل و كشور  

 37      1383و  1379در سالهاي   

 (: روند تحول ارزش افزوده رشته فعاليتهاي بخش ساير خدمات عمومي،1-28جدول)

 اجتماعي، شخصي و خانگي در استان اردبيل و جايگاه نسبــي آن در   

 38     1383تا  1379كشور در سالهاي   



  

 صفحه                        عنوان                                                                                   

 (: روند تحول ساختار رشته فعاليتي بخش بهداشت و مددكاري اجتماعي1-29جدول)

 كشـــــور در و جايگاه نسبي آن در نظام اقتصادي استان اردبيل و   

 39       1383و  1379سالهاي   

 (: اندازه ضريب مكاني توليد خالص بخش ها و رشته فعاليتهاي نظـــام 1-32جدول)

 12   1383و  1379اقتصادي استان اردبيل در سالهاي   

 (: روند تحول درآمدهاي عمومي و ضريب تحقق پذيري آنها در استان 1-31جدول)

 19     1381تا  1382پنجساله اردبيل در دوره   

 (: سهم نسبي برآورد درآمدهاي عمومي و درآمدهاي اختصاصي در كل 1-32جدول)

 19  1381تا  1382درآمدهاي استان اردبيل در دوره پنجساله   

 (: ساختار هزينه ماهانه يك خانوار شهري در استان اردبيل و كل كشور1-33جدول)

 11        1381در سال   

 (: مقايسه ساختار كلي هزينه ماهانه يك خانوار شهري در استان اردبيل1-31جدول)

 12     1381با ساير استانهاي كشور درسال   

 (: ساختار منابع درآمد ماهانه يك خانوار شهري در استان اردبيل و كل1-35جدول)

 11       1381كشور در سال   

 وستايي در استان اردبيل و كل كشور(: ساختار هزينه ماهانه يك خانوار ر1-31جدول)

 71        1381در سال   

 (: مقايسه ساختار كلي هزينه ماهانه يك خانوار روستايي در استان اردبيل1-37جدول)

 75     1381با ساير استانهاي كشور در سال   

 (: ساختار منابع درآمد ماهانه يك خانوار روستايي در استان اردبيل و كل1-38جدول)

 79       1381كشور در سال   

 (: مقايسه ساختار هزينه ماهانه يك خانوار شهري و روستايي استان اردبيل1-39جدول)

 83        1381در سال   

 (: ساختار منابع درآمد ماهانه خانوارهاي شهري و روستايي استان اردبيل1-12جدول)

 87        1381در سال   



  

 صفحه                                                                                    عنوان                       

 

 1382(: متوسط هزينه ماهانه هر خانوار شهري استان اردبيل در سالهاي 1-11جدول)

 92        1381تا   

 1382(: ساختار منابع درآمدي خانوارهاي شهري استان اردبيل در سال 1-12جدول)

 91        1381تا   

 1382(: تحول هزينه ماهانه يك خانوار روستايي استان اردبيل در سالهاي 1-13جدول)

 92        1381تا   

 (: تحول ساختار درآمدي خانوارهاي روستايي استان اردبيل در سالهــاي1-11جدول)

 93        1381تا  1382  

 درآمد در جامعه شهري استان اردبيل (: اندازه شاخصهاي نابرابري توزيع1-15جدول)

 97      1381و كل كشور در سال   

 (: اندازه شاخصهاي نابرابري توزيع درآمد در جامعه روستاي استان 1-11جدول)

 121     1381اردبيل و كل كشور در سال   

 (: اندازه شاخصهاي نابرابري توزيع درآمد در جامعه روستايي استان 1-17جدول)

 121       1381در سال  اردبيل  

 (: اندازه شاخصهاي نابرابري توزيع درآمد در جامعه روستايي استان 1-18جدول)

 125      1381و  1382اردبيل در سال   

 (: تراز درآمد و هزينه ساالنه خانوارهاي شهري و روستايي استــــان 1-19جدول)

 121      سال گذشته  5اردبيل در   

 هزينه و درآمد ماهانه هر خانوار دهكهاي هزينه اي در جامعـه  (: تراز1-52جدول)

 121    1381شهري و روستايي استان اردبيل در سال   

 (: تراز هزينه و درآمد هزينه ماهانه هر خانوار دهكهاي درآمدي در 1-51جدول) 

 127    1381جامعه شهري و روستايي استان اردبيل   

 ران و ميزان سپرده گذاري در استان اردبيل طي (: تعداد سپرده گذا1-52جدول)

 129       1382-81سالهاي   



  

 صفحه                        عنوان                                                                                   

 

 وره (: روند تحول تركيب منابع درآمدي بودجه استان اردبيــل در د1-53جدول)

 112       1381تا  1382پنجساله   

 (: روند تحول ساختار مصارف اعتبارات تملك دارايهاي سرمايــه اي 1-51جدول)

  1379بودجه عمومي استان اردبيل برحسب امور در دوره پنجساله   

 115        1383تا   

 ور و (: توزيع عملكرد اعتبارات تملك دارايهاي سرمايه اي برحسب ام1-55جدول)

 118   1383تا  1379فصول در استان اردبيل در دوره پنجساله   

 (: توزيع عملكرد اعتبارات تملك دارايهاي سرمايه اي برحسب دستگاههاي1-51جدول)

 119   1381تا  1382اجرايي در استان اردبيل در دوره پنجساله   

 اردبيل برحســب (: ساختار اعتبارات تملك دارايهايي سرمايه اي استان1-57جدول)

 122   1381تا  1381اعتبارات استاني و ملي در سالهاي   

 (: عملكرد اعتبارات هزينه اي استان اردبيل از محل درآمدهاي عمومي 1-58جدول)

 122  1381تا  1382به تفكيك دستگاههاي اجرايي در دوره پنجساله   

 ر استان اردبيل در(: ضريب تحقق پذيري مصرف اعتبارات هزينه اي د1-59جدول)

 122      1381تا  1382دوره پنجساله   

 مصارف حساب سرمايه شركتهاي دولتي در استـــان (: ساختار منابع 1-12جدول)

 121     1381تا  1381اردبيل در سالهاي   

 (: منابع و مصارف حساب سرمايه شركتهاي دولتي در استان اردبيل در 1-11جدول)

 121       1381تا  1381سالهاي   

 جداول پيوست

 121 1385(: توليد ناخالص داخي و سرانه آن به تفكيك استانهاي كشور در سال1جدول )

 (: ساختار بخشي و رشته فعاليتي توليد ناخالص داخلي در كل كشور و 2جدول )

 127       1385استان اردبيل در سال               

 

 

 

 



  

 فهرست نمودارها

 

 صفحه                                                                                                   عنوان        

 

 (: مقايسه توليد ناخالص داخلي سرانه استان اردبيل با ساير استانهاي 1-1نمودار )

 12       1383كشور در سال   

 فعاليتهاي عمده اقتصادي از (: مقايسه سهم نسبي ارزش افزوده رشته 1-2نمودار)

 11  1383و1379كل توليد ناخالص داخلي استان اردبيل در سالهاي  

 (: روند تحول سهم نسبي ارزش افزوده رشته فعاليتهاي عمده اقتصادي1-3نمودار)

 12  1379نسبت به سال  1383استان اردبيل در كشور در سال   

 درآمدهاي عمومي استان اردبيل در (: روند تحول ساختار نسبي عملكرد1-1نمودار)

 19    1381تا  1382سالهاي منتخب دوره پنجساله                 

 (: روند تحول ساختار نسبي درآمدهاي مالياتي استان اردبيل در سالهاي1-5نمودار)

 52     1381تا 1382منتخب دوره پنجساله                 

 و غير مستقيم در درآمدهاي مالياتي استان (: سهم مالياتهاي مستقيم 1-1نمودار)

 51     1381تا  1382اردبيل در دوره پنجساله                 

 (: روند تحول سهم نسبي درآمدهاي عمومي و درآمدهاي اختصاصي در1-7نمودار)

 52  1381تا  1382كل درآمدهاي استان اردبيل دردوره پنجساله                 

 ايسه هزينه هاي ماهانه يك خانوار شهري استان اردبيل و كل كشور(: مق1-8نمودار)

 12        1381در سال   

 (: مقايسه سهم نسبي هزينه هاي خوراكي و غيرخوراكي در هزينه كل يك1-9نمودار)

 13    1381خانوار شهري استان اردبيل در سال   

 اردبيل و كل كشور در  (: ساختار درآمد ماهانه خانوارهاي شهري استان1-12نمودار)

 11        1381سال   

 (: ساختار نسبي درآمد يك خانوار شهري استان اردبيل و كل كشور در1-11نمودار)

 17        1381سال   



  

 صفحه                        عنوان                                                                                   

 

 (: مقايسه هزينه هاي ماهانه يك خانوار روستايي استان اردبيل و كل1-12مودار)ن

 75       1381كشور در سال   

 (: مقايسه نسبي هزينه هاي خوراكي و غيرخوراكي در هزينه كل يك 1-13نمودار)

 71    1381خانوار روستايي استان اردبيل در سال   

 نوارهاي روستايي استان اردبيل و كل كشور(: ساختار درآمد ماهانه خا1-11نمودار)

 79        1381در سال   

 (: ساختار نسبي درآمد يك خانوار روستايي استان اردبيل و كل كشور 1-15نمودار)

 82        1381در سال   

 (: مقايسه هزينه هاي ماهانه يك خانوار شهري و روستايي استـــان 1-11نمودار)

 83       1381اردبيل در سال   

 (: مقايسه سهم نسبي هزينه هاي خوراكي و غيرخوراكي در هزينه كل 1-17نمودار)

 81   1381يك خانوار شهري و روستايي استان اردبيل در سال   

 (: مقايسه ساختار درآمد ماهانه يك خانوار شهري و روستايي استان 1-18نمودار)

 87       1381اردبيل در سال   

 ختار نسبي درآمد يك خانوار شهري و روستايي استان اردبيل در(: سا1-19نمودار)

 88        1381سال   

 (: مقايسه سهم نسبي دهكهاي درآمدي در جامعه شهري استان اردبيل1-22نمودار)

 97      1381و كل كشور در سال   

 (: مقايسه سهم نسبي دهكهاي درآمدي در جامعه روستايي استـــان 1-21نمودار) 

 121     1381ردبيل و كل كشور در سال ا  

 1382(: سهم نسبي انواع سپرده ها در نظام بانكي استان در پايان سال 1-22نمودار)

 129         1381و                   

 112 1381تا1382(: ساختار نسبي درآمد دولتي بودجه استان اردبيل درسالهاي 1-23نمودار)

 اعتبارات تملك دارايي ها سرمايه اي از محل درآمدهاي (: ساختار مصارف1-21نمودار)

 115     1383تا 1379عمومي در دوره پنجساله                  
 



  

 مقدمه 

 

 

 

 

 
شـناخت هرچـه بيشـتر » هدف اصلي مطالعات اقتصاد كالن در طرح آمـايش اسـتان،  

تعيـين بررسـي هـاي  شرايط و پتانسيلهاي استان جهت بهره مندي مناسب از امكانات موجود و

پيوست نظام اقتصادي استان و هريك از بخشها و  –با روش برخورد گسست ..« نسبي اقتصادي 

است كه در چارچوب شرح خدمات اين مطالعات بـه تحليـل  نرشته فعاليتهاي تشكيل دهنده آ

 هاي زير مي پردازد: موضوع

 رانه اسـتان چـه انـدازه توليد ناخالص س توليد ناخالص داخلي استان چه اندازه است؟

ساختار بخشي و رشته فعاليتي توليد ناخالص داخلي و سهم نسبي ارزش افـزوده است؟

 هر بخش و رشته فعاليت در آن چيست؟ از اين منظـر، فعاليتهـاي اقتصـادي مهـم و

غالب نظام اقتصادي استان كدامند؟ جايگاه نسبي نظام اقتصـادي اسـتان و هريـك از 

روند تها آن در قياس با موارد متناظرشان در كشور چگونه اسـت؟بخشها و رشته فعالي

تحول توليد ناخالص داخلي استان و اجزاي آن در پنجسال گذشته در قياس بـا آن در 

 كشور چگونه است؟

  درآمدهاي استان ، در چارچوب نظام بودجه ريزي كشور،  چـه انـدازه اسـت؟ اقـالم

الياتها در ايجاد اين درآمدها چـه انـدازه تشكيل دهنده اين درآمدها كدامند؟ نقش م

است؟ تركيب منابع مالياتي استان چيست؟ تحول درآمدهاي استان و سـاختار نسـبي 

 آن در طول زمان چگونه است؟

  هزينه خانوارهاي شهري و روستايي استان و ساختار اجزاي تشكيل دهنـده آن چگونـه

اسـت و منـابع درآمـدي  درآمد خانوارهاي شهري و روسـتايي اسـتان  چقـدراست؟

ــه  تشــكيل دهنــده آن كدامنــد؟ رابطــه هزينــه و درآمــد خانوارهــاي اســتان چگون

هاي هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي اسـتان بـا  تفاوتها و مشابهتاست؟

دركل كشور كـدام اسـت؟ رونـد تحـول درآمـد و  يكديگر و نيز با موارد متناظرشان

ايي استان در قياس با روند متناظر آن در كل كشـور هزينه خانوارهاي شهري و روست



  

چگونه است؟ الگوي توزيع درآمد در ميان خانوارهاي شهري و روستايي استان چگونه 

است و ميزان نابرابري اين الگوي توزيع چه ميزان است؟ اين الگوي توزيع و نابرابري 

ميـزان سـپرده هـاي با هم ، چه ويژگيهـايي دارد؟  مقايسهآن در استان و كشور، در 

 بانكي در استان و تنوع آنها چگونه است؟

 (منابع مالي) و عمرانـي استان و توزيع آن بـين مصـارف جـاري )هزينـه اي(اعتبارات

هاي سرمايه اي( چگونه است؟ سهم منابع استاني و ملـي در اعتبـارات  )تملك دارايي

جـذب اعتبـارات  استان كدام است؟ سهم نسبي هريك از امـور و فصـول بودجـه در

عمراني و هريك از دستگاههاي اجرايي در جذب اعتبارات جاري كدام اسـت؟ رونـد 

 تحول اعتبارات استان و ساختار كلي هزينه كرد آن  چگونه است؟

در زير به برخي از مهمترين اين سوالها، در چارچوب نتايج بررسيهاي تفصيلي ارائه شـده از      

آن ود تا زمينه كلي ورود به متن اصلي گزارش را بـراي خواننـده اين گزارش،  پاسخ داده مي ش

 فراهم آورد.

 

 توليد ناخالص داخلي استان)الف(: 
  
  تـا   1379توليد ناخالص داخلي استان برحسب قيمتهاي جـاري، در فاصـله سـالهاي

هـزار ميليـارد  8/11هزار ميليارد ريال به  8/1برابر شده و از  2/2نزديك به  1383

رسيده است. شتاب افزايش توليد ناخالص داخلي استان كمتر از متوسط متنـاظر ريال 

آن در كشور است و درنتيجه، سهم نسبي استان در توليد ناخالص داخلي كشور دراين 

 درصد تنزل يافته است. 2/1درصد به 1/1دوره زماني از 

  متهـاي ، توليد ناخالص داخلي سـرانه اسـتان برحسـب قي1383و   1379در سالهاي

ميليون ريال افزايش يافته است. در هر دو مقطـع  9/11ميليون ريال به  7/5جاري از 

زماني، توليد ناخالص داخلي سرانه استان اندكي بيشتر از نصـ  مبلـم متنـاظر آن در 

كشور است، ضمن آن كه ، موقعيت نسبي استان در كشور در طول ايـن دوره زمـاني 

ص داخلي سرانه استان به متوسط متناظر آن در كشور تنزل يافته و نسبت توليد ناخال

كاهش يافته است. توليد ناخاص داخلي سـرانه اسـتان اردبيـل در  53/2به  57/2از 

تنها بيشتر از مبلم متوسـط متنـاظر آن در اسـتانهاي آاربايجـان غربـي،  1383سال 

بـوده و از  چهارمحال و بختياري، سيستان و بلوچستان، كردستان، كرمانشاه و لرسـتان

 آن در ساير استانهاي كشور كمتر است.



  

  درصـد در بخـش  7/28، ازكل توليـد ناخـالص داخلـي اسـتان حـدود1383در سال

درصد در بخش خـدمات  9/51و  صنايع و معادندرصد در بخش  9/13كشاورزي ، 

ايجاد شده است كه به وضوح نشان دهنده نقـش غالـب و مسـلط فعاليتهـاي بخـش 

مشتمل بي بسيار كم بخش صنايع و معادن )توليد استان و اهميت نسخدمات در نظام 

دراين نظام توليدي است. دريك مقايسه تطبيقي بـين سـاختار بر فعاليتهاي ساختماني(

ايجاد توليد ناخاص  بخشي نظام توليد در استان و كل كشور مي توان نشان داد كه در

برابر و سـهم  3ورزي در حدودنسبي بخش كشا سهم نظام اقتصادي استان، داخلي در

در نظـام  سـهم نسـبي ايـن بخـش هـانسبي بخش صنايع و معادن حدود يك سـوم 

 سـهماز  1383تـا  1379اقتصادي كشور است. با اين حـال ، در طـول دوره زمـاني  

نسـبي  سـهمنسبي بخش صنايع و معادن در نظام اقتصادي استان كاسته شـده و بـر 

 بخش كشاورزي افزوده شده است.

 

 دررمدهاي استان) ب (:

 

  ــانون بودجــه كشــور، در طــول دوره پنجســاله ــه اطالعــات پيوســت اســتاني ق برپاي

درآمدهاي عمومي در قياس بادرآمدهاي اختصاصـي، همـواره بخـش ، 1381تا1382

بسيار بزرگتري از درآمدهاي استان را تشكيل داده و بر اهميت نسبي آن نيز تـدريجا  

بي درآمدهاي عمومي در درآمدهاي اسـتان در ايـن دوره افزوده شده است. سهم نس

 درصد افزايش يافته است. 8/91درصد به  2/81زماني از 

  ميليـارد ريـال  1/332بالم بـر  1381مبلم عملكرد درآمدهاي عمومي استان در سال

درصد آن از محل درآمدهاي مالياتي است. اندازه متناظر اين نسـبت  3/81است كه 

درصد، درآمدهاي  حاصـل از  7/13حاصل از خدمات و فروش كاال براي درآمدهاي 

 5/1درصد و درآمدهاي حاصل از حق بيمه و متفرقه  5/2انحصارات ومالكيت دولت 

درصد است و به اين ترتيب مالحظه مي شود كه اهميت نسبي درآمدهاي مالياتي در 

سبي ساير درآمـدها برابر سهم ن 5ايجاد درآمدهاي عمومي استان، به تنهايي بيش از 

براهميـت نسـبي  1381تـا  1382است ، مـي تـوان نشـان داد، در فاصـله سـالهاي 

 درآمدهاي مالياتي در ايجاد درآمدهاي عمومي استان افزوده شده است.

  نشان ميدهد كه از كل اين درآمـدها  1381تفكيك درآمدهاي مالياتي استان در سال

درصــد از طريــق ماليــات  7/18، درصــد از طريــق ماليــات بردرآمــد 1/19حــدود 

درصد از طريـق ماليـات بـر 3/21درصد از طريق ماليات بر ثروت و  1/5برشركتها، 



  

 1/3مسامحه مـي تـوان گفـت كـه حـدود اندكيمصرف و فروش ايجاد شده است. با 

آن از طريـق  1/1 درآمدهاي مالياتي استان از طريق مالياتهاي مستقيم و كمي بيش از

 قيم اخذ شده است.مالياتهاي غيرمست

 

 : هزينه ودررمد خانوارها) پ(

 

  هـزار  523، متوسط هزينه ماهانه هر خانوار شـهري اسـتان در حـدود 1381در سال

هزار تومان است. بـه ايـن ترتيـب مالحظـه  135تومان و يك خانوار روستايي استان 

براي  درصد بيشتر از آن 39شود، متوسط هزينه هر خانوار شهري استان درحدود مي

متوسط درآمد ماهانه هر خانوار شـهري يك خانوار روستايي استان است. در اين سال،

هزار تومـان اسـت و  338هزار تومان و يك خانوار روستايي استان  197استان حدود 

درصد بيشتر از آن براي  17درآمد هر خانوار شهري استان در نتيجه، به طور متوسط،

 ت.يك خانوار روستايي استان اس

  متوسط هزينـه هـر خـانوار ،1381در يك مقايسه تطبيقي مي توان نشان داد، در سال

درصد بيشتر از متوسط متناظر ايـن  39درصد و 1شهري و روستايي استان به ترتيب 

خانوار شهري و روستايي كشور اسـت. بـه همـين ترتيـب ، متوسـط هزينه براي يك 

درصد بيشتر از آن بـراي  22درصد و  11درآمد هر خانوار شهري و روستايي استان 

 هر خانوار شهري و روستايي كشور مي باشد.

  برآوردهاي مشاور نشان مي دهد، هرچند ميزان نابرابري توزيع درآمد )هزينه خالص

سرانه ( در ميان خانوارهاي جامعه شهري و روستايي استان در سطح بالنسـبه بـااليي 

شدت نسبي نابرابري توزيع درآمد درميـان قراردارد و ليكن شدت نسبي آن كمتر از 

بـودن  شـتردركنـار ويژگـي بيويژگيروستايي كشور اسـت. ايـن  خانوارهاي شهري و

متوسط درآمد و هزينه خانوارهاي شهري و روستايي استان در قياس با متوسط آن در 

كشور و باالتر بودن سهم نسبي درآمدي دهكهاي پايين خانوارها از كل درآمد اسـتان 

سبت به آن در كشور و... موجب مي شود تا سطح رفاه اقتصادي خانوارهاي شهري و ن

روستايي ) و نيز خانوارهاي دهكهاي كم درآمد( استان باالتر از آن بـراي خانوارهـاي 

 روستاي كشور باشد.  شهري و

 توزيع درآمد در ميـان خانوارهـاي جامعـه شـهري و جيني، اندازه ضريب 1381در  سال        

بوده و اندازه هـاي متناظرشـان در كـل كشـور بـه  352/2و  395/2روستايي استان به ترتيب 



  

برداشت باال نشـان دهنـده كمتـر بـودن ميـزان  ييداست كه ضمن تا 391/2و  112/2ترتيب 

و كشور( از ميزان متناظر ايـن نابرابري توزيع درآمد در ميان خانوارهاي جامعه روستايي استان )

 است.و كشور(امعه شهري استان )نابرابري درج

  مي توان نشان داد كه ميزان نـابرابري توزيـع درآمـد درميـان خانوارهـاي شـهري و

كمتر شده است كـه ايـن  1382نسبت به آن در سال  1381روستايي استان در سال 

امر در كاهش اندازه همه شاخصهاي نابرابري توزيع درآمد ) و از آن جمله و ضـريب 

 ان است.نماي( جيني

 درآمد خانوارهاي شهري و روستايي استان و كشـور در همـه  آمارهاي رسمي هزينه و

سالهاي مورد نظر حاكي از فزوني هزينه ها نسبت به درآمدها و فقدان پس انـداز در 

ميان خانوارها است ) چرايي اين وضعيت خارج از بررسيهاي طـرح  حاضـر اسـت( ، 

 ي آنها نزد بانكها وجود ندارد.بنابراين امكاني براي سپرده گذار

برداشتهاي عيني و كارشناسي حاكي از سپرده گذاري برخي خانوارها نزد عليرغم اين گفته،        

بانكها است و ليكن آمارهاي بانكي نيز تمايزي ميـان خانوارهـاي سـپرده گـذار و سـاير سـپرده 

 گذاران خود نمي گذارند تا به تحليل آن پرداخت.

ميليـون سـپرده گـذار  1/2، بانكهاي استان داراي بيش از 1381، در سال در هر حال 

هزار ميليارد  1/5بوده اند و مبلم سپرده گذاري آنان نزد بانكهاي استان در پايان اين سال حدود 

درصـد، قـرض الحسـنه 1/25ريال است كه از آن، سهم نسبي سپرده هاي قرض الحسنه جاري 

درصد ، سـرمايه گـذاري بلندمـدت  1/22گذاري كوتاه مدت  درصد ، سرمايه 9/11پس انداز 

 درصد است. 1/17درصد و ساير سپرده ها  2/18

 

 : تامين منابع مالي) ت (

 

  منابع مالي الزم براي تامين هزينه هاي جاري و عمرانـي دسـتگاههاي اجرايـي اسـتان

د بـه دو طريـق عمدتا  از طريق منابع دولتي تامين مي شود. اين منابع نيز به نوبه خـو

اعتبارات استاني و اعتبارات ملي )عمومي( تامين مي شود كه سهم نسـبي منـابع ملـي 

درآن بسيار بيشتر بوده و حاكي از وابستگي دستگاههاي اجرايـي اسـتان بـراي تـامين 

اسـت. در خـارج استاني(هزينه هاي انجام وظاي  جاري و عمراني خود به منابع ملي )

هـزار ميليـارد 1/2عملكرد اعتبارات بودجه استان نزديك بـه ، كل مبلم  1381سال 

درصد از طريـق منـابع اسـتاني  13درصد آن از طريق منابع ملي و 87ريال است كه 

تامين مالي شده است. به اين ترتيب، سهم نسبي منابع ملي درتامين اعتبـارات اسـتان 



  

كي تفـاوت، در همـه اين وضعيت، بـا انـد .برابر آن براي منابع استاني است 7حدود 

 وجود دارد. 1381تا 1382سالهاي دوره پنجساله 

  همـواره بخـش بسـيار بزرگتـري از 1381تا  1382با آن كه در طول دوره پنجساله ،

اعتبارات استان صرفه هزينه هاي جاري مي شود، با اين حـال رونـد عمـومي آن نيـز 

از سهم نسبي اعتبـارات ، افزايش است. به اين ترتيب، در مجموع ، دراين دوره زماني

، سـهم  1382صرف شده براي هزينه هاي عمراني استان كاهش يافته است. در سال 

نسبي اعتبارات هزينه اي و اعتبارات تملك داراييهـاي سـرمايه اي در كـل عملكـرد 

بـه  1381درصد است كـه در سـال  5/33درصد و  5/11اعتبارات استان به ترتيب 

 درصد تغيير يافته است. 8/29درصد و  2/72ترتيب به 

  سرمايه اي اسـتان از محـل هاي ، از كل عملكرد اعتبارات تملك دارايي1383درسال

درصد  51درصد براي امور عمومي،  1ميليارد ريال( ، حدود  319درآمدهاي عمومي )

درصد براي امور اقتصادي مصرف شده اسـت. فصـول راه و  38براي امور اجتماعي و 

آموزش و پرورش عمـومي، تربيـت ن و نوسازي روستاها، عمران شهرها،عمراترابري ،

بدني و امور جوانان و جهانگردي فصولي هستند كه بيشترين مبلـم اعتبـارات عمرانـي 

 استان براي آنها هزينه مي شود.

 ، سازمان بهزيستي ، اداره كل سازمان آموزش و پرورش ، بنياد شهيد و امور ايثارگران

سـازمان جهـاد كشـاورزي و... دسـتگاههاي اجرايـي داراي اسـتانداري ،،راه و ترابري 

هستند. اندازه سهم نسبي اين سـازمانها از  كـل بيشترين اعتبارات هزينه اي ) جاري (

هـزار ميليـارد ريـال( بـه ترتيـب  7/1) حدود  1381اعتبارات جاري استان در سال 

درصد اسـت.  3/3درصد و 1/2درصد و  7/1درصد، 9/1درصد،  2/9درصد،  1/71

ي است اعتبـارات هزينـه اي جـذب شـده توسـط سـازمان آمـوزش و پـرورش نگفت

برابـر آن بـراي همـه  3/2همواره ، بسيار قابل توجه بوده و به تنهايي بـيش از استان،

 دستگاههاي اجرايي ديگر استان است.

  نون مصارف حساب سرمايه شـركتهاي دولتـي اسـتان در پيوسـت قـا –بررسي منابع

بودجه كشور نشان مي دهدكـه منـابع ) و مصـارف ( حسـاب سـرمايه ايـن شـركتها 

 113بـه حـدود  1381ميليارد ريال در سال  235وددبرحسب قيمتهاي جاري( از ح)

افزايش يافته است كه بخش بسـيار بزرگـي از آن بـراي  1381ميليارد ريال در سال 

بازپرداخت وامهـاي سـرمايه اي سرمايه گذاريهاي جديد و بخش كوچكي از آن براي 

 اختصاص داده مي شود.

  



  

 سال گذشته  5: تحليل اقتصاد كالن استان و جايگاه آن در سطح ملي در 1

 توليد ناخالص داخلي در استان: 1-1

 

كـاربردي  مـي تـوان گفـت، ارزش افـزوده و توجه به بسياري از مالحظـات نظـري  با 

)يعنـي، توليـد كاالهـا و  نتيجـه فعاليتهـاي اقتصـاديترين معيار كلي ارزيابي و سـنجش مناسب

معيـار متنـاظر  (GDP)خدمات( براي بخشها و رشته فعاليتهاي اقتصادي و توليد ناخالص داخلي 

 ايـن رو بـراي تعيـين جايگـاه نسـبي نظـام  آن براي كل فعاليتهاي اقتصادي جامعه مي باشد. از

وليد ناخالص داخلي آنها و براي تعيين جايگـاه اقتصادي استان اردبيل دركل اقتصاد كشور بايد ت

نسبي هر بخش و رشته فعاليت اقتصادي استان در كشور بايـد ارزش افـزوده آنهـا بـا يكـديگر 

طول زمان نيز  سنجيده شود. اين مقايسه تطبيقي مي تواند براي ارزيابي روند تحول اين جايگاه در

 مورد استفاده قرار گيرد.

زامات فني محاسبه ارزش افزوده بخشها و رشته فعاليتهاي اقتصادي از لحاظ كاربردي، ال 

آمارهاي متنـاظر آن در كـل  و توليد ناخالص داخلي كل نظام اقتصادي استان و نيز سازگاري با

مكاني با اسـتفاده از يـك چـارچوب آمـاري  -كشور حكم مي كند تا ارزيابي هاي تطبيقي زماني

ما مركز آمار ايران تنها سازماني است كه حسابهاي توليد  وركش جامع و هماهنگ انجام شود. در

شروع شـده و آخـرين بـرآورد آن   1379استاني را برآورد مي كند. برآورد اين حسابها از سال 

انجـام شـده اسـت. اين برآوردهـا بررسيهاي اين بند با استناد به  .1است 1383مر بوط به سال 

بر پايه قيمتهاي جاري آنها بوده و فقـدان در استان ادي گفتني است، بررسي كميتهاي كالن اقتص

شاخصهاي قيمت مناسب براي تعديل آنها به قيمت ثابت، امكـان بسـط ايـن بررسـي بـر پايـه 

 قيمتهاي ثابت در طول زمان را به دست نمي دهد.

 

 ناخالص داخلي : توليد1-1-1

 

 توليد ناخالص داخلـي( 1-1موجود و بررسي هاي انجام شده در جدول )برپايه آمارهاي  

 1383سـال  ميليارد ريـال و  در 9/1821بالم بر  1379)به قيمت بازار( استان اردبيل در سال 

اين دومقطع زمـاني ، توليـد ناخـالص داخلـي كشـور بـه  ميليارد ريال است. در 11792برابر با 

                                                 
نت برنامه ريزي استانداري و دسـتگاههاي اجرايـي ايـربط در بررسي اين گزارش توسط معاودر فاصله زماني  1

استان، اطالعات جديدتري از حسابهاي توليد استان توسط مركز آمار ايران منتشر شـده اسـت كـه در پيوسـت 

 گزارش آورده شده است.



  

ترتيـب ، سـهم  ميليارد ريال مي باشد. به ايـن 2/1528251 ميليارد ريال و 8/131921ترتيب 

كمي بيش از يك درصـد   1379نسبي استان اردبيل در توليد ناخالص داخلي كشور كه در سال 

ايـن فاصـله زمـاني انـدكي كـاهش يافتـه و بـه كمتـر از يـك  درصد( بـوده اسـت، در 27/1)

درصد( تنزل يافته است. اين نسبتها مبين تضعي  موقعيت نسبي نظـام اقتصـادي  98/2درصد)

 .استل كشور ك استان در

اين فاصـله زمـاني  ناخالص داخلي استانهاي كشور در عالوه براين، مقايسه تطبيقي توليد 

نيز حاكي از تضعي  نسبي جايگاه استان اردبيل در ميـان اسـتانهاي كشـور اسـت. برپايـه ايـن 

ر تنهـا از ميـزان متنـاظر آن د 1383ناخالص داخلي استان اردبيل در سال  مقايسه، ميزان توليد

 1379استانهاي چهارمحال و بختياري ، زنجان و  كردستان بيشتر است، در حـالي كـه در سـال 

ناخالص داخلي بيشتري نسبت به اسـتانهاي چهارمحـال و  بختيـاري،  استان اردبيل داراي توليد

 زنجان، سمنان، قم و كردستان بوده است.

 
 : توليد ناخالص داخلي سرانه1-1-1-1

ناخالص داخلي آن و بستگي  اسي نيروي انساني جامعه در ايجاد توليدبا توجه به نقش اس 

ناخـالص  مستقيم بين تعداد نيروي انساني شاغل جامعه و تعداد كل جمعيت آن، با تعديل توليد

تري  تصوير دقيق)به ازاي هر نفرجمعيت( جامعه مي توان  داخلي به سرانه توليد ناخالص داخلي

مبلـم توليـد  .ارائـه داد هـاي تطبيقـي(  ، براي بررسـيها و ارزيـابي)بويژهاز ظرفيت توليدي آن 

حدود نص  مبلم متناظر آن در كل كشور است، با ايـن  ناخالص داخلي سرانه استان اردبيل در

در  ،موجـودكاهش يافته است. بر پايـه اطالعـات  نظر تا حدودي نيز حال در فاصله زماني مورد

بـه  1379سـال ميليون ريـال در 71/5ه در استان اردبيل از ناخالص داخلي سران حالي كه توليد

همين مدت توليـد ناخـالص داخلـي  افزايش يافته است، در 1383سال  ميليون ريال در 81/11

بـه ايـن ترتيـب،  ميليون ريال ترقي كرده است. 35/22ميليون ريال به  22/12 سرانه كشور از

به مبلم متوسط متناظر آن در كل كشور در اين ناخالص داخلي سرانه استان اردبيل  نسبت توليد

   تقليل يافته است.  53/2به  57/2فاصله زماني از 

در مقايسه تطبيقي توليد ناخالص داخلي سرانه استانهاي كشور ديده مي شود كه در هـر  

نظر، مبلم توليد ناخالص داخلـي سـرانه در اسـتان اردبيـل بيشـتر از مبلـم  مقطع زماني مور دو

ر آن در اسـتانهاي آاربايجـان غربـي ، چهارمحـال و بختيـاري ، سيسـتان و بلوچسـتان ، متناظ

در حالي  كردستان، كرمانشاه و لرستان بوده و از آن در ديگر استانهاي كشور كمتر است ، ضمنا  ،

كمتر از آن در استان اردبيل بـوده  1379كه توليد ناخالص داخلي سرانه استان همدان در سال 



  

برعكس شده است و استان اردبيل داراي توليد ناخـالص داخلـي 1383سال  ن رابطه دراست، اي

 سرانه اي كمتر از آن در استان همدان مي باشد.

 
 ناخالص داخلي : ساختار بخشي توليد2-1-1-1

ناخالص داخلي استان اردبيل حدود  كل توليد ، از1383سال  ، درموجودبر پايه آمارهاي  

 9/13ميليـارد ريـال ) 2/2259درصـد( در بخـش كشـاورزي،  7/28ل )ميليارد ريـا 3/1215

بخـش خـدمات  در درصـد( 9/51ميليارد ريـال ) 7/8112 درصد( در بخش صنايع و معادن و

درصـد( آن  نيـز مربـوط بـه خـالص  5/2ميليارد ريال ) 7/71كه  ايجاد شده است ، ضمن آن

اين سال در كل  نسبت در متناظر اين  چهارماليات بر واردات است . مي توان نشان داد، اندازه 

 درصد است. 1/2درصد و 8/19درصد،  9/39درصد،  7/9كشور به ترتيب برابر با 

ناخالص داخلي استان اردبيل وكل كشور حـاكي از تفاوتهـاي جـدي  مقايسه ساختار بخشي توليد

 بين آنهاست ، برپايه اين مقايسه :

ناخالص داخلي در استان اردبيل نزديك بـه  دسهم نسبي بخش كشاورزي در ايجاد تولي -

 كل كشور است. برابر آن در 3

ناخالص داخلي در استان اردبيل حدود  توليد سهم نسبي بخش صنايع و معادن در ايجاد -

 آن در كل كشور است. 3/1

توليد ناخالص داخلي در استان اردبيـل تـا حـدودي  مات در ايجاددسهم نسبي بخش خ -

 مي باشد. كشوربيشتر از آن در كل 

نشان مي دهد كـه از كـل  1379همچنين آمارهاي ساختار بخشي توليد ناخالص داخلي در سال 

بخـش  درصـد در 1/11در بخش كشـاورزي،  درصد 1/28توليد ناخالص داخلي استان اردبيل 

ارقام متناظر اين نسبتها در اين  .بخش خدمات ايجاد شده است درصد در 51صنايع و معادن و 

درصد است. اين اطالعات نيز   1/51درصد و  1/38درصد،  9/3راي كل كشور به ترتيب سال ب

مويد تفاوت جدي ساختار بخشي توليد در نظام اقتصادي استان اردبيل و كل كشور بوده و عالوه 

 بر آن نشان مي دهد:

نظر، در استان اردبيل از سهم نسبي توليد بخش صنايع و معادن در  در طول مدت مورد -

ل توليد نظام اقتصادي استان كاسته شده و در مقابل به سهم نسـبي توليـد در بخـش ك

 خدمات  و  بخش كشاورزي افزوده شده است.

در همين مدت، در كل كشور ازسهم نسبي توليد بخـش خـدمات در كـل توليـد نظـام  -

اقتصادي كشور كاسته شده و در  مقابل به سهم نسبي توليد در بخش صنايع و معادن و 

 خش كشاورزي افزوده شده است.ب



  

ناخالص داخلي كشـور  بـه مراتـب  شدت افزايش سهم نسبي بخش كشاورزي در توليد -

 بيشتر از افزايش متناظر آن براي بخش كشاورزي در استان اردبيل است.

بخش توليد در نظام اقتصـادي كشـور و اسـتان اردبيـل و تحـوالت  يتفاوتهاي ساختار -

اين مـدت سـهم  باعث شده است تا در 1383تا  1379هاي متفاوت آنها در فاصله سال

درصد و  9/2درصد به  7/7كل كشور براي بخش كشاورزي از  نسبي استان اردبيل در

 سـهم ،مقابـل درصد كـاهش يافتـه و در 3/2درصد به  1/2بخش صنايع و  معادن از 

 ش يابد.درصد افزاي 1/1درصد به  2/1نسبي بخش خدمات استان با اندكي افزايش از 

همچنين با مقايسه سهم نسبي توليد بخشهاي سه گانـه نظـام اقتصـادي اسـتان در كـل  

كشور با سهم نسبي متناظر آن براي كل توليد ناخالص داخلي استان در كـل كشـور مـي تـوان 

 گفت:

استان بيشتر بوده و لـذا بخـش كشـاورزي در نسبي توليد در بخش كشاورزي  تمركز -

استان است. با اين حال، در طول دوره زماني مورد بررسي از  بخش پايه نظام اقتصادي

 شدت نسبي اين تمركز به ميزان قابل مالحظه اي كاسته شده است.

معادن استان كمتر بوده و از اين نظر بـه عنـوان  تمركز نسبي توليد در بخش صنايع و -

 نظام اقتصادي استان طبقه بندي مي شود. تبعيبخش 

بخش خدمات استان در حدود تمركـز نسـبي  توليـد ناخـالص  تمركز نسبي توليد در -

داخلي آن است، ضمن آن كه اندكي افزايش در تمركز نسـبي ايـن بخـش در مـدت 

چند بـا شـدتي  به بخش پايه اي )هر تبعيزمان مورد بررسي، خصلت آن را از بخش 

 داده است. بسيار اندك و محدود( تغيير

 



  

 ) قيمت جاري(   1737تا   1731ص داخلي   و  سرانه آن در استانهاي كشوردر فاصله سالهاي (: روند تحول توليدناخال1-1جدول )

 استان

 1737سال  1731سال 

توليد ناخالص 

 داخلي

 )ميليارد ريال( 

سهم نسبي 

در كشور 

 )درصد(

توليدناخالص 

 داخلي سرانه

 )ميليون ريال(

توليدناخالص 

 داخلي

 )ميليارد ريال(

سهم نسبي در 

 )درصد(كشور 

توليدناخالص 

 داخلي سرانه

 )ميليون  ريال(

 75/22 00/100 2/1503056 00/10 00/100 3/676126 كل كشور

 73/16 33/7 1/53075 66/3 05/5 2/25351 آذربايجان شرقي

 05/10 17/1 7/21125 71/5 27/2 5/15217 آذربايجان غربي

 36/11 13/0 0/15312 31/5 03/1 1/6301 اردبيل

 3/21 51/6 7/16617 51/1 22/6 7/71611 ناصفها

 73/20 37/0 0/10133 76/3 61/0 3/7315 ايالم

 05/60 22/7 0/53551 10/1 11/1 6/3013 بوشهر

 11/71 65/25 1/732101 51/17 13/27 1/152351 تهران

 51/10 53/0 3/3323 15/5 67/0 5/5012 چهارمحال و بختياري

 32/17 11/5 6/31060 51/6 20/6 2/71531 خراسان

 15/52 31/15 1/227056 26/21 16/15 3/10203 خوزستان

 73/17 35/0 5/12333 25/6 11/0 3/5331 زنجان

 27/21 32/0 6/12755 31/3 35/0 3/5313 سمنان

 31/6 01/1 3/15237 37/7 15/1 2/3712 سيستان و بلوچستان

 20/15 76/5 5/65321 63/6 22/5 2/26310 فارس

 36/13 75/1 6/20177 03/10 67/1 2/10761 قزوين

 57/15 11/0 5/15131 51/6 15/0 3/6055 قم

 51/1 13/0 5/15553 71/5 11/0 2/6776 كردستان

 16/15 71/2 1/76010 30/1 26/7 2/20362 كرمان

 61/11 53/1 6/22707 32/5 51/1 3/3131 كرمانشاه

 01/10 02/5 6/60635 36/55 37/1 3/72623 كهگيلويه وبويراحمد

 05/17 50/1 5/21050 13/6 53/1 1/1750 گلستان

 52/17 17/2 0/72066 33/6 53/2 2/15320 گيالن

 71/10 20/1 1/13037 21/5 73/1 0/3615 لرستان

 10/16 77/7 5/50233 25/3 50/7 6/22267 مازندران

 56/25 13/2 1/72310 76/11 23/2 3/15533 مركزي

 27/25 06/2 7/71123 15/1 35/1 6/11307 هرمزگان

 33/12 53/1 3/22703 53/5 53/1 5/1756 همدان

 22/13 03/1 5/16207 15/1 16/1 1/3715 يزد

 - 11/7 3/53151 - 31/7 2/25700 فرااستان

 مركز آمار ايران – 1737و  1731مآخذ: حسابهاي ملي، حسابهاي منطقه اي )حساب توليد استانهاي كشور( ، سالهاي 

 



  

 

 

 

 

 

 درصد ( –)ميليارد ريال    1737تا  1731(: روند تحول ساختار بخشي توليد ناخالص داخلي استان اردبيل و كل كشور در دوره زماني 1-2جدول )

 1737 1731 شرح

 استان اردبيل كل كشور استان اردبيل كل كشور

 سهم نسبي مبلغ سهم نسبي مبلغ سهم نسبي مبلغ سهم نسبي مبلغ

 0/100 0/15312 0/100 2/1503056 0/100 1/6301 0/100 3/676126 دناخالص داخلي تولي

 3/23 7/5255 3/1 1/156377 5/23 1/1170 1/7 1/35102 بخش كشاورزي

 1/17 2/2051 1/71 5/601133 6/15 1/117 6/73 1/255635 بخش صنايع و معادن

 1/56 3/3510 3/51 5/351215 0/56 0/7303 5/56 3/701520 بخش خدمات 

مركز آمار ايران -1737و 1731حساب توليد استانهاي كشور(، سالهاي ماخذ: حسابهاي ملي و حسابهاي منطقه اي )
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 ناخالص داخلي )رشته فعاليتي( توليد : ساختار بخشي 2-1-1

 

يك از بخشها )رشته فعاليتهاي اقتصادي( در كل نظـام  براي شناخت جايگاه نسبي هر 

چگونگي تحول آن در طول دوره زماني مورد نظر و نيز شدت نسبي تمركز اين  ستان واقتصادي ا

استان در قياس با آن در كل كشور و... بايد به ارزيـابي سـهم نسـبي  بخشها )رشته فعاليتها( در

ارزش افزوده ايجادشده در آنها از كل توليد ناخالص داخلي استان و مقايسه آن با متوسـط كـل 

 داخت كه در بندهاي زير به آن پرداخته شده است.كشور و... پر

 
 : بخش كشاورزي ، شكار و جنگلداري 1-2-1-1

ارزش افـزوده ايجـاد  (1-3موجود و اطالعات ارايه شده در جـدول )بر پايه آمارهاي  

ميليون ريال  5/1927بالم بر  1379شده در بخش كشاورزي، شكار و جنگلداري استان در سال 

. در همين مدت، مبلم يافته استميليارد ريال افزايش  3/1231به حدود  1383در سال بوده و 

ميليـارد ريـال بـه  2/73172ارزش افزوده بخش كشاورزي ، شـكار و جنگلـداري در كشـور از 

 يافته است. براين اساس: ميليارد ريال افزايش  8/113977

وليـد ناخـالص سهم نسبي ارزش افزوده بخش كشاورزي، شكار و جنگلداري از كـل ت -

 1383درصـد در سـال  1/28به حـدود  1379سال درصد در 3/28داخلي استان از 

 5/9درصـد بـه  5/11افزايش يافته است. اندازه متناظر اين نسبت در كل كشـور از 

 (1-1جدول ) درصد كاهش يافته است.

اندازه سهم نسبي ارزش افزوده بخش كشاورزي، شـكار و جنگلـداري اسـتان از ارزش  -

درصـد  9/2به بيش از  1379درصد در سال  7/2 وده اين بخش در كل كشور ازافز

 ترقي كرده است. 1383سال  در

ارزش افزوده ايجاد شده در بخش كشاورزي، شـكار و جنگلـداري اسـتان بـه مراتـب  -

 بخشـهاي اقتصـادي بـوده و از ايـن نظـر، بيشتر از ارزش افزوده ايجاد شده در ساير

 صادي استان است.مهمترين بخش نظام اقت

 اربا توجه به سهم نسبي توليد ناخالص داخلي استان در كشور، بخش كشاورزي و شـك -

و جنگلداري از جمله بخشهاي پايه نظام اقتصادي استان محسوب مي شود.  بر همـين 

طيـور و...  –، رشته فعاليت زراعـت و باغـداري و رشـته فعاليـت پـرورش دام اساس

نظـام  تبعـيهاي پايه و فعاليت جنگلداري جزء فعاليتهاي جنگلداري جزء رشته فعاليت

 اقتصادي استان به حساب مي آيند.

 



  

آن در نسبي بخش كشاورزي ، شكار و جنگلداري در استان اردبيل و جايگاه رشته فعاليتهاي (: روند تحول ارزش افزوده  1-7جدول )

 درصد( –)ميليارد ريال                                                                                                                                        1737و   1731كشور در سالهاي

 اقتصاديرشته فعاليت بخش و 

سهم نسبي استان  استان اردبيل كل كشور

 ردركشو

1731 1737 1731 1737 1731 1737 

 13/0 03/1 0/15312 1/6301 2/1503056 3/676126 كل

 15/2 67/2 7/5275 5/1123 3/157133 0/37130 بخش كشاورزي ، شكار و جنگلداري 

 56/2 53/2 5/2512 3/1261 0/102067 1/51210 فعاليت زراعت و باغداري -

فعاليت پرورش دام و طيوورو...  -

 وشكار

6/20356 3/71635 5/650 5/1305 12/7 70/5 

 33/0 66/0 5/13 7/3 0/2270 7/1107 فعاليت جنگلداري -

 مركز آمار ايران -1737و 1731ماخذ:حسابهاي ملي، حسابهاي منطقه اي) حساب توليد استانهاي كشور( در سا لهاي 

 

فعاليتي بخش كشاوزري ، شكار و جنگلداري و جايگاه نسبي آن در نظام اقتصادي استان  رشته (: روند تحول ساختار1-5جدول)

 )درصد(       1737و 1731اي كشوردرسالهو اردبيل 

 بخش فعاليت اقتصادي
 استان اردبيل كل كشور

1731 1737 1731 1737 

 00/100 00/100 00/100 00/100 كل

 67/23 75/23 55/1 51/11 بخش كشاورزي ، شكار و جنگلداري 

 11/16 63/13 33/6 05/3 فعاليت زراعت و باغداري -

 52/11 56/1 67/2 23/7 فعاليت پرورش دام و طيورو... وشكار -

 12/0 11/0 15/0 13/0 فعاليت جنگلداري -

 همان منبع ماخذ: 

 

 

 : بخش ماهيگيري2-2-1-1

ارزش افزوده ايجاد شـده ( 1-5موجود و اطالعات ارايه شده در جدول )برپايه آمارهاي  

 2/11ميليارد ريال اسـت كـه بـه حـدود  1/3حدود  1379در بخش ماهيگيري استان در سال 

 افزايش مي يابد. در همين مدت، ارزش افزوده بخش ماهيگيري در 1383ليارد ريال در سال مي

 براين اساس:ميليارد ريال افزايش يافته است.  1/2851ميليارد ريال به  9/1932كشور از 

 25/2سهم نسبي ارزش افزوده بخش ماهيگيري از كل توليد ناخالص داخلي استان از  -

افـزايش مـي يابـد. در  1383درصد در سال  27/2ش از به بي 1379درصد در سال 

 19/2درصـد بـه حـدود  32/2همين مدت، اندازه متناظر ايـن نسـبت در كشـور از 

 درصد كاهش يافته است.

سهم نسبي ارزش افزوده بخش ماهيگيري استان از ارزش افزوده اين بخش در كشـور  -

افـزايش يافتـه  1383درصد در سال  39/2به حدود  1379درصد در سال  18/2از 

 است. 



  

سهم نسبي ارزش افزوده ايجاد شده در بخش ماهيگيري استان كمتر از ارزش افـزوده  -

بخشهاي اقتصادي بوده و از اين نظر، كم اهميـت تـرين بخـش نظـام اقتصـادي  ساير

 استان است.

با توجه به سهم نسبي توليد ناخالص داخلي استان در كشور، بخـش مـاهيگيري جـزء  -

 بعي استان طبقه بندي مي شود.تبخشهاي 

 

 1737و   1731(: روند تحول ارزش افزوده بخش ماهيگيري در استان اردبيل و جايگاه  نسبي آن در كشور در سالهاي1-5ول )جد

 درصد( –)ميليارد ريال                             

 فعاليت اقتصاديرشته بخش و 
 ورسهم نسبي استان دركش استان اردبيل كل كشور

1731 1737 1731 1737 1731 1737 

 13/0 03/1 0/15312 1/6301 2/1503056 3/676126 كل

 71/0 13/0 0/11 5/7 1/2356 1/1172 بخش ماهيگيري

 مركز آمار ايران -1737و 1731ماخذ:حسابهاي ملي، حسابهاي منطقه اي) حساب توليد استانهاي كشور( در سا لهاي 

 
 : بخش معدن 7-2-1-1

 ارزش افـزوده ايجـاد( 1-1موجود و اطالعات ارايه شده در جـدول )پايه آمارهاي بر  

 7/22ميليارد ريال اسـت كـه بـه حـدود  3/9حدود 1379شده در بخش معدن استان در سال 

ارزش افزوده بخش معـدن در  افزايش يافته است . در همين مدت، 1383ميليارد ريال در سال 

ميليارد ريال افزايش مي يابد. بر اين اسـاس   5/329759ل به ميليارد ريا 5/113838كشور از 

 مي توان نشان داد:

 11/2سهم نسبي ارزش افزوده بخش معدن از كل توليـد ناخـالص داخلـي اسـتان از  -

افزايش يافتـه اسـت. در  1383درصد در سال 15/2به حدود  1379سال  درصد در

درصـد  51/22درصـد بـه 87/17همين مدت، اندازه متناظر اين نسبت در كشور از 

 يافته است.افزايش 

سهم نسبي ارزش افزوده بخش معدن استان از كل ارزش افزوده اين بخش در كشـور  -

تنـزل يافتـه  1383درصد در سال  227/2به حدود  1379درصد در سال 228/2از 

 است.

 جـز بخـش مـاهيگيري ، از ارزش افـزوده سـايره ارزش افزوده بخش معدن استان، ب -

 ي اقتصادي استان كمتر است.بخشها

جملـه  با توجه به سهم نسبي توليد ناخالص داخلي استان در كشـور، بخـش معـدن از -

 بخشهاي تبعي نظام اقتصادي استان محسوب  مي شود.



  

ارزش افزوده بخش معدن استان در كـل ارزش افـزوده ايـن بسيار اندك سهم نسبي  -

شته فعاليت استخراج نفت خام و بخش در كشور ناشي از اهميت زياد ارزش افزوده ر

اسـتان  گاز طبيعي در ارزش افزوده اين بخش در كشور و نبود اين رشـته فعاليـت در

جز نفـت خـام و گـاز ه سهم نسبي ارزش افزوده فعاليت ساير معادن )ب اردبيل است.

 1379درصد در سـال  32/2طبيعي( استان در ارزش افزوده اين فعاليت در كشور از 

ايـن حالـت نيـز ايـن رشـته  در .افزايش يافته است  1383صد در سال در 35/2به 

 است. تبعيرشته فعاليتي استان نظام اقتصادي در استخراج ساير معادن فعاليت 

 
                                                                                                                                                                                     1737و   1731بخش معدن در استان اردبيل و جايگاه نسبي آن در كشور در سالهايرشته فعاليتهاي (: روند تحول ارزش افزوده  1-6جدول )

 درصد( –)ميليارد ريال 

 فعاليت اقتصاديرشته بخش و 

ستان سهم نسبي ا استان اردبيل كل كشور

 دركشور

1731 1737 1731 1737 1731 1737 

 13/0 03/1 0/15312 1/6301 2/1503056 3/676126 كل

 003 003/0 3/22 7/1 5/701351 5/117373 بخش معدن/ 

 0 0 0 0 1/707725 0/110331 فعاليت استخراج نفت خام وگاز طبيعي -

 75/0 70/0 3/22 7/1 1/6575 5/7051 فعاليت استخراج ساير معادن -

 مركز آمار ايران -1737و 1731سا لهاي   ،ماخذ:حسابهاي ملي، حسابهاي منطقه اي) حساب توليد استانهاي كشور(

 
 : بخش صنعت 5-2-1-1

زش افـزوده ايجـاد ( ار1-7موجود و اطالعات ارايه شـده در جـدول )برپايه آمارهاي  

 3/1212ل است كـه بـه ميليارد ريا 7/591حدود  1379شده در بخش صنعت استان در سال 

افزايش يافته است. در همين مدت، ارزش افزوده بخش صنعت در  1383ميليارد ريال در سال 

 براين اساس:ريال افزايش مي يابد.   ميليارد 7/221782ميليارد ريال به  7/92232كشور از 

 سهم نسبي ارزش افزوده بخش صنعت از كل توليد ناخالص داخلـي اسـتان از حـدود -

ايـن مـدت،  درصد تنـزل يافتـه اسـت. در 5/8به حدود  1379رصد در سال د 8/8

درصد كـاهش يافتـه  7/13درصد به  1/11اندازه متناظر اين نسبت در كشور نيز از 

 (1-8جدول ) است.

سهم نسبي ارزش افزوده بخش صنعت استان از كل ارزش افزوده اين بخش در كشور  -

كـاهش يافتـه  1383درصد در سـال  11/2به حدود  1379درصد در سال 11/2از 

 است.

، ارزش افزوده ايجاد شده در بخش صنعتي استان تنها كمتـر 1379در حاليكه در سال -

از ارزش افزوده بخش كشاورزي و شكار و جنگلداري و بخش عمده فروشـي و خـرده 



  

وكاالها بوده و از اين نظـر در رتبـه سـوم اهميـت قـرار فروشي و تعمير وسايل نقليه 

به رتبه چهارم اهميـت تنـزل يافتـه و ارزش افـزوده آن،  1383در سال  است،داشته 

گذشته از دو بخش يادشده از ارزش افزوده بخش حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات 

 نيز كمتر است. كسب و كارخدمات  و بخش مستغالت و كرايه و

عت از جملـه با توجه به سهم نسبي توليد ناخالص داخلي استان در كشور، بخـش صـن -

 عي نظام اقتصادي استان است.بخشهاي تب

ساختار رشته فعاليتي صنعت در استان اردبيل با ساختار متناظر بخش صـنعت كشـور   -

متفاوت است. از منظر ارزش افزوده، مهمترين رشته فعاليتهاي صنعتي اسـتان شـامل 

ي غيرفلـزي، صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي، صنايع توليد محصوالت كان

 صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها، صنايع توليد منسوجات و صـنايع توليـد

در حالي كه اين رتبه بندي در كل كشور شامل صنايع  چوب و محصوالت چوبي است،

توليد فلزات اساسي، صنايع توليد وسايل نقليه و تجهيزات حمل و  نقل ، صنايع توليـد 

ي، صنايع توليد محصـوالت غـذايي و آشـاميدنيها و صـنايع مواد و محصوالت شيمياي

 توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي است.

بر پايه ساختار رشته فعاليتي ارزش افزوده بخش صنعت استان و مقايسه سـهم نسـبي  -

ارزش افزوده رشته فعاليتهاي صنعتي استان در كشور با سهم نسبي متنـاظر آن بـراي 

ان، رشـته فعاليتهـاي صـنايع توليـد محصـوالت غـذايي و توليد ناخالص داخلـي اسـت

آشاميدنيها، صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي ، صنايع توليد محصوالت السـتيكي 

و پالستيكي و صنايع توليد ساير محصـوالت كـاني غيرفلـزي جـزء رشـته فعاليتهـاي 

ن از صنعتي پايه استان طبقه بندي شده و ساير رشته فعاليتهـاي بخـش صـنعت اسـتا

فعاليتهاي تبعي به حساب مي آيند. گفتني است كه در طـول دوره مـورد رشته جمله 

بررسي، صنايع توليد ابزار پزشكي و اپتيكي و صنايع دباغي و چرم از گـروه فعاليتهـاي 

 صنعتي پايه به فعاليتهاي صنعتي تبعي تبديل شده اند.



  

   1737تا  1731خش صنعت در استان اردبيل و جايگاه نسبي آن در كشور در سالهاي برشته فعاليتهاي روند تحول ارزش افزوده (: 1-3ول)جد

 درصد(–ريال   )ميليارد

 فعاليت اقتصاديرشته بخش و 

سهم نسبي استان  استان اردبيل كل كشور

 دركشور

1731 1737 1731 1737 1731 1737 

 13/0 03/1 15312 1/6301 2/1503056 3/676126 كل

 61/0 66/0 7/1260 3/516 3/206330 3/10070 بخش صنعت 

 73/1 60/1 6/212 2/271 3/2120 2/15515 صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها -

 0 0 0 0 5/375 1/565 صنايع توليد محصوالت توتون و تنباكو -

 32/0 16/0 2/33 31 12713 0/3521 صنايع توليد منسوجات -

 37/0 63/0 5/25 5/3 5/7531 1/1120 صنايع توليد پوشاك و.... -

 13/0 10/2 5/2 6/13 6/1755 1/603 صنايع دباغي و پرداخت چرم و.... -

 73/2 37/1 3/55 1/15 1/2755 1/325 صنايع توليد چوب و  محصوالت چوبي -

 03/0 02/0 5/1 2/0 3/1211 1/1035 صنايع توليد غذا و محصوالت كاغذي -

 76/0 51/0 5/5 3/2 6/13130 3/650 صنايع انتشار، چاپ و... -

 0 0 6/0 0 25351 2/6331 صنايع توليد كك ، فرآورده هاي نفتي و... -

 02/0 05/0 2/6 1/5 5/5356 1/12173 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي -

 23/6 33/7 705 33 5/20071 5/2251 صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي -

 56/1 70/1 5/217 1/102 21652 7/3331 رفلزيصنايع توليد ساير محصوالت كاني غي -

 02/0 01/0 3/5 7/1 5/11117 3/10135 صنايع توليد فلزات اساسي -

 73/0 52/0 3/51 1/13 7/11603 5232 صنايع توليد محصوالت فلزي فابريكي و... -

 73/0 21/0 5/55 2/16 3/237 3/5517 الت و تجهيزات صنايع توليد ماشين آ -

حسوابداري شينهاي دفتري ،صنايع توليد ما -

 و...

1/123 3/5503 0 0 0 0 

 21/0 27/0 6/11 5 1320 7/2133 صنايع توليد ماشينها و دستگاههاي برقي و.. -

 0 0 0 0 1235 3/171 صنايع توليد راديو و تلويزيون و.. -

 31/0 36/1 1/1 5/3 21350 2/521 اپتيكي و...صنايع توليد ابزار پزشكي، -

 03/0 01/0 16 2/1 3/5601 3051 سايل نقليه موتوري و...صنايع توليد و -

 76/0 01/0 6/16 5/0 6/6531 6/571 صنايع توليد ساير تجهيزات حمل و نقل -

 67/0 60/0 3/50 3/3 1/11 1233 صنايع توليد مبلمان و.... -

 0 0 0 0 6/1167 5/20 صنايع بازيافت -

 مركز آمار ايران  – 1737و  1731يد استانهاي كشور( در سالهاي ماخذ: حسابهاي ملي، حسابهاي منطقه اي )حساب تول



  

فعاليتي بخش صنعت و جايگاه نسبي آن در نظام اقتصادي استان اردبيل وكشوردرسالهاي رشته (: روند تحول ساختار 1-3جدول)

 )درصد(                                                                                                                                                                                                     1737و 1731

 فعاليت اقتصاديو رشته بخش 
 استان اردبيل كل كشور

1731 1737 1731 1737 

 00/100 00/100 00/100 00/100 كل

 52/3 33/3 31/17 15/15 بخش صنعت 

 13/1 50/7 51/1 26/2 صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها -

 0 0 06/0 01/0 صنايع توليد محصوالت توتون و تنباكو -

 60/0 05/1 32/0 13/1 صنايع توليد منسوجات -

 13/0 11/0 27/0 13/0 صنايع توليد پوشاك و.... -

 02/0 26/0 01/0 01/0 صنايع دباغي و پرداخت چرم و.... -

 73/0 22/0 16/0 17/0 ايع توليد چوب و  محصوالت چوبيصن -

 01/0 * 17/0 13/0 صنايع توليد غذا و محصوالت كاغذي -

 07/0 05/0 03/0 10/0 صنايع انتشار، چاپ و... -

 * 0 20/1 06/1 صنايع توليد كك ، فرآورده هاي نفتي و... -

 05/0 03/0 65/1 07/2 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي -

 06/2 23/1 72/0 75/0 نايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكيص -

 13/1 50/1 77/1 25/1 صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي -

 05/0 02/0 13/1 60/1 صنايع توليد فلزات اساسي -

 23/0 23/0 35/0 63/0 صنايع توليد محصوالت فلزي فابريكي و... -

 70/0 25/0 33/0 33/0 الت و تجهيزات صنايع توليد ماشين آ -

 0 0 02/0 02/0 حسابداري و...صنايع توليد ماشينهاي دفتري ، -

 03/0 03/0 73/0 75/0 صنايع توليد ماشينها و دستگاههاي برقي و.. -

 0 0 11/0 15/0 صنايع توليد راديو و تلويزيون و.. -

 06/0 11/0 03/0 03/0 اپتيكي و...صنايع توليد ابزار پزشكي، -

 11/0 02/0 55/1 26/1 ليد وسايل نقليه موتوري و...صنايع تو -

 11/0 01/0 71/0 03/0 صنايع توليد ساير تجهيزات حمل و نقل -

 23/0 11/0 57/0 20/0 صنايع توليد مبلمان و.... -

 0 0 01/0 * صنايع بازيافت -

 مركز آمار ايران  – 1737 و 1731ماخذ: حسابهاي ملي، حسابهاي منطقه اي )حساب توليد استانهاي كشور( در سالهاي 

 

 

 : بخش تامين آب و برق و گاز طبيعي 5-2-1-1

ارزش افـزوده بخـش  (1-9د و اطالعات ارايه شده در جـدول )موجوبر  پايه آمارهاي  

 91ميليارد ريال است كـه بـه  7/59حدود  1379تامين آب وبرق و گاز طبيعي استان در سال 

در همين مدت، ارزش افزوده ايـن بخـش در كـل  يابد. افزايش مي 1383سال  ميليارد ريال در

 در نتيجه:ميليارد ريال افزايش يافته است.  1/28521ميليارد ريال به  2/13517كشور از 

سهم نسبي ارزش افزوده بخش تامين آب و برق و گاز از كل توليـد ناخـالص داخلـي  -

كـاهش  1383درصد  در سال  11/2به حدود  1379درصد در سال  88/2استان از 

درصد  12/2در همين مدت، اندازه متناظر اين نسبت در كل كشور هم از  يافته است.

 (1-12جدول ) درصد تنزل يافته است. 89/1به 



  

سهم نسبي ارزش افزوده بخش تامين آب و برق و گاز طبيعي استان در ارزش افزوده  -

 تنزل يافته است. 33/2درصد  به  11/2اين بخش در كشور از 

آب و برق و گاز  طبيعي، پس از بخـش مـاهيگيري و بخـش معـدن، در امين بخش ت -

، اهميت نسبي استميان بخشهاي اقتصادي استان داراي كمترين ميزان  ارزش افزوده 

شده بيشـتر و از سـاير بخشـهاي  در نظام توليد استان تنها از دو بخش ياد اين بخش

 اقتصادي كمتر است.

خالص داخلي استان در كشور، بخش تامين آب و برق و با توجه به سهم نسبي توليد نا -

 گاز طبيعي جزء بخشهاي تبعي نظام اقتصادي استان است.

 
بخش تامين آب وبرق و گاز طبيعي در استان اردبيل و جايگاه نسبي آن در رشته فعاليتهاي روند تحول ارزش افزوده (:1-1ول)جد

 درصد(–ريال  )ميليارد                                                                                                                   1737تا  1731كشور در سالهاي 

 فعاليت اقتصاديرشته بخش و 

سهم نسبي استان  استان اردبيل كل كشور

 دركشور

1731 1737 1731 1737 1731 1737 

 13/0 03/1 15312 1/6301 2/1503056 3/676126 كل

  77/0 55/0 15 3/51 6/23526 2/17553 بخش تامين آب و برق و گاز طبيعي 

 11/0 03/0 5/15 3/5 5/17331 2/3032 برق -

 72/0 55/0 3/75 7/16 5/11165 1/7023 توزيع گاز طبيعي -

 20/1 55/1 1/52 3/73 3/7530 1/2573 آب  -

 مركز آمار ايران -1737و 1731ستانهاي كشور( در سا لهاي ماخذ:حسابهاي ملي، حسابهاي منطقه اي) حساب توليد ا

 

رشته فعاليتي بخش تامين آب و برق و گاز طبيعـي در اسـتان اردبيـل و كـل  ساختار -

به اين ترتيب كه در اين بخش اقتصادي . كشور با يكديگر متفاوت و برعكس هم است

فعاليـت تـامين آب، به صـورت در استان اردبيل ، ترتيب اهميت نسبي رشته فعاليتي 

در حالي كه اين ترتيب در بخش  تامين برق است، فعاليتفعاليت تامين گاز طبيعي و 

فعاليـت تـامين گـاز  تامين آب و برق و گاز طبيعي كشور شامل فعاليت تـامين بـرق،

 طبيعي و فعاليت تامين آب مي باشد.

اي بخش تامين آب و يك از رشته فعاليته بر پايه مقايسه سهم نسبي ارزش افزوده هر -

برق و گاز از ارزش افزوده همان فعاليت در كشور با سهم نسبي توليد ناخالص داخلي 

استان در كشور، فعاليت تامين آب جزء فعاليتهاي اقتصادي پايـه اسـتان و فعاليتهـاي 

 تامين برق و گاز طبيعي جزء فعاليتهاي اقتصادي تبعي استان طبقه بندي مي شوند.

 



  

فعاليتي بخش تامين آب و برق و گاز طبيعي و جايگاه نسبي آن در نظام اقتصادي استان رشته : روند تحول ساختار (1-10جدول)

 )درصد(                                                                                                                                 1737 و 1731اردبيل وكشوردرسالهاي

 فعاليت اقتصاديو رشته بخش 
 استان اردبيل كل كشور

1731 1737 1731 1737 

 00/100 00/100 00/100 00/100 كل

 65/0 33/0 31/1 17/2 بخش تامين آب و برق و گاز طبيعي 

 10/0 01/0 11/0 23/1 برق -

 25/0 25/0 35/0 53/0 گاز طبيعي -

 21/0 55/0 25/0 73/0 آب -

 مركز آمار ايران  -1737و 1731در سال هاي ب هاي ملي، حساب هاي منطقه اي )حساب توليد استانهاي كشور(حساماخذ: 

 

 

 : بخش ساختمان6-2-1-1

ارزش افـزوده بخـش  (1-11موجود و اطالعات ارايه شده در جـدول )بر پايه آمارهاي  

ميليارد ريال در  2/182ميليارد ريال است كه به  2/328بالم بر  1379ساختمان استان در سال 

كـل  طول همين مدت، ارزش افـزوده ايـن بخـش اقتصـادي در افزايش مي يابد. در 1383سال

. بـراين ميليـارد ريـال افـزايش يافتـه اسـت 1/51112ميليارد ريال به  7/28257كشور نيز از 

 اساس:

 83/1سهم نسبي ارزش افزوده بخش ساختمان در توليـد ناخـالص داخلـي اسـتان از  -

در  ش يافتـه اسـت،كاه 1383 درصد در سال 11/1به حدود  1379 سال د دردرص

درصد به  11/1از نيز همين مدت اندازه متناظر اين نسبت در كل كشور  حالي كه در

 (1-12جدول ) درصد كاهش يافته است. 72/3

سهم نسبي ارزش افزوده بخش ساختمان در ارزش افـزوده ايـن بخـش در كشـور از  -

 افزايش يافته است. 1383درصد درسال  22/1به حدود 1379سالدرصد در  11/1

بخش ساختمان از نظر ايجاد ارزش افزوده در ميان بخشهاي اقتصادي استان در رتبـه  -

هشتم قرار دارد. ارزش افـزوده ايجـاد شـده در ايـن بخـش كمتـر از ارزش افـزوده 

فروشـي و و جنگلداري ، صنعت، عمـده فروشـي و خـرده  بخشهاي كشاورزي و شكار

كاالها، حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات ، مستغالت و كرايه و  تعمير وسايل نقليه و

 سـاير اداره امور عمومي و دفـاع و آمـوزش و بيشـتر از آن در خدمات كسب و كار،

 بخشهاي اقتصادي استان است.

 ت،ساختار رشته فعاليتي بخش ساختمان در استان و كل كشور با يكديگر همسـان اسـ -

تغييـر  نيز ضمن آن كه اين ساختار در استان و كل كشور در طول دوره مورد بررسي

اهميت نسبي رشته فعاليتهـاي ايـن بخـش بـر پايـه ارزش 1383نيافته است. در سال



  

فعاليـت  افزوده ايجاد شده در آنها، به ترتيب مربوط بـه فعاليـت سـاير سـاختمانها و

 ساختمانهاي مسكوني است.

سهم نسبي توليد ناخالص داخلي استان در كل كشور، بخـش سـاختمان در با توجه به  -

ضـمن آن كـه رشـته فعاليـت     استان قابل طبقه بندي اسـت،بخشهاي اقتصادي پايه 

توليد سـاختمانهاي  جزء فعاليتهاي اقتصادي پايه و رشته فعاليتتوليد ساير ساختمانها 

 ب مي شوند.جزء فعاليتهاي اقتصادي تبعي استان محسومسكوني 

 
   1737تا  1731بخش ساختمان در استان اردبيل و جايگاه نسبي آن در كشور در سالهاي رشته فعاليتهاي روند تحول ارزش افزوده (:1-11جدول)

 درصد(–ريال  )ميليارد

 فعاليت اقتصاديرشته بخش و 

سهم نسبي استان  استان اردبيل كل كشور

 دركشور

1731 1737 1731 1737 1731 1737 

 13/0 03/1 15312 1/6301 2/1503056 3/676126 كل

 22/1 16/1 2/632 2/723 6/56110 3/23253 بخش ساختمان 

 36/0 62/0 1/136 5/63 2/20515 10312 فعاليت توليد ساختمانهاي مسكوني -

 52/1 50/1 1/506 3/260 5/75616 3/13765 فعاليت توليد ساير ساختمانها  -

 مركز آمار ايران -1737و 1731حسابهاي منطقه اي) حساب توليد استانهاي كشور( در سا لهاي ماخذ:حسابهاي ملي، 

 
   1737و 1731فعاليتي بخش ساختمان و جايگاه نسبي آن در نظام اقتصادي استان اردبيل وكشوردرسالهاي رشته (: روند تحول ساختار 1-12جدول)

 )درصد(

 فعاليت اقتصاديو رشته بخش 
 ن اردبيلاستا كل كشور

1731 1737 1731 1737 

 00/100 00/100 00/100 00/100 كل

 61/5 37/5 32/7 55/5 بخش ساختمان 

 11/1 11/0 75/1 31/1 فعاليت توليد ساختمانهاي مسكوني -

 52/7 37/7 73/2 37/2 فعاليت توليد سايرساختمانها -

 مركز آمار ايران  – 1737و  1731ور( در سالهاي حسابهاي ملي، حسابهاي منطقه اي )حساب توليد استانهاي كش ماخذ:

  

  
 : بخش عمده فروشي، خرده فروشي، تعمير وسايل نقليه و كاالها3-2-1-1

ارزش افزوده بخـش  (1-13موجود و اطالعات ارايه شده در جدول )بر پايه آمارهاي  

بـالم بـر  1379كاالهـا در اسـتان در سـال  ووسـايل نقليـه  عمده فروشي، خرده فروشي، تعمير

افـزايش مـي يابـد. در  1383سال  ميليارد ريال در 8/2177ميليارد ريال است كه به  1/1371

ميليارد ريال  1/92155طول همين مدت، ارزش افزوده اين بخش اقتصادي در كل كشور نيز از 

 مي توان نشان داد : .ميليارد ريال افزايش يافته است 5/189891به 

تعميـر وسـايل نقليـه و  بخش عمده فروشي، خرده فروشـي،سهم نسبي ارزش افزوده  -

 8/11به حـدود  1379سال  درصد در 2/22كاالها در توليد ناخالص داخلي استان از 



  

ضمن آن كه در همين مدت اندازه متناظر  كاهش يافته است ، 1383درصد در سال 

 درصد كاهش يافته است. 1/12درصد به  2/11اين نسبت در كل كشور از 

 هم نسبي ارزش افزوده بخش عمده فروشي، خرده فروشـي ، تعميـر وسـايل نقليـه وس -

به حـدود  1379درصد در سال  53/1كاالها در ارزش افزوده اين بخش در كشور از 

 كاهش يافته است. 1383درصد در سال 32/1

بخش عمده فروشي ، خرده فروشي، تعمير وسايل نقليه و كاالهـا از نظـر ايجـاد ارزش  -

ه در ميان بخشهاي اقتصادي استان در رتبه دوم قرار دارد. ارزش افزوده ايجـاد افزود

اين بخش كمتر از ارزش افـزوده بخـش كشـاورزي و شـكار و جنگلـداري و  شده در

 بيشتر از آن در سايربخشهاي اقتصادي استان است.

 توجه به سهم نسبي توليد ناخالص داخلي استان در كل كشور، بخش عمده فروشـي، با -

بخشـهاي اقتصـادي پايـه اسـتان قابـل  كاالها در وسايل نقليه و خرده فروشي، تعمير

 بندي است.طبقه

 
تعمير وسايل نقليه و كاالها در استان اردبيل و جايگاه روند تحول ارزش افزوده بخش عمده فر وشي، خرده فروشي، (:1-17جدول)

 درصد(–ريال  )ميليارد                                                                                             1737تا  1731نسبي آن در كشور در سالهاي 

 فعاليت اقتصاديرشته بخش و 

سهم نسبي استان  استان اردبيل كل كشور

 دركشور

1731 1737 1731 1737 1731 1737 

 13/0 03/1 15312 1/6301 2/1503056 3/676126 كل

تعميروسوايل ده فروشي، خورده فروشي،بخش عم

 نقليه و كاالها

5/10155 5/131311 6/1736 3/2533 57/1 70/1 

 مركز آمار ايران -1737و 1731ماخذ:حسابهاي ملي، حسابهاي منطقه اي) حساب توليد استانهاي كشور( در سا لهاي 

 
 : بخش هتل و رستوران3-2-1-1

ارزش افزوده بخـش  (1-11ه شده در جدول )موجود و اطالعات ارايبر پايه آمارهاي  

ميليـارد  5/281ميليارد ريال اسـت كـه بـه  127بالم بر  1379هتل و رستوران استان در سال 

طول  همين مدت، ارزش افزوده اين بخش اقتصادي در  يابد، درافزايش مي 1383ريال در سال 

 . در نتيجه:ال افزايش يافته استميليارد ري 8/11133ميليارد ريال به  2/1272كل كشور نيز از 

سهم نسبي ارزش افزوده بخش هتل و رستوران در توليـد ناخـالص داخلـي اسـتان از  -

افـزايش يافتـه  1383درصـد در سـال  92/1به حدود  1379درصد در سال  87/1

همين مدت اندازه متناظر ايـن نسـبت در كـل كشـور نيـز از  است، ضمن آن كه در

 (1-15جدول ) افزايش يافته است. درصد 97/2درصد به  95/2



  

سهم نسبي ارزش افزوده بخش هتل و رستوران در ارزش افزوده اين بخش در كشـور  -

 كاهش يافته است. 1383سال  درصد در 9/1به حدود  1379سال  درصد در 1/2از 

ميان بخشهاي اقتصادي استان در  بخش هتل و رستوران از نظر ايجاد ارزش افزوده در -

قرار دارد. ارزش افزوده ايجاد شده در اين بخش بيشتر از ارزش افـزوده  رتبه يازدهم

مـالي و  واسطه گري هـايبخشهاي ماهيگيري، معدن، تامين آب و برق و گاز طبيعي، 

بخشهاي اقتصادي  ساير خدمات عمومي و اجتماعي و تخصصي و كمتر از آن در ساير

 استان است.

ن در استان و كل كشور با يكديگر همسـان ساختار رشته فعاليتي بخش هتل و رستورا -

است، ضمن آن كه همين ساختار در اسـتان و كـل كشـور نيـز در طـول دوره مـورد 

، اهميت نسبي رشته فعاليتهاي اين بخـش بـر 1383در سال بررسي تغيير نيافته است.

آنها، به ترتيب مربوط به فعاليت رستوران و فعاليـت  پايه ارزش افزوده ايجاد شده در

 تل و خوابگاه است.ه

با توجه به سهم نسبي توليد ناخـالص داخلـي اسـتان در كـل كشـور ، بخـش هتـل و  -

بخشهاي اقتصادي پايه استان قابل طبقه بندي است، ضمن آن  كه هر دو  رستوران در

جزء فعاليتهـاي نيز رشته فعاليت اين بخش )فعاليت هتل و خوابگاه، فعاليت رستوران( 

 محسوب مي شو.ند.اقتصادي پايه استان 

 
بخش هتل و رستوران در استان اردبيل و جايگاه نسبي آن در كشور در رشته فعاليتهاي روند تحول ارزش افزوده (:1-15جدول)

 درصد(–ريال  )ميليارد                                                                                                                          1737تا  1731سالهاي 

 فعاليت اقتصاديرشته بخش و 

سهم نسبي استان  استان اردبيل كل كشور

 دركشور

1731 1737 1731 1737 1731 1737 

 13/0 03/1 15312 1/6301 2/1503056 3/676126 كل

 12/1 01/2 5/231 123 3/15677 2/6030 بخش هتل و رستوران 

 53/1 67/0 5/21 3/5 6/1330 5/105 بگاهفعاليت هتلداري و خوا -

 13/1 75/2 1/252 7/121 7/12357 3/5165 فعاليت رستوران -

 مركز آمار ايران -1737و 1731ماخذ:حسابهاي ملي، حسابهاي منطقه اي) حساب توليد استانهاي كشور( در سا لهاي 

 



  

جايگاه نسبي آن در نظام اقتصادي استان اردبيل  وهتل و رستوران  فعاليتي بخش رشته (: روند تحول ساختار 1-15جدول)

 )درصد(                                                                                                                      1737و 1731وكشوردرسالهاي 

 فعاليت اقتصاديو رشته بخش 
 استان اردبيل كل كشور

1731 1737 1731 1737 

 00/100 00/100 00/100 00/100 كل

 10/1 36/1 13/0 15/0 بخش هتل و رستوران 

 20/0 03/0 12/0 15/0 فعاليت هتلداري و خوابگاه -

 30/1 33/1 35/0 31/0 فعاليت رستوران -

 ار ايران مركز آم – 1737و  1731شور( در سالهاي دحسابهاي ملي، حسابهاي منطقه اي )حساب توليد استانهاي كماخذ: 

 

 

 : بخش حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات 1-2-1-1

ارزش افزوده بخـش  (1-11موجود و اطالعات ارايه شده در جدول )بر پايه آمارهاي  

ميليارد ريال است كـه  8/551بالم بر  1379حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات استان در سال 

طول همـين مـدت، ارزش افـزوده  ايش مي يابد. درافز 1383سال  ميليارد ريال در 9/1312به 

ميليـارد ريـال  7/112559ميليارد ريال بـه  5/11512كل كشور نيز از  اين بخش اقتصادي در

 . براين اساس:افزايش يافته است

سهم نسبي ارزش افزوده بخش حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات در توليد ناخـالص  -

 1383درصـد در سـال 1/9بـه حـدود  1379 درصـد در سـال 2/8داخلي استان از 

ضمن آن كه در همين مدت انـدازه متنـاظر ايـن نسـبت در كـل افزايش يافته است،

 (1-17جدول ) درصد افزايش يافته است. 5/7درصد به  2/7كشور نيز از 

سهم نسبي ارزش افزوده بخش حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات در ارزش افـزوده  -

درصـد درسـال  19/1بـه حـدود  1379سال درصد در 25/1ز اين بخش در كشور ا

 كاهش يافته است. 1383

ميـان  نظـر ايجـاد ارزش افـزوده در انبـارداري و ارتباطـات از بخش حمـل و نقـل و -

ايـن  بخشهاي اقتصادي استان در رتبه پنجم قرار دارد. ارزش افزوده ايجـاد شـده در

عمـده  صنعت، ر و جنگلداري ،بخش كمتر از ارزش افزوده بخشهاي كشاورزي و شكا

مستغالت و كرايـه و خـدمات  فروشي و خرده فروشي و تعمير وسايل نقليه و كاالها و

 بخشهاي اقتصادي استان است. كسب و كار و بيشتر ازآن در ساير

استان و كل كشور  ساختار رشته فعاليتي بخش حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات در -

ضمن آن كـه ايـن سـاختار در اسـتان در طـول دوره مـورد  با يكديگر متفاوت است،

، اهميت نسبي رشته فعاليتهـاي ايـن بخـش 1383سال  بررسي تغيير نيافته است. در

حمـل و نقـل جـاده اي، شده در آنها، به ترتيب مربوط بـه  برپايه ارزش افزوده ايجاد



  

و ايـن  پست و مخابرات ، خدمات پشتيباني حمل و نقل وحمـل و نقـل هـوايي اسـت

 استان فاقد فعاليتهاي راه آهن، حمل و نقل لوله اي و حمل و نقل آبي است. بخش در

در حالي كه اين رتبه بندي اهميت در كل كشور به صورت حمـل و نقـل جـاده اي ، 

پست و مخابرات ، حمل و نقل آبي، خدمات پشتيباني حمل و نقل هـوايي، راه آهـن و 

 حمل و نقل لوله اي است.

به سهم نسبي توليد ناخالص داخلي استان در كل كشور، بخش حمل و نقـل و  با توجه -

 قابل طبقه بندي است، ضـمن ،بخشهاي اقتصادي پايه استان انبارداري و ارتباطات در

آن كه رشته فعاليت حمل و نقل جـاده اي جـزء فعاليتهـاي اقتصـادي پايـه و رشـته 

 تبعي استان محسوب  مي شوند. فعاليتهاي ديگر اين بخش جزء فعاليتهاي اقتصادي

 
بخش حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات در استان اردبيل و جايگاه نسبي آن رشته فعاليتهاي روند تحول ارزش افزوده (:1-16ول)جد

 درصد(–ريال   )ميليارد                                                                                                 1737تا  1731در كشور در سالهاي 

 فعاليت اقتصاديرشته بخش و 

سهم نسبي استان  استان اردبيل كل كشور

 دركشور

1731 1737 1731 1737 1731 1737 

 13/0 03/1 15312 1/6301 2/1503056 3/676126 كل

 11/1 25/1 1/1750 3/556 3/112551 5/55560 بخش حمل و نقل وانبارداري و ارتباطات 

 0 0 0 0 6/1636 1/1030 فعاليت راه آهن -

 60/1 51/1 2/1151 1/536 6/31611 5/70636 فعاليت حمل و نقل جاده اي  -

 0 0 0 0 5/1535 3/205 فعاليت حمل و نقل لوله اي -

 0 0 0 0 6/11613 3/1371 فعاليت حمل و نقل آبي -

 53/0 71/0 2/15 1/5 6/7057 1713 فعاليت حمل و نقل هوائي -

 57/0 61/0 3/53 7/21 7/3121 3/7505 فعاليت خدمات پشتيباني حمل و نقل  -

 12/0 37/0 3/121 5/57 5/15033 3/5175 فعاليت پست و مخابرات -

 مركز آمار ايران -1737و 1731ماخذ:حسابهاي ملي، حسابهاي منطقه اي) حساب توليد استانهاي كشور( در سا لهاي 

 



  

فعاليتي بخش  حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات و جايگاه نسبي آن در نظام اقتصادي استان رشته ساختار (: روند تحول 1-13جدول)

 )درصد(                                                                                                                1737و 1731اردبيل وكشوردرسالهاي 

 فعاليت اقتصاديه و رشتبخش 
 استان اردبيل كل كشور

1731 1737 1731 1737 

 00/100 00/100 00/100 00/100 كل

 03/1 11/3 56/3 3 بخش حمل و نقل وانبارداري و ارتباطات 

 0 0 11/0 13/0 فعاليت راه آهن -

 33/3 16/3 35/5 32/5 فعاليت حمل و نقل جاده اي  -

 0 0 10/0 07/0 فعاليت حمل و نقل لوله اي -

 0 0 33/0 21/0 فعاليت حمل و نقل آبي -

 10/0 03/0 20/0 21/0 فعاليت حمل و نقل هوائي -

 72/0 71/0 51/0 55/0 فعاليت خدمات پشتيباني حمل و نقل  -

 33/0 65/0 17/0 17/0 فعاليت پست و مخابرات -

 همان منبع ماخذ: 

 

 

 اي ماليي ه: بخش واسطه گر10-2-1-1

ارزش افـزوده بخـش  (1-18د و اطالعات ارايه شده در جدول )موجوبرپايه آمارهاي  

 1/259ميليـارد ريـال اسـت كـه بـه 5/13بالم بر  1379مالي استان در سال  واسطه گري هاي

طول همـين مـدت، ارزش افـزوده ايـن بخـش  يابد. درافزايش مي 1383سال  ميليارد ريال در

ميليارد ريال افزايش يافتـه  5/51223به ميليارد ريال  8/13182كل كشور نيز از  اقتصادي در

 . در نتيجه:است

مالي در توليد ناخالص داخلي استان  گري هاي سهم نسبي ارزش افزوده بخش واسطه -

افـزايش يافتـه  1383سـال  درصد در 75/1به حدود  1379سال  در درصد93/2از 

از همين مدت اندازه متناظر ايـن نسـبت در كـل كشـور نيـز  است، ضمن آن كه در

 (1-19جدول ) يافته است.افزايش درصد  58/3 درصد به 27/2

مالي در ارزش افزوده اين بخـش در  گري هايسهم نسبي ارزش افزوده بخش واسطه  -

 درصد بوده و تغييري نيافته است. 18/2 حدود در 1383 و 1379كشور در سالهاي 

هاي اقتصـادي ميان بخشـ ايجاد ارزش افزوده در مالي از نظر ري هايبخش واسطه گ -

ايـن بخـش بيشـتر از  استان در رتبه يازدهم قرار دارد. ارزش افزوده ايجاد شـده در

ارزش افزوده بخشهاي ماهيگيري، معـدن، تـامين آب و بـرق و گـاز طبيعـي و سـاير 

بخشهاي اقتصادي استان  خدمات عمومي و اجتماعي و تخصصي و كمتر از آن در ساير

 است.

مالي در استان و كل كشور بـا يكـديگر  واسطه گري هايشته فعاليتي بخش رساختار  -

بررسـي تغييـر  طـول دوره مـورد در اسـتان در ضمن آنكه اين ساختارمتفاوت است، 



  

، اهميت نسبي رشته فعاليتهاي اين بخـش بـر پايـه ارزش 1383نيافته است. در سال 

ليت بيمه گري و فعا آنها، به ترتيب مربوط به فعاليت بانكداري، افزوده ايجاد شده در

كـل  در حاليكه اين رتبه بندي اهميـت در ،مالي است واسطه گري هايفعاليت ساير 

مـالي و فعاليـت  واسطه گـري هـايفعاليت ساير  كشور به صورت فعاليت بانكداري ،

 گري است.بيمه

واسـطه بخـش  ناخـالص داخلـي اسـتان در كـل كشـور، با توجه به سهم نسبي توليد -

بخشهاي اقتصادي تبعي استان قابل طبقه بندي است، ضمن آن كه  مالي در هايگري

هاي اقتصـادي تبعـي اسـتان محسـوب همه رشته فعاليتهاي اين بخش نيز جزء فعاليت

 شوند.مي

 

 

مالي در استان اردبيل و جايگاه نسبي آن در كشور  واسطه گري هايبخش رشته فعاليتهاي روند تحول ارزش افزوده (:1-13جدول)

 درصد(–ريال  )ميليارد                                                                                                                      1737تا  1731لهاي در سا

 فعاليت اقتصاديرشته بخش و 

سهم نسبي استان  استان اردبيل كل كشور

 دركشور

1731 1737 1731 1737 1731 1737 

 13/0 03/1 15312 1/6301 2/1503056 3/676126 كل

  53/0 53/0 6/251 5/67 5/55027 3/17130 مالي واسطه گري هايبخش 

 51/0 62/0 5/211 52 5/73712 3/3735 فعاليت بانكداري -

 01/0 10/0 1/1 6/7 11672 7533 مالي واسطه گري هايفعاليت ساير  -

 60/0 65/0 2/70 1/3 1/5111 2/1223 فعاليت بيمه گري -

 مركز آمار ايران -1737و 1731ماخذ:حسابهاي ملي، حسابهاي منطقه اي) حساب توليد استانهاي كشور( در سا لهاي 

 

و جايگاه نسبي آن در نظام اقتصادي استان اردبيل  مالي واسطه گري هايفعاليتي بخش  رشته (: روند تحول ساختار 1-11ول)جد

 )درصد(                                                                                                                                1737و 1731وكشوردرسالهاي 

 فعاليت اقتصاديو رشته بخش 
 استان اردبيل كل كشور

1731 1737 1731 1737 

 00/100 00/100 00/100 00/100 كل

  36/1 17/0 53/7 03/2 مالي واسطه گري هايبخش 

 53/1 36/0 53/2 72/1 فعاليت بانكداري -

 واسطه گوري هوايفعاليت ساير  -

 مالي

56/0 33/0 05/0 03/0 

 12/0 12/0 77/0 11/0 فعاليت بيمه گري -

 همان منبع  ماخذ: 

 

 



  

 : بخش مستغالت ، كرايه و خدمات كسب و كار11-2-1-1

، ارزش افزوده بخـش (1-22ده در جدول )موجود و اطالعات ارايه شبرپايه آمارهاي  

ميليارد ريـال اسـت  572بالم بر  1379كار استان در سال  مستغالت، كرايه و  خدمات كسب و

طول همين مدت، ارزش افزوده  افزايش مي يابد. در 1383ميليارد ريال در سال  7/1398كه به 

ميليـارد ريـال  3/181712 ميليارد ريال بـه 1/73158كل كشور نيز از  اين بخش اقتصادي در

 . در نتيجه:افزايش يافته است

خـدمات كسـب و كـار در توليـد  سهم نسبي ارزش افزوده بخش مستغالت، كرايه و -

درصد در سـال  11/9به حدود  1379درصد در سال  11/8ناخالص داخلي استان از 

در  افزايش يافته است ، ضمن آن كه در  همين مدت اندازه متناظر اين نسبت 1383

 (1-21جدول ) درصد افزايش يافته است. 25/12درصد به  19/11كل كشور نيز از 

خـدمات كسـب و كـار در ارزش  سهم نسبي ارزش افزوده بخش مستغالت، كرايـه و -

درصـد در  77/2به حدود 1379 سال در درصد 78/2افزوده اين بخش در كشور از 

 تنزل يافته است. 1383سال 

ميـان  مات كسب و كار از نظر ايجـاد ارزش افـزوده دربخش مستغالت ، كرايه وخد -

بخشهاي اقتصادي استان در رتبه سوم قرار دارد، ارزش افـزوده ايجـاد شـده در ايـن 

بخش كمتر از ارزش افزوده بخـش كشـاورزي، شـكار و جنگلـداري و بخـش عمـده 

هاي بخشـ كاالها و بيشتر از آن در سـاير خرده فروشي وتعمير وسايل نقليه و فروشي،

 اقتصادي استان است.

ساختار رشته فعاليتي بخش مستغالت، كرايه و خدمات كسب و كار در اسـتان و كـل  -

ضمن آن  كه همين ساختار در استان نيز در طول دوره كشور با يكديگر متفاوت است،

فعاليتهـاي ايـن رشـته ، اهميـت نسـبي 1383مورد بررسي تغيير يافته است. در سال 

افزوده ايجاد شده درآنها به ترتيب مربوط به خدمات واحـدهاي  بخش بر پايه ارزش

مسكوني شخصي، كرايه و خدمات كسب و كار، خدمات واحدهاي مسكوني اجـاره اي، 

خدمات واحدهاي غيرمسكوني و خدمات دالالن مستغالت اسـت. در حـالي كـه ايـن 

رتبه بندي اهميت در كل كشور بـه صـورت خـدمات واحـدهاي مسـكوني شخصـي، 

، خدمات واحـدهاي كار دمات واحدهاي مسكوني اجاره اي، كرايه وخدمات كسب وخ

 است. غيرمسكوني و خدمات دالالن مستغالت

با توجه به سهم نسبي توليد ناخالص داخلي استان در كل كشـور، بخـش مسـتغالت ،  -

كرايه و خدمات كسب و كار در بخشهاي اقتصادي تبعي استان قابل طبقه بندي است، 

كـه رشـته فعاليتهـاي خـدمات واحـدهاي غيرمسـكوني و خـدمات دالالن  ضمن آن



  

مستغالت جزء فعاليتهاي اقتصادي پايه و رشـته فعاليتهـاي ديگـر ايـن بخـش جـزء 

 فعاليتهاي اقتصادي تبعي استان محسوب مي شوند.

 

در استان اردبيل و جايگاه نسبي  بخش مستغالت، كرايه وخدمات كسب و كاررشته فعاليتهاي روند تحول ارزش افزوده (:1-20جدول)

 درصد(–ريال   )ميليارد                                                                                                                1737تا  1731آن در كشور در سالهاي 

 فعاليت اقتصاديرشته بخش و 

تان سهم نسبي اس استان اردبيل كل كشور

 دركشور

1731 1737 1731 1737 1731 1737 

 13/0 03/1 15312 1/6301 2/1503056 3/676126 كل

 33/0 33/0 3/1713 532 7/131312 6/37153 بخش مستغالت، كرايه و خدمات كسب وكار 

 36/0 12/0 6/1023 3/551 7/113323 6/51120 خدمات واحدهاي مسكوني شخصي -

 71/0 73/0 5/116 3/73 7/21605 5/1371 ره اي خدمات واحدهاي مسكوني اجا -

 15/1 13/0 5/12 5/50 3031 1/5153 خدمات واحدهاي غيرمسكوني -

 51/1 11/0 10 7/3 1/301 5/367 خدمات دالالن مستغالت -

 62/0 76/0 1/152 3/77 3/25531 1/1235 كرايه وخدمات كسب و كار -

 مركز آمار ايران -1737و 1731يد استانهاي كشور( در سا لهاي ماخذ:حسابهاي ملي، حسابهاي منطقه اي) حساب تول

 
و جايگاه نسبي آن در نظام اقتصادي  مستغالت، كرايه و خدمات كسب و كارفعاليتي بخش   رشته (: روند تحول ساختار1-21جدول)

 )درصد(                                                                                                      1737و 1731كشوردرسالهاي  و استان اردبيل

 فعاليت اقتصاديو رشته بخش 
 استان اردبيل كل كشور

1731 1737 1731 1737 

 00/100 00/100 00/100 00/100 كل

 56/1 51/3 05/12 51/11 بخش مستغالت، كرايه و خدمات كسب وكار 

 15/6 65/6 33/3 31/3 خدمات واحدهاي مسكوني شخصي -

 31/0 56/0 16/1 55/1 خدمات واحدهاي مسكوني اجاره اي  -

 67/0 51/0 55/0 65/0 خدمات واحدهاي غيرمسكوني -

 03/0 12/0 05/0 12/0 خدمات دالالن مستغالت -

 07/1 50/0 62/1 56/1 كرايه وخدمات كسب و كار -

 همان منبع ماخذ: 

 
 امين اجتماعي: بخش اداره امور عمومي، دفاعي و ت12-2-1-1

ارزش افزوده بخـش  (1-22موجود و اطالعات ارايه شده در جدول )بر پايه آمارهاي  

ميليـارد ريـال  1/393بالم بر  1379دفاعي و تامين اجتماعي استان در سال  اداره امور عمومي ،

طول همـين مـدت، ارزش  افزايش مي يابد. در 1383ميليارد ريال در سال  9/852است كه به 

ميليـارد  8/71131ميليارد ريـال بـه  2/35932كل كشور نيز از  اين بخش اقتصادي دروده افز

 . براين اساس:ريال افزايش يافته است

توليـد  دفاعي و تامين اجتماعي در سهم نسبي ارزش افزوده بخش اداره امور عمومي ، -

درصـد در  75/5بـه حـدود   1379درصـد در سـال  79/5ناخالص داخلي استان از 



  

كاهش يافته است، ضمن آن كه در همين مدت اندازه متناظر اين نسـبت  1383الس

 (1-23جدول ) درصد تنزل يافته است. 25/5درصد به 11/5در كل كشور نيز از 

تامين اجتمـاعي در ارزش  سهم نسبي ارزش افزوده بخش اداره امور عمومي، دفاعي و -

درصد در  12/1به حدود  1379 درصد در سال 12/1افزوده اين بخش در كشور از 

 افزايش يافته است. 1383سال 

دفاعي و تامين اجتمـاعي از نظـر ايجـاد ارزش افـزوده در ميـان  بخش اداره عمومي ، -

ايـن  بخشهاي اقتصادي استان در رتبه هفتم قرار دارد. ارزش افـزوده ايجـاد شـده در

عمـده  عت،بخش كمتر از ارزش افزوده بخشهاي كشاورزي و شكار و جنگلداري، صـن

فروشي و خرده فروشي و تعمير وسايل نقليه و كاالها ، مستغالت و كرايـه و خـدمات 

 بخشهاي اقتصادي استان است. آموزش و بيشتر از آن در ساير كسب و كار ،

استان و كل  دفاعي و تامين اجتماعي درساختار رشته فعاليتي بخش اداره امور عمومي ، -

ضمن آن كه همين سـاختار در اسـتان  نيـز در طـول  كشور با يكديگر متفاوت است،

، اهميت نسبي رشته فعاليتهاي اين 1383دوره مورد بررسي تغيير يافته است. در سال 

آنها، به ترتيب مربوط بـه فعاليتهـاي امـور  بخش بر پايه ارزش افزوده ايجاد شده در

حـالي  عي اسـت. درامور انتظامي، خدمات شهري و تامين اجتما عمومي، امور دفاعي ،

كه اين رتبه بندي اهميت در كل كشور به صورت امور دفاعي، امور عمومي، خـدمات 

 شهري، امور انتظامي و تامين اجتماعي است.

كـل كشـور، بخـش اداره امـور  با توجه به سهم نسبي توليد ناخالص داخلي استان در -

ان قابل طبقـه بنـدي بخشهاي اقتصادي پايه است عمومي ، دفاعي و تامين اجتماعي در

است ، ضمن آن كه رشته فعاليتهاي امور عمومي، امور انتظامي و تامين اجتماعي جزء 

فعاليتهاي اقتصادي پايـه و رشـته فعاليتهـاي خـدمات شـهري و امـور دفـاعي جـزء 

 فعاليتهاي اقتصادي تبعي استان محسوب مي شوند.

 



  

بخش امور عمومي، دفاعي وتامين اجتماعي در استان اردبيل و جايگاه نسبي  رشته فعاليتهايروند تحول ارزش افزوده (:1-22جدول)

 درصد(–)ميلياردريال                                                                                                              1737تا  1731آن در كشور در سالهاي 

 فعاليت اقتصاديرشته بخش و 

سهم نسبي استان  استان اردبيل كل كشور

 دركشور

1731 1737 1731 1737 1731 1737 

 13/0 03/1 15312 1/6301 2/1503056 3/676126 كل

 12/1 10/1 1/350 6/717 3/36175 2/75172 بخش اداره امور عمومي ، دفاعي و تامين اجتماعي 

 23/1 13/1 2/231 5/175 7/21177 1/11755 امور عمومي -

 37/0 36/0 6/106 5/55 2/12352 2/5177 خدمات شهري -

 15/0 15/0 3/237 5/172 5/21115 6/15030 اموردفاعي -

 65/1 67/1 2/163 1/61 3/10261 5231 امورانتظامي -

 13/1 16/1 2/27 6/12 2/1165 7/1032 تامين  اجتماعي اجباري -

 مركز آمار ايران -1737و 1731كشور( در سا لهاي  خذ:حسابهاي ملي، حسابهاي منطقه اي) حساب توليد استانهايأم

 
فعاليتي بخش  امور عمومي ، دفاعي و تامين اجتماعي و جايگاه نسبي آن در نظام اقتصادي رشته (: روند تحول ساختار 1-27جدول)

 )درصد(                                                                                                       1737و 1731استان اردبيل وكشوردرسالهاي 

 فعاليت اقتصاديو رشته بخش 
 استان اردبيل كل كشور

1731 1737 1731 1737 

 00/100 00/100 00/100 00/100 كل

 35/5 31/5 05/5 65/5 بخش اداره امور عمومي ، دفاعي و تامين اجتماعي 

 31/1 13/1 55/1 33/1 امور عمومي -

 32/0 65/0 35/0 31/0 ات شهريخدم -

 35/1 15/1 17/1 21/2 اموردفاعي -

 15/1 07/1 63/0 63/0 امورانتظامي -

 16/0 11/0 17/0 13/0 تامين  اجتماعي اجباري -

 همان منبع ماخذ: 

 
 : بخش آموزش17-2-1-1

ارزش افزوده بخـش  (1-21موجود و اطالعات ارايه شده در جدول )بر پايه آمارهاي  

 ميليارد ريـال در 8/972ميليارد ريال است كه به  8/371بالم بر  1379تان در سال آموزش اس

كـل  افزايش مي يابد. در طول همين مدت، ارزش افزوده ايـن بخـش اقتصـادي در 1383سال 

. نتـايج ميليـارد ريـال افـزايش يافتـه اسـت 5/53377ميليارد ريال به  2/22133كشور نيز از 

 حاصل نشان مي دهد:

 17/5در توليـد ناخـالص داخلـي اسـتان از بي ارزش افزوده بخش آمـوزش سهم نس -

 افـزايش يافتـه اسـت، 1383سـال  درصد در 51/1به حدود  1379درصد در سال 

 52/3همين مدت اندازه متناظر ايـن نسـبت در كـل كشـور نيـز از  ضمن آن كه در

 (1-25جدول ) درصد ترقي يافته است. 51/3درصد به 



  

 11/1فزوده بخش آموزش در ارزش افزوده اين بخش در كشور از سهم نسبي ارزش ا -

 يافته است. افزايش 1383سال درصد در 82/1به حدود  1379درصد در سال 

ميان بخشهاي اقتصادي اسـتان در رتبـه  بخش آموزش از نظر ايجاد ارزش افزوده در -

ده بخشهاي ششم قرار دارد. ارزش افزوده ايجاد شده در اين بخش كمتر از ارزش افزو

تعمير وسايل  خرده فروشي و عمده فروشي و و جنگلداري ، صنعت، كشاورزي و شكار

نقليه و كاالها، حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات، مستغالت و كرايه و خدمات كسب 

 بخشهاي اقتصادي استان است. ساير و كار و بيشتر از آن در

كل كشور با يكـديگر تقريبـا  همسـان ساختار رشته فعاليتي بخش آموزش در استان و  -

ضمن آن كه اين ساختار در استان در طول دوره مورد بررسـي تاحـدي تغييـر  است،

 ، اهميـت نسـبي رشـته فعاليتهـاي ايـن بخـش بـر پايـه 1383يافته اسـت. در سـال 

آموزش دولتي، هآنها، به ترتيب مربوط به آموزش متوسط ارزش افزوده ايجاد شده در

تي، آموزش عالي خصوصـي، آمـوزش عـالي دولتـي، آمـوزش بزرگسـاالن ابتدايي دول

دولتي، آموزش متوسطه خصوصي، آموزش بزرگساالن خصوصـي و آمـوزش ابتـدايي 

خصوصي است. در حالي كه اين رتبه بندي اهميت در كل كشور به صورت آمـوزش 

ــالي متوســطه دولتي، ــوزش ع ــي، آم ــالي دولت ــوزش ع ــي، آم ــدايي دولت ــوزش ابت آم

دولتي، آموزش متوسطه خصوصي، آمـوزش بزرگسـاالن آموزش بزرگساالن ي،خصوص

 خصوصي و آموزش ابتدايي خصوصي است.

 توجه به سهم نسبي توليد ناخالص داخلي استان در كل كشور ، بخـش آمـوزش در با -

ي بخشهاي اقتصادي پايه استان قابل طبقه بندي است، ضمن آن كـه رشـته فعاليتهـا

آمـوزش  تي و خصوصي( ، آموزش متوسطه )دولتي و خصوصـي(،آموزش ابتدايي )دول

عالي خصوصي و آموزش بزرگساالن دولتي جـزء فعاليتهـاي اقتصـادي پايـه و رشـته 

فعاليتهـاي  فعاليتهاي آمـوزش عـالي دولتـي و آمـوزش بزرگسـاالن خصوصـي جـزء

 اقتصادي تبعي استان محسوب مي شوند.

 



  

بخش آموزش  در استان اردبيل و جايگاه نسبي آن در كشور در سالهاي رشته  فعاليتهاي روند تحول ارزش افزوده (:1-25جدول)

 درصد(–ريال  )ميليارد                                                                                                                                                             1737تا  1731

 فعاليت اقتصاديرشته بخش و 

سهم نسبي استان  استان اردبيل كل كشور

 دركشور

1731 1737 1731 1737 1731 1737 

 13/0 03/1 15312 1/6301 2/1503056 3/676126 كل

 32/1 66/1 3/130 3/731 5/57733 2/22577 بخش آموزش 

 51/2 17/2 5/760 7/155 15536 6/3233 آموزش ابتدايي دولتي -

 23/1 77/1 7/6 6/2 6/516 5/115 آموزش ابتدايي خصوصي -

 -متوسطه عمومي و متوسطه فنووويآموزش   -

 اي دولتي حرفه

6/3062 6/22553 3/155 3/576 30/1 15/1 

 –ي وووعمومي و  متوسطه فن هآموزش متوسط -

 حرفه اي خصوصي

3/556 2/1305 3/3 21 50/1 16/1 

 32/0 30/0 7/56 5/25 5/6535 7507 آموزش عالي دولتي -

 25/1 20/1 7/52 3/15 1/5205 7/1712 آموزش عالي خصوصي -

 13/1 5 6/75 3/13 1/1357 5/335 آموزش بزرگساالن دولتي -

 31/0 65/0 1/17 5/7 1/1616 7/550 آموزش بزرگساالن خصوصي  -

 مركز آمار ايران -1737و 1731لهاي ماخذ:حسابهاي ملي، حسابهاي منطقه اي) حساب توليد استانهاي كشور( در سا 

 

 1737و 1731و جايگاه نسبي آن در نظام اقتصادي استان اردبيل وكشوردرسالهاي  آموزشفعاليتي بخش  رشته (: روند تحول ساختار 1-25جدول)

 )درصد(

 استان اردبيل كل كشور فعاليت اقتصاديو رشته بخش 

1731 1737 1731 1737 

 00/100 00/100 00/100 00/100 كل

 56/6 53/5 55/7 52/7 بخش آموزش 

 55/2 23/2 16/0 15/1 آموزش ابتدايي دولتي -

 05/0 05/0 07/0 07/0 آموزش ابتدايي خصوصي -

 15/2 17/2 50/1 23/1 حرفه اي دولتي  -آموزش  متوسطه عمومي و متوسطه فني -

 15/0 11/0 12/0 01/0 حرفه اي خصوصي –عمومي و  متوسطه فني  هآموزش متوسط -

 71/0 76/0 57/0 55/0 آموزش عالي دولتي -

 75/0 27/0 23/0 21/0 آموزش عالي خصوصي -

 27/0 26/0 12/0 15/0 آموزش بزرگساالن دولتي -

 01/0 05/0 11/0 03/0 آموزش بزرگساالن خصوصي  -

 همان منبع ماخذ: 



  

 : بخش بهداشت و مددكاري اجتماعي 15-2-1-1

ارزش افـزوده بخـش ( 1-21العات ارايه شـده در جـدول )موجود و اطآمارهاي بر پايه 

ميليارد ريال اسـت كـه بـه  9/232بالم بر  1379بهداشت و مددكاري اجتماعي استان در سال 

افزايش مي يابد. در طول همين مـدت، ارزش افـزوده ايـن  1383در سال ميليارد ريال  1/582

ميليارد ريال افـزايش  1/19171ل به ميليارد ريا 8/17351كل كشور نيز از  بخش اقتصادي در

 در نتيجه:يافته است. 

توليد ناخالص داخلي  سهم نسبي ارزش افزوده بخش بهداشت و مددكاري اجتماعي در -

افـزايش  1383درصد در سال  93/3 به حدود 1379درصد در سال  12/3استان از 

كشور نيز از يافته است، ضمن آن كه در همين مدت اندازه متناظر اين نسبت در كل 

 (1-27جدول ) درصد ترقي يافته است. 29/3 درصد به 73/2

سهم نسبي ارزش افزوده بخش بهداشت و مددكاري اجتمـاعي در ارزش افـزوده ايـن  -

 1383درصد در سـال 17/1به حدود  1379درصد در سال  31/1بخش در كشور از

 ه است.تتنزل ياف

ميـان بخشـهاي  رزش افـزوده دربخش بهداشت و مددكاري اجتماعي از نظر ايجـاد ا -

اين بخش بيشتر  اقتصادي استان در رتبه هفتم قرار دارد. ارزش افزوده ايجاد شده در

از ارزش افزوده بخشهاي ماهيگيري، معدن، تامين آب و برق و گـاز طبيعـي، هتـل و 

مالي و ساير خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي و كمتـر  واسطه گري هايرستوران، 

 اير بخشهاي اقتصادي استان است.از آن در س

ساختار رشته فعاليتي بخش بهداشت و مددكاري اجتماعي در استان و كـل كشـور بـا  -

يكديگر متفاوت است، ضمن آن كه همين ساختار در استان نيز در طـول دوره مـورد 

، اهميت نسبي رشته فعاليتهاي اين بخش بـر 1383بررسي تغيير يافته است. در سال 

فزوده ايجاد شده درآنها به ترتيب مربوط به بهداشـت و درمـان دولتـي، پايه ارزش ا

در حالي كـه ايـن ، بهداشت و درمان خصوصي، مددكاري اجتماعي و دامپزشكي است

رتبه بندي اهميت در كل كشور به صورت بهداشت و  درمان خصوصـي، بهداشـت و 

 دامپزشكي است. مددكاري اجتماعي و درمان دولتي ،

سهم نسبي توليد ناخالص داخلي اسـتان در كـل كشـور، بخـش بهداشـت و  با توجه به -

بخشهاي اقتصادي پايه استان قابل طبقـه بنـدي اسـت، ضـمن  مددكاري اجتماعي در

اجتماعي جزء و مددكاري آنكه رشته فعاليتهاي بهداشت و درمان عمومي، دامپزشكي 

وصـي جـزء فعاليتهـاي فعاليتهاي اقتصادي پايه و رشته فعاليت بهداشت و درمان خص

 اقتصادي تبعي استان محسوب مي شوند.



  

بخش بهداشت و مددكاري اجتماعي  در استان اردبيل و جايگاه نسبي آن در رشته فعاليتهاي روند تحول ارزش افزوده (:1-26)جدول

 درصد(–)ميلياردريال                                                                                                                        1737تا  1731كشور در سالهاي 

 فعاليت اقتصاديرشته بخش و 
 استان اردبيل كل كشور

سهم نسبي استان 

 دركشور

1731 1737 1731 1737 1731 1737 

 13/0 03/1 15312 1/6301 2/1503056 3/676126 كل

 13/1 75/1 6/530 1/272 1/51631 3/13756 بخش بهداشت و مددكاري اجتماعي 

 65/1 33/1 1/236 7/112 1/16352 3/6756 بهداشت و درمان دولتي -

 33/0 11/0 2/257 7/15 2/23107 1/1676 بهداشت و درمان خصوصي -

 01/2 30/2 6/17 3/3 5/651 5/722 دامپزشكي -

 13/1 53/1 3/53 6/16 5/5065 5/1051 مددكاري اجتماعي  -

 مركز آمار ايران -1737و 1731هاي ملي، حسابهاي منطقه اي) حساب توليد استانهاي كشور( در سا لهاي ماخذ:حساب

 

فعاليتي بخش  بهداشت و مددكاري اجتماعي و جايگاه نسبي آن در نظام اقتصادي استان رشته (: روند تحول ساختار 1-23جدول)

 )درصد(                                                                                                                              1737و 1731اردبيل وكشوردرسالهاي 

 فعاليت اقتصاديو رشته بخش 
 استان اردبيل كل كشور

1731 1737 1731 1737 

 00/100 00/100 00/100 00/100 كل

 17/7 52/7 21/7 37/2 بخش بهداشت و مددكاري اجتماعي 

 33/1 65/1 12/1 00/1 بهداشت و درمان دولتي -

 65/1 50/1 36/1 51/1 بهداشت و درمان خصوصي -

 01/0 17/0 05/0 05/0 دامپزشكي -

 72/0 25/0 23/0 13/0 مددكاري اجتماعي  -

 همان منبع  ماخذ: 

 

 

 : بخش ساير  خدمات عمومي واجتماعي و شخصي و خانگي15-2-1-1

ارزش افـزوده بخـش  (1-28د و اطالعات ارايه شده در جدول )موجوبرپايه آمارهاي  

ميليـارد  8/113بالم بـر  1379شخصي و خانگي استان در سال ،اجتماعي ، ساير خدمات عمومي

افزايش مي يابـد. در طـول همـين مـدت،  1383ميليارد ريال در سال 9/219ريال است كه به 

 2/19211ميليـارد ريـال بـه  2/1173 ارزش افزوده اين بخش اقتصادي در كل كشـور نيـز از

 . براين اساس:ميليارد ريال افزايش يافته است

سهم نسبي ارزش افزوده بخش ساير خدمات عمومي، اجتماعي ، شخصي و خـانگي در  -

درصـد در  19/1به حدود  1379درصد در سال 17/1توليد ناخالص داخلي استان از 

مين مدت اندازه متناظر اين نسبت ه ضمن آن  كه در افزايش يافته است، 1383سال

 (1-29جدول ) درصد ترقي يافته است. 27/1درصد به  25/1در كل كشور نيز از 

سهم نسبي ارزش افزوده بخش ساير خدمات عمومي، اجتماعي ، شخصي و خـانگي در  -

 32/1بـه حـدود 1379در سـال درصـد 71/1ارزش افزوده اين بخش در كشـور از 

 افته است.تنزل ي 1383درصد در سال 



  

بخش ساير خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي از نظر ايجاد ارزش افزوده در  -

ميان بخشهاي اقتصادي استان در رتبه دوازدهم قرار دارد. ارزش افزوده ايجـاد شـده 

اين بخش بيشتر از ارزش افزوده بخشهاي معدن، ماهيگيري و تامين آب و بـرق و  در

 سايربخشهاي اقتصادي استان است.گاز طبيعي و كمتر از آن در 

اجتمـاعي و شخصـي و خـانگي در  ساختار رشته فعاليتي بخش ساير خدمات عمومي و -

يكديگر همسان است، ضمن آن كـه ايـن سـاختار در اسـتان در  استان و كل كشور با

، اهميـت نسـبي رشـته 1383طول دوره مورد بررسي تغييـر نيافتـه اسـت. در سـال 

آنها، بـه ترتيـب مربـوط بـه  پايه ارزش افزوده ايجاد شده در فعاليتهاي اين بخش بر

، خدمات تفريحي و فرهنگي و ورزشي، ساير خدمات و خدمات مذهبي و سياسي است

 ضمن آن اين رتبه بندي اهميت در كل كشور نيز به همين صورت است.

ناخالص داخلي استان در كل كشور، بخش ساير خـدمات  با توجه به سهم نسبي توليد -

بخـش هـاي اقتصـادي پايـه اسـتان قابـل  در ،شخصـي و خـانگي ،عمومي و اجتماعي

بندي است، ضمن آن كه رشته فعاليتهاي خدمات تفريحي و فرهنگي و ورزشي و طبقه

ساير خدمات جزء فعاليتهاي اقتصادي پايه و رشته فعاليت خدمات مذهبي و سياسـي 

 .جزء فعاليتهاي اقتصادي تبعي استان محسوب مي شوند

 
بخش سايرخدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي  در استان اردبيل و رشته فعاليتهاي روند تحول ارزش افزوده (:1-23ل)جدو

 درصد(–ريال  )ميليارد                                                                           1737تا  1731جايگاه نسبي آن در كشور در سالهاي 

 فعاليت اقتصاديرشته خش و ب
 استان اردبيل كل كشور

سهم نسبي استان 

 دركشور

1731 1737 1731 1737 1731 1737 

 13/0 03/1 15312 1/6301 2/1503056 3/676126 كل

 70/1 31/1 1/251 3/117 2/11211 1/6637 بخش ساير خدمات عمومي، اجتماعي ، شخصي وخانگي 

 75/1 66/1 6/161 2/62 6/11172 5/7373 يخدمات تفريحي، فرهنگي و ورزش -

 63/0 53/0 13 0/3 5/2532 1/1205 خدمات مذهبي و سياسي -

 51/1 53/2 7/31 3/55 2/5316 5/1370 ساير خدمات  -

 مركز آمار ايران -1737و 1731ماخذ:حسابهاي ملي، حسابهاي منطقه اي) حساب توليد استانهاي كشور( در سا لهاي 

 



  

فعاليتي بخش  بهداشت و مددكاري اجتماعي و جايگاه نسبي آن در نظام اقتصادي استان رشته د تحول ساختار (: رون1-21جدول)

 رصد()د                                                                                                                               1737و 1731اردبيل وكشوردرسالهاي 

 فعاليت اقتصاديو رشته بخش 
 استان اردبيل كل كشور

1731 1737 1731 1737 

 00/100 00/100 00/100 00/100 كل

 61/1 63/1 23/1 05/1 بخش ساير خدمات عمومي، اجتماعي ، شخصي وخانگي 

 01/1 11/0 31/0 51/0 خدمات تفريحي، فرهنگي و ورزشي -

 11/0 10/0 16/0 11/0 خدمات مذهبي و سياسي -

 53/0 66/0 72/0 23/0 ساير خدمات  -

 همان منبع ماخذ: 

 

 

 : ضريب مكاني توليد خالص بخشها و رشته فعاليتهاي اقتصادي 16-2-1-1

هم نسـبي سـضريب مكاني توليد خالص بخشها و رشته فعاليتهاي اقتصـادي )نسـبت  

نسبي متنـاظر آن در  ارزش افزوده هر بخش يا رشته فعاليت اقتصادي در استان اردبيل به سهم

كل كشور( ابزاري است كه برپايه آن بخشها و رشته فعاليتهاي اقتصادي پايه در نظام اقتصـادي 

 تبعـياستان )اگر اندازه ضريب مكاني بزرگتر از يك باشد( و بخشها و رشته فعاليتهاي اقتصادي 

 ا مي توان شناخت.در اين نظام اقتصادي )اگر اندازه ضريب مكاني آن كوچكتر از يك باشد( ر

 1383و  1379برپايه ساختار بخشي و رشته فعاليتي نظام اقتصادي استان در سالهاي  

نظـام  تبعـيو مقايسه آن با ساختار متناظر خود در كل كشور، بخشها و رشته فعاليتهاي پايـه و 

( 1-32اقتصادي استان و تغيير و تحول آنها در طـول ايـن دوره زمـاني مشـخص و در جـدول )

اشاره شده و براي جلـوگيري از  1383آورده شده است كه در بند قبل به مصاديق آن در سال 

 طول كالم از تشريح بيشتر آن خودداري مي شود. 

 



  

 1737و  1731ه فعاليتهاي نظام اقتصادي استان اردبيل در سالهاي شت(: اندازه ضريب مكاني توليد خالص بخش ها و ر1-70جدول )

 1737 1731 شرح فعاليت

 00/1 00/1 توليد ناخالص داخلي

  00/7 56/2 بخش كشاورزي، شكار و جنگلداري 

 51/2 72/2 زراعت و باغداري  -

 73/5 11/2 دامداري، مرغداري، پرورش كرم ابريشم، زنبور عسل و شكار  -

 30/0 65/0 جنگلداري  -

  73/0 13/0 بخش ماهيگيري 

  01/0 01/0 بخش معدن 

 * * ي نفت خام و گاز طبيع -

 75/0 21/0 ساير معادن  -

  62/0 62/0 بخش صنعت 

 50/1 50/1 ساخت محصوالت غذايي و انواع آشاميدنيها  -

 0 0 ساخت محصوالت از توتون و تنباكو  -

 37/0 31/0 ساخت منسوجات  -

 35/0 61/0 ساخت پوشاك، عمل آوري و رنگ كردن خز -

 22/0 31/2 دباغي و پرداخت چرم و ساير محصوالت چرمي  -

 73/2 61/1 ساخت چوب و محصوالت چوبي  -

 03/0 01/0 ساخت كاغذ و محصوالت كاغذي  -

 73/0 50/0 انتشار، چاپ و تكثير رسانه هاي ضبط شده  -

 01/0 0 ساخت كك، فرآورده هاي حاصل از تصفيه نفت و سوخت هاي هسته اي  -

 02/0 07/0 ساخت مواد شيميايي و محصوالت شيميايي  -

 55/6 66/7 از الستيك و پالستيك  ساخت محصوالت -

 51/1 21/1 ساخت ساير محصوالت كاني غيرفلزي -

 02/0 01/0 ساخت فلزات اساسي  -

 73/0 50/0 جز ماشين آالت و تجهيزات ه ساخت محصوالت فلزي فابريكي ب -

 71/0 23/0 ساخت ماشين آالت و تجهيزات طبقه نشده در جاي ديگر  -

 0 0 داري و محاسباتي دفتري، حسابساخت ماشين آالت  -

 22/0 21/0 ساخت ماشين آالت و دستگاههاي برقي طبقه بندي نشده در جاي ديگر  -

 0 0 ساخت راديو و تلويزيون، دستگاهها و وسايل ارتباطي  -

 35/0 53/1 ساخت ابزار پزشكي، ابزار اپتيكي، ابزار دقيق و انواع ساخت  -

 03/0 02/0 لر ساخت وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم تري -

 75/0 12/0 ساخت ساير تجهيزات حمل و نقل  -

 65/0 55/0 ساخت مبلمان و مصنوعات طبقه بندي نشده در جاي ديگر  -

 0 0 بازيافت  -

  75/0 51/0 بخش تامين برق، گاز و آب 

 11/0 03/0 برق  -

 72/0 50/0 توزيع گاز طبيعي  -

 21/1 55/1 آب  -

  25/1 01/1 بخش ساختمان 

 33/0 53/0 هاي مسكوني ساختمان -

 55/1 50/1 ساير ساختمانها  -

  77/1 52/1 بخش عمده فروشي، خرده فروشي و تعمير وسايل نقليه و كاالها 

  16/1 16/1 بخش هتل و رستوران 

 63/1 53/0 هتل و خوابگاه  -

 0/2 20/2 رستوران  -



  

 1737و  1731عاليتهاي نظام اقتصادي استان اردبيل در سالهاي ته فش(: اندازه ضريب مكاني توليد خالص بخش ها و ر1-70جدول )ادامه 

 1737 1731 شرح فعاليت

  22/1 13/1 بخش حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات 

 0 0 راه آهن -

 65/1 51/1 حمل و نقل جاده اي  -

 0 0 حمل و نقل لوله اي  -

 0 0 حمل و نقل آبي  -

 50/0 77/0 حمل و نقل هوايي  -

 55/0 56/0  خدمات پشتيباني -

 15/0 61/0 پست و مخابرات  -

  51/0 55/0 مالي  واسطه گري هايبخش 

 60/0 53/0 بانك  -

 01/0 01/0 مالي و فعاليتهاي جنبي آنها  واسطه گري هايساير  -

 76/0 67/0 بيمه  -

  31/0 37/0 بخش مستغالت، اجاره و فعاليتهاي كسب و كار 

 33/0 36/0 خدمات واحدهاي مسكوني شخصي  -

 50/0 76/0 خدمات واحدهاي مسكوني اجاري  -

 13/1 11/0 خدمات واحدهاي غيرمسكوني  -

 50/1 00/1 خدمات دالالن مستغالت  -

 65/0 75/0 كرايه و خدمات كسب و كار  -

  15/1 07/1 بخش اداره امور عمومي، دفاع و تامين اجتماعي 

 70/1 11/1 امور عمومي  -

 35/0 30/0 خدمات شهري  -

 16/0 33/0  امور دفاعي -

 63/1 55/1 امور انتظامي  -

 27/1 12/1 تامين اجتماعي اجباري  -

  35/1 55/1 بخش آموزش 

 55/2 00/2 آموزش ابتدايي دولتي  -

 77/1 77/1 آموزش ابتدايي خصوصي  -

 13/1 63/1 آموزش متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه اي دولتي  -

 13/1 22/1 اي خصوصي آموزش متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه  -

 32/0 65/0 آموزش عالي دولتي  -

 25/1 10/1 آموزش عالي خصوصي  -

 12/1 36/1 آموزش بزرگساالن دولتي  -

 32/0 67/0 آموزش بزرگساالن خصوصي  -

  11/1 25/1 بخش بهداشت و مددكاري اجتماعي 

 63/1 65/1 بهداشت و درمان دولتي  -

 33/0 17/0 بهداشت و درمان خصوصي  -

 25/2 60/2 مپزشكي دا -

 11/1 51/1 مددكاري اجتماعي  -

  77/1 51/1 بخش ساير فعاليتهاي خدمات عمومي، اجتماعي و شخصي 

 73/1 55/1 تفريحي، فرهنگي و ورزشي  -

 61/0 57/0 مذهبي و سياسي  -

 50/1 55/2 ساير خدمات  -
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 درآمدهاي استان: 2-1

 

ن ، اين درآمدها به دو دسـته درآمـدهاي در كلي ترين تقسيم بندي  درآمدهاي استا 

عمومي و درآمدهاي اختصاصي تقسيم مي شوند. تفاوت اصلي اين دو نـوع درآمـد در چگـونگي 

هزينه كرد آن است.  در چارچوب نظام بودجه ريـزي كشـور، تمـام يـا بخشـي از درآمـدهاي 

شود( آنان ايجاد مي اختصاصي دستگاههاي اجرايي )كه عمدتا  از محل فروش كاال و ارايه خدمات

به صورت اعتبار هزينه به همان دستگاه اجرايي تخصيص داده مي شود، در حالي كه درآمدهاي 

عمومي به صورت يك كاسه و بدون توجه به دستگاه اجرايي وصول كننده آن به رديفهاي بودجه 

مي شود كـه  بر اين معلوم و دستگاههاي اجرايي ايربط اين ردي  ها تخصيص داده مي شود. بنا

درآمدهاي اختصاصي موردي بوده و اسـتثنا بـر اصـل اسـت و لـذا سـهم نسـبي آنهـا در كـل 

 درآمدهاي استان نيز به مراتب كمتر ازآن براي درآمدهاي عمومي است.

درآمـدهاي دهاي عمومي شامل درآمـدهاي ماليـاتي ،دراين نظام بودجه ريزي، درآم 

مدهاي حاصل از خدمات و فـروش كـاال، درآمـدهاي درآ حاصل از انحصارات و مالكيت دولت،

حاصل از جرايم و خسارات، كمكهاي اجتماعي، كمكهاي بالعوض، درآمدهاي حاصل از حق بيمه 

سرمايه اي )مانند فروش و واگذاري مالكيت  ي هايدرآمدهاي حاصل از واگذاري دارايو متفرقه ،

و... بـه بخـش غيردولتـي( و درآمـدهاي  التساختمانها، تاسيسات و تجهيزات، ماشـين آاراضي،

استفاده از  حسـاب هاي مالي) مانند فروش اوراق قرضه و مشاركت( ، حاصل از واگذاري دارايي

هريك از اين درآمدها  استفاده از تسهيالت خارجي و....( مي باشد. به همين ترتيب،اخيره ارزي،

لياتي  به درآمدهاي حاصل از ماليات بر به اجزايي تفكيك مي شوند و از آن جمله، درآمدهاي ما

شركتها، ماليات بر درآمد، ماليات بر ثروت، ماليات بر واردات ، ماليـات بـر مصـرف و فـروش 

بسته به مورد، بـه اقالمـي ريزتـر  تفكيك مي شود، ضمن آن كه هريك از اين اقالم مالياتي نيز،

 تقسيم مي شوند.

ماليـاتي بـه موديـان ماليـاتي، درآمـدهاي از منظر اقتصادي و شفافيت شدت اصابت  

مالياتي را به دو دسته مالياتهاي مستقيم و مالياتهاي غيرمسـتقيم تقسـيم مـي كننـد. در انطبـاق 

الگوي تفكيك انواع مالياتها در نظام بودجه ريزي كشور با ايـن تقسـيم بنـدي دو گانـه مالياتهـا 

و مصـرف كاالهـا در گـروه مالياتهـاي  توان گفت كه ماليات بر واردات و ماليات بر فـروشمي

ساير اقالم مالياتي) شامل ماليات بردرآمد، ماليات بر ثروت و ماليات بر شـركتها(  غيرمستقيم و

 در  گروه مالياتهاي مستقيم قرار مي گيرند.

در فرآيند بودجه ريزي فصل  منابع بودجه، ابتدا هريك از اقالم درآمدها برآورد شده  

ود. اقالم مصوب درآمدهاي مبناي اقـدامات دسـتگاههاي اجرايـي بـراي سپس مصوب مي ش و



  

برابر يا بيشتر از مبـالم  تحقق وصول آنها مي شود. نتيجه اين اقدامات )عملكرد( مي تواند كمتر،

مصوب باشد. مقايسه مبالم مصوب و عملكرد نشان دهنده ميزان تحقق پذيري نسبي درآمدهاي 

 مصوب مي باشد. 

دربندهاي زير به بررسي و  تحليل درآمـدهاي اسـتان و  ،اين توضيحاتدر چارچوب  

  1382سهم نسبي هريك از منابع درآمدي در ايجاد آنها و... در دوره پنجساله گذشته )سـالهاي 

 ه مي شود.ت( پرداخ 1381لغايت 

 

 1درآمدهاي عمومي :1-2-1

 

دهاي عمـومي ، كل مبلـم مصـوب درآمـ1381دسترس، در سال  برپايه اطالعات در 

ميليـون ريـال  332127ميليون ريـال اسـت كـه عملكـرد متنـاظر آن  279791استان بالم بر 

باشد. به اين ترتيب، عملكرد درآمدهاي عمومي استان بيشتر از مبلـم مصـوب آنهـا بـوده و مي

 درصد است. 119ضريب تحقق پذيري اين درآمدها در سال مورد بررسي 

ميليـون ريـال  282151رآمدهاي عمومي استان، مبلـم در اين سال، از كل عملكرد د 

درصد( از محل درآمدهاي 5/2ميليون ريال ) 1595درصد( از محل درآمدهاي مالياتي ،  3/81)

از محل درآمـدهاي درصد( 7/13ميليون ريال )  15118حاصل از انحصارات و مالكيت دولت ، 

از محل درآمدهاي حاصل از درصد( 5/1ميليون ريال ) 1938حاصل از خدمات و فروش كاال و 

حق بيمه و متصرفه به دست آمده است. به اين ترتيب مالحظه مي شـود، درآمـدهاي ماليـاتي 

برابر مجمـوع  5مهمترين منبع تامين درآمدهاي عمومي استان بوده و اهميت نسبي آن بيش از 

ي حاصل از خدمات و درآمدها و پس از آن، مي باشداهميت نسبي ساير انواع درآمدهاي استان 

فروش كاال در قياس با ساير منابع درآمدهاي عمومي استان از اهميت نسبي بيشتري برخـوردار 

 است.

ايـن سـال  مقايسه مبالم مصوب و عملكرد انواع منابع درآمـدهاي عمـومي اسـتان در 

درصد ، درآمدهاي حاصل از  3/122نشان مي دهد كه ضريب تحقق پذيري درآمدهاي مالياتي 

 111درصد، درآمدهاي حاصل از خدمات و فـروش كاالهـا ،  8/77انحصارات و مالكيت دولت 

بجـز  درصد اسـت. بـه ايـن ترتيـب، 8/128درصد و درآمدهاي حاصل از حق بيمه و متصرفه 

                                                 
 شرح خدمات، با توجه به توضيحات ارائه شـده ، جزيـي از درآمـدهاي 3-2-5-3-1و  2-2-5-3-1بندهاي 

 عمومي استان كه در همين بند مورد توجه قرار مي گيرند.



  

درآمدهاي حاصل از انحصارات و مالكيت دولت كه مبلـم عملكـرد آن كمتـر از مبلـم مصـوب 

 درآمدهاي عمومي استان بيشتر از مبلم مصوب آنها مي باشد. است، مبلم عملكرد ساير منابع

كـه  تفكيك درآمدهاي مالياتي استان به منابع اصلي ايجاد كننده آن نشان مـي دهـد 

درصـد(  7/18ميليون ريال ) 52381از كل عملكرد درآمدهاي مالياتي استان، مبلم  دراين سال،

از محـل ماليـات بـر درآمـد،  درصد( 1/19) ميليون ريال 138972از محل ماليات بر شركتها، 

ميليـــون  73921از محـــل ماليـــات بـــر ثـــروت و  درصـــد( 1/5ميليـــون ريـــال ) 15199

از محل ماليات بر مصرف و فروش كاالها تامين شـده اسـت. مقايسـه مبـالم  درصد(3/21ريال)

درصـد  3/97عملكرد انواع درآمدهاي مالياتي با مبلم مصوب آنها مبين ضريب تحقـق پـذيري 

درصـد بـراي ماليـات بـر  3/91درصد براي ماليات بر درآمد، 1/125براي ماليات بر شركتها، 

 درصد براي ماليات بر مصرف و فروش كاالها است. 2/113ثروت، 

به همين ترتيب در تفكيكي ديگر ديده مي شود، از كل عملكـرد درآمـدهاي ماليـاتي  

ميليون   73921رصد( از محل مالياتهاي مستقيم و د 7/73ميليون ريال ) 221555استان ، مبلم 

برابر بودن مالياتهـاي  3درصد( از محل مالياتهاي غيرمستقيم تامين است كه مبين  3/21ريال )

مستقيم در قياس با مالياتهاي غيرمستقيم درتامين درآمدهاي عمومي استان مي باشد. مي تـوان 

درصـد و مالياتهـاي  7/113ياتهـاي مسـتقيم نشان داد كه دراين سال، ضريب تحقق پذيري مال

 درصد مي باشد. 2/113غيرمستقيم 

مقايسه ساختار عملكرد منابع درآمدهاي عمومي استان در دوره پنجسـاله مـورد نظـر  

 دهد:نشان مي

در مجموع، داراي روندي سهم نسبي درآمدهاي مالياتي درايجاد درآمدهاي عمومي استان،)ال (:

 1381درصـد درسـال 3/81به  1382درصد در سال 7/71ه آن از صعودي است و انداز

 افزايش يافته است.

) ب (: سهم نسبي مالياتهاي مستقيم در ايجاد درآمدهاي عمـومي اسـتان داراي رونـدي نزولـي 

 1/12و  1382درصـد در سـال  8/58به حـدود  1382درصد در سال  3/71از  است و

اهميـت نسـبي درآمـدهاي حاصـل از ابـل ،تنزل يافته اسـت. در مق 1381درصد درسال 

ايجاد درآمدهاي عمومي استان داراي رونـدي صـعودي بـوده و  مستقيم در مالياتهاي غير

درصد مـي  2/22درصد و 7/11درصد،  1/2اين سه مقطع زماني به ترتيب  آن در اندازه

رونـد  باشد. به همين ترتيب مي توان نشان داد كه در دوره زمـاني پنجسـاله مـورد نظـر،

عمومي تغييرات سهم نسبي درآمدهاي حاصل از مالياتهاي غيرمستقيم در كل درآمدهاي 

مالياتي استان صعودي بوده و روند عمومي متناظر آن براي درآمدهاي حاصل از مالياتهاي 

انـدازه سـهم نسـبي عملكـرد  ،1381و  1382، 1382مستقيم نزولي اسـت . در سـالهاي 



  

تهاي غيرمستقيم در كل عملكرد درآمدهاي مالياتي اسـتان بـه درآمدهاي  حاصل از ماليا

درصد بوده و در مقابل براي مالياتهاي مسـتقيم  1/21درصد و  2/22درصد،  5/2ترتيب 

درصد مي باشد كه حاكي از افزايش قابـل  1/73درصد و  8/87درصد،   5/99به ترتيب 

 اتي استان است.مالحظه جايگاه منابع مالياتهاي غيرمستقيم در نظام مالي

) پ (: در اين دوره زماني، ساختار منابع درآمدهاي مالياتي اسـتان تغييـر كـرده و سـهم نسـبي 

درصـد بـه 13درآمدهاي حاصل از ماليات بر شركتها در كل درآمدهاي مالياتي استان از 

درصد افزايش يافته است. اندازه متناظر اين سهم نسبي براي درآمدهاي حاصـل از  8/15

 1/1درصـد بـه 8ماليات بر ثروت از  درصد و8/11درصد به  3/55ات بر درآمد از مالي

 درصد تنزل يافته است.

) ت (: افزايش سهم نسبي درآمدهاي مالياتي در ساختار منابع درآمدهاي عمومي استان متناظر 

درآمدهاي حاصل از ساير منابع درآمدهاي عمومي استان اسـت كـه با كاهش سهم نسبي 

درصـد  7/15بـه حـدود  1382درصـد در سـال  3/23جموع سهم نسبي آنها از اندازه م

تنزل يافته است. اين تنـزل برآينـد كـاهش نسـبي درآمـدهاي حاصـل از  1381درسال 

ــه  1/21خــدمات و فــروش كاالهــا در ايجــاد درآمــدهاي عمــومي اســتان از  درصــد ب

درصــد بــه  9/2درصــد و درآمــدهاي حاصــل از انحصــارات و مالكيــت دولــت از 7/13

 درصد به 3/1درصد و افزايش سهم نسبي درآمدهاي حاصل از حق بيمه و متفرقه از 5/2

 درصد مي باشد.5/1

ايـن دوره زمـاني متفـاوت  درآمدهاي عمومي اسـتان در) ث (: شدت نسبي تحقق پذيري انواع 

براي كل درآمدهاي عمـومي اسـتان  1381و  1382، 1382بوده و اندازه آن در سالهاي 

درصــد، 8/132درآمــدهاي ماليــاتي  درصــد، 1/121درصــد و  7/132درصــد،  9/118

درصـد و  8/113درصـد،  7/113مالياتهاي غيرمستقيم درصد،  8/132 درصد و 1/138

براي  درصد و 2/113درصد و  9/115درصد، 8/11درصد ، مالياتهاي غيرمستقيم 2/131

درصـد اسـت. 9/111رصد و د 1/11درصد ،  3/98ساير منابع درآمدهاي عمومي استان 

اين ارقام حاكي از آن است كه در غالب موارد، ضريب تحقق پذيري درآمدهاي بيشتر از 

در برخي موارد نيز كمتر از واحـد اسـت. بـه بيـان ديگـر، در غالـب مـوارد،  بوده و واحد

 درآمدهاي تحقق يافته بيشتر از درآمدهاي مصوب است.

درآمدهاي عمومي در استان طي دوره پنجساله ( به بررسي روند تحول 1-31جداول ) 

 اختصاص دارد. 1381-1382

 



  

 درآمدهاي اختصاصي: 2-2-1

 

درآمدهاي اختصاصي بخش كوچكي از درآمدهاي استان اسـت كـه عمـدتا  از محـل  

ارائه خدمات توسط برخي از دستگاههاي اجـراي اسـتان جمـع آوري شـده و از  فروش كاالها و

در  جازه خروج آن به همان دستگاه اجرايي واگـذار مـي شـود. ايـن حـق،طريق بودجه استاني، ا

گـذار بـراي تعـدادي معـدود از دسـتگاههاي اجرايـي بـه  چارچوب اهدافي خاص، توسط قانون

اداره  در دوره زمـاني مـوردنظر، بسـته بـه مـورد،رسميت شناخته مي شود كه دراستان اردبيل ،

، سازمان منابع طبيعـي، سـازمان مـديريت و برنامـه آموزش و پرورش، سازمان جهاد كشاورزي

 سازمان بهزيستي بوده اند. ريزي و

، مبلـم  1381تا  1382بر پايه اطالعات در دسترس در سالهاي متوالي دوره پنجساله  

ميليارد  1/7ميليارد ريال،  7/17ميليارد ريال،  8/22كل درآمدهاي اختصاصي استان به ترتيب 

 1/12درصد، 8/15ميليارد ريال است. اين درآمدها به ترتيب   9/11ريال و ميليارد  3/1ريال، 

درصد كل درآمدهاي استان است. اين ارقام نشان دهنده  2/5درصد و  1/3درصد،  2/1درصد، 

عمـومي  اهميت نسبي كم درآمدهاي اختصاصي در كل درآمدهاي اسـتان از يـك سـو و رونـد

 ني مورد نظراست.دوره زما كاهش همين اهميت نسبي كم در

ــاي شــماره)1-32درجــدول )  ــي )1-1( و نموداره ــك از 1-7( ال ( ســهم نســبي هري

 درآمدهاي عمومي و اختصاصي مورد بررسي قرار گرفته است.

 



  

 (ريال  )ميليون                             1735تا  1730روند تحول درآمدهاي عمومي و ضريب تحقق پذيري آنها در استان اردبيل در دوره پنجساله (:   1-71جدول) 

 ، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبيل1735ماخذ: سالنامه آماري استان اردبيل ، سال 

 

 )ميليون ريال(                                                                                                1735تا1730صي در كل درآمدهاي استان اردبيل دردوره پنجساله سهم نسبي برآورد درآمدهاي عمومي و درآمدهاي اختصا(:1-72جدول)

 1730 1731 1732 1737 1735 شرح

 درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ

 100 172022 100 166135 100 131356 100 207510 100 726015 رآمدهاي استانكل د    

 2/35 111133 5/31 151250 3/15 165626 1/16 113217 3/15 701203 درآمدهاي عمومي

 3/15 20355 6/10 13375 2/5 3120 1/7 6233 2/5 16333 درآمدهاي ا ختصاصي

 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور -، مصوب مجلس شوراي اسالمي1735تا  1730ماخذ: پيوست استاني قانون بودجه سالهاي 

 ضريب تحقق پذيري مصوب عملكرد شرح

1735 1732 1730 1735 1732 1730 1735 1732 1730 

 درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ

 1/113 3/170 5/121 100 111133 100 156201 100 231316 100 175003 100 205011 100 772603 كل

 3/170 5/173 3/170 2/31 31125 7/31 111712 7/37 277115 3/36 107510 5/35 155036 7/35 230556 درآمدهاي مالياتي

 5/152 1/152 7/120 7/10 11500 7/11 13660 2/11 57356 17 13525 2/17 23001 3/15 52735 ماليات برشركتها -

 1/170 6/107 1/125 7/51 53075 3/53 36000 3/71 111011 7/55 35635 6/73 33376 3/51 173132 ماليات بردرآمد -

 6/152 1/120 7/11 5/6 3050 5/3 11371 6 16655 3 10353 1/6 15133 6/5 15111 ماليات برثروت -

 - - - - 0 - 0 - 0 - 0 3/5 1551 - 0 ماليات بر واردات -

 3/15 1/515 2/157 2/7 7551 3/7 5121 5/13 51515 5/0 525 1/12 25627 2/22 37101 ماليات بر فروش -

 3/51 7/113 3/33 1/2 2711 3/0 1150 3/0 2050 1/0 1113 3/0 1751 5/0 1515 درآمدهاي حاصل از انحصارات و مالكيت دولت

 1/101 5/117 115 5/27 26155 26 50612 7/15 50017 1/21 23523 6/22 56131 3/17 55613 درآمدهاي حاصل از خدمات و فروش كاال

 3/51 7/31 3/103 2/7 7516 2 7055 6/1 5573 7/1 1312 2/1 2535 5/1 5173 درآمدهاي حاصل از حق بيمه و متفرقه
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 : هزينه و درآمد خانوارها7-1

 

هزينه خانوار ها و الگوي توزيع آن بين هزينه هـاي مصـرفي گونـاگون و نيـز درآمـد  

رفـاه مـادي  خانوارها و سهم نسبي منابع مختل  درآمدي در ايجاد آن عواملي هستند كه سطح

دهد. استان را نشان مي و خدمات و... در اندازه بازار مصرف كاالها ،خانوارها و عوامل موثر برآن

اين بند، با استفاده از نتايج طرح آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شـهري و روسـتايي  در

مـد خانوارهـاي تصويري از ويژگيهـاي سـاختار هزينـه و درآ 1381مركز آمار ايران براي سال 

استان در قياس با ساختار متناظر آن در كل كشور به تفكيك جامعـه شـهري و روسـتايي ارائـه 

 شود.مي

 

 مصرف و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي :1-7-1

 

 توليد ناخالص داخلي هر جامعه را از سه منظر مي توان مورد بررسي و تحليل قرارداد: 

 

 )الف(: از منظر توليد 

ارزش افزوده( كاالهـا و د ناخالص داخلي جامعه برابر با حاصل جمع توليد خالص)تولي 

 خدمات در بخشها و رشته فعاليتهاي اقتصادي است.

 

 ) ب (: از منظر هزينه

الها و خدمات توليد توليد ناخالص داخلي جامعه برابر با حاصل جمع مصارف نهايي كا 

يي دولـت، تشـكيل سـرمايه ناخـالص، خـالص شده )شامل مصرف نهايي خانوارها، مصـرف نهـا

 ( است.  صادرات و واردات

 

 ) پ (: از منظر دررمد

توليد ناخالص داخلي جامعه برابر با حاصل جمع درآمد پرداختي به عوامل توليد مورد  

كاركنـان، اجـاره زمـين، بهـره  شامل جبران خـدمات استفاده در فرايند توليد كاالها و خدمات )

 ( است.  د عملياتي كارفرمامازا  ،سرمايه

در اين بند از مطالعات اقتصاد كالن استان به بررسي و تحليل مصرف نهايي خانوارهـا  

( بـه تفكيـك جامعـه شـهري و  به مثابه مبلم تامين مالي هزينه ها و درآمد قابل تصرف آنها )

 روستايي استان پرداخته مي شود. 



  

 ستان : هزينه )مصرف( خانوارهاي شهري ا1-1-7-1

متوسـط هزينـه  ( 1-33 موجود و اطالعات ارايـه شـده در جـدول )برپايه آمارهاي  

تومان است. با توجه به اين كه متوسط هزينه   522912ماهانه يك خانوار شهري استان بالم بر 

تومان است. لذا متوسط هزينه كل هـر  193181ماهانه يك خانوار شهري در كل كشور برابر با

درصد بيشتر از هزينه متناظر آن در كـل جامعـه شـهري كشـور  1ستان حدود خانوار شهري ا

 است.

متوسط هزينه ماهانـه يـك  يك مقايسه تطبيقي بين استاني نيز مي توان نشان داد، در 

) شامل اسـتانهاي ايـالم،  استان كشور 1خانوار شهري استان كمتر از متوسط مبلم متناظر آن در

ساير استانهاي كشور مـي باشـد.  ران و هرمزگان(  و بيشتر از آن درتهران، فارس، قزوين، مازند

گفتني است ، دامنه تغييرات متوسط هزينه ماهانه هر خـانوار شـهري در اسـتانهاي كشـور بـين 

تومان در اسـتان خراسـان شـمالي  312232تومان در استان تهران و حداقل  122182حداكثر 

 باشد.مي

 318971هزينه ماهانه يك خانوار شهري اسـتان حـدود از كل  در سال مورد بررسي، 

 1/29تومـان ) 153911درصد( براي هزينه هاي كاالها و خدمات غيرخـوراكي و  1/72تومان )

در  دخانيات به مصرف مي رسـد. در همـين سـال، براي هزينه خوراكيها و آشاميدنيها و درصد(

درصد  1/21و هزينه هاي خوراكي  درصد 9/75كل كشور ، سهم نسبي هزينه هاي غيرخوراكي 

خانوارهاي شهري استان در قياس با اين خانوارها در باشد. به اين ترتيب مالحظه مي شود كه مي

گـروه كل كشور، به طور نسبي ، سهم بيشـتري از هزينـه هـاي ماهانـه خـود را صـرف هزينـه 

ننـد. از نظـر قـدر بخش كوچكتري ازآن را براي مصرف غيرخوراكيها هزينـه مـي ك خوراكيها و

مطلق مبلم هزينه ها نيز مي توان نشان دادكه متوسط هزينه ماهانه يك خـانوار شـهري اسـتان 

و براي غيرخوراكيها  تومان( 118781براي خوراكيها بيشتر از متوسط متناظر آن در كل كشور )

ه ماهانه هـر است. به اين ترتيب ، هزين تومان ( 371922كمتر از متوسط متناظر آن در كشور )

درصـد  1/29خانوار شهري استان در قياس با متوسط يك خانوار شهري كشور براي خوراكيهـا 

 درصد كمتر است. 1/1بيشتر و براي  غيرخوراكيها 

نشان مي دهدكه متوسط هزينه ماهانـه يـك خـانوار  همچنين يك مقايسه بين استاني 

آن  )ايالم( و براي غيرخوراكيها كمتـر از يك استان شهري استان براي خوراكيها كمتر از آن در

آنهـا در  ) اصفهان ، ايالم، تهران، فارس، قزوين، مازندران، هرمزگان( و بيشـتر از در هفت استان

 ساير استانهاي كشور مي باشد.

ساختار تفصيلي هزينه يك خانوار شهري استان و مقايسه آن با همـين سـاختار بـراي  

 مي دهد: يك خانوار شهري در كشور نشان



  

صـرف هزينـه هـاي شـهري اسـتان هـاي يـك خـانوار  سهم نسبي بيشتري از هزينه -

برابـر  1/2شود. هزينه هاي غيرخوراكي يك خانوار شهري اسـتان غيرخوراكي آن مي

هزينه هاي خوراكي آن خانوار است. ضمن آن كه اندازه اين ضريب در كل كشور در 

 برابر است. 2/3حدود 

ه هاي يك خانوار شهري استان صرف هزينـه هـاي مسـكن او هزين بيشترين بخش از -

درصـد از كـل  2/17هـزار تومـان در مـاه ( بـه تنهـايي  92شود. اين هزينه ها )مي

شدت نسـبي هزينـه مسـكن در  كه از هاي خانوار را به خود اختصاص مي دهدهزينه

 مـي تـواندرصد ( كمتـر اسـت.  9/27)هزينه هاي يك خانوار شهري در كل كشور 

مبلـم  3/2استان كمتـر از  نشان داد كه مبلم هزينه هاي مسكن يك خانوار شهري در

متناظر آن در كل جامعه شـهري كشـور اسـت. هزينـه مسـكن در سـبد هزينـه اي 

 خانوارهاي شهري ، هم در استان و هم دركل كشور، در مرتبه اول اهميت قرار دارد.

امل هزينه لوازم و خدمات زينتـي و پس از مسكن ، هزينه كاالها و خدمات متفرقه )ش -

آرايشي ، هزينه هاي مسافرتي و اقامتي، هزينه هاي مالي و حقـوقي و مـذهبي و...( بـا 

درصد كـل هزينـه هـاي يـك خـانوار  5/12ماه ، حدود   هزار تومان در 2/15مبلم 

شهري استان را به خود اختصاص داده و در مرتبـه دوم اهميـت قـرار دارد. اهميـت 

ن گروه از هزينه ها در سبد هزينه اي خانوارهاي شهري استان بيشتر از سـهم نسبي اي

درصد( مي باشـد  3/9نسبي متناظر آن در سبد هزينه هاي خانوارهاي شهري كشور )

درصد بيشـتر از متوسـط  12و از نظر قدر مطلق، مبلم اين هزينه ها در استان حدود 

ها در سبد هزينه اين گروه از هزينه مبلم متناظر آن در كل جامعه شهري كشور است،

 خانوارهاي شهري كشور در مرتبه سوم اهميت قرار دارد.

هزينه هاي صرف شده براي اثاثيه و لوازم و ملزومات و خـدمات خـانگي توسـط هـر  -

درصـد كـل  3/12ماه اسـت كـه  هزار تومان در هر 51خانوار شهري استان بيش از 

 .نظر اهميت نسبي در مرتبه سوم قرار مـي گيـرد هزينه هاي او را تشكيل ميدهد و از

اهميت نسبي اين هزينه ها در هزينه هاي خانوار شهري استان به مراتب بيشتر از آن 

درصد( است و از همين رو، هزينه اي كه  1/5براي يك خانوار شهري در كل كشور )

از  درصـد بيشـتر 95حـدود  هر خانوار شهري استان از اين بابت خرج مـي كنـد در

متوسط متناظر آن در كل جامعه شهري كشور است. اين گروه از هزينه هـا در سـبد 

 هزينه خانوارهاي شهري كشور در مرتبه هفتم اهميت قرار دارد.



  

ماه در سبد هزينـه هـر  هزار تومان در 53و ارتباطات با هزينه اي حدود حمل و نقل  -

هانـه خـانوار را بـه خـود درصد از كـل هزينـه ما 1/12خانوار شهري استان بيش از 

اختصاص داده و در مرتبه چهارم رتبه بندي هزينه هاي خـانوار شـهري اسـتان قـرار 

 گيرد. اين گروه از هزينـه هـا، چـه از نظـر قـدر مطلـق و چـه از نظـر نسـبي، درمي

خانوارهاي شهري استان داراي اهميتي كمتر از آن درخانوارهاي شهري كشـور اسـت 

 1/15انواع هزينه هاي آن قرار دارد. ايـن هزينـه هـا حـدود كه در رتبه دوم اهميت

درصد كل هزينه يك خانوار شهري كشور را تشكيل داده و متوسط مبلم صرف شـده 

درصد بيشتر از مبلم هزينه متناظر آن  13براي آن در هر خانوار شهري كشور حدود 

 در هر خانوار شهري استان است.

تومـان بابـت  هزار 5/18متوسط ، حدود  ، به طورماه يك خانوار شهري استان، در هر -

درصد كل هزينه هاي خانوار است.  3/9پوشاك و كفش اعضاي خود هزينه ميكند كه 

اين گروه از هزينه ها در رده پنجم رتبه بندي سلسله مراتبي انواع هزينه هاي خـانوار 

اك و كفـش شهري استان قرار دارد. متوسط هزينه هر خانوار شهري استان بابت پوش

درصد بيشتر از متوسط متناظر اين هزينه در هر خانوار شهري كشور است   11حدود 

اين نظر  درصد از كل هزينه خود را در اين زمينه خرج مي كند و از  1كه نزديك به 

 .در مرتبه ششم رتبه بندي انواع هزينه هاي آن قرار 

 5/12مـاه حـدود  هري استان در هـرهزينه هاي تهيه انواع گوشت براي هر خانوار ش -

درصد كل هزينه هاي خـانوار را تشـكيل داده و در مرتبـه  7/7هزار تومان است كه 

ششم انواع هزينه هاي خانوار قرار مي گيرد، متوسط هزينه هر خانوار شـهري اسـتان 

درصد بيشتر از متوسط اين هزينه دريك خانوار شهري كشور  35براي گوشت حدود 

درصد از هزينه هـاي خـود را  1/1ن كه هر خانوار شهري كشور حدود است، ضمن آ

بابت گوشت خرج مي كند كه از سهم نسبي اين گروه از هزينـه هـا در سـبد هزينـه 

خانوارهاي شهري استان كمتر است. هزينه تهيه انواع گوشـت، در ميـان سـاير گـروه 

 ارد.هزينه هاي هرخانوار شهري كشور در مرتبه پنجم اهميت قرار د

هـزار تومـان بـراي  9/37مـاه حـدود  هر خانوار شهري استان به طور متوسط در هر -

درصد هزينه هاي او مي باشد. به همين  2/7بهداشت و درمان خود هزينه مي كندكه 

هزار تومان بابـت  12ماه به طور متوسط حدود هر ترتيب، هر خانوار شهري كشور در

درصد كل هزينه خانوار اسـت.   1/8ند كه بهداشت و درمان اعضاي خود هزينه مي ك

بنابراين مالحظه مي شود كه هم قـدرمطلق مبلـم هزينـه و هـم سـهم نسـبي هزينـه 

خانوارهاي شهري استان تا حدي كمتر  در بهداشت و درمان دركل هزينه هاي خانوار



  

از مقادير متناظرشان در خانوارهاي شهري كشور مي باشد. اين گروه از هزينه ها ، در 

 رتبه بندي سلسله مراتبي انواع هزينه هاي خانوار، در استان در رتبه هفتم و  درحاشيه

 رتبه چهارم قرار دارد. شهري كشور در

مـاه بـراي انـواع آرد،  ف شده توسط هر خانوار شهري اسـتان در هـرصرهزينه هاي  -

هـزار تومـان اسـت كـه بـا  7/21رشته، غالت، نان و فرآورده هاي آنها نزديك بـه 

درصد از كل هزينـه هـاي خـانوار بـه خـود، در مرتبـه هشـتم انـواع  1/5ختصاص ا

دسترس حاكي از بيشـتر بـودن مبلـم و  هاي خانوار قرار مي گيرد. اطالعات درهزينه

سهم نسبي اين گروه از هزينه ها در هر خـانوار شـهري اسـتان در قيـاس بـا مقـادير 

است  درصد( 1/1هزار تومان و 22به ترتيب ) خانوار شهري كشور هر متناظرشان در

بنابراين هزينه هاي آرد و رشته و غالت و نان و فرآورده هـاي آنهـا در هـر خـانوار 

درصد بيشتر از مبلم اين هزينه در هر خانوار شـهري كشـور  33شهري استان حدود 

 است كه اين هزينه ها از نظر نسبي، در مرتبه نهم انواع هزينه هاي آن قراردارد.

درصـد از  9/1هـزار تومـان حـدود  5/25ها و سبزيها با هزينه ماهانه بـيش از ميوه  -

هزينه هاي يك خانوار شهري استان و رتبه نهـم انـواع هزينـه هـاي آن را بـه خـود 

 23 و سبزيها در هر خـانوار شـهري اسـتان حـدود اختصاص مي دهد. هزينه ميوه ها

 2/1كـه  استر شهري كشور درصد بيشتر از متوسط هزينه متناظر آن در يك خانوا

 درصد از هزينه هاي خود را براي آن صرف مي كند.

و خدمات آموزشي و  خانوار شهري استان بابت تفريحات و سرگرميها هزينه ماهانه هر -

درصد كل هزينه خـانوار را تشـكيل  9/3هزار تومان است كه  3/22فرهنگي بالم بر 

ر در مرتبه دهم اهميت قرار مي گيرد. هر ميان انواع گروه هزينه هاي خانوا داده و در

درصد بيشـتر از هـر خـانوار شـهري  11خانوار شهري استان ، به طور متوسط حدود 

خـدمات  و بـه تفريحـات و سـرگرميها درصد كل هزينه هاي خـود را 7/3كشور كه 

 آموزشي و  فرهنگي اختصاص مي دهد، هزينه مي كند.

درصد از كل هزينه هاي ماهانه خـود  5/3 با اختصاص حدوداستان هر خانوار شهري  -

هـزار  3/8انواع آشاميدنيها، غذاهاي آماده، دخانيات كه از نظر مبلـم بـالم بـر  رايب

يك خانوار شهري  درصد بيشتر از 51ماه حدود  به طور متوسط در هر شود،تومان مي

هزينـه  درصد 5/2براي اين گونه از مواد خوراكي و  دخاني هزينه مي كند كه كشور 

ماهانه خود را به آنها اختصاص مي دهد. اهميت نسبي اين گروه از هزينه ها درميـان 

در رتبه يازدهم و در كل كشور در رتبه  در استانانواع هزينه هاي يك خانوار شهري 

 دوازدهم مي باشد.



  

هـزار تومـان در  5/13پرندگان با هزينه اي بـالم بـر شير و فرآوردههاي لبني و تخم -

درصد از كل هزينه هر خانوار شهري استان را بـه خـود اختصـاص داده و از  3هرماه 

اين نظر در مرتبه دوازدهم اهميت سبد هزينه اين خانوار قرار مي گيـرد. هزينـه هـر 

خانوار شهري استان بابت استفاده از شير و فرآوردههاي لبني و تخم پرنـدگان حـدود 

رخانوار شهري كشور است كه با تخصيص درصد بيشتر از مبلم اين هزينه ها در ه 17

هزار تومان بـراي  3/3هر ماه حدود  درصد از هزينه هاي خود به اين خوراكيها، 7/2

و فرآورده هاي لبني و تخم پرنـدگان هزينـه مـي كنـد، ايـن گـروه از  استفاده از شير

م ها در رتبه بندي انواع هزينه هاي يك خانوار شهري كشـور در مرتبـه يـازدههزينه

 اهميت قرار دارد.

قهوه و كاكائو در سبد هزينه ماهانه يك  هزينه تهيه قند و شكر و شيريني ها وچاي و  -

دصد كل مبلم ايـن سـبد  3/2هزار تومان است كه  1/12خانوار شهري استان حدود 

درصـد از  8/1هزينه اي است. هر خانوار شهري كشور نيز بـه طـور متوسـط حـدود 

اختصـاص  راكيهـاهزار تومان( به اين گـروه از خو 8/8بالم بر  هزينه ماهانه خود را )

دهد. به اين ترتيب مالحظه مي شود كه هم مبلم هزينه و هم سهم نسبي هزينه اي مي

ها در سبد هزينه اي خانوارهاي شـهري اسـتان بيشـتر از مقـادير ياين گروه از خوراك

 و شـكر وچـاي در ع قندمتناظرشان در كل خانوارهاي شهري كشور است. هزينه انوا

كـل  درصـد بيشـتر از مبـالم هزينـه متناظرشـان در 38خانوارهاي شـهري اسـتان  

خانوارهاي شهري كشور است. در حالي كه ، هم در استان و هم در كشور، اين گروه از 

هزينه ها در مرتبه سيزدهم رتبه بندي سلسله مراتبي انواع هزينه هـاي يـك خـانوار 

 شهري قرار دارند.

در مرتبـه چهـاردهم از  كه از نظر اهميـت نسـبي،)ينه مصرف خشكبار و حبوبات هز -

 درصـد از  1/1 (شانزده گروه هزينه اي خانوارهاي شهري اسـتان و كشـور قـرار دارد

را به خود اختصاص مي دهد، به طور متوسط در هزينه هاي يك خانوار رشدي استان 

ه سهم نسبي اين هزينه ها از كل هزينه هزار تومان است. در حالي ك 5/8هرماه بالم بر

هـزار تومـان  8/5درصد و  مبلم ماهانه اين هزينـه هـا  2/1خانوارهاي شهري كشور 

است. اين ارقام نشان دهنده بيشتر بودن مبلم و سهم نسبي هزينه خشكبار و حبوبـات 

در الگوي هزينه هاي مصرفي خانوارهاي شهري استان نسبت به مبلـم و سـهم نسـبي 

اظر آن در اين الگو براي خانوارهاي شهري كشور است. هزينه  هر خانوار شـهري متن

درصد بيشتر از هزينه متناظر آن براي يك خـانوار  15استان، به طور متوسط، حدود 

 شهري كشور است.



  

ه در و چربـي هـا كـه دو و ساير تركيبات خوراكي و نيز روغن هـا ادويه ها، چاشني ها -

انوارهاي شهري استان را بـه خـود اختصـاص داده انـد، بـه آخر رتبه بندي هزينه خ

درصد از كل هزينه ايـن خانوارهـا را تشـكيل داده و  1/2درصد و  7/2ترتيب حدود 

هزار تومان است. مـي تـوان  1/3تومان و هزار 5/3مبلم ماهانه صرف شده براي آنها 

هزينه خانوارهاي  نشان داد كه هم مبلم و هم سهم نسبي اين دو گروه هزينه در الگوي

شهري كشور بيشتر از آن براي خانوارهاي شهري استان اسـت. برپايـه آمارهـاي در 

دسترس، به طور متوسط ، هر خانوار شهري استان در قياس با هر خـانوار شـهري در 

درصـد و بـراي  9كل كشور، براي ادويه ها و چاشني ها و سـاير تركيبـات خـوراكي 

 تر هزينه مي كند.درصد كم 18چربيها و روغنها 

( به بررسي ساختار هزينـه 1-9( و  )1-8( و نمودارهاي شماره )1-31( و )1-33جداول شماره )

 ماهانه يك خانوار شهري و مقايسه آن با ساير استان هاي كشور اختصاص دارند.



  

 )تومان(                                  1735(: ساختار هزينه ماهانه يك خانوار شهري در استان اردبيل وكل كشور در سال 1-77جدول )

 نوع هزينه

نسبت  استان اردبيل گل كشور

استان به 

 كل كشور
 درصد مبلغ درصد مبلغ

 06/1 00/100 522150 00/100 517636 كل هزينه

 70/1 55/21 157165 06/25 113336 هزينه هاي خوراكي و دخاني 

 77/1 10/5 26652 05/5 11133 هاغالت، نان و فرآورده هاي آنآرد، رشته، -

 75/1 35/3 50510 03/6 70015 گوشت -

 13/1 16/2 15513 63/2 17223 شير و فرآورده هاي آن و تخم پرندگان -

 32/0 65/0 7521 35/0 5153 روغن هاو چربيها -

 27/1 31/5 25556 21/5 20332 ميوه ها و سبزي ها -

 55/1 62/1 3551 13/1 5352 خشكبار و حبوبات -

 73/1 72/2 12155 33/1 3303 قند، شكر، شيريني ها، چاي، قهوه و كاكائو -

 11/0 63/0 7511 33/0 7353 ادويه ها، چاشني ها و ساير تركيبهاي خوراكي -

 51/1 51/7 13231 56/2 12111 نوشابه ها، غذاهاي آماده و دخانيات  -

 13/0 56/30 763136 15/35 735100 هزينه هاي غيرخوراكي 

 65/1 23/1 53505 13/5 21575 و كفش پوشاك -

 65/0 21/13 10001 33/23 173533 مسكن -

 15/1 75/10 55053 60/5 23655 لوازم، اثاث، ملزومات و خدمات خانوار -

 15/0 25/3 73335 10/3 71165 بهداشت و درمان -

 30/0 15/10 57022 73/15 35366 حمل و نقل و ارتباطات -

 11/1 33/7 20233 30/7 13255 آموزشي و فرهنگيتفريحات، سرگرميها و خدمات  -

 52/1 53/12 65251 77/1 56051 كاالهاو خدمات متفرقه  -

 مركز آمار ايران -1735ماخذ: آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري سال



  

 1735هاي كشور در سال تان اردبيل با ساير استانسمقايسه ساختار كلي هزينه ماهانه يك خانوار شهري در ا(:1-75جدول )

 درصد( -)تومان 

 استان

نسبت  سهم نسبي هزينه ها مبلغ هزينه ها

استان به 

 كل كشور
 غيرخوراكيها خوراكيها غيرخوراكيها خوراكيها كل

 1 15/35 06/25 735101 113336 517633 كل كشور

 33/0 71/35 61/25 725513 106223 571325 آذربايجان شرقي

 12/0 56/37 55/26 775311 120665 556555 يآذربايجان غرب

 06/1 56/30 55/21 763133 157156 522151 اردبيل

 15/0 31/36 21/27 761115 101663 530332 اصفهان

 01/1 16/61 35/70 731561 165315 573236 ايالم

 13/0 02/61 13/70 770150 153521 531531 بوشهر

 26/1 35/31 25/20 515561 125611 620130 تهران

 33/0 13/65 02/75 255510 171351 733271 چهارمحال و بختياري

 35/0 13/31 37/23 267512 106355 730753 خراسان جنوبي

 10/0 75/36 65/27 751056 105651 556615 خراسان رضوي

 67/0 33/31 12/23 227013 33277 710250 خراسان شمالي

 37/0 53/30 52/21 210136 121553 511357 خوزستان

 32/0 01/35 11/25 701337 105551 503552 زنجان

 35/0 53/32 57/23 267153 100235 765227 سمنان

 30/0 05/63 16/72 271125 117620 755355 سيستان و بلوچستان

 01/1 15/35 05/25 510265 121152 550206 فارس

 15/1 13/37 32/26 515213 151370 566123 قزوين

 32/0 72/31 63/23 255660 102735 753055 قم

 33/0 12/31 33/23 232510 110677 737057 كردستان

 11/0 53/37 57/26 770607 111751 551155 كرمان

 36/0 35/35 26/225 233660 15153 732313 كرمانشاه

 02/1 13/31 07/23 767321 151673 505763 كهگيلويه و بويراحمد

 35/0 15/35 36/25 232136 15225 763210 گلستان

 31/0 63/31 72/23 715623 125636 550705 گيالن

 10/0 11/30 01/21 716523 121211 555323 لرستان

 13/1 25/36 35/27 552056 173635 531370 مازندران

 30/0 36/30 25/21 233311 115303 712611 مركزي

 16/1 75/37 65/26 511130 152651 532671 هرمزگان

 31/0 31/31 11/23 255331 100050 755321 همدان

 32/0 33/33 27/21 231350 35155 753305 يزد

 مركز آمار ايران -1735ماخذ: آمارگيري از هزينه ودرآمدخانوارهاي شهري كشور ، سال 
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 درآمد خانوارهاي شهري استان  :2-1-7-1

متوسط درآمد ماهانه (  1-35ول )در جدبرپايه آمارهاي موجود و اطالعات ارايه شده  

درصد بيشتر از متوسـط درآمـد  11هزار تومان است كه  197يك خانوار شهري استان بالم بر 

است. مـي تـوان نشـان داد، تنهـا  هزارتومان (  117/ 3ماهانه هر خانوار شهري در كل كشور )

اهانـه بيشـتري از خانوارهاي شهري اسـتانهاي تهـران، هرمزگـان و مازنـدران داراي درآمـد م

 خانوارهاي شهري استان بوده و درآمد خانوارهاي شهري ساير استانهاي كشور ازآن كمتر است.

 1/31 هـزار تومـان ) 1/155از كل درآمد ماهانه هر خـانوار شـهري اسـتان حـدود  

درصـد( از طريـق درآمـد  2/31هـزار تومـان)  7/178درصد( از طريق درآمد حقوق بگيـري، 

 مي شود.از طريق درآمدهاي متفرقه حاصل  درصد( 8/32تومان ) هزار 2/113  مشاغل آزاد و

 بررسي تطبيقي ساختار منابع درآمدي خانوارهاي شهري استان و كل كشور نشان مي دهد: 

درآمد مشاغل آزاد در بودجه درآمدي خانوارهاي شهري استان بيشـتر از سهم نسبي  -

مقابل، سهم نسبي منابع درآمدي حقـوق  آن براي خانوارهاي شهري كشور بوده و در

بگيري و متفرقه در ايجاد درآمد خانوارهاي شهري استان كمتر ازآن براي خانوارهاي 

شهري كشور است. دردرآمد خانوارهـاي شـهري كشـور، سـهم نسـبي درآمـدحقوق 

 1/37درصـد و درآمـد متفرقـه  1/21درصد ، درآمـد مشـاغل آزاد   5/31بگيري 

در بودجـه آزاد در حالي كه متوسط مبلم درآمد حاصل از مشـاغل  لذا، درصد است.

درصد بيشتر از مبلم متنـاظر آن در بودجـه خانوارهـاي  51خانوارهاي شهري استان 

خانوارهاي شـهري  مبلم درآمد حقوق بگيري و درآمد متفرقه در شهري كشور است،

خانوارهاي شـهري  درصد كمتر از مبالم متناظرشان در 2درصد و  5استان به ترتيب 

 كشور مي باشد.

درصد( درآمد خانوارهاي شهري استان از طريق درآمدهاي پولي  1/81بخش غالب ) -

درصد( از آن از طريق درآمدهاي غيرپولي تامين مي شود،  9/18و بخش كوچكتري )

درصـد(  2/21سهم نسبي درآمدهاي غيرپولي در بودجه خانوارهاي شـهري كشـور )

متناظر آن در خانوارهاي شهري استان اسـت و در مقابـل، سـهم سهم نسبي  بيشتر از

درصـد( كمتــر ازآن در  2/71نسـبي درآمــدهاي پـولي خانوارهــاي شـهري كشــور )

 خانوارهاي شهري استان است.

گذشته از نقش بسيار بزرگ درآمدهاي )پولي و غيرپولي( متفرقه در بودجه خانوارهاي  -

جنبي خانوارها است، درآمدهاي حاصـل   شهري استان كه حاكي از اهميت درآمدهاي

 5/19درصـد( مـزد و حقـوق بگيـري عمـومي) 8/31از مشاغل آزاد غيركشـاورزي )

درصد( مهمترين منابع درآمـدي ايـن  1/11درصد( و مزد و حقوق بگيري خصوصي )



  

خانوارهاي شهري كشور به ترتيب  اندازه متناظر اين سه نسبت در خانوارها مي باشد.

 درصد است. 7/11درصد و  1/19درصد،  8/23

( ساختار درآمد ماهانه يك خانوار شهري اردبيل نمـايش 1-11( و )1-12در نمودارهاي شماره)

 داده شده است.

 
 

 )تومان(                                1735(: ساختار منابع درآمد ماهانه يك خانوار شهري در استان اردبيل وكل كشور در سال 1-75جدول )

 حشر

نسبت  استان اردبيل گل كشور

استان به 

 كل كشور
 درصد مبلغ درصد مبلغ

 11/1 00/100 516130 00/100 553711 كل درآمد

 15/0 21/71 155122 50/76 167233 درآمدحقوق بگيري 

 15/1 53/16 31115 06/16 31357 درآمد پولي  از حقوق بگيري عمومي -

 16/0 05/7 15123 52/7 15375 درآمد غيرپولي از حقوق بگيري عمومي -

 72/0 05/0 262 13/0 322 درآمد پولي از حقوق بگيري تعاوني -

 26/0 01/0 56 05/0 133 درآمد غيرپولي از حقوق بگيري تعاوني -

 36/0 73/10 51531 12/15 63672 درآمد پولي از حقوق بگيري خصوصي -

 33/0 25/1 6112 53/1 3033 درآمد غيرپولي از حقوق بگيري خصوصي -

 51/1 15/75 133636 55/26 113232 درآمدمشاغل آزاد 

 33/1 13/7 11333 50/2 11201 درآمد پولي از مشاغل آزاد كشاورزي -

 16/1 11/0 151 11/0 535 درآمد غيرپولي از مشاغل آزاد كشاورزي -

 56/1 31/7 157111 51/27 105317 درآمد پولي از مشاغل آزاد غير كشاورزي -

 56/2 13/0 5313 52/0 1335 ي از مشاغل آزاد غير كشاورزيدرآمد غيرپول -

 13/0 37/72 167137 05/73 165351 درآمد متفرقه 

 21/1 75/11 16130 31/16 35351 درآمد پولي متفرقه -

 35/0 53/17 63007 75/20 10113 درآمد غيرپولي متفرقه -

 كز آمار ايرانمر -1735ماخذ: آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري سال
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ساختار درآمد ماهانه خانوار هاي شهري استان اردبيل  وكل كشور در سال 1384 نمودار شماره )10- 1 ( :

يل استان اردب

كل كشور
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ساختار  نسبي درآمد يک خانوار  شهري استان اردبيل  وكل كشور در سال 1384 نمودار شماره )11- 1 ( :
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كل كشور



  

 استان خانوارهاي روستايي )مصرف( هزينه : 7-1-7-1

وسـط هزينـه ( مت  1-31موجود و اطالعات ارايـه شـده در جـدول )بر پايه آمارهاي  

تومان است. با توجه به اين كه متوسط هزينه  135398ماهانه يك خانوار روستايي استان بالم بر 

لذا متوسط هزينـه كـل  تومان است، 312525ل كشور برابر با ماهانه يك خانوار روستايي در ك

 براي يك خانوار روستايي درصد بيشتر از هزينه متناظر آن  39 استان حدود روستاييهر خانوار 

 كشور است.

يك مقايسه تطبيقي بين استاني نيز مي توان نشان داد، متوسط هزينه ماهانـه يـك  در 

متوسط مبلم متنـاظر آن در همـه اسـتانهاي كشـور مـي باشـد. خانوار روستايي استان بيشتر از 

كمترين مبلم هزينه ماهانه يك خانوار روستايي در استانهاي كشور مربـوط بـه اسـتان خراسـان 

 تومان ( است. 191387جنوبي )

 219537در سال مورد بررسي، از كل هزينه ماهانه يك خانوار روستايي استان حدود  

 7/12تومـان ) 185811ي هزينه هاي كاالها و خدمات غيرخـوراكي و درصد( برا 3/57تومان) 

 درصد( براي هزينه خوراكيها و آشاميدنيها و دخانيات به مصرف مي رسـد. در همـين سـال، در

درصـد و هزينـه هـاي  8/11كشور، سهم نسبي هزينه هاي غيرخوراكي خـانوار  جامعه روستايي

ترتيب مالحظه مي شود كه خانوارهـاي روسـتايي  درصد مي باشد. به اين 2/38خوراكي خانوار 

استان در قياس با اين خانوارها در كل كشور، به طور نسبي، سهم بيشتري از هزينه هاي ماهانـه 

خود را صرف هزينه هاي خوراكيها كرده و بخش كوچكتري از آن را براي مصرف غيرخوراكيها 

مي توان نشان دادكه متوسط هزينـه ماهانـه كنند. از نظر قدرمطلق مبلم هزينه ها نيز هزينه مي

 119271يك خانوار روستايي استان براي خوراكيها بيشتر از متوسط متناظر آن در كل كشـور )

تومـان اسـت(  193219تومان( و براي غيرخوراكيها نيز بيشتر از متوسط متناظر آن در كشور )

 .( 1-37)جدول 

يـك متناظر آنهـا در  ستايي استان در قياس با متوسطهزينه ماهانه هر خانوار رو به اين ترتيب،

درصـد بيشـتر  1/29درصد و بـراي غيرخوراكيهـا  8/55خانوار روستايي كشور براي خوراكيها 

 است.

وسط هزينه ماهانه يـك خـانوار نشان مي دهد كه مت همچنين يك مقايسه بين استاني 

اي غيرخوراكيها كمتـر از آن در چهـار ساير استانهاي كشور و بر روستايي استان بيشتر از آن در

 ( و بيشتر از آنها در ساير استانهاي كشور مي باشد. اصفهان، بوشهر، قزوين و مازندران استان )

ساختار تفصيلي هزينه يك خانوار روستايي استان و مقايسه آن با همين سـاختار بـراي  

 يك خانوار روستايي در كشور نشان مي دهد:



  

صـرف هزينـه هـاي روسـتايي اسـتان ز هزينه هاي يك خـانوار سهم نسبي بيشتري ا -

 31/1شود. هزينه هاي غيرخوراكي يـك خـانوار روسـتايي اسـتان غيرخوراكي آن مي

كـل  برابر هزينه هاي خوراكي آن خانوار است. ضمن آن كه انـدازه ايـن ضـريب در

 برابر است. 12/1حدود  كشور در

ستايي استان صرف هزينه هاي پوشـاك و بيشترين بخش از هزينه هاي يك خانوار رو -

درصد از كل  3/11حدود  ماه ( تومان در هزار 1/19كفش او مي شود. اين هزينه ها )

هزينه هاي خانوار را به خود اختصاص مي دهد. شدت نسبي هزينه پوشـاك و كفـش 

جامعـه  در هزينه هاي يك خانوار روستايي كشور كمتر بوده و انـدازه ايـن نسـبت در

درصد است. مي توان نشان داد كه مبلم هزينه هـاي پوشـاك و  5/8ايي كشور روست

درصد بيشتر از مبلم متناظر آن در كـل جامعـه  81كفش يك خانوار روستايي استان 

روستايي كشور است. هزينه پوشاك و كفش در سبد هزينه اي جامعه روستايي كشور 

 در مرتبه چهارم اهميت قرار دارد.

حدود  وماه  تومان در هزار 2/19فش، هزينه تامين گوشت با مبلم ك پس از پوشاك و -

در مرتبـه دوم اهميـت قـرار  درصد كل هزينه هاي يك خانوار روستايي استان 3/11

اهميت نسبي اين گروه از هزينه ها در سبد هزينه اي خانوارهاي روستايي استان  دارد،

 3/9) وارهـاي روسـتايي كشـوربيشتر از سهم نسبي متناظر آن در سبد هزينه اي خان

درصـد  19اسـتان حـدود  درصد( مي باشد از نظر قدرمطلق ، مبلم اين هزينه هـا در

ها جامعه روستايي كشور است. اين گروه از هزينه از متوسط مبلم متناظر آن در بيشتر

 در سبد هزينه خانوارهاي روستايي كشور در مرتبه سوم اهميت قرار دارد.

و خدمات متفرقه توسط يك خانوار روستايي استان  ه براي كاالهاهزينه هاي صرف شد -

درصـد كـل هزينـه هـاي او را  3/11ماه اسـت كـه  تومان در هر هزار 2/19حدود 

اهميت نسبي اين  .تشكيل مي دهد و از نظر اهميت نسبي در مرتبه سوم قرار مي گيرد

يشـتر از آن بـراي يـك هزينه هاي خانوار روستايي استان به مراتب بكل ها در هزينه

درصـد( اسـت و از همـين رو، هزينـه اي كـه هرخـانوار  5/8خانوار روستايي كشور )

درصـد بيشـتر از متوسـط  81حـدود  روستايي استان از اين بابت خرج مـي كنـد در

روستايي كشور است. اين گروه از هزينه ها در سـبد هزينـه  هر خانوارمتناظر آن در 

 رتبه پنجم اهميت قرار دارد.خانوار روستايي كشور در م

ماه در  تومان در هزار 5/18اثاثه، ملزومات و خدمات خانوار با هزينه اي حدود  لوازم، -

درصد از كل هزينه ماهانه خانوار  1/11سبد هزينه هر خانوار روستايي استان بيش از 

خـانوار قـرار را به خود اختصاص داده و در مرتبه چهـارم رتبـه بنـدي هزينـه هـاي 



  

گيرد. اين گروه از هزينه ها، چه از نظر قدرمطلق و چه از نظر نسبي، در خانوارهاي مي

روستايي استان داراي اهميتي بيشتر از آن در خانوارهاي روستايي كشور است. كه در 

درصد كل  8/7رتبه هفتم اهميت انواع هزينه هاي آن قرار دارد. اين هزينه ها حدود 

كشور را تشكيل داده و متوسط مبلم صرف شده بـراي آن هزينه يك خانوار روستايي 

در هر خانوار روستايي كشور تنها حدود نص  مبلم هزينه متنـاظر آن در هـر خـانوار 

 روستايي استان است.

هزار تومان بابت   7/38 ماه، به طور متوسط، حدود ، در هراستانيك خانوار روستايي  -

ي آن توسط اعضاي خود هزينه ميكند كه مصرف آرد، رشته، غالت، نان و فرآورده ها

بندي درصد كل هزينه هاي خانوار است. اين گروه از هزينه ها در رده پنجم رتبه 9/8

سلسله مراتبي انواع هزينه هاي خانوار روستايي استان قرار دارد. متوسـط هزينـه هـر 

ط درصـد بيشـتر از متوسـ 51خانوار روستايي استان بابت آرد و غالت و نـان حـدود

درصـد از كـل هزينـه  9/7متناظر اين هزينه در هر خانوار روستايي كشور است كـه 

خود را در اين زمينه خرج مي كند و از اين نظر در مرتبـه ششـم رتبـه بنـدي انـواع 

 هزينه هاي آن قرار مي گيرد.

تومان است كه  هزار 7/33هزينه هاي مسكن هر خانوار روستايي استان در  ماه حدود  -

واع هزينه هـاي كل هزينه هاي خانوار را تشكيل داده و در مرتبه ششم ان درصد 7/7

 29خانوار قرار مي گيرد. متوسط هزينه هر خانوار روستايي استان براي مسكن حـدود 

درصد كمتر از متوسط اين هزينه در يك خانوار روستايي كشور است، ضـمن آن كـه 

هاي خود را بابت مسكن خـرج  درصد از هزينه1/15هر خانوار روستايي كشور حدود 

در سبد هزينـه خانوارهـاي روسـتايي مي كند كه از سهم نسبي اين گروه از هزينه ها 

استان بسيار بيشتر است. هزينه مسكن درميان ساير گـروه هزينـه هـاي هـر خـانوار 

 روستايي كشور در مرتبه اول اهميت قرار دارد.

تومـان بـراي  هـزار 1/32ماه حدود  هر خانوار روستايي استان به طور متوسط در هر -

درصد هزينه هاي او مي باشد. به  5/7حمل و نقل و ارتباطات خود هزينه مي كند كه 

 هـزار 3/37ماه به طور متوسط حدود  همين ترتيب، هر خانوار روستايي كشور در هر

درصـد كـل  12ارتباطات اعضاي خود هزينه مي كند كـه  تومان بابت حمل و نقل و

نوار است. بنابراين مالحظه مي شود كه هم قدر مطلق مبلم و هم سهم نسبي هزينه خا

خانوارهاي روسـتايي  كل هزينه هاي خانوار در هزينه هاي حمل و نقل و ارتباطات در

خانوارهاي روستايي كشور مي باشد. اين  استان تا حدي كمتر از مقادير متناظرشان در



  

اسـتان  مراتبي انواع هزينـه هـاي خـانوار، درگروه از هزينه ها، در رتبه بندي سلسله 

 جامعه روستايي كشور در مرتبه دوم مي باشد. داراي رتبه هفتم و در

هزينه هاي صرف شده توسط هر خانوار روستايي استان در هر ماه براي انواع ميوه هـا  -

درصـد از كـل  2/1هزارتومـان اسـت كـه بـا اختصـاص  2/21و سبزي ها بالم بـر 

وار به خود، در رتبه هشتم انواع هزينـه هـاي خـانوار قـرار مـي گيـرد. خانهاي هزينه

هزينـه  هـا  اطالعات در دسترس حاكي از بيشتر بودن مبلم و سهم نسبي اين گروه از

هـر خـانوار روسـتايي  در هر خانوار روستايي استان در قياس با مقادير متناظرشان در

ست. بنابراين، هزينـه هـاي انـواع ا درصد( 2/1تومان و هزار 7/18كشور )به ترتيب 

درصد بيشتر از مبلـم ايـن  12سبزي ها در هر خانوار روستايي استان حدود  ها وميوه

هزينه در هر خانوار روستايي كشور است كه اين هزينه ها از نظر نسبي، در مرتبه نهم 

 انواع هزينه هاي آن قرار دارد.

درصـد از  1/5تومـان حـدود  زارهـ 3/21بهداشت و درمان با هزينه ماهانـه حـدود  -

هاي يك خانوار روستايي استان و رتبه نهم انـواع هزينـه هـاي آن را بـه خـود هزينه

 5هر خانوار روسـتايي اسـتان حـدود  اختصاص مي دهد. هزينه بهداشت و درمان در

 1/7يك خانوار روستايي كشور است كه  درصد بيشتر از متوسط هزينه متناظر آن در

 نه هاي خود را براي آن صرف مي كند.درصد از هزي

آن و تخم پرنـدگان هزينه ماهانه هر خانوار روستايي استان بابت شير و فرآورده هاي  -

درصد كل هزينه خانواده را تشـكيل داده و در  1/1تومان است كه  هزار 3/22بالم بر

انوار ميان انواع گروه هزينه هاي خانوار در مرتبه دهم اهميت قرار مي گيـرد. هـر خـ

درصد بيشتر از هر خانوار روسـتايي كشـور  11روستايي استان، به طور متوسط حدود

درصد كل هزينه هاي خود را به شـير و فـرآورده هـاي آن و  9/3هزينه مي كند كه 

 تخم پرندگان اختصاص مي دهد.

درصد از كل هزينـه  هـاي ماهانـه  8/3هر خانوار روستايي استان با اختصاص حدود  -

 3/11نظر مبلم بـالم بـر  صرف نوشابه ها و غذاهاي آماده و دخانيات كه ازخود به م

درصد بيشتر از يك خـانوار  81متوسط در هر ماه حدود  هزار تومان مي شود، به طور

درصد  9/2خوراكي و دخاني هزينه مي كند كه  روستايي كشور براي اين گروه از مواد

 د. اهميت نسبي اين گروه از هزينه ها درهزينه ماهانه خود را به آنها اختصاص مي ده

ميان انواع هزينه هاي يك خانواده روستايي در استان در رتبه يازدهم و در كل كشور 

 در رتبه دوازدهم مي باشد.



  

تومـان در  هـزار 5/15قند، شكر، شيريني ها، چاي، قهوه و كاكائو با هزينه اي بالم بر  -

به خـود اختصـاص وار روستايي استان را درصد ازكل هزينه هر خان 1/3هرماه حدود 

داده و از اين نظر در مرتبه دوازدهم اهميت سبد هزينه اين خانوارها قرار مـي گيـرد. 

شيريني ها، چـاي، قهـوه و  هزينه هر خانوار روستايي استان بابت استفاده از قند، شكر،

ايي كشـور درصد بيشتر از مبلم اين هزينه ها در هـر خـانوار روسـت 51كاكائو حدود 

 2/12درصد از هزينه هاي خود به اين خوراكيها، هـر مـاه  2/3است كه با تخصيص 

كاكـائو خـرج  قهـوه و هزار تومان براي استفاده از قند و شكر و شـيريني هـا، چـاي و

رتبه بندي انواع هزينه هـاي يـك خـانوار روسـتايي  كند. اين گروه از هزينه ها درمي

 قرار دارد. كشور در مرتبه يازدهم اهميت

سبد هزينه ماهانه يـك  هزينه تفريحات ، سرگرميها و خدمات آموزشي و فرهنگي در -

درصد كل مبلم ايـن سـبد  8/2تومان است كه  هزار 12خانوار روستايي استان حدود 

درصـد از  5/2هزينه اي است. هر خانوار روستايي كشور نيز به طور متوسـط حـدود 

هزارتومـان( بـه ايـن گـروه از خـدمات اختصـاص  9/7)بالم بر  هزينه ماهانه خود را

دهد. به اين ترتيب مالحظه مي شود كه هم مبلم هزينه و هم سـهم نسـبي هزينـه مي

مقـادير  خوراكيها در سبد هزينه اي خانوارهاي روستايي اسـتان بيشـتر از اين گروه از

و خدمات  كشور است. هزينه تفريحات، سرگرميهاروستايي خانوارهاي  متناظرشان در

درصـد بيشـتر از مبـالم هزينـه  52آموزشي و فرهنگي خانوارهـاي روسـتايي اسـتان 

اسـتان و هـم در  حالي كه هـم در خانوار روستايي كشور است. درهر  متناظرشان در

اين گروه از هزينه ها در مرتبـه سـيزدهم رتبـه بنـدي سلسـله مراتبـي انـواع  كشور،

 دارند.هاي يك خانوار روستايي قرار هزينه

در مرتبـه چهـاردهم از  هزينه مصرف خشكبار و حبوبات كه از نظر اهميـت نسـبي ، -

دصـد  2/2( قرار دارد و  و كشور شانزده گروه هزينه اي خانوارهاي روستايي استان )

 7/9ماه بالم بـر  از اين هزينه ها را به خود اختصاص مي دهد، به طور متوسط در هر

سهم نسبي ايـن هزينـه هـا از كـل هزينـه خانوارهـاي  هزار تومان است. در حالي كه

هزار تومـان اسـت. ايـن  8/5درصد و مبلم ماهانه اين هزينه ها  9/1روستايي كشور 

ارقام نشان دهنده بيشتر بودن مبلم و سهم نسبي هزينه خشكبار و حبوبات در الگـوي 

متناظر آن  هزينه هاي مصرفي خانوارهاي روستايي استان نسبت به مبلم و سهم نسبي

روستايي استان، براي اين  در اين الگو براي خانوارهاي روستايي كشور است. هر خانوار

درصـد بيشـتر از آن در يـك خـانوار  17هزينه ها ، به طور متوسط، حـدود  گروه از

 روستايي كشور خرج مي كند.



  

هـاي  رتبـهو چربيهـا كـه  ادويه ها، چاشني هاو ساير تركيبات خوراكي و نيز روغن ها -

هزينه خانوارهاي روستايي استان را به خود اختصـاص پانزدهم و شانزدهم رتبه بندي 

درصـد از كـل هزينـه ايـن خانوارهـا را   3/1درصد و  9/2داده اند، به ترتيب حدود 

تومـان  هزار 8/5هزار تومان و  2/1 تشكيل داده و مبلم ماهانه صرف شده براي آنها

نسـبي ايـن دو گـروه هزينـه در الگـوي هزينـه  است. مي توان نشـان داد كـه سـهم

خانوارهاي روستايي كشور بيشتر از آن  براي خانوارهاي روستايي استان است. بر پايه 

هر خانوار آمارهاي در دسترس، به طور متوسط، هر خانوار روستايي استان در قياس با 

درصـد  3راكي تركيبات خو و ساير روستايي در كل كشور، براي اوديه ها و چاشني ها

درصد بيشتر هزينه مي كند كه مبـين بيشـتر بـودن مبلـم  7و براي چربيها و روغنها 

جامعـه روسـتايي  جامعه روستايي اسـتان در قيـاس بـا آن در هزينه اين دو گروه در

عليرغم كمتر بودن سهم نسـبي هزينـه آنهـا در سـبد هزينـه اي خانوارهـاي ) كشور

 مي باشد. روستايي استان(

 
 )تومان(                        1735(: ساختار هزينه ماهانه يك خانوار  ر وستايي  در استان اردبيل وكل كشور در سال 1-76ل )وجد

 نوع هزينه

نسبت  استان اردبيل گل كشور

استان به 

 كل كشور
 درصد مبلغ درصد مبلغ

 71/1 00/100 575713 00/100 712525 كل هزينه

  56/1 61/52 135360 13/73 111236 و دخانيهزينه هاي خوراكي 

 56/1 31/3 73610 15/3 25301 غالت، نان و فرآورده هاي آنهاآرد، رشته، -

 61/1 70/11 51211 70/1 21053 گوشت -

 65/1 65/5 20253 15/7 12752 شير و فرآورده هاي آن و تخم پرندگان -

 03/1 75/1 5352 35/1 5556 روغن هاو چربيها -

 50/1 02/6 26221 00/6 13376 سبزي ها ميوه ها و -

 63/1 27/2 1633 36/1 5301 خشكبار و حبوبات -

 55/1 53/7 15555 25/7 10116 قند، شكر، شيريني ها، چاي، قهوه و كاكائو -

 07/1 12/0 5027 25/1 7112 ادويه ها، چاشني ها و ساير تركيبهاي خوراكي -

 31/1 36/7 16756 351/2 1056 نوشابه ها، غذاهاي آماده و دخانيات  -

 21/1 71/53 251573 37/61 117251 هزينه هاي غيرخوراكي 

 36/1 75/11 51763 51/3 26610 پوشاك و كفش -

 31/0 35/3 77315 12/15 53255 مسكن -

 11/1 17/1 53532 30/3 25735 لوازم، اثاث، ملزومات و خدمات خانوار -

 05/1 53/5 25233 57/3 27277 بهداشت و درمان -

 33/0 53/3 72532 15/11 73755 حمل و نقل و ارتباطات -

 50/1 35/2 11156 5/2 3155 تفريحات، سرگرميها و خدمات آموزشي و فرهنگي -

 36/1 21/11 51153 53/3 26533 كاالهاو خدمات متفرقه  -

 مركز آمار ايران -1735ماخذ: آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي  روستايي سال



  

 1735تان اردبيل با ساير استانهاي كشور در سال سمقايسه ساختار كلي هزينه ماهانه يك خانوار روستايي در ا(: 1-73جدول )

 درصد( -)تومان 

 استان

نسبت  سهم نسبي هزينه ها مبلغ هزينه ها

استان به 

 كل كشور
 غيرخوراكيها خوراكيها غيرخوراكيها خوراكيها كل

 1 37/61 13/73 117251 111236 712525 كل كشور

 16/0 55/62 55/73 133176 112651 700333 آذربايجان شرقي

 13/1 63/60 77/71 222257 155011 766752 آذربايجان غربي

 71/1 71/53 61/52 251573 135361 575713 اردبيل

 72/1 52/30 53/21 210331 122111 512332 اصفهان

 26/1 01/51 11/50 277005 161323 715372 ايالم

 70/1 30/65 70/75 267767 157633 503050 بوشهر

 11/1 11/66 01/77 253135 122655 730670 تهران

 36/0 35/55 16/55 151523 113153 263536 چهارمحال و بختياري

 67/0 55/55 56/55 103106 31231 116733 خراسان جنوبي

 31/0 15/61 35/73 176512 36651 227061 خراسان رضوي

 66/0 76/51 65/50 127177 35213 203570 سان شماليخرا

 15/0 35/51 15/50 133153 111517 213651 خوزستان

 33/0 31/53 11/52 150255 102022 252233 زنجان

 32/0 11/56 31/57 125303 13025 227372 سمنان

 32/0 13/53 37/52 1215567 16130 226527 سيستان و بلوچستان

 15/1 50/62 50/73 225253 175165 760511 فارس

 71/1 05/62 16/73 257313 155251 503153 قزوين

 31/0 15/51 06/50 152232 101333 255060 قم

 16/0 03/51 17/50 133131 122353 211123 كردستان

 11/0 16/61 05/73 136325 103503 235271 كرمان

 31/0 11/56 31/57 151531 110656 252123 كرمانشاه

 17/0 37/53 23/52 163511 122515 210005 كهگيلويه و بويراحمد

 33/0 77/65 63/75 153256 37571 250615 گلستان

 01/1 31/51 21/50 131021 123113 716156 گيالن

 07/1 77/53 63/52 135521 173266 721615 لرستان

 73/1 20/66 30/77 235135 155100 521235 مازندران

 33/0 62/53 73/52 150216 107133 257535 مركزي

 03/1 55/51 55/50 113511 175356 777763 هرمزگان

 35/0 32/56 13/57 151305 115736 263110 همدان

 11/0 53/63 52/71 115311 10012 235307 يزد

 مركز آمار ايران -1735كشور ، سال  روستاييماخذ: آمارگيري از هزينه ودرآمدخانوارهاي 
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 : درآمد خانوارهاي روستايي استان5-1-7-1

تومان است كـه  هزار 1/338نه يك خانوار روستايي استان بالم بر امتوسط درآمد ماه -

 هـزار 8/282درصد بيشتر از متوسط درآمد ماهانه هر خانوار روسـتايي كشـور  ) 22

ان از است . مي توان نشان داد، متوسط درآمد ماهانه هر خانوار روستايي اسـت تومان(

مبلم متنـاظر آن بـراي خانوارهـاي روسـتايي اسـتانهاي آاربايجـان غربـي، بوشـهر، 

سـاير اسـتانهاي كشـور بيشـتر  خوزستان، فارس و مازندران كمتـر بـوده و از آن در

 باشد.مي

 5/22تومـان ) هـزار 1/19از كل درآمد ماهانه يك خانوار روسـتايي اسـتان حـدود  -

از طريـق  درصـد( 2/57هزار تومـان ) 1/192، حقوق بگيري درصد( از طريق درآمد

درصد( از طريق درآمـدهاي متفرقـه  5/22تومان ) هزار 1/71و  درآمد مشاغل آزاد

 مي توان نشان داد، سهم نسبي درآمد مشاغل آزاد در كـل درآمـد تامين شده است.

خانوارهاي روستايي استان بيشتر از سهم نسـبي متنـاظر آن در خانوارهـاي روسـتايي 

شور است و در مقابل، سهم نسبي درآمـدهاي حقـوق بگيـري و متفرقـه در بودجـه ك

باشد. اندازه آن براي خانوارهاي روستايي كشور مي كمتر از ي استانخانوارهاي روستاي

 2/29خانوارهاي روستايي كشور براي درآمـدهاي حقـوق بگيـري  اين سهم نسبي در

از نظـر قـدرمطلق  درصـد اسـت. 9/23درصد و  متفرقه  1/17درصد، مشاغل آزاد 

مبالم درآمدي، در حالي كه مبلم درآمد يك خانوار روستايي اسـتان از طريـق حقـوق 

 بودجه خانوارهاي روستايي كشور است، درصد كمتر از مبلم متناظر آن در 17بگيري 

درصـد و  12حاصل از مشاغل آزاد در يـك خـانوار روسـتايي اسـتان متوسط درآمد

درصد بيشتر از مبالم متناظرشان در بودجه  11متفرقه اين خانوار متوسط درآمدهاي 

 درآمدي يك خانوار روستايي كشور است.

طريـق  درصـد از 2/82كل درآمد هر خانوار روستايي اسـتان حـدود  در حالي كه از -

 درصد آن از طريق درآمدهاي غيرپـولي تـامين مـي شـود، 8/19 درآمدهاي پولي و

 7/18و  درصـد 3/81ي يك خانوار روستايي كشور به ترتيب اندازه اين دو نسبت برا

 صد است كه حاكي از همانندي نسبي كلي آنها مي باشد.رد

درصد(،  5/22درآمدهاي متفرقه ) درصد( ، 1/12درآمدهاي مشاغل آزاد كشاورزي ) -

درصد( درآمدهاي مزد و حقوق بگيري  1/11درآمدهاي مشاغل آزاد غيركشاورزي )

بـه ترتيـب  درصـد(، 7/8صد( و درآمدهاي مزد و حقوق بگيري )در 8/11خصوصي)

مهمترين منابع درآمدي يك خانوار روستايي در استان هسـتند. انـدازه متوسـط ايـن 



  

 3/17درصـد ، 9/23درصـد ،  1/29يك خانوار روستايي كشور به ترتيب  در هانسبت

 درصد است. 1/9درصد و 7/19درصد، 

 
 )تومان(                               1735آمد ماهانه يك خانوار  روستايي در استان اردبيل وكل كشور در سال (: ساختار منابع در1-73جدول )

 شرح

نسبت  استان اردبيل گل كشور

استان به 

 كل كشور
 درصد مبلغ درصد مبلغ

 20/1 00/100 773101 00/100 232331 كل درآمد

 37/0 52/20 61730 00/21 37720 درآمدحقوق بگيري 

 13/1 50/3 25753 51/3 21532 درآمد پولي  از حقوق بگيري عمومي -

 11/0 21/1 5105 53/1 5513 درآمد غيرپولي از حقوق بگيري عمومي -

 11/0 01/0 51 15/0 523 درآمد پولي از حقوق بگيري تعاوني -

 0 0 0 07/0 35 درآمد غيرپولي از حقوق بگيري تعاوني -

 30/0 01/11 73213 55/13 57231 ري خصوصيدرآمد پولي از حقوق بگي -

 33/0 33/0 2655 20/1 7555 درآمد غيرپولي از حقوق بگيري خصوصي -

 52/1 13/56 112625 03/53 175250 درآمدمشاغل آزاد 

 53/1 33/77 115166 31/26 33255 درآمد پولي از مشاغل آزاد كشاورزي -

 02/7 32/6 27036 63/2 3665 درآمد غيرپولي از مشاغل آزاد كشاورزي -

 05/1 13/15 50623 33/16 53517 درآمد پولي از مشاغل آزاد غير كشاورزي -

 60/2 51/1 5355 65/0 1323 درآمد غيرپولي از مشاغل آزاد غير كشاورزي -

 11/1 51/22 36116 12/27 63321 درآمد متفرقه 

 75/1 15/12 57331 70/11 72535 درآمد پولي متفرقه -

 31/0 56/1 72775 62/12 76255 متفرقهدرآمد غيرپولي  -

 مركز آمار ايران -1735ماخذ: آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري سال
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 : مقايسه ساختار هزينه خانوارهاي شهري و روستايي استان5-1-7-1

با توجه به اطالعات ارايه شده در بنـدهاي پـيش، مهمتـرين ويژگيهـاي سـبد هزينـه  

 قياس با يكديگر را به ترتيب زير مي توان فهرست كرد: شهري و روستايي استان در خانوارهاي

درصد بيشتر از متوسط هزينه  22متوسط هزينه ماهانه هر خانوار شهري استان حدود  -

تفاوت هزينـه خانوارهـاي شـهري و روسـتايي  ماهانه هر خانوار روستايي استان است.

هزينـه ر كل كشور به مراتب كمتر است، زيـرا استان در قياس با تفاوت متناظر آن د

آن بـراي يـك خـانوار  درصـد بيشـتر از 58كل كشور حـدود   هر خانوار شهري در

 روستايي كشور است.

خانوارهاي شهري در قياس با خانوارهاي روستايي استان بخش كمتري از هزينه خـود  -

زينه خوراكيهاي را صرف هزينه هاي خوراكي مي كنند اين ويژگي باعث مي شود تا ه

درصد كمتر از آن براي خـانوار روسـتايي اسـتان  17خانوارهاي شهري استان حدود 

اسـتان بخـش روسـتايي قياس بـا خانوارهـاي  مقابل ، خانوارهاي شهري در درباشد. 

بودجه خود را صرف هزينه هاي غيرخوراكي مي كنند و در نتيجه، هزينه  بزرگتري از

هزينـه  درصـد بيشـتر از 18حـدود   ر شهري اسـتان درغيرخوراكي ماهانه هر خانوا

 غيرخوراكي ماهانه يك خانوار روستايي استان مي باشد.

روستايي استان با يكديگر متفاوت بوده و  ساختار نسبي سبد هزينه خانوارهاي شهري و -

درصدي از بودجه خانوار كه صرف انواع گروههاي هزينـه خـوراكي يـا غيرخـوراكي 

ارهاي شهري و خانوارهاي روستايي كامال  فـرق مـي كنـد. مهمتـرين خانو شود، درمي

خانوارهاي شهري استان به ترتيـب هزينـه مسـكن، كاالهـا و  گروههاي هزينه اي در

اثاثه و ملزومات خانوار، حمل و نقل و ارتباطات و... اسـت، در  خدمات متفرقه، لوازم و

ن به ترتيب هزينه هاي پوشـاك، خانوارهاي روستايي استا حالي كه اين رتبه بندي در

و رشـته  ملزومات خانوار، آرد گوشت، كاالها و  خدمات متفرقه ، لوازم و اثاثه وكفش،

 نان و... است. غالت و و

به استثناي گروه هزينه نوشابه ها و غذاهاي آماده و دخانيـات ، هزينـه صـرف شـده  -

تر از مبالم صرف شـده توسط هر خانوار شهري براي گروههاي هزينه اي خوراكيها كم

 متناظرشان توسط خانوارهاي روستايي استان است.

مبلم هزينه صرف شده توسـط هـر خـانوار شـهري  كفش، بجز گروه هزينه پوشاك و -

صرف شـده متناظرشـان  لمابگروههاي هزينه اي غير خوراكي بيشتر از مبراي استان 

 توسط خانوارهاي روستايي استان است.



  

 )تومان(                        1735ه ساختار هزينه ماهانه يك خانوار شهري و روستايي  استان اردبيل در سال (: مقايس1-71ول )جد

 نوع هزينه

نسبت  روستايي شهري

شهري به 

 روستايي
 درصد مبلغ درصد مبلغ

 20/1 00/100 575713 00/100 522150 كل هزينه

 37/0 61/52 135360 55/21 157165 هزينه هاي خوراكي و دخاني 

 61/0 31/3 73610 10/5 26652 غالت، نان و فرآورده هاي آنهاآرد، رشته، -

 32/0 70/11 51211 35/3 505102 گوشت -

 33/0 65/5 20253 16/2 15513 شير و فرآورده هاي آن و تخم پرندگان -

 53/0 75/1 5352 65/0 7521 روغن هاو چربيها -

 13/0 02/6 26221 31/5 25556 ميوه ها و سبزي ها -

 33/0 27/2 1633 62/1 3551 خشكبار و حبوبات -

 33/0 53/7 15555 72/2 12155 قند، شكر، شيريني ها، چاي، قهوه و كاكائو -

 33/0 12/0 5027 63/0 7511 ادويه ها، چاشني ها و ساير تركيبهاي خوراكي -

 12/1 36/7 16756 51/7 13231 نوشابه ها، غذاهاي آماده و دخانيات  -

 53/1 71/53 251573 56/30 763136 زينه هاي غيرخوراكيه 

 13/0 75/11 51763 23/1 53505 پوشاك و كفش -

 63/2 35/3 77315 21/13 10001 مسكن -

 12/1 17/11 53532 75/10 55053 لوازم، اثاث، ملزومات و خدمات خانوار -

 56/1 53/5 25233 25/3 73335 بهداشت و درمان -

 67/1 53/3 72532 15/10 57022 حمل و نقل و ارتباطات -

 30/1 35/2 11156 33/7 20233 تفريحات، سرگرميها و خدمات آموزشي و فرهنگي -

 77/1 21/11 51153 53/12 65251 كاالهاو خدمات متفرقه  -

 مركز آمار ايران -1735سال كشور، شهريآمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي طرح  ماخذ: 

 ، مركز آمار ايران 1735يري از هزينه و درآمد خانوارهاي روستايي كشور، سال طرح آمارگ             
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 خانوارهاي شهري و روستايي استان : مقايسه ساختار منابع درآمدي 6-1-7-1

مهمترين ويژگي هاي متمـايز كننـده سـاختار منـابع درآمـدي خانوارهـاي شـهري و  

 روستايي استان از يكديگر عبارتند از :

درصد بيشتر از آن در يك خانوار  17 سط درآمد ماهانه يك خانوار شهري استانمتو -

 روستايي استان است.

اهميت نسبي درآمدهاي حقوق بگيري و درآمدهاي متفرقه در ساختار منابع درآمدي  -

خانوارهاي روستايي استان است. در  خانوارهاي شهري استان به مراتب بيشتر ازآن در

آمد ماهانه يك خانوار شهري استان از طريق درآمدهاي حقوق نتيجه مبلم متوسط در

بودجه درآمدي  برابر مبالم متناظرشان در 1/2برابر و 2/2بگيري و متفرقه به ترتيب 

 خانوارهاي روستايي استان است.

آزاد در ايجاد درآمد براي خانوارهاي شهري سهم نسبي درآمدهاي حاصل از مشاغل  -

هميت نسبي متناظر آن بـراي خانوارهـاي روسـتايي اسـتان استان به مراتب كمتر از ا

يـك خـانوار شـهري  باشد، در نتيجه ، مبلم متوسط درآمد ماهانه مشاغل آزاد درمي

درصد كمتر از مبلم متنـاظر آن بـراي يـك خـانوار روسـتايي اسـتان  7استان حدود 

 باشد.مي

در ايجـاد درآمـدها جايگاه نسبي مشاغل آزاد كشاورزي و مشاغل آزاد غيركشاورزي  -

 براي خانوارهاي شهري و خانوارهـاي روسـتايي اسـتان بـرعكس يكـديگر اسـت. در

آزاد خانوارهـاي روسـتايي مشـاغل آزاد غيركشـاورزي و درخانوارهاي شهري مشاغل

نتيجـه، در حـالي كـه  در خـانوار دارنـد. كشاورزي اهميت بيشتري در ايجاد درآمـد

وار شـهري اسـتان از مشـاغل آزاد غيركشـاورزي متوسط مبلم درآمد ماهانه يك خان

 برابر مبلم متناظر آن در يك خانوار روستايي استان است، متوسط مبلـم درآمـد 9/2

برابر آن بـراي  1/1ماهانه مشاغل آزاد كشاورزي يك خانوار روستايي استان بيش از 

 يك خانوار شهري استان است.

براي خانوارهاي شهري اسـتان نقش بخش عمومي و بخش خصوصي در ايجاد درآمد  -

متوسـط مبلـم درآمـد به مراتب بيشتر از آن براي خانوارهاي روستايي استان اسـت. 

يك خانوار شهري استان بـه  ماهانه حقوق بگيري عمومي و حقوق بگيري خصوصي در

 برابر مبالم متناظرشان براي يك خانوار روستايي استان است. 5/1برابر و  3/3ترتيب 

 
 

 



  

 )تومان(          1735(: ساختار منابع درآمد ماهانه  خانوارهاي شهري و روستايي استان اردبيل در سال 1-50)ل جدو

نسبت  روستايي شهري شرح

شهري به 

 روستايي

 درصد مبلغ درصد مبلغ

 53/1 00/100 773101 00/100 516130 كل درآمد

 25/2 52/20 61730 21/71 155122 درآمدحقوق بگيري 

 27/7 50/3 25753 53/16 31115 آمد پولي  از حقوق بگيري عموميدر -

 61/7 21/1 5105 05/7 15123 درآمد غيرپولي از حقوق بگيري عمومي -

 75/5 01/0 51 05/0 262 درآمد پولي از حقوق بگيري تعاوني -

 0 0 0 01/0 56 درآمد غيرپولي از حقوق بگيري تعاوني -

 71/1 01/11 73213 73/10 51531 درآمد پولي از حقوق بگيري خصوصي -

 77/2 33/0 2655 25/1 6112 درآمد غيرپولي از حقوق بگيري خصوصي -

 17/0 13/56 112625 15/75 133636 درآمدمشاغل آزاد 

 13/0 33/77 115166 13/7 11333 درآمد پولي از مشاغل آزاد كشاورزي -

 05/0 32/6 27036 11/0 151 درآمد غيرپولي از مشاغل آزاد كشاورزي -

 02/7 13/15 50623 31/70 157111 درآمد پولي از مشاغل آزاد غير كشاورزي -

 01/1 51/1 5355 13/0 5313 درآمد غيرپولي از مشاغل آزاد غير كشاورزي -

 15/2 51/22 36116 37/72 167137 درآمد متفرقه 

 20/2 15/12 57331 75/11 16130 درآمد پولي متفرقه -

 03/2 56/1 72775 53/17 63007 درآمد غيرپولي متفرقه -

 مركز آمار ايران -1735سال  كشور، ماخذ: آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري

 مركز آمار ايران -1735آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي روستايي كشور،  سال           
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 : تحول هزينه و درآمد خانوارهاي استان 3-1-7-1

ايج آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهـاي شـهري و روسـتايي اسـتان در بررسي نت 

( نشان دهنده افزايش پيوسته هزينه و درآمد )به قيمت جاري( 1381تا  1382سالهاي گذشته )

اين خانوارها و تغيير در تركيب هزينه ها و درآمدهاي آنها است كه در زير به تحليل اين رونـد 

 تحولي پرداخته مي شود:

 

 )الف(: خانوارهاي شهري

بـه طـور  1381تـا  1382هزينه خالص ماهانه خانوارهاي شهري اسـتان در سـالهاي  -

هـزار  9/522هزار تومان به  1/215درصد افزايش يافته و  8/22متوسط در هر سال 

 تومان رسيده است. 

د صـرد 2/11هزينه ماهانه خانوارها براي خوراكيها و دخانيات، با متوسط رشد ساالنه  -

 هزار تومان رسيده است.  2/151هزار تومان به  3/81از 

هزينه ماهانه خانوارها برابر كاالها و خدمات غيرخوراكيهـا، بـا متوسـط رشـد سـاالنه  -

 هزار تومان رسيده است.  2/319هزار تومان به  3/111درصد از  1/22

هـا موجـب قياسي با هزينـه خوراكي بيشتر بودن شتاب افزايش هزينه غيرخوراكيها در -

شود تـا رونـد عمـومي تغييـرات هزينـه خوراكيهـا و دخانيـات كاهنـده و هزينـه مي

غيرخوراكيها  فزاينده باشد. هر چند اندازه اين تغييرات بسيار محدود است. در طـول 

دوره مورد بررسي سهم نسبي هزينه خوراكيها و دخانيـات از كـل هزينـه خانوارهـاي 

درصد كاهش و اندازه متناظر آن براي هزينه  1/29درصد به  1/33استان از شهري 

 درصد افزايش يافته است.  1/72درصد به  9/11غيرخوراكيها از 

 
 )تومان(    1735تا  1730(: متوسط هزينه ماهانه هر خانوار شهري استان اردبيل در سالهاي   1-51جدول )

 1735 1737 1732 1731 1730 شرح 

 درصد مبلغ درصد مبلغ ددرص مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ

 0/100 522151 0/100 531270 0/100 751155 0/100 230355 0/100 255513 كل 

هزينووووووه 

خوراكيهوووا و 

 دخانيات 

31237 1/77 36515 0/72 117530 7/72 155103 6/70 157165 5/21 

هزينووووووه 

 غيرخوراكيها

165725 1/66 135260 0/63 273535 3/63 723127 5/61 763133 6/30 

 ، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبيل1735ماخذ: سالنامه آماري استان اردبيل، سال 



  

 

هزار تومان به  5/197درصد از  9/25درآمد ماهانه هر خانوار با متوسط رشد ساالنه  -

 هزار تومان افزايش يافته است.  7/197

هزار  1/155تومان به هزار  9/11متوسط درآمدهاي ماهانه خانوار از حقوق بگيري از  -

درصـد در طـول  82/25تومان افزايش يافته است كه متناظر با متوسط رشد ساالنه 

 دوره زماني مورد نظر است. 

درصـد  9/27متوسط درآمدهاي ماهانه خانوار از مشاغل آزاد با متوسط رشد ساالنه  -

 هزار تومان ترقي كرده است.  7/178هزار تومان به  3/73از 

هزار تومان  3/12هاي متفرقه ماهانه خانوار در طول اين دوره زماني از متوسط درآمد -

 درصد است.  2/27هزار تومان رسيده است كه متوسط رشد ساالنه آن  2/113به 

از مشـاغل آزاد و سهم نسبي درآمدهاي حاصل از حقوق بگيري درآمـدهاي حاصـل  -

ا تغييـرات فزاينـده و درآمدهاي متفرقه از كل درآمد خانوار در ايـن دوره زمـاني بـ

كاهنده اي مواجه بوده است كه برآيند كلي آنها موجب كاهش سهم نسبي درآمدهاي 

درصد و درآمدهاي حاصل از مشـاغل آزاد از  2/31درصد به  3/31حقوق بگيري از 

 8/32درصد بـه  1/31درصد و افزايش درآمدهاي متفرقه از  2/31درصد به  1/37

 درصد برسد. 

 
 

 )تومان(    1735تا  1730(: ساختار منابع درآمدي خانوارهاي شهري استان اردبيل در سالهاي      1-52جدول )  

 1735 1737 1732 1731 1730 شرح 

 درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ

 0/100 516131 0/100 710132 0/100 775055 0/100 251361 0/100 113513 كل 

درآمد حاصل 

ز حقوووووق ا

 بگيري

61356 7/71 36133 3/70 107553 0/71 151120 2/73 155122 2/71 

درآمد حاصل 

 از مشاغل آزاد

37717 1/73 16337 3/73 172331 3/71 123326 0/77 133636 0/76 

 3/72 167137 3/23 112776 2/21 13313 5/70 36000 6/71 62723 درآمد متفرقه

 ، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبيل1735بيل، سال ماخذ: سالنامه آماري استان ارد

 

 ) ب (: خانوارهاي روستايي 

هـزار  5/219متوسط هزينه ماهانه و خانوار روستايي استان در ابتداي اين دوره زماني  -

هزار تومان است كه متناظر با متوسط رشـد سـاالنه  1/135تومان در سال پاياني آن 

 .درصدي آن مي باشد 7/18



  

در اين مدت، هزينه ماهانه خانوار بابت خوراكيها و دخانيات با متوسـط رشـد سـاالنه  -

 هزار تومان افزايش يافته است.  9/185هزار تومان به  9/91درصد از  3/18

هـزار  5/219هزار تومان بـه  1/121به همين ترتيب، هزينه ماهانه خانوار بابت غيرخوراكيها از 

 درصد است.  2/19رشد ساالنه متناظر با آن  تومان رسيده است كه متوسط

به علت شتاب كمتر افزايش هزينه خوراكيها در قياس با هزينـه غيرخوراكيهـا، رونـد  -

عمومي سهم نسبي هزينه خوراكيها در كل هزينه خانوارهاي روستايي اسـتان نزولـي و 

انـدازه  گرچه .روند متناظر آن براي هزينه غيرخوراكيهاي اين خانوارها صعودي است

در اين مدت سهم نسبي هزينه خوراكيها در  ،اين افزايش و كاهش بسيار محدود است

درصـد كـاهش يافتـه و  7/12درصـد بـه  2/13هزينه خانوارهاي روستايي استان از 

درصـد افـزايش  3/57درصد به  8/51اندازه متناظر آن براي هزينه غيرخوراكيها از 

 يافته است. 

 
 )تومان(   1735تا  1730زينه ماهانه يك خانوار روستايي استان اردبيل در سالهاي (: تحول ه 1-57جدول )

 1735 1737 1732 1731 1730 شرح 

 درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ

 0/100 575713 0/100 511531 0/100 726353 0/100 251161 0/100 211503 كل 

هزينووووووه 

خوراكيهوووا و 

 دخانيات 

15331 2/57 105713 3/57 171012 6/52 131537 3/51 135360 3/52 

هزينووووووه 

 غيرخوراكيها

125623 3/56 175357 7/56 133666 5/53 250006 7/53 251573 7/53 

 ، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبيل1735ماخذ: سالنامه آماري استان اردبيل، سال 
 
 

روستايي استان در اين دوره زماني با متوسط رشد  متوسط كل درآمد ماهانه هر خانوار -

 هزار تومان افزايش يافته است.  1/338هزار تومان به  7/173درصد از  1/18ساالنه 

در اين مدت، متوسط درآمد ماهانه هر خـانوار روسـتايي اسـتان از حقـوق بگيـري از  -

هزار  1/112ز هزار تومان، درآمد حاصل از مشاغل آزاد ا 1/19هزار تومان به  1/23

هزار  1/71هزار تومان به  1/38هزار تومان و درآمدهاي متفرقه از  1/192تومان به 

درصد،  2/31تومان افزايش يافته است كه متوسط رشد ساالنه متناظر آنها به ترتيب 

 درصد است.  9/18درصد و  5/11

بيشتر بودن شـتاب نسـبي افـزايش درآمـدهاي حاصـل از مـزد و حقـوق بگيـري و  -

درآمدهاي متفرقه در قياس با كل درآمد خانوار و كمتر بـودن انـدازه شـتاب نسـبي 

افزايش درآمدهاي حاصل از مشاغل آزاد نسبت به كل درآمد خـانوار در ايـن دوره 



  

 1/13زماني موجب افزايش سهم نسبي درآمدهاي حاصل از مزد و حقوق بگيـري از 

درصد و كاهش  5/22درصد به  9/21درصد و درآمدهاي متفرقه از  5/22درصد به 

درصـد  2/57درصد به  5/11اندازه سهم نسبي درآمدهاي حاصل از مشاغل آزاد از 

 روستايي استان شده است. در كل درآمد خانوارهاي 

 
 )تومان(   1735تا  1730(: تحول ساختار درآمدي خانوارهاي روستايي استان اردبيل در سالهاي    1-55جدول )

 1735 1737 1732 1731 1730 شرح 

 درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ

 0/100 773110 0/100 231706 0/100 261273 0/100 133313 0/100 137633 كل 

درآمد حاصل 

از حقوووووق 

 بگيري

27537 6/17 77663 1/13 55556 5/13 67671 6/22 61730 5/20 

درآمد حاصل 

 از مشاغل آزاد

112057 5/65 103366 5/53 160516 5/61 165515 5/53 112625 0/53 

 5/22 36116 1/13 57031 2/21 55736 3/25 56735 1/21 73062 درآمد متفرقه

 ، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبيل1735ماخذ: سالنامه آماري استان اردبيل، سال 

 

 ) پ (: مقايسه دررمد و هزينه خانوارهاي شهري و روستايي

در دوره مورد بررسي، تفاوت خانوارهاي شهري و روستايي استان از منظر مبلم هزينـه  -

ماهانه، به علت شتاب بيشتر افزايش هزينه خانوارهاي شهري در قياس با خانوارهـاي 

روستايي، افزايش يافته است. در ابتداي اين دوره زماني، متوسـط هزينـه ماهانـه هـر 

تر از آن براي هر خـانوار روسـتايي اسـت كـه در درصد بيش 12خانوار شهري استان 

 درصد افزايش مي يابد.  22پايان اين دوره  زماني به 

به همين ترتيب، در دوره زماني مورد نظر، متوسط درآمد هر خانوار روستايي استان نيز با شتابي 

دي كمتر از متوسط درآمد هر خانوار شهري اسـتان افـزايش يافتـه و در نتيجـه، فاصـله درآمـ

خانوارهاي شهري و روستايي استان افزايش يافته اسـت. در ابتـداي ايـن دوره  زمـاني، متوسـط 

درصد بيشتر از متوسـط درآمـد ماهانـه هـر خـانوار  11درآمد ماهانه هر خانوار شهري حدود 

 درصد افزايش يافته است.  17روستايي استان است كه در سال پاياني اين دوره زماني به 

 



  

 توزيع درآمد در استانرابري ناب: 2-7-1
  

اگر متوسط درآمد خانوارهاي شهري يا روستايي استان نشـان دهنـده متوسـط سـطح  

الگوي  عمومي رفاه اقتصادي آنها و ميزان بهره مندي آنها از منابع درآمدي نظام اقتصادي است،

ره منـدي توزيع درآمد ميان خانوارهاي شهري يا خانوارهاي روسـتايي مبـين شـدت نسـبي بهـ

 خانوارهاي اقشار گوناگون جامعه از منابع و امكانات اقتصادي آن مي باشد.

عموما ، منابع اقتصادي )درآمد( جامعه به طور برابر و يكسان ميان خانوارها و افراد آن  

توزيع نمي شود و همواره مقداري نابرابري در اين الگوي توزيع وجود دارد. بنابراين، آنچه در اين 

 توزيع اهميت دارد شدت نسبي اين نابرابري و كمتر يا بيشتر بودن اندازه آن است كه بـا الگوي

و شاخصهاي متنوع و شناخته شده اي اندازه گيري مي شود. هرچه اندازه ايـن شاخصـها  معيارها

 )كه عموما  از جنس شاخصهاي آماري پراكندگي هستند ( كمتر باشد گوياي نـابرابري كمتـر در

 توزيع است.اين الگوي 

اصوال ، از نظر ارزشي، همه جوامع در پي كاهش ميزان نابرابري توزيـع درآمـد ميـان  

خانوارها و افراد خود هستند و باال بودن ميزان نابرابري توزيع درآمد و يـا بيشـتر شـدن آن در 

در قـوانين كشـور مـا و نيـز عملكـرد دسـتگاههاي  مي دانند.طي زمان را نامناسب و غيرمقبول 

 جرايي حكومتي نيز اين اصل ارزشي پذيرفته شده و برآن تاكيد زيادي مي شود.ا

در اين چارچوب، براي شناخت ميزان نـابرابري در الگـوي توزيـع درآمـد )ي هزينـه  

انوارهاي شهري و روستايي استان و مقايسه با ميزان نابرابري درآمد متنـاظر آن خخالص سرانه 

رهاي طرح آمارگيري از هزينه و درآمـد خانوارهـاي شـهري و در كشور، از اطالعات خام خانوا

كه توسط مركز آمار ايـران آمـارگيري و ارائـه مـي شـود، بـراي  1381روستايي كشور درسال 

برآورد اندازه شاخصهاي نابرابري توسط مشاور استفاده شده است. تحليـل توصـيفي نتـايج ايـن 

 يي، به طور خالصه به شرح زير است:و جامعه روستا محاسبات ، به تفكيك جامعه شهري 

 
 : ميزان نابرابري درآمد درجامعه شهري استان1-2-7-1

ميـان خانوارهـاي شـهري  برپايه برآوردهاي مشاور، گرچه ميزان نابرابري درآمد در 

تا جامعه شهري استان  شدت نسبي اين نابرابري در اندازهاستان در سطح نسبتا  بااليي قراردارد، 

كنـار بـاالتر بـودن  اين ويژگـي درجامعه شهري كشور است. قرار گرفتن  ز آن دراحدي كمتر 

شـده متوسط درآمد خانوارهاي شهري استان از متوسط درآمد خانوارهاي شهري كشور باعـث 

تا ميزان بهره مندي نسبي اقشار كم درآمد و اقشار ميان درآمد متمايل به پايين ) بيش از  است

ايـن جامعـه جامعه شهري استان از متوسط سطح عمومي رفـاه اقتصـادي  ( در نيمي از خانوارها



  

جامعـه شـهري  اقشار درآمدي از مواهـب اقتصـادي در هميناز ميزان بهره مندي نسبي  بيشتر

كشور باشد. مهمترين ويژگيهاي شاخصهاي نابرابري توزيع درآمد در خانوارهاي شـهري اسـتان 

 ارت است از :جامعه شهري كشور عب در قياس با آنها در

خانوارهـاي (  دهكهاي اول تا ششـم ) درصد 12 بيش ازماهانه  سرانه متوسط درآمد -

دهكهاي  درصد ديگر ) 12ماهانه هر خانوار آن و براي  درآمدميانگين از  جامعه كمتر

( جامعه بيشتر از آن است. براي مثـال ، در حـالي كـه متوسـط درآمـد  هفتم تا دهم

درصـد درآمـد  21دهك اول جامعه شهري استان درحـدود ماهانه يك خانوارسرانه 

 57حـدود  خانوار دهك چهارم درعضو  هر است، اين جامعهماهانه خانوارهاي سرانه 

 9/2درصد ، .. و هر خـانوار دهـك دهـم بـيش از  82درصد، هر خانوار دهك ششم 

درآمـد اين جامعه شهري است و متوسط  ماهانه خانوار درسرانه برابر متوسط درآمد 

هـر سرانه برابر متوسط درآمد  1/12هر خانوار دهك دهم جامعه شهري استان سراه 

 ل آن است.وخانوار دهك ا

نيز سـهم نسـبي  و ( ششماول تا  هاي دهك )سهم نسبي درآمدخانوارهاي كم درآمد  -

از آن  بيشترجامعه شهري استان  )دهكهاي هفتم تا نهم( درآمدي خانوارهاي پردرآمد

مقابل سـهم نسـبي  كل جامعه شهري كشور بوده و در ارهاي اين دهكها دربراي خانو

ر از آن كمتـدر جامعـه شـهري اسـتان  ( دهـك دهـم بسيار پردرآمـد )خانوارهاي 

 كـم، درجامعه شهري كشور است. به بيان ديگر، موقعيت نسبي خانوارهاي با درآمـد

ه شهري كشـور اسـت. جامع جامعه شهري استان مناسبتر از آن در متوسط و زياد در

درصد، دهك چهارم  22جامعه شهري كشور، متوسط درآمد هر خانوار دهك اول  در

سـرانه برابر متوسط درآمـد  1/3، ... و دهك دهم صددر 82درصد، دهك ششم  57

هر خانوار دهك دهـم ايـن جامعـه سرانه هر خانوار اين جامعه بوده و متوسط درآمد 

 هر خانوار دهك اول آن است.رانه سبرابر متوسط درآمد  2/11حدود 

دهكهـاي اول تـا  درصد خانوارهـاي كـم درآمـد ) 12در حالت كلي تر، در حالي كه  -

درصد كـل درآمـدخانوارهاي آن را كسـب  5/11 ( جامعه شهري استان تنها چهارم

دهكهاي پنجم  ) درصد خانوارهاي متوسط درآمد 12اند، اندازه اين نسبت براي كرده

درصد خانوارهاي پردرآمد )دهكهاي 22درصد و 2/38معه شهري استان ( جا تا هشتم

درصد است. به بيـان ديگـر، متوسـط درآمـدخانوارهاي گـروه  1/15نهم ودهم ( آن 

متوسـط درآمـد خانوارهـاي جامعـه  اندكي كمتر(  خانوارهاي متوسط درآمد ) مياني

درصـد آن و  11د ( حـدو خانوارهاي كم درآمد ) شهري استان، خانوارهاي گروه اول

مجمـوع  برابـر آن مـي باشـد. در 3/2(  خانوارهاي پردرآمد ) خانوارهاي گروه سوم



  

درصد كمبود درآمد خانوارهايي ازجامعه شهري استان كـه داراي درآمـدي كمتـر از 

 5/28(  حداكثرشـكاف درآمـدي اين جامعـه هسـتند ) خانوار در هر ميانگين درآمد

 درصد است.

ي مقايسه تطبيقي بند قبل مي توان نشان داد كه درجامعه شهري كشور اندازه منطبق با الگو     

درصـد خانوارهـاي  12درصـد،  2/11درصد خانوارهـاي كـم درآمـد  12سهم نسبي درآمدي 

صـد اسـت و انـدازه رد 5/17خانوارهـاي پردرآمـد  درصـد 22درصد و  1/31متوسط درآمد 

درصـد اسـت. ايـن ارقـام نشـان  1/29امعه ميان خانوارهاي اين ج حداكثر شكاف درآمدي در

متوسط و زياد و كمتر بودن شكاف درآمدي  كم، دهنده موقعيت نسبي بهتر خانوارهاي با درآمد

 است. كشوردر قياس با جامعه شهري  استانجامعه شهري  در

كواني، شاخص تيل و كاان، ضريب هريگي ، ضريب جيني، ضريب مفر -ي اتتوشاخصها -

در كل جامعـه  عيارهايي هستند كه ميزان نابرابري توزيع درآمدم سوننشاخص آتكي

برابري كامل و يـك  حالت دامنه تغييرات آنها بين صفر در را اندازه گيري مي كند. و

حالت نابرابري كامل توزيع درآمد است. اندازه كليه ايـن شاخصـها نشـان دهنـده  در

شـهري اسـتان در قيـاس بـا  بودن ميزان نابرابري توزيع درآمد در خانوارهـاي كمتر

جامعه است.  هر دو خانوارهاي شهري كشور و نيز ، باال بودن نسبي ميزان نابرابري در

جامعـه شـهري  در و 39/2جامعه شهري استان  از آن جمله، اندازه ضريب جيني در

و...  11/2و   13/2كواني كـابوده و اندازه اين دو به ترتيب براي ضريب  11/2كشور 

 است.

هر خانوار شهري هرنفر از اعضاي الي كه درآمد)ي هزينه خالص( متوسط ماهانه در ح -

اندازه متناظر اين درآمد براي خانوارهاي با درآمد كم هزار تومان است، 3/131استان 

خانوارهاي داراي درآمد كمتر يا بيشتر از متوسط درآمـد و با درآمد زياد )به ترتيب ،

هزار تومان است كـه مبـين  3/212هزار تومان و  9/71 به ترتيب(ماهانه مورد اشاره

خانوارهاي بادرآمـد زيـاد نسـبت بـه هر عضو  برابر بودن متوسط درآمد ماهانه 2/3

كل جامعه شـهري كشـور  اين نسبت در درآمد ماهانه خانوارهاي با درآمد كم است.

روه از خـانوار بين درآمد اين دو گـ كمتربرابر بوده و نشان دهنده فاصله بالنسبه  1/3

)ي  در حالي كه متوسط درآمـد مي باشد. مي توان نشان داد،در جامعه شهري استان 

هر خانوار با درآمد كم جامعه شهري استان در حـدود هر عضو هزينه خالص( ماهانه 

يك خانوار با درآمد كم در جامعه شـهري هرعضو مبلم متناظر آن براي  برابر 28/1

 3/1خانوارهاي با درآمد زيـاد اســـتان هر عضو سبت براي كشور است، اندازه اين ن

 درصد مي باشد.برابر 



  

 1735: اندازه شاخصهاي نابرابري توزيع درآمد درجامعه شهري استان اردبيل و كل كشور در سال ( 1-55جدول)

 كل كشور  اردبيل شرح 

 2131/2 7365/2 سهم نسبي دهك اول

 6705/7 6212/7 سهم نسبي دهك دوم

 6503/5 3601/5 هم نسبي دهك سومس

 6323/5 6167/5 مسهم نسبي دهك چهار

 3275/6 1011/6 سهم نسبي دهك پنجم

 1333/3 2731/3 سهم نسبي دهك ششم

 6553/1 7103/10 سهم نسبي دهك هفتم

 1172/11 5177/12 سهم نسبي دهك هشتم

 026/16 1015/16 سهم نسبي دهك نهم

 5513/71 5656/21 سهم نسبي دهك دهم

 135/15 7135/12 نسبت سهم نسبي دهك دهم به دهك اول

 1322/16 5621/16 درصد خانوارهاي با درآمد كم 50نسبي  سهم

 7601/76 1311/73 متوسط درصد خانوارهاي درآمد 50سهم نسبي 

 5633/53 5661/55 زياد  درآمدا درصد خانوارهاي پ 20سهم نسبي 

 2153/0 2355/0 حداكثر شكاف درآمدي

 5571/0 5523/0 (1) فريگيشاخص اتتو 

 3052/0 611/0 (2) فريكيشاخص اتتو 

 5306/0 5555/0 (7) فريكيشاخص اتتو 

 5013/0 715/0 ضريب جيني

 5725/0 5203/0 ضريب موزون )مهران(

 1555/0 1756/0 كواني(كاضريب طول منحني لورنز ) 

 1775/0 1111/0 يلاشاخص ت

 2331/0 2651/0 ونسنيكتشاخص آ

)ميانگين حسابي( درآمد خانوارهاي كم درآمد )سرانه، متوسط 

 ساالنه ريال( 

3137322 3230663 

)ميانگين حسابي( درآمد خانوارهاي پردرآمد )سرانه، متوسط 

 ساالنه ، ريال(

21037133 23033522 

)ميانگين حسابي( درآمد كل خانوار )سرانه ، سواالنه ، متوسط 

 ريال(

16121350 15363650 

 ماخذ: برآورد مشاور
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 درجامعه روستايي استاندرآمد يزان نابرابري : م2-2-7-1

ميـان  بر پايه برآوردهاي مشاور، همانند جامعه شـهري، ميـزان نـابرابري درآمـد در 

 شـدت نسـبي آن از ميـزان نـابرابري در بوده وليكنخانوارهاي روستايي استان در سطح بااليي 

در حالي كه متوسط مبلم درآمد هر خـانوار روسـتايي اسـتان  است، كمتري كشور جامعه روستاي

بيشتر از متوسط درآمد متنـاظر آن بـراي كـل خانوارهـاي روسـتايي كشـور اسـت. مهمتـرين 

 :جامعه روستايي استان در قياس با آن در كشور عبارتند از هاي الگوي توزيع درآمد درويژگي

روستايي م( جامعه ششدرصد )دهكهاي اول تا  12دود  ماهانه حسرانه متوسط درآمد  -

درصـد ديگـر  12ماهانه هر خـانوار آن و بـراي سرانه درآمد  ميانگينكمتر از استان 

م تا دهم( جامعه بيشتر از آن است. بـراي مثـال، درحـالي كـه متوسـط هفت)دهكهاي 

 (1/1) درصد 21ماهانه هر خانوار دهك اول جامعه روستايي استان تنها سرانه درآمد 
است، هر خانوار دهـك  يياين جامعه روستا ماهانه هر خانوار درسرانه متوسط درآمد 

برابر  1/2درصد، ... و  هر خانوار دهك دهم  92درصد، دهك ششم  13چهارم حدود 

اين جامعه روستايي است، به ايـن ترتيـب،  ماهانه هر خانوار درسرانه متوسط درآمد 

برابـر متوسـط   9/9حدود اين جامعه  انوار دهك دهم درهر خسرانه متوسط درآمد 

 براين اساس: دهك اول آن است. هر خانوارسرانه  درآمد

دهكهـاي اول ) سهم نسبي درآمدي خانوارهاي كم درآمد و خانوارهاي متوسط درآمد -

جامعـه  ر از آن براي خانوارهاي ايـن دهكهـا دربيشتتا هشتم( جامعه روستايي استان 

ور بوده و در مقابل، سهم نسبي درآمدي خانوارهاي پردرآمـد )دهكهـاي روستايي كش

جامعه روستايي  از آن در اين گروهها از خانوارها دركمتر نهم و دهم ( روستايي استان 

 كشور است. به بيان ديگر، موقعيت نسبي برخورداري خانوارهاي كم درآمد و متوسط

ين خانوارها در جامعه روستايي كشـور تر از آن براي ا درآمد روستايي استان مناسب

درصد،  23هر خانوار دهك اول سرانه جامعه روستايي كشور متوسط درآمد  است. در

برابـر  32بـيش از درصد و... و دهك دهـم  83درصد، دهك ششم  58دهك چهارم 

خـانوار دهـك دهـم  عضـو اين جامعه بوده و هـر هر خانوار درسرانه متوسط درآمد 

 خانوار دهك اول اين جامعه درآمد دارد. عضوبرابر هر  1/13 كشورجامعه روستايي 

خانوارهاي كم درآمد جامعـه روسـتايي اسـتان  درصد 12به اين ترتيب، در حالي كه  -

درصد كل درآمد خانوارهاي اين جامعه را به دست آورده اند، سهم  2/18حدود تنها 

 درصـد 22درصـد و  1/12درصدخانوارهاي با درآمد متوسط اين جامعـه  12نسبي 

درصد مـي باشـد. بـه بيـان ديگـر، درجامعـه  1/11خانوارهاي پردرآمد آن بيش از 

درصـد،  15خانوارهـاي كـم درآمـد حـدود سـرانه روستايي استان متوسـط درآمـد 



  

برابـر  1/2نزديك به خانوارهاي پردرآمد  و اندكي بيشتردرآمد متوسط  خانوارهاي با

آن است. نتيجه اين الگوي توزيع مبين وجود شـكاف  هر خانوارسرانه ميانگين درآمد 

 جامعه روستايي استان مي باشد. درصدي در 2/25درآمدي 

 12درصد خانوارهاي كـم درآمـد،  12سهم نسبي درآمدي  جامعه روستايي كشور رد -

 1/11درصد خانوارهاي پردرآمد بـه ترتيـب  22درصد خانوار هاي متوسط درآمد و

حـداكثر شـكاف  بـوده و كـل درآمـد جامعـه درصـد 1/11 درصـد و 3/37درصد، 

درصد است. مقايسه اين ارقام بـا مقـادير  1/28درآمدي ميان خانوارهاي اين جامعه 

جامعه روستايي استان نشان دهنده موقعيت نسبي مناسبتر خانوارهـاي  متناظرشان در

ي جامعـه روسـتاي بودن شكاف درآمـدي خانوارهـا در كمتربا درآمد كم و متوسط و 

 قياس با جامعه روستايي كشور است. استان در

جامعـه  قياس با بودن ميزان نابرابري توزيع درآمد در جامعه روستايي استان در كمتر -

روستايي كشور را در اندازه همه شاخصهاي نـابرابري توزيـع درآمـد) ماننـد ضـريب 

ضريب جيني جيني، ضريب موزون، شاخص تيل و...( مي توان ديد.  براي مثال، اندازه 

 و 39/2جامعـه روسـتايي كشـور و در 35/2توزيع درآمد درجامعه روسـتايي اسـتان 

و... است كه تفاوتهـاي قابـل  12/2و 29/2اندازه شاخص تيل براي اين دو به ترتيب 

 اي را نشان مي دهند.مالحظه

ماهانه هر خانوار روسـتايي اسـتان  سرانه درآمد )ي هزينه خالص(متوسط درحالي كه  -

اندازه متناظر اين درآمد براي خانوارهاي با درآمد كـم و بـا  تومان است، هزار 9/88

درآمد زياد) به ترتيب ، خانوارهاي داراي درآمد كمتـر و بيشـتر از متوسـط درآمـد 

 8/2هزار تومان است كه حاكي از  2/117هزار تومان و  5/52مورد اشاره( به ترتيب 

با درآمد زياد نسبت بـه درآمـد خانوارهـاي بـا  برابر بودن متوسط درآمدخانوارهاي

برابر بوده و نشـان دهنـده  2/3درآمد كم است. اين نسبت درجامعه روستايي كشور 

در جامعــه روســتايي اســتان خانوارهــا  بــين درآمــد ايــن دو گــروه از كمتــرفاصــله 

 ( 1-11جدول )باشد.مي



  

 1735درجامعه روستايي  استان اردبيل و كل كشور در سال (: اندازه شاخصهاي نابرابري توزيع درآمد    1-56 جدول)

 كل كشور اردبيل  شرح 

 2156/2 5151/2 سهم نسبي دهك اول

 3751/7 0556/5 سهم نسبي دهك دوم

 3371/5 2755/5 سهم نسبي دهك سوم

 3252/5 7527/6 مسهم نسبي دهك چهار

 1355/6 6111/3 سهم نسبي دهك پنجم

 2536/3 0011/1 سهم نسبي دهك ششم

 3511/1 3551/10 سهم نسبي دهك هفتم

 1301/12 1161/12 سهم نسبي دهك هشتم

 1331/15 3151/15 سهم نسبي دهك نهم

 1071/70 6137/25 سهم نسبي دهك دهم

 1117/17 1061/1 نسبت سهم نسبي دهك دهم به دهك اول

 6761/16 2237/13 با درآمد كم درصد خانوارهاي  50سهم نسبي 

 2321/73 7617/50 درصد خانوارهاي با درآمد متوسط  50بي سهم نس

 011/56 5115/51 زياد درآمدا درصد خانوارهاي پ 20سهم نسبي 

 2355/0 2513/0 حداكثر شكاف درآمدي

 571/0 5016/0 (1ي )فريگشاخص اتتو 

 6102/0 6523/0 (2) فريگيشاخص اتتو 

 5555/0 7151/0 (7) فريگيشاخص اتتو 

 7156/0 2501/0 ريب جينيض

 511/0 5351/0 ضريب موزون )مهران(

 176/0 1032/0 كواني(كاضريب طول منحني لورنز ) 

 1211/0 0313/0 يلاشاخص ت

 2602/0 1116/0 ونسنيكتشاخص آ

)ميانگين حسابي( درآمد خانوارهاي كم درآمد )سرانه، متوسط 

 ساالنه ، ريال(

6213237 5356766 

ين حسابي( درآمد خانوارهاي پردرآمد )سرانه، )ميانگمتوسط 

 ساالنه، ريال(

13675757 15652253 

)ميانگين حسابي( درآمد كل خانوارها )سرانه، ساالنه، متوسط 

 ريال(

10663717 3513125 

 ماخذ: برآورد مشاور



  

 

0

10

20

30

40

50

صد
در

ل ک او
ده

ک دوم
ده

ک سوم
ده

ک چهارم
ده

ک پنجم
ده

ک ششم
ده

ک هفتم
ده

ک هشتم
ده

ک نهم
ده

ک دهم
ده

نمودار شماره ) 21 -1 ( : مقايسه سهم نسبي دهکهاي درآمدي در جامعه روستايي استان اردبيل و كل كشور در سال 1384

استان اردبيل
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 : روند تحول نابرابري درآمد در استان 7-2-7-1

وزيـع درآمـد )ي هزينـه خـالص سـرانه( در هـاي نـابرابري ت مقايسه اندازه شـاخص 

حاكي از آن است كـه  1382نسبت به سال  1381خانوارهاي شهري و روستايي استان در سال 

در سال پاياني اين دوره زماني پنجساله، ميزان نابرابري توزيع درآمد هم در جامعه شهري و هم 

 ي كاهش يافته است. در جامعه روستايي استان نسبت به سال ابتدايي اين دوره زمان

 

 )الف(: جامعه شهري

اندازه سهم نسبي درآمدي دهكهاي اول تا هشتم )خانوارهاي كم درآمد و بـا درآمـد  -

متوسط( افزايش يافته و در مقابـل، از سـهم نسـبي درآمـدي دهكهـاي نهـم و دهـم 

)خانوارهاي با درآمد زياد( كاسته شده است. در اين دوره زماني، سهم نسبي درآمدي 

درصـد  12درصـد و  5/11درصـد بـه  7/15درصد خانوارهاي كـم درآمـد از  12

 22زايش يافتـه و درصـد افـ 2/38درصـد بـه  9/31خانوارهاي با درآمد متوسط از 

درصد كاهش يافته است. ضمن  1/15درصد به  1/17درصد خانوارهاي پردرآمد از 

 1/12برابر به  1/11آن كه اندازه نسبت سهم درآمدي دهك و سهم به دهك اول از 

درصد كاهش يافته  5/28درصد به  9/29درصد و اندازه حداكثر شكاف درآمدي از 

 است. 

شاخصهاي نابرابري توزيع درآمد كاهش يافته و از آن جمله اندازه ضريب  هاندازه هم -

اندازه ضريب مـرزون  ،12/2به  15/2، اندازه شاخص تيل از 39/2به  11/2جنبي از 

 و ... كاهش يافته است.  52/2به  51/2)مهران( از 

 

 ) ب (: جامعه روستايي 

اندازه سهم نسبي درآمدي دهكهاي اول تا نهم )خانوارهاي كم درآمد(، افزايش يافته و  -

در مقابل از سهم نسبي درآمدي دهك دهم )خانوارهاي با درآمد خيلي زياد( كاسـته 

صد خانوارهاي كم درآمـد در 12شده است. در اين دوره زماني، سهم نسبي درآمدي 

 8/35درصد خانوارهاي با درآمـد متوسـط از  12درصد و  2/18درصد به  8/15از 

درصـد  22در حاليكـه سـهم نسـبي درآمـدي  درصد افزايش يافته، 1/12درصد به 

درصد كاهش يافته است. در نتيجه اين  1/11درصد به  1/18خانوارهاي پردرآمد از 

 9/9برابـر بـه  1/15مدي دهك دهم به دهـك اول از تحول، اندازه نسبت سهم درآ

درصد كـاهش يافتـه  2/25درصد به  8/29برابر و اندازه حداكثر شكاف درآمدي از 

 است. 



  

اندازه همه شاخصهاي نابرابري توزيع درآمد كاهش يافته و از آن جمله، اندازه ضريب  -

اتكينسـون از ، شـاخص 11/2بـه  15/2، ضريب كاكواني از  35/2به  12/2از  جيني

 و... كاهش يافته است.  19/2به  28/2

 

 ) پ (: مقايسه جامعه شهري و روستايي 

مي توان نشان داد كه شدت نابرابري توزيع درآمد در ميان خانوارهاي جامعه شهري  

استان بيشتر از آن براي خانوارهاي جامعه روستايي اسـتان اسـت و عـالوه بـرآن در ايـن دوره 

كاهش ميزان نابرابري توزيع درآمـد در جامعـه روسـتايي اسـتان بيشـتر از  زماني، شدت نسبي

جامعه شهري آن بوده است كه مبين ارتقاي بيشتر وضعيت رفاهي خانوارهاي كم درآمد و ميان 

 درآمد روستايي استان در قياس با آن براي خانوارهاي جامعه شهري استان مي باشد. 
 

 1735نابرابري توزيع درآمد درجامعه روستايي  استان اردبيل در سال (: اندازه شاخصهاي    1-53  جدول)

 1735 1730 شرح 

 7365/2 0335/2 سهم نسبي دهك اول

 6212/7 5113/7 سهم نسبي دهك دوم

 3601/5 6532/5 سهم نسبي دهك سوم

 6167/5 5300/5 سهم نسبي دهك چهارم

 1011/6 3550/6 سهم نسبي دهك پنجم

 2731/3 3351/3 شمسهم نسبي دهك ش

 7103/10 1211/1 سهم نسبي دهك هفتم

 5177/15 2235/12 سهم نسبي دهك هشتم

 1015/16 3735/16 سهم نسبي دهك نهم

 5656/21 5761/70 سهم نسبي دهك دهم

 7135/12 6225/15 نسبت سهم نسبي دهك دهم به دهك اول

 5621/16 3732/15 درصد خانوارهاي با درآمد كم  50سهم نسبي 

 1311/73 3336/76 درصد خانوارهاي با درآمد متوسط  50سهم نسبي 

 5661/55 7357/53 درصد خانوارهاي پا درآمد زياد 20سهم نسبي 

 2355/0 2117/0 حداكثر شكاف درآمدي

 5523/0 5506/0 (1شاخص اتتو فريگي )

 611/0 3015/0 (2شاخص اتتو فريگي )

 5555/0 5312/0 (7شاخص اتتو فريگي )

 715/0 5151/0 ضريب جيني

 5203/0 5515/0 ضريب موزون )مهران(

 1756/0 1500/0 ضريب طول منحني لورنز ) كاكواني(

 1111/0 1515/0 شاخص تايل

 2651/0 7673/0 شاخص آتكينسون

 3137322 7115777 متوسط )ميانگين حسابي( درآمد خانوارهاي كم درآمد 

 21037133 17350231 د خانوارهاي پردرآمد متوسط )ميانگين حسابي( درآم

 16121350 5625373 متوسط )ميانگين حسابي( درآمد كل خانوارها 

 11375635 7312551 متوسط )ميانگين هدنسي( درآمد كل خانوارها

 ماخذ: برآورد مشاور



  

 1735و  1730بيل در سال وستايي  استان ارد(: اندازه شاخصهاي نابرابري توزيع درآمد درجامعه ر  1-53   جدول)

 1735 1730 شرح 

 5151/2 0111/2 سهم نسبي دهك اول

 0556/5 5502/7 سهم نسبي دهك دوم

 2755/5 5132/5 سهم نسبي دهك سوم

 7527/6 5353/5 سهم نسبي دهك چهارم

 6111/3 3557/6 سهم نسبي دهك پنجم

 0011/1 1235/3 سهم نسبي دهك ششم

 3551/10 5313/1 سهم نسبي دهك هفتم

 1161/12 7751/11 سهم نسبي دهك هشتم

 3151/15 5532/15 سهم نسبي دهك نهم

 6137/25 3111/72 سهم نسبي دهك دهم

 1061/1 6751/15 نسبت سهم نسبي دهك دهم به دهك اول

 2237/13 3772/15 درصد خانوارهاي با درآمد كم  50سهم نسبي 

 7617/50 3316/75 متوسط  درصد خانوارهاي با درآمد 50سهم نسبي 

 5115/51 7331/53 درصد خانوارهاي پا درآمد زياد 20سهم نسبي 

 2513/0 2136/0 حداكثر شكاف درآمدي

 5016/0 5731/0 (1شاخص اتتو فريگي )

 6523/0 3035/0 (2شاخص اتتو فريگي )

 7151/0 5307/0 (7شاخص اتتو فريگي )

 7501/0 5131/0 ضريب جيني

 5351/0 5501/0 ن )مهران(ضريب موزو

 1032/0 1517/0 ضريب طول منحني لورنز ) كاكواني(

 0313/0 1716/0 شاخص تايل

 1116/0 2315/0 شاخص آتكينسون

 6213237 2356531 متوسط )ميانگين حسابي( درآمد خانوارهاي كم درآمد 

 13675757 1557235 متوسط )ميانگين حسابي( درآمد خانوارهاي پردرآمد 

 10663717 7570067 متوسط )ميانگين حسابي( درآمد كل خانوارها 

 3627255 7756177 متوسط )ميانگين هدنسي( درآمد كل خانوارها

 ماخذ: برآورد مشاور

 

 : پس انداز )سپرده هاي بانكي(7-7-1

 

طبق نتايج آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي كشور، در سـال  

تومان و متوسط مبلم هزينـه  191972مبلم درآمد ماهانه هر خانوار شهري استان توسط  1381

تومان است. به همين ترتيب، متوسط مبلم درآمـد و هزينـه ماهانـه يـك  522911متناظر آن 

تومان است. بنابراين به طور متوسـط، در  135938تومان و  338129خانوار روستايي استان نيز 

تومان بيشتر از درآمدهاي آن اسـت  25971نه خانوار شهري استان ، هزي1381هر ماه از سال 

تومان مي باشـد. ايـن ارقـام  97289ان تكه مبلم متناظر اين كمبود براي هر خانوار روستايي اس

حاكي از آن است كه در سال مورد نظر، خانوارهاي شهري و روستايي استان نه تنها پس اندازي 

از دخلشان بوده است. به اين ترتيـب، ايـن خانوارهـا نـه تنهـا  نداشته اند، بلكه خرجشان بيشتر



  

توانسته اند داراي سپرده گذاري بانكي باشند، بلكه هر ماهه ناگزير به استقراض و كمك و يا نمي

فروش برخي از كاالهاي بادوام خود )كه بيشتر خريداري كرده اند( هستند با آن بتوانند جبـران 

 5هاي خود را بنمايند. اين وضعيت در نتايج ايـن آمـارگيري در  كمبود درآمد نسبت به هزينه

سال گذشته همواره وجود داشته است كه به تبع آن مي توان گفت، خانوارهاي شهري و روستايي 

 استان فاقد پس انداز براي سرمايه گذاري نزد بانكها هستند. 

 
 )هزار ريال(  سال گذشته  5و روستايي استان اردبيل در (: تراز درآمد و هزينه ساالنه خانوارهاي شهري  1-51جدول )  

 جامعه روستايي جامعه شهري  سال

 تراز هزينه درآمد تراز هزينه درآمد

1730 27300 21532 5332- 20357 26751 5513- 

1731 21137 72502 2511- 22573 23171 6501- 

1732 50036 52173 2051- 71751 71211 3362- 

1737 56322 56553 1326- 77353 51731 15622- 

1735 51676 62357 7113- 50537 52253 11635- 

 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبيل – 1735ماخذ: سالنامه آماري استان اردبيل، سال 

 

بررسي تفصيلي نتايج اين آمارگيري در زمينه تراز درآمد و هزينه خانوارهاي شهري و  

هر يك از دهكها )درآمدي، هزينه اي( نشان مي دهد كه وضعيت فوق الذكر  روستايي استان در

در غالب دهكهاي درآمدي مصداق دارد، ليكن برخي از دهكهـاي درآمـدي نيـز داراي درآمـد 

بيشتر از هزينه خود و پس انداز هستند. با اين حال به نظر مي رسد، اين ويژگي )بيش از آن كه 

ناشي از تفاوت دقت آماري اطالعات آماري مربوط به درآمد و  نشان دهنده يك واقعيت باشد،

هزينه خانوارها در اين آمارگيري است كه بحث در مورد آن خـارج از حوصـله بررسـي طـرح 

 حاضر است. 

 
 )ريال(       1735(: تراز  هزينه و درآمد ماهانه هر خانوار دهكهاي هزينه اي در جامعه شهري و روستايي استان اردبيل در سال  1-50جدول )

 جامعه روستايي جامعه شهري  دهكهاي هزينه اي

 تراز هزينه درآمد تراز هزينه درآمد

 136615 352121 111615 3115 1265515 1232621 دهك اول 

 -157377 1530516 1726535 -106565 1137352 1333731 دهك دوم 

 -220752 2030560 1360203 -131555 2510237 2710311 دهك سوم 

 -27351 2563006 2557165 253030 7152153 7511073 دهك چهارم 

 -261201 7273626 2163525 36563 7172532 5001171 دهك پنجم 

 -113525 7331175 2160611 223551 5371055 5166515 دهك ششم 

 -1153153 5566110 7511377 237605 6052112 6725316 دهك هفتم 

 -1571636 5531371 5053057 -1653170 3261307 5605537 دهك هشتم 

 -1752503 3511535 6066165 -1567573 1611723 3123311 دهك نهم 

 -5113335 17730162 3732233 -5557130 16130135 11326215 دهك دهم

 ان مركز آمار اير  – 1735نتايج آمارگيري از هزينه و درآمدهاي خانوارهاي شهري كشور، سال  .1ماخذ:

 مركز آمار ايران   - 1735نتايج آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي روستايي كشور سال . 2          

 برآورد مشاور  .7          



  

 

 )ريال( 1735(: تراز  هزينه و درآمد هزينه ماهانه هر خانوار دهكهاي درآمدي در جامعه شهري و روستايي استان اردبيل    1-51جدول ) 

 جامعه روستايي جامعه شهري  هزينه اي دهكهاي

 تراز هزينه درآمد تراز هزينه درآمد

 -552733 1006107 567326 -123777 1311513 132035 دهك اول 

 -133357 2021255 1051511 -675505 2256531 1621166 دهك دوم 

 -1510153 7003510 1513717 -513572 2630131 2137553 دهك سوم 

 -1205235 7037366 1361512 -1073355 7306117 2363773 دهك چهارم 

 -1015121 7572161 2773353 -1555365 5731123 7526065 دهك پنجم 

 1571536 5253252 2303336 -1270121 5713631 5166361 دهك ششم 

 -1055715 5515530 7530136 -2253052 3265665 5006612 دهك هفتم 

 -1572223 5311113 5263610 -1335327 3171625 6057302 دهك هشتم 

 -1502215 3711335 5313630 -2151735 1353550 3613156 دهك نهم 

 +353116 10217315 10162371 +5725116 11755761 15631765 دهك دهم

 مركز آمار ايران   – 1735نتايج آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري كشور، سال . 1 ماخذ:

 مركز آمار ايران  – 1735نتايج آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي روستايي كشور، سال  .2            

 برآورد مشاور  . 7            
 

در هر حال، تجربه عيني نشان مي دهد كه برخي از خانوارهاي شهري و روسـتايي در  

تند، با ايـن حـال اطالعـات غالب دهكهاي درآمدي داراي پس انداز و سرمايه گذاري بانكي هس

مربوط به عملكرد نظام بانكي نمي تواند تمايزي ميان خانوارهـاي سـپرده گـذار و سـاير سـپرده 

گذاران )شركتها، موسسات دولتي و...( گذاشته و كل اين مبالم را برروي هم )و يا حـداقل در دو 

 ردازيم. تفكيك بخش خصوصي و بخش عمومي( ارائه مي دهد كه در زير به آن مي پ

ميليون  15/2، تعداد كل سپرده گذاران نظام بانكي استان بيش از 1381در پايان سال  

هـزار ميليـارد ريـال اسـت.  57/5سپرده گذار و كل مبلم سپرده آنها نزد بانكهاي استان حدود 

 توزيع اين سپرده گذاران و مبلم سپرده گذاري آنها نشان مي دهد:

درصـد(  1/25هـزار ميليـارد ريـال ) 12/1انكها حدود از كل مبلم سپرده هاي نزد ب -

درصد( سپرده هاي  9/11هزار ميليارد ريال ) 91/2سپرده هاي قرض الحسنه جاري، 

درصد( سپرده هاي سرمايه  1/22هزار ميليارد ريال ) 25/1قرض الحسنه پس انداز، 

ايه درصـد( سـپرده هـاي سـرم 2/18هزار ميليارد ريـال ) 21/1گذاري كوتاه مدت، 

 درصد( ساير سپرده ها مي باشد.  1/17هزار ميليارد ريال ) 95/2گذاري بلندمدت و 

سهم نسبي تعداد سپرده گذاران اين سپرده ها از كل تعداد سـپرده گـذاران بانكهـاي  -

درصد، سپرده قرض الحسنه پس انداز  3/12استان براي سپرده قرض الحسنه جاري 

درصد، سپرده سرمايه گذاري  1/12اه مدت درصد، سپرده سرمايه گذاري كوت 2/11

درصد است كه سهم نسبي زياد سپرده  2/15درصد و ساير سپرده ها  7/2بلندمدت 

گـذاران كوچـك، بـراي شـركت در  گذاران قرض الحسنه پس انداز )عمدتا   سـپرده



  

كشي بانكها( و سهم نسبي اندك سپرده گـذاران سـرمايه گـذاري بلندمـدت در قرعه

 ابل توجه است. ميان آنان ق

هزار تومان  259متوسط مبلم سپرده گذاري هر سپرده گذار نزد بانكهاي استان حدود  -

هـزار تومـان،  113متناظر آن براي سپرده هاي قرص الحسنه جـاري است كه مبلم 

هزار تومان، سـپرده هـاي پـس انـداز كوتـاه  71سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز 

هـزار تومـان و  1722اي سرمايه گذاري بلندمـدت هزار تومان، سپرده ه 511مدت 

هزار تومان است. در اين زمينه نيز كوچكي متوسط مبلم سـپرده  291ساير سپرده ها 

گذاري در قرض الحسنه پس انداز در قياس بـا بزرگـي متوسـط مبلـم سـپرده هـاي 

 سرمايه گذاري بلندمدت حائزتوجه است. 

 1382سرمايه گذاري آنها نزد بانكهاي استان در سال  الگوي توزيع تعداد سپرده گذاران و مبلم

 نشان مي دهد:  1381در مقايسه با آن در سال 

درصـد،  8/11، سهم نسبي تعداد سرمايه گذاران قرض الحسنه جاري 1382در سال  -

درصـد،  9/15گـذاري كوتـاه مـدت  درصد، سـرمايه 9/12قرض الحسنه پس انداز 

 درصد است. 2/1ساير سپرده گذاران  درصد و 1/2سرمايه گذاري بلندمدت 

درصـد  2/31سهم نسبي سپرده گذاري اين سپرده گذاران براي سپرده قـرض الحسـنه جـاري 

درصد، سرمايه گذاري  1/23درصد، سرمايه گذاري كوتاه مدت  1/11قرض الحسنه پس انداز 

 درصد است.  9/13درصد و ساير سپرده ها  1/11بلندمدت 

ع زماني، سهم نسبي تعداد سپرده گذاران قـرض الحسـنه پـس طدر  فاصله اين دو مق -

انداز، سپرده گذاران سرمايه گذاري بلندمدت و ساير سپرده گذاران و نيز سهم نسبي 

نزد بانكهاي استان افزايش يافته و بـراي سـاير سـپرده گـذاران و مبلـم مبلم سپرده 

 سرمايه گذاري آنان كاهش يافته است. 

درمطلق تعداد سپرده گذاران قرض الحسنه جاري كاهش يافتـه در اين دوره زماني، ق -

 است. 

در هرحال، در طول اين دوره زماني، همه ساله برتعداد سپرده گذاران و مبلـم سـپرده  -

گذاري آنان نزد بانكهاي استان )برحسب قيمتهاي جاري( افزوده شده است و متوسط 

 5/31پرده گـذاري آنـان درصـد و مبلـم سـ 8/11رشد ساالنه تعداد سپرده گذاران 

 درصد )برحسب قيمتهاي جاري( است. 

 

 

 



  

 1730-35(: تعداد سپرده گذاران و ميزان سپرده گذاري در استان اردبيل طي سالهاي 1-52جدول )

 1730 1735 نوع سپرده 

 سپرده گذاري سپرده گذاران سپرده گذاري سپرده گذاران

 صددر مبلغ درصد تعداد درصد مبلغ درصد تعداد

 0/100 1353666 0/100 1736153 0/100 5565200 0/100 2151011 كل 

 0/75 671536 3/16 271155 5/25 1515337 7/10 220251 قرض  الحسنه جاري 

 5/15 263765 1/60 373231 1/16 173551 2/61 1716567 قرض الحسنه پس انداز 

 1/27 521220 1/15 213653 5/22 1255020 6/10 223100 سرمايه گذاري كوتاه مدت

 6/15 231655 5/2 72121 2/13 1012313 3/2 53322 سرمايه گذاري بلندمدت 

 1/17 253150 0/5 55123 1/13 152150 2/15 723235 ساير 

 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبيل  – 1735ماخذ: سالنامه آماري استان اردبيل، سال 
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سهم نسبي انواع سپرده ها در نظام بانکي استان در پايان سال 1380 و 1384 نمودار ) 1-22 ( : 

1380

1384



  

 : تامين منابع مالي 5-1

 

منابع مالي الزم براي تامين تعهدات هزينه اي )جـاري و عمرانـي( بودجـه اسـتان، از  

لحاظ نظري، مي تواند از دو طريق منابع دولتي و منابع غيردولتي فراهم شود، در حاليكه از لحاظ 

 عملي، نزديك به تمامي اين منابع بودجه استان از طريق منابع دولتي تامين شده است كه در زير

 توضيح آن مي پردازيم.  به

 

 : منابع دولتي1-5-1

 

منابع دولتي بودجه استان از دو طريق درآمدهاي استاني و درآمدهاي عمـومي )ملـي(  

، بخش اعظـم منـابع بودجـه اسـتان از طريـق 1381تا  1382تامين مي شود. از دوره پنجساله 

ستگاههاي اجرايي استان به درآمدهاي ملي تامين شده است. اين ويژگي نشان دهنده وابستگي د

 درآمدهاي عمومي دولت  براي انجام مقررات هزينه اي مرتبط با وظاي  خود مي باشد. 

ميليـارد ريـال  1/2373، كل مبلم عملكرد منابع بودجه استان بالم بـر 1381در سال  

درصد( از طريـق درآمـدهاي ملـي و تنهـا  2/87ميليارد ريال ) 9/2213است كه از آن حدود 

تامين شده اسـت. بـه ايـن  درصد( آن از طريق درآمدهاي استاني 2/13ميليارد ريال ) 2/329

برابر اهميت نسـبي منـابع  7ترتيب، اهميت نسبي منابع ملي در تامين منابع بودجه استان حدود 

درآمدهاي استاني است. اطالعات در دسترس در زمينه اين ساختار دوگانه تـامين منـابع مـالي 

ان در دوره زماني مورد نظر حاكي از ثبات نسبي اين وضعيت، عليرغم برخي تغييرات، بودجه است

 9/12درصـد و  1/87بـه ترتيـب  1382است. اندازه اين دو نسبت در بودجه استان در سـال 

درصـد، در بودجـه سـال  9/11درصـد و  1/88به ترتيـب  1381درصد بوده، در بودجه سال 

درصد و  2/87به ترتيب  1383دجه سال درصد و در بو 3/11درصد و  7/88به ترتيب  1382

 درصد است.  2/13

ميليـارد  5/2527در همين سال، كل مبلم مصوب درآمدهاي بودجه اسـتان بـالم بـر  

ميليارد ريـال درآمـدهاي  2/329ميليارد ريال درآمدهاي ملي و  3/2218ريال است كه شامل 

درصـدي كـل  9/93م عملكردشان حاكي از تحقق استاني است. مقايسه اين مبالم مصوب با مبال

درصـدي  2/93درصـد درآمـدهاي اسـتاني و  122مبالم بودجه استان است كه برآيند تحقـق 

درآمدهاي ملي مي باشد. اندازه ضريب تحقق پـذيري كـل منـابع درآمـدي بودجـه اسـتان در 

درصـد  2/87درصـد و  3/97درصـد،  5/92درصد،  1/92به ترتيب  1383تا  1382سالهاي 

 نسبتا  كوچك است.  بازهييرات فراز و نشيب آن در يك است كه حاكي از تغ



  

 

 

 )ميليون ريال (    1735تا  1730(: روند تحول تركيب منابع درآمدي بودجه استان اردبيل در دوره پنجساله      1-57جدول ) 

 1730 1731 1732 1737 1735 شرح 

ضريب  عملكرد مصوب

تحقق 

 پذيري

ضريب  عملكرد مصوب

تحقق 

 پذيري

ضريب  عملكرد مصوب

تحقق 

 پذيري

ضريب  عملكرد مصوب

تحقق 

 پذيري

ضريب  عملكرد مصوب

تحقق 

 پذيري

 0/17 362 123 5/12 1255 1756 7/13 1553 1513 0/33 2/1513 3/1355 1/17 1/2737 5/2523 كل 

 1/11 111 112 0/100 151 151 0/100 165 165 0/100 2/113 2/113 0/100 2/701 2/701 درآمدهاي استاني 

 1/12 351 315 5/11 1105 1203 1/16 1212 1777 7/35 0/1721 5/1553 0/17 1/2067 7/2213 درآمدهاي ملي 

 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبيل – 1731و  1735ماخذ: سالنامه آماري استان اردبيل، سالهاي 
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ساختار نسبي منابع درآمد دولتي بودجه استان اردبيل در سالهاي 1380 تا 1384 نمودار ) 1-23 ( : 

درآمد استاني

درآمد ملي



  

 سرمايه اي چگونگي مصارف آنها به تفكيك استاني و ملي  هاييي: اعتبارات تملك دارا1-1-5-1

نشان مي دهد، كل مبلـم عملكـرد  1383اطالعات عملكردي بودجه استان براي سال  

ميليارد ريـال  2/319تملك دارايهايي سرمايه اي براي استان از محل درآمدهاي عمومي بالم بر 

ميليارد ريـال  1/221درصد( براي امور عمومي،  2/1ميليارد ريال ) 1/22است كه از آن، مبلم 

درصد( بـراي امـور اقتصـادي  2/38ميليارد ريال ) 3/112درصد( براي امور اجتماعي و  2/51)

مصرف شده است. اين ارقام و نسبتها نشان دهنده اهميت نسبي زياد هزينه هاي سرمايه گذاري 

ي و امـور اقتصـادي در بودجـه اسـتان در فصول مربوط به امور اجتماعي در قياس با امور عموم

 باشد. مي

بررسي ساختار نسبي مصارف اعتبارات تملك دارايهـايي سـرمايه اي برحسـب امـور  

عمومي، امور اجتماعي و امور اقتصادي در سالهاي دوره زمـاني مـورد نظـر نشـان دهنـده رونـد 

امـور اجتمـاعي و  عمومي نزولي براي مصارف اعتبارات تملك دارايهـايي سـرمايه اي در فصـل

ازه دافزايش متناظر آن براي مصرف اين اعتبارات در فصول امور اقتصادي است. براي مثال، انـ

سهم نسبي مصارف اعتبارات تملك دارايهايي سرمايه اي براي امور عمومي، امور اجتماعي و امور 

ر بودجه درصد و د 8/27درصد و  5/17درصد،  1/1به ترتيب  1379اقتصادي در بودجه سال 

 درصد مي باشد.  1/27درصد و  5/19درصد،  1/3به ترتيب  1381سال 

اطالعات در دسترس نشان مي دهـد، ضـريب تحقـق پـذيري كـل اعتبـارات تملـك  

درصد است كه برآيند اندازه  1/12استان در حدود  1383دارايهايي سرمايه اي در بودجه سال 

درصـد(،  1/11ايي سرمايه اي در امور عمـومي )متناظر اين ضريب براي اعتبارات تملك دارايه

درصد( است. برپايه همين اطالعـات مـي  1/11درصد( و امور اقتصادي ) 8/59امور اجتماعي )

توان نشان داد كه در طول دوره زماني مورد نظر، روند عمومي ضريب تحقق پـذيري اعتبـارات 

آن، روندي نزولي بـوده اسـت. از  تملك دارايهايي سرمايه اي استان، عليرغم فراز و نشيب هاي

آن جمله، اندازه ضريب تحقق پذيري كل اعتبارات تملك دارايهايي سـرمايه اي و تفكيـك سـه 

بـه  1379گانه مصرف اين اعتبارات براي امور عمومي و امور اجتماعي و امور اقتصادي در سال 

به  1381جه سال درصد و براي بود 2/98درصد و  2/97درصد،  2/122درصد،   5/97ترتيب 

 درصد است.  2/82درصد و  3/83درصد،  3/83درصد،  2/83ترتيب 

 



  

 

 

 

 )ميليون ريال (    1737تا  1731(: روند تحول ساختار مصارف اعتبارات تملك دارايهايي سرمايه اي بودجه عمومي استان اردبيل برحسب امور در دوره پنجساله    1-55جدول )

 1731 1730 1731 1372 1737 شرح 

ضريب  عملكرد مصوب

تحقق 

 پذيري

ضريب  عملكرد مصوب

تحقق 

 پذيري

ضريب  عملكرد مصوب

تحقق 

 پذيري

ضريب  عملكرد مصوب

تحقق 

 پذيري

ضريب  عملكرد مصوب

تحقق 

 پذيري

 5/13 115 111 3/30 237 773 0/37 532 531 7/15 0/500 7/570 1/62 0/761 1/515 كل 

 0/100 1 1 0/30 3 10 7/37 15 13 5/15 3/17 6/15 5/61 1/22 0/76 امور عمومي 

 0/13 171 175 3/30 133 277 7/37 775 502 2/15 5/701 3/711 3/51 6/206 3/755 امور اجتماعي

 2/13 55 55 1/31 33 15 0/32 172 161 7/15 3/135 1/115 1/66 7/150 5/212 امور اقتصادي 

 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبيل – 1732و  1735 ماخذ: سالنامه آماري استان اردبيل، سالهاي
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ساختار مصارف اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي از محل درآمدهاي عمومي  نمودار ) 1-24 ( : 

در دوره پنجساله 1379 تا 1383

امور عمومي 

تماعي امور اج

تصادي امور اق



  

تفكيك تفصيلي مصارف )عملكرد( اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي بودجه استان  

)برحسب امور و فصول( نشان مي دهد، گرچه مبلم و سهم نسبي اعتبـارات صـرف شـده بـراي 

يه اي در سـالهاي دوره زمـاني مـورد بررسـي فصول بيست و هشت گانه تملك دارايهايي سرما

داراي فرازو نشيب است، با اين حال به وضوح مشخص است كه فصـول  بيمتفاوت و از نظر نس

راه و ترابري، عمران و نوسازي روستاها، عمران شهرها، آموزش و پرورش عمومي، تربيت بدني و 

ات را جذب كرده اند. بـراي مثـال، امور جوانان، جهانگردي همواره بخش بزرگتري از اين اعتبار

، از كل عملكرد مصرف اعتبارات تملك و دارايهـايي سـرمايه اي اسـتان حـدود  1381در سال 

 2/12درصد به فصـل عمـران و نوسـازي روسـتاها،  1/13درصد به فصل راه و ترابري،  2/17

و پرورش درصد به فصل آموزش  9/7درصد به جهانگردي،  2/8درصد به فصل عمران شهرها، 

درصد به فصل تربيت بدني و امور جوانان و ... اختصاص داده شـده اسـت. انـدازه  1/7عمومي، 

بـه  1382متناظر اين نسبتها براي مصرف اعتبارات تملك دارايهايي سرمايه اي استان در سـال 

درصد است كه  1/5درصد و  1/12درصد،  1/3درصد،  2/9درصد،  5/22درصد،  1/8ترتيب 

به روشني نشـان دهنـده تغييـر سـهم نسـبي  1381با اندازه هاي متناظرشان در سال در قياس 

فصول مختل  از مصرف اعتبارات تملك دارايهايي سرمايه اي مي باشد، ضمن آن كه اين فصول 

درصد مصرف اعتبارات تملـك دارايهـايي سـرمايه اي اسـتان را  12برروي هم، همواره بيش از 

 جذب مي كنند. 

گوي توزيع مصارف اعتبارات تملك دارايهـايي سـرمايه اي اسـتان، بيشـترين به تبع ال 

هزينه كرد اين اعتبارات توسط دستگاههاي اجرايي انجام مـي شـود كـه ايـن فصـول در حيطـه 

، از كل عملكرد هزينه كرد اين اعتبـارات 1381وظاي  سازماني آنها است. براي مثال، در سال 

درصـد،  8/9درصد، سازمان جهادكشاورزي  3/21اه و ترابري در استان، سهم نسبي اداره كل ر

درصد، اداره كـل  1/7درصد، شركت آب و فاضالب روستايي  2/7بنياد مسكن انقالب اسالمي 

درصد و مي باشد كـه  9/5درصد، شركت آب و فاضالب شهري  1/1نوسازي و تجهيز مدارس 

قابل توجه بـراي نشـان دادن تغييـر  اين اعتبارات است. نكته رددرصد كل هزينه ك 12بيش از 

بـيش  1382سهم نسبي دستگاههاي اجرايي از هزينه كرد اين اعتبارات، اين كه استثنانا  در سال 

در  درصد اعتبارات تملك دارايهايي سرمايه اي استان توسط امور آب جذب شده اسـت، 31از 

است. اين تغييرات بـه ميـزان درصد  1حاليكه سهم نسبي اين دستگاه در سالهاي اخير كمتر از 

 بسيار محدودتري براي ساير دستگاههاي اجرايي نيز وجود دارد.

 



  

   1737تا  1731فصول در استان اردبيل در دوره پنجساله و (: توزيع عملكرد اعتبارات تملك دارايهايي سرمايه اي برحسب امور    1-55جدول)  

 )ميليون ريال(          

 1730 1731 1732 1737 شرح

 درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ

 0/100 231772 0/100 532275 0/100 500032 0/100 763161 كل 

 1/2 3333 1/7 15170 3/2 17352 0/6 22052 امور عمومي 

 7/0 150 6/0 2370 5/0 1170 6/0 2062 آمار و خدات عمومي فني

اطالعووات و ارتباطووات 

 اجتماعي

103 2/0 - - - - - - 

سوواختمانها و تاسيسووات 

 دولتي 

11037 2/5 11122 5/2 12500 6/2 6153 6/2 

 5/61 133513 6/61 775530 7/60 701505 0/56 206536 امور اجتماعي 

 5/12 77675 6/11 56013 2/3 51275 1/3 23136 آموزش و پرورش عمومي 

 6/5 15101 6/6 71167 1/7 11556 3/2 10735 فرهنگ و هنر

 3/7 1101 6/1 3655 5/1 3665 1/5 13073 هداشت و تغذيه و درمان ب

 - - 5/0 2013 1/0 651 3/0 2601 تامين اجتماعي و بهزيستي

 1/5 17325 3/3 73633 3/3 73111 5/3 23261 تربيت بدني و امور جوانان 

 2/1 25112 7/3 75056 2/15 31270 2/10 73317 عمران شهرها 

 5/22 61175 1/22 106520 7/15 31665 6/17 50253 ستاها عمران و نوسازي رو

 1/7 3212 0/2 1501 5/1 3701 5/0 1570 تامين مسكن 

 3/0 2037 5/0 1350 7/0 1633 2/0 332 حفاظت محيط زيست

عمليات چند منظور توسعه 

 نواحي 

13127 1/5 26331 5/5 75360 2/3 10211 3/7 

 5/7 1513 6/2 12736 0/7 15353 1/1 3150 آموزش فني و حرفه اي 

 - - - - - - 7/0 1133 آموزش عالي و تحقيقات

 - - - - - - 3/0 2532 تحقيقات 

 - - - - - - 1/0 116 تعاون 

 6/23 35356 7/23 171625 1/76 135315 0/73 150771 امور اقتصادي 

 5/6 13755 3/5 22311 2/7 15377 0/5 15303 كشاورزي و منابع طبيعي 

 7/6 13201 1/5 25310 5/3 51362 3/5 13603 منابع آب 

 3/2 3613 0/7 15507 3/1 3305 3/1 6561 صنايع 

 2/0 653 6/0 7031 1/0 631 7/0 1223 معادن 

 1/0 212 - - - 123 2/0 663 بازرگاني 

 5/3 22377 3/3 73276 1/12 65757 2/13 67575 راه و ترابري 

 7/0 300 2/0 350 2/0 337 1/0 750 پست و مخابرات 

 1/7 3215 1/5 23755 6/3 57203 2/3 70207 جهانگردي 

 - - - - 1/1 1235 5/1 5537 منابع طبيعي 

 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبيل  – 1731ماخذ: سالنامه آماري استان اردبيل ، سال 

 

 

 

 

 



  

 )ميليون ريال(     1735تا  1730ايهايي سرمايه اي برحسب دستگاههاي اجرايي در استان اردبيل در دوره پنجساله (: توزيع عملكرد اعتبارات تملك دار 1-56)   جدول 

 1730 1731 1732 1737 1735 دستگاه اجرايي 

 درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ

 0/100 733777 0/100 532275 0/100 500035 0/100 763163 0/100 306522 كل 

 2/1 5763 2/2 10520 3/7 13517 1/7 15503 1/2 20755 اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري 

 1/1 5233 3/1 3550 5/1 6100 3/0 2135 3/1 12011 شركت شهركهاي صنعتي 

 7/11 52555 2/12 51002 1/3 55632 3/3 72121 6/6 56602 اداره كل نوسازي و تجهيز مدارس 

 3/2 10555 2/6 21375 5/6 72551 1/6 22523 6/7 25555 يت بدني اداره كل ترب

 2/7 12130 5/7 16572 6/7 13173 3/7 15166 1/2 15131 سازمان مسكن و شهرسازي 

 2/0 673 6/0 2330 1/0 650 2/0 376 3/1 12513 اداره كل صنايع و معادن 

 6/2 1330 1/2 10100 0/7 15072 6/1 5310 0/3 51337 بنياد مسكن انقالب اسالمي 

 0/6 22616 7/3 75737 5/5 22716 7/5 15375 1/3 50155 شركت آب و فاضالب روستايي 

 1/17 51751 6/6 71133 1/5 25777 5/5 16105 3/1 63125 سازمان جهادكشاورزي 

 3/1 6231 3/5 23315 5/5 22705 5/5 16671 2/7 22307 اداره كل امور عشاير 

 3/5 21657 7/20 13365 2/25 120336 1/21 103735 7/26 136053 ترابري اداره كل راه و 

 3/1 6760 1/1 1013 3/2 17355 1/1 5150 1/2 15323 شهرداري اردبيل 

 2/71 113530 2/5 25701 2/6 71072 3/0 2622 3/0 5650 امور آب 

 5/2 1123 1/1 5512 6/5 23337 5/5 11311 1/5 52071 آب و فاضالب شهري 

 0/7 11211 3/7 13565 1/2 15626 6/7 17253 7/1 1235 استانداري 

 2/2 3550 5/1 3753 6/1 3111 1/6 25505 * 200 بهداشت و درمان )علوم پزشكي( 

 3/10 50513 1/13 36265 3/15 33617 1/15 55055 3/13 125325 ساير 

 و برنامه ريزي استان اردبيل سازمان مديريت – 1735ماخذ: سالنامه آماري استان اردبيل، سال 

 

 



  

تفكيك اعتبارات تملك دارايهايي سرمايه اي استان برحسب ملي و استاني نشـان مـي  

دهد كه بخش اعظم اين اعتبارات استاني تشكيل داده و سهم نسبي اعتبـارات تملـك دارايهـايي 

ات پيوست اسـتاني تر است. برپايه اطالعمسرمايه اي ملي )استاني شده( در قياس با آن بسيار ك

، كل مصرف اعتبـارات تملـك دارايهـايي سـرمايه اي اسـتان بـالم بـر 1381قانون بودجه سال 

درصد از طريق  1/71ميليارد ريال ) 1/118ميليارد ريال برآورد شده است كه از حدود  1/512

سـتاني درصد( از طريق اعتبارات تملك ملي ا 7/15ميليارد ريال ) 8/87اعتبارات تملك استاني، 

درصد( از طريق ساير انواع اعتبارات )خاص( تملك تامين مالي  7/9ميليارد ريال ) 1/51شده و 

برابر  8/1مي شود. به اين ترتيب مالحظه مي شود كه سهم نسبي اعتبارات تملك استاني حدود 

 سهم نسبي اعتبارات تملك ملي است. 

رحسـب تملـك اسـتاني و ملـي بررسي ساختار اعتبارات تملك دارايهايي سرمايه اي ب 

)استاني شده( نشان مي دهد كه هر چند همواره، مبلم اعتبارات تملك استاني به مراتب بيشتر از 

مبلم اعتبارات تملك ملي )استاني شده( است، با اين حال تـدريجا  از شـدت نسـبي ايـن تفـاوت 

لم اعتبارات تملـك مب 1381كاسته شده است. برپايه اطالعات در دسترس، در حاليكه در سال 

 1382برابر مبلم اعتبارات تملك ملي است، اندازه اين نسبت در سـالهاي  1/9استاني در حدود 

 برابر كاهش يافته است.  8/1به  1381برابر و در سال  2/5برابر و  1/8به ترتيب به  1383و 

 
  1735تا  1731برحسب اعتبارات استاني و ملي در سالهاي  (: ساختار اعتبارات تملك دارايهايي سرمايه اي استان اردبيل  1-53جدول ) 

 )ميليون ريال(         

 1731 1732 1737 1735 شرح

 درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ

 0/100 571373 0/100 511523 0/100 537556 0/100 560751 كل 

 3/53 251137 5/30 231350 5/63 711053 6/35 513113 اعتبارات تملك استاني 

اعتبارات تملك ملي استاني 

 شده 

33312 3/15 67761 5/17 75617 5/3 23721 7/6 

 0/76 155776 1/21 36135 2/11 11121 3/1 55521 ساير اعتبارات تملك 

 زي كشور )پيوست استاني( مصوب مجلس شوراي اسالمي ، سازمان مديريت و برنامه ري 1735تا  1731ماخذ: قانون بودجه سالهاي 

 
 اعتبارات هزينه اي به تفكيك ملي و استاني و چگونگي مصارف آن : 2-1-5-1

اعتبارات هزينه اي منابعي هستند كه براي تامين مالي هزينه هـاي فعاليتهـاي جـاري  

دستگاههاي اجرايي تخصيص داده مي شود. هزينه هاي جاري غالب دستگاههاي اجرايـي كـال  از 

اده شده از محل درآمدهاي عمومي تامين مالي مي شود، با اين حـال طريق اعتبارات تخصيص د

بخشي از هزينه هاي جاري دستگاههاي اجرايي داراي درآمد اختصاصي از اعتباراتي تامين مـالي 

مي شود كه از محل اين درآمدها به آن دستگاهها تخصيص داده شده است. اطالعات ارائه شده 



  

زينه اي تخصيص داده شده بـه دسـتگاههاي اجرايـي از محـل در اين بند مربوط به اعتبارات ه

 درآمدهاي عمومي است. 

 1382بررسي عملكرد اعتبارات هزينه اي دستگاههاي اجرايي استان در دوره پنجساله  -

نشان مي دهد كه سازمان آموزش و پرورش، استانداري، بنياد شهيد و امـور  1381تا 

زمان بهزيسـتي، سـازمان جهادكشـاورزي و ... ايثارگران، اداره كل راه و ترابـري، سـا

دستگاههايي هستند كه بيشترين اعتبارات هزينه اي به آنها تخصيص داده مـي شـود. 

، از كل مبلم عملكرد اعتبارات هزينـه اي 1381برپايه اطالعات در دسترس، در سال 

درصـد( بـه  1/71ميليـارد ريـال ) 2/1192ميليـارد ريـال( حـدود  5/1111استان )

درصد( به بنياد شـهيد و امـور  2/9ميليارد ريال ) 5/153زمان آموزش و پرورش، سا

ميليـارد  7/39درصد( به سازمان جهادكشاورزي،  3/3ميليارد ريال ) 7/51ايثارگران، 

درصد( به اداره كـل راه و  8/1ميليارد ريال ) 3/29درصد( به استانداري،  1/2ريال )

رصد( به سـازمان بهزيسـتي تخصـيص داده شـده د 9/1ميليارد ريال ) 1/31ترابري، 

درصد كل اعتبارات هزينه اي استان از محل درآمـدهاي عمـومي  92است كه جمعا  

درصد( از هزينـه هـاي جـاري  2/12ميليارد ريال ) 2/118است. به اين ترتيب، تنها 

استان در سال مورد نظر به وسيله ساير دستگاههاي اجرايي هزينه شده اسـت، ضـمن 

كه مصرف اعتبارات هزينه اي توسط سازمان آموزش و پرورش به تنهايي حـدود آن 

برابر مصرف اين اعتبارات توسط ساير دستگاههاي اجرايي بـوده و ايـن سـازمان  5/2

 مهمترين دستگاه اجرايي مصرف كننده اعتبارات هزينه اي استان است. 

تـا  1382دوره پنجسـاله مقايسه مبلم عملكرد و مصرف اعتبارات هزينه اي استان در  -

درصدي و بيشتر اين گروه از هزينه ها در استان مي  92حاكي از تحقق پذيري  1381

باشد. در اين دوره زماني، كمترين اندازه ضريب تحقـق پـذيري اعتبـارات هزينـه اي 

 1383درصـد( در سـال  8/99ه آن )و حـداكثر انـداز 1382درصد( در سال  9/98)

 باشد. مي

 



  

 )ميليون ريال(     1735تا  1730(: عملكرد اعتبارات هزينه اي استان اردبيل  از محل درآمدهاي عمومي به تفكيك دستگاههاي اجرايي در دوره پنجساله 1-53)   جدول 

 1730 1731 1732 1737 1735 دستگاه اجرايي 

 درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ

 0/100 537065 0/100 332501 0/100 156312 0/100 1151273 0/100 1666555 كل 

 5/35 572720 0/31 553016 0/32 631053 3/61 301773 5/31 1110270 سازمان آموزش و پرورش 

 1/0 773 6/5 57155 3/5 55112 2/6 31633 2/1 157501 بنياد شهيد و امور ايثارگران 

 5/5 25750 1/5 71353 6/7 75571 3/7 57530 7/7 55373 سازمان جهادكشاورزي 

 5/2 15177 7/2 13177 5/2 27735 3/2 70507 5/2 71661 استانداري 

 3/2 16705 3/2 20155 5/2 27033 7/2 26307 1/1 71115 سازمان بهزيستي 

 3/1 10530 3/1 17333 1/2 11653 1/2 27617 3/1 21253 اداره كل راه و ترابري 

 1/12 35150 5/12 16553 6/11 111215 2/17 151127 1/10 163023 ساير دستگاهها

 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبيل – 1735ماخذ: سالنامه آماري استان اردبيل، سال 

 

 يال()ميليارد ر     1735تا  1730(: ضريب تحقق پذيري مصرف اعتبارات هزينه اي )جاري( در استان اردبيل در دوره پنجساله   1-51جدول ) 

 1730 1731 1732 1737 1735 شرح

 1/537 332 153 2/1151 5/1666 عملكرد 

 3/533 335 163 6/1151 1/1632 مصوب 

 0/11 6/11 1/13 3/11 6/11 ضريب تحقق پذيري 

 سازمان مديريت و برنامه ريزي اردبيل – 1735ماخذ: سالنامه آماري استان اردبيل، سال 

 



  

 كتهاي دولتي : سرمايه گذاري شر7-1-5-1

( )پيوسـت 2پيوسـت شـماره ) ( كـه براسـاس1-12جدول شـماره ) برپايه مندرجات 

شركتهاي دولتي داراي ردي  بودجـه در  تنظيم شده است؛ شركتهاي دولتي( قانون بودجه كشور

استان اردبيل شامل شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان، شركت سهامي سـيمان اردبيـل، 

صنعتي و صنايع كوچك استان اردبيل، شركت آب و فاضالب روستايي شركت سهامي شركتهاي 

اردبيل، شركت گاز استان اردبيل و شركت مخابرات اسـتان اردبيـل مـي باشـد، ضـمن آن كـه 

شركت سهامي آب منطقه اي استانهاي آاربايجان شرقي و اردبيـل و يـا شـركت سـهامي بـرق 

بيل برروي هم داراي رديـ  بودجـه خـاص منطقه اي استانهاي آاربايجان شرقي و غربي و ارد

است كه در هر صورت در اين بررسي به استان اردبيل منتسب نشده اند. اطالعـات بودجـه اي 

شركتهاي دولتي استان نشان مي دهد كه منابع )ي مصارف( حساب سرمايه اين شركتها در سال 

درصـد(  5/1يليارد ريال )م 5/1ميليارد ريال است كه از آن حدود  5/113جمعا  بالم بر  1381

درصد( از طريق ساير منابع )عمدتا ،  5/98ميليارد ريال ) 2/137از طريق منابع عمومي دولت و 

دارايهايي جاري، تسهيالت بانكي و ساير منابع داخلي شركت( تـامين مـالي شـده اسـت. از كـل 

ايهـايي سـرمايه درصد( به مصرف تملك دار 5/1ميليارد ريال ) 5/1مصارف اين شركتها حدود 

درصد( به مصرف سرمايه گـذاري در دارايهـايي  1/81ميليارد ريال ) 1/381اي منابع عمومي، 

ثابت )شامل زمين و ساختمان، وسايل نقليه، ماشين آالت و تجهيزات و لوازم كار، اثاثـه و لـوازم 

 5/31و امهـاي داخلـي ودرصد( بـه مصـرف بازپرداخـت  7/3ميليارد ريال ) 1/11اداري و ...( 

دارايهايي خـارجي، درصد( به مصرف ساير مخارج سرمايه اي )مانند افزايش  2/8ميليارد ريال )

 بازپرداخت ديون سررسيد شده و...( رسيده است. 

بررسي حساب منابع، مصارف شركتهاي دولتي استان در سـالهاي دوره زمـاني مـورد  

از  1381له ، اين شركتها تنها در سال بررسي حاكي از تغيير ملموس اين ساختار است. از آن جم

درصد( بـراي تـامين مـالي مصـارف خـود اسـتفاده  5/1منابع عمومي دولت )به ميزان محدود 

داراي بازپرداخت وام خارجي )توسط سيمان اردبيل( هستند. ضمن  1383اند، تنها در سال كرده

ه اي اين شـركتها بـراي آن كه در همه سالهاي مورد نظر بخش بسيار بزرگي از مصارف سرماي

 گذاري در دارايهايي ثابت هزينه شده است. سرمايه 

به همين ترتيب، توزيع منابع  )مصارف( شركتهاي دولتي اسـتان بـه تفكيـك شـركتها  

درصد مربوط به كشـت و صـنعت مغـان،  7/38حدود  1381نشان مي دهد كه از آن در سال 

درصـد  8/7صد مربـوط بـه شـركت گـاز، در 5/22درصد مربوط به شركت مخابرات ،  9/27

درصد مربوط به شـركت آب و فاضـالب روسـتايي  1/5هركهاي صنعتي و مربوط به شركت ش



  

است. اين ساختار تفكيك نيز در سالهاي مختل  دوره زماني مورد بررسـي بـا يكـديگر متفـاوت 

 به وضوح مشخص است. ( 1-11)است كه در جدول 

 
 )ميليون ريال( 1735تا  1731مصارف حساب سرمايه شركتهاي دولتي در استان اردبيل در سالهاي  – (: ساختار منابع  1-60جدول )  

 1731 1732 1737 1735 شرح

 درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ

 0/100 7/275515 0/100 5/135577 0/100 1/615233 0/100 0/557562 منابع 

 0 0 0 0 0 0 5/1 6500 منابع عمومي دولت 

 0 0 0 0 0 0 0 0 منابع خارجي 

 0/100 7/275515 0/100 5/135577 0/100 1/615233 5/13 576162 ساير منابع 

 0/100 7/275515 0/100 5/135577 0/100 1/615233 0/100 0/557562 مصارف 

تملوووك دارايهوووايي 

سوورمايه اي از محوول 

 منابع عمومي 

6500 5/1 0 0 0 0 0 0 

در سوورمايه گووذاري 

 دارايهايي ثابت 

735065 6/36 5/535637 3/32 2/165311 3/31 3/215175 5/11 

 1/5 0/1321 1/5 0/3161 2/3 0/51360 3/7 16500 بازپرداخت وام داخي 

بازپرداخوووووت وام 

 خارجي 

0 0 2/5511 6/0 0 0 0 0 

 5/5 5/10673 7/5 2/1355 5/1 7/65225 2/3 76513 ساير 

، مصوب مجلس شوراي اسالمي، سازمان مديريت و برنامه ريزي 1735تا  1731)بودجه شركتهاي دولتي( قانوني بودجه سالهاي  2ماخذ: پيوست شماره 

 كشور 

 
 )ميليون ريال(  1735تا  1731(:منابع و مصارف حساب سرمايه شركتهاي دولتي در استان اردبيل در سالهاي   1-61جدول ) 

 1731 1732 1737 1735 شرح

 درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ رصدد مبلغ

 0/100 7/275515 0/100 5/135577 0/100 1/615233 0/100 0/557562 كل 

شووركت شووهركهاي 

 صنعتي استان 

0/75530 3/3 0/13630 5/2 0/11760 2/6 0/5110 3/1 

شركت آب و فاضوالب 

 روستايي 

0/22330 1/5 5/6667 0/1 0/1225 3/0 - - 

 7/3 1/11573 5/71 2/32351 7/12 2/35556 5/20 7/11120 شركت گاز

 2/66 1/155115 3/56 2/36135 1/77 2/221605 1/23 3/127633 شركت مخابرات 

 3/27 7/55151 0/3 0/12117 6/76 0/255773 3/73 0/131505 كشت و صنعت مغان 

 - - - - 5/15 0/100556 - - سيمان اردبيل

سازمان مديريت و برنامه ريوزي  –مصوب مجلس شوراي اسالمي  1735تا  1731اي دولتي( قانون بودجه سالهاي )بودجه شركته2ماخذ: پيوست شماره 

 كشور
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حساب توليد استان اردبيل و كل كشور به تفكيك رشته 

 1735فعاليتهاي اقتصادي در سال 



  

 



  

 
  



  

 
  



  

 


